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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do 
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 2 de Abril de 
2007:

1 -  Atribuição de Condecorações Municipais
Feriado Municipal a 9 ABR 2007

Foi deliberado aprovar a atribuição de um conjunto de Condecorações Municipais, 
realizando-se a sua entrega na Sessão Solene Evocativa do Feriado Municipal no próximo 
dia 9 de Abril 2007, aos seguintes Cidadãos:

Medalha do Concelho em Ouro:	
Grupo Desportivo da Gafanha.

Medalha do Concelho em Vermeil:	
Associação Cultural Desportiva e Recreativa da Senhora dos Campos; 	
Grupo Desportivo da Gafanha D' Aquém;	
Grupo Folclórico O Arrais.

Medalha de Mérito Cultural em Prata:	
João Moço Reigota;	
Alfredo Ferreira da Silva;	
Valdemar de Pinho Andrade;	
José Rodrigo Torrão;	
Manuel Garcia Lopes Mendes Serra. 

MEDALHA DO CONCELHO EM OURO 
O Grupo Desportivo da Gafanha, tem desenvolvido ao longo dos seus cinquenta anos 

de vida, um trabalho notável ao nível da formação e da competição desportiva, representando 
com zelo e dedicação a Cidade da Gafanha da Nazaré e o Município de Ílhavo, sendo um 
parceiro de grande importância para a Câmara Municipal de Ílhavo, tendo capacidade para 
assumir e gerir compromissos de elevada importância social, desportiva e política.

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho em Ouro

MEDALHA DO CONCELHO EM VERMEIL 
A Associação Cultural, Desportiva e Recreativa da Senhora dos Campos tem desenvolvido 

ao longo dos seus vinte e cinco anos de vida, um trabalho de grande relevância social e 
desportiva, em prol da comunidade da Senhora dos Campos e do Município de Ílhavo, sendo 
um parceiro de grande importância para a Câmara Municipal de Ílhavo, tendo capacidade 
para assumir e gerir compromissos de relevante importância social, desportiva e política. 

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho em Vermeil

MEDALHA DO CONCELHO EM VERMEIL 
O Grupo Desportivo da Gafanha D' Aquém tem desenvolvido ao longo dos seus vinte e
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cinco anos de vida, um trabalho de grande relevância social e desportiva, em prol da 
comunidade da Gafanha D' Aquém e do Município de Ílhavo, sendo um parceiro de grande 
importância para a Câmara Municipal de Ílhavo, tendo capacidade para assumir e gerir 
compromissos de relevante importância social e desportiva.

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho em Vermeil 

MEDALHA DO CONCELHO EM VERMEIL 
O Grupo Folclórico O Arrais desenvolvido ao longo dos seus vinte e cinco anos de vida, 

um trabalho de grande relevância social e cultural, em prol da comunidade e do Município 
de Ílhavo, sendo um parceiro de grande importância para a Câmara Municipal de Ílhavo, 
tendo capacidade para assumir e gerir compromissos de elevada importância social e 
cultural.

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho

MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL EM PRATA
O Senhor Alfredo Ferreira da Silva tem desenvolvido ao longo da sua vida um trabalho 

notável ao nível da preservação e da promoção dos valores da história e da cultura do 
Município de Ílhavo, muito em especial no que respeita à gestão do Grupo Etnográfico da 
Gafanha da Nazaré, assim como de outras actividades associativas e comunitárias, sendo 
um exemplo de Dirigente Associativo dedicado e empenhado na dinamização social do 
Município e na preservação dos seus valores culturais, muito em especial ligados à etnografia 
e ao folclore, sendo um Cidadão solidário e activo na construção e promoção do Município 
de Ílhavo.  

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho

MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL EM PRATA
O Cidadão João Moço Reigota tem desenvolvido ao longo da sua vida um trabalho 

notável ao nível da preservação e da promoção dos valores da história e da cultura do 
Município de Ílhavo, muito em especial no que respeita à gestão do Rancho Regional da 
Casa do Povo de Ílhavo, assim como de outras actividades associativas e comunitárias, 
sendo um exemplo de Dirigente Associativo dedicado e empenhado na dinamização social 
do Município e na preservação dos seus valores culturais, muito em especial ligados à 
etnografia e ao folclore, sendo um Cidadão solidário e activo na construção e promoção do 
Município de Ílhavo:

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho

MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL EM PRATA
O Cidadão Valdemar de Pinho Andrade tem desenvolvido ao longo dos seus 65 anos 

de vida, uma actividade intensa na preservação dos valores culturais do Município de Ílhavo, 
na área das Bandas Filarmónicas, com uma especial dedicação de 50 anos à Banda dos 
Bombeiros Voluntários de Ílhavo, “Música Nova”, onde também exerceu funções de Dirigente, 
sendo um exemplo de dedicação e empenho na dinamização da “Música Nova”, sendo por 
isso digno de um gesto de público reconhecimento:  

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho

MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL EM PRATA
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O Cidadão João Rodrigo Torrão tem desenvolvido ao longo dos seus 76 anos de vida, 
uma actividade intensa na preservação dos valores culturais do Município de Ílhavo, na área 
das Bandas Filarmónicas, com uma especial dedicação de 52 anos à Filarmónica Gafanhense, 
“Música Velha”, onde também exerceu funções de Dirigente, sendo um exemplo de dedicação 
e empenho na dinamização da “Música Velha”, sendo por isso digno de um gesto de público 
reconhecimento.

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho

MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL EM PRATA
A Câmara Municipal de Ílhavo assinala neste ano 2007, os 70 anos de vida do Museu 

Marítimo de Ílhavo que tem desde há cerca de 6 anos no Navio Museu Santo André, um dos 
seus notáveis atractivos, materializado no âmbito de uma complexa operação técnica, política 
e negocial. O Senhor Manuel Garcia Lopes Mendes Serra assumiu um papel fundamental 
e determinante na concepção e na gestão técnica do processo de conversão do Navio Santo 
André em Navio-Museu, nos anos 2000 e 2001, bem como na operação de reabilitação a 
que o Navio foi sujeito no final de 2006, fazendo-o de forma capaz e graciosa, sendo esse 
trabalho da maior relevância cultural. O Cidadão e Técnico Manuel Garcia Lopes Mendes 
Serra é um exemplo de dedicação e empenho na preservação da cultural marinheira do 
Município de Ílhavo, em especial na arte da construção e reparação naval, sendo também 
nessa área uma referência a nível nacional, digno de homenagem pública.

Foi deliberada a atribuição da Medalha do Concelho

2 -  Activação da Extensão de Saúde da Barra
O Executivo Municipal aprovou a proposta apresentada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Ílhavo e que a seguir se transcreve:

Considerando:

1. As diligências que a Câmara Municipal de Ílhavo tem vindo a desenvolver no sentido 
de conseguir que o Ministério da Saúde cumpra o seu compromisso formal para com a 
Câmara Municipal de Ílhavo, no que respeita à Extensão de Saúde da Barra, de acordo com 
o definido no Contrato-Programa assinado entre ambas as entidades a 28 de Fevereiro de 
2005 e homologado pela Secretária de Estado da Saúde a 1 de Março 2005 (anexo 1);

2. Os ofícios evasivos com que os responsáveis pelo Ministério da Saúde (Administrador 
Regional de Saúde do Centro e Coordenador da Sub-Região de Saúde de Aveiro) têm vindo 
a tratar esta matéria, nas respostas à CMI e à População da Barra (anexo 2);

3. Que a Câmara Municipal de Ílhavo comunicou à Sub-Região de Saúde de Aveiro e à 
Administração Regional de Saúde do Centro a 7 de Março 2006, a finalização da obra da 
Extensão de Saúde da Barra, solicitando informação sobre a data prevista para colocação 
do mobiliário e equipamento, assim como para a sua activação, o que nunca foi cabalmente 
respondido, refugiando-se os responsáveis pelo Ministério da Saúde numa nova questão 
ligada a uma “lista de 1500 utentes”, nunca antes referenciada;

4. Que numa declaração assinada, 1227 Cidadãos da Barra assumiram o compromisso
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de procederem à sua “inscrição na Extensão de Saúde da Barra, como utentes dos Serviços 
Públicos de Saúde e acto imediato à sua activação”, solicitando ainda “que a activação da 
Extensão de Saúde da Barra, ocorra com a maior brevidade possível” (anexo 3);

5. Que esse abaixo-assinado foi recepcionado oficialmente pelos referidos responsáveis 
do Ministério da Saúde, com referências de “acusação de recepção” (Coordenador da Sub-
Região de Saúde de Aveiro a 28 DEZ 2006) e de “devida ponderação” (Presidente da 
ARSCentro, a 2 JAN 2007), sem que até hoje tivesse havido uma resposta objectiva a esses 
Cidadãos assim como à Câmara Municipal de Ílhavo:

6. A importância do funcionamento da Extensão de Saúde da Barra para a prestação de 
cuidados de saúde, também, aos milhares de Turistas que frequentam a Praia da Barra, 
muito em especial na época balnear:

Proponho:

1. Que o Executivo Municipal subscreva formalmente por acto de ratificação, todas as 
diligências realizadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo na gestão do processo 
de construção e activação da Extensão de Saúde da Barra, nomeadamente no que respeita 
à assumpção de responsabilidades por parte do Ministério da Saúde, executada por diferentes 
vias, das quais a última foi o ofício nº 004043, de 29 de Março 2007 (anexo 4), exigindo-se 
a devida activação da Extensão de Saúde da Barra, e no qual se colocam as seguintes 
questões:

a) Quanto tempo mais vai o Ministério da Saúde demorar a tomar a decisão de honrar 
o seu compromisso com a Câmara Municipal de Ílhavo e com a População da Praia da 
Barra, activando a Extensão de Saúde da Barra?

b) Quando é que o Ministério da Saúde vai proceder à instalação de equipamento e de 
mobiliário no edifício da Extensão de Saúde da Barra?

c) Quando é que o Ministério da Saúde vai proceder à activação da Extensão de Saúde 
da Barra, colocando o Médico, Enfermeiro e Administrativo, para que o seu funcionamento 
seja possível?

d) Quando é que o Ministério da Saúde paga à Câmara Municipal de Ílhavo os 148.342 
euros que lhe deve, de acordo com as cláusulas segunda e sexta do referido Contrato-
Programa? 

2. Que este processo seja enviado à Assembleia Municipal, solicitando ao seu Presidente 
o agendamento na reunião ordinária de Abril, para que a Assembleia Municipal manifeste 
a sua posição sobre esta matéria.

3. Que seja dado o devido conhecimento, aos responsáveis do Ministério da Saúde e à 
População, das posições tomadas sobre a construção e activação da Extensão de Saúde 
da Barra.

3 - Marchas Sanjoaninas de Ílhavo/2007
A Câmara Municipal de Ílhavo vai promover a realização da Edição de 2007 das Marchas 

Sanjoaninas de Ílhavo, nos próximos dias 22, 23 e 30 de Junho, em parceria com as seguintes
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Associações: Amigos da Malha da Carvalheira, CCD - CMI, Grupo de Jovens “A Tulha”, 
Grupo de Jovens da Praia da Barra, Rancho Folclórico “Os Palheiros da Costa Nova” e 
Associação de Pais e Amigos das Crianças da Gafanha da Encarnação.

Esta iniciativa que faz parte da agenda de actividades culturais promovidas pela Câmara 
Municipal de Ílhavo para o ano de 2007, tem como objectivos:

» Manter a tradição desta festa de cultura popular bem apreciada e vivida pelas populações 
do Concelho de Ílhavo;

» Promover a divulgação da criação artística nas vertentes da coreografia, música, poesia 
e demais requisitos envolvidos nesta manifestação pública de cultura predominante de raiz 
popular;

» Promover a notoriedade e visibilidade cultural e artística do Concelho de Ílhavo.

Esta iniciativa, uma mostra da grande riqueza da nossa cultura popular, terá três dias de 
exibição pública com os desfiles a acontecerem nos dias 22 de Junho, Sexta-feira na Avenida 
José Estêvão na Gafanha da Nazaré; dia 23 de Junho, na Costa Nova e no Sábado dia 30, 
no Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, em Ílhavo.	

4 - A Corrida Mais Louca da Ria
O Executivo Municipal aprovou as normas regentes para o Concurso “A Corrida Mais 

Louca da Ria 2007 - Corrida de Embarcações Originais”. Esta Corrida tem por objectivo 
principal promover e incentivar a prática desportiva, assim como a nossa Ria, nomeadamente 
a sua vertente lúdico-desportiva. Este concurso decorrerá durante a Semana Jovem Ílhavo 
2007.

5 - Atribuição de um subsídio pontual ao Classic Clube de Portugal
O Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo deliberou aprovar a atribuição de um subsídio 

pontual de 2.000 Euros ao Classic Clube de Portugal como forma de apoio à realização da 
4ª edição do Rali Automobilia, cujas provas decorrerão nos dias 19 e 20 de Maio 2007, no 
Município de Ílhavo, nomeadamente ponto de paragem obrigatória no Navio Museu Santo 
André.

A organização do Rali Automobilia colabora graciosamente com a CMI cedendo alguns 
automóveis para a exposição de carros antigos e desportivos a decorrer, no dia 9 de Abril, 
aquando da apresentação pública do parque de estacionamento do Centro Cultural de 
Ílhavo.

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a este assunto, apresentamos os 
nossos melhores cumprimentos,           

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dra.
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