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1 -VISITA OFICIAL DO PRESIDENTE AOS EUA
O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo desloca-se a Seatle nos Estados Unidos 

da América nos próximos dias 11 a 13 de Julho, a convite da  Microsoft, para uma visita à 
sua Sede. 

Este convite (dirigido apenas a dez Presidentes de Câmara do nosso País), tem como 
objectivo a partilha da visão das tecnologias informáticas, de informação e de comunicação, 
em particular as aplicadas ao sector da gestão autárquica Portuguesa.

A visita, que decorrerá no Microsoft Executive Briefing Centre, em Seatle, pretende 
apresentar a visão da Microsoft para a inovação na gestão autárquica, e a prestação de 
serviços integrados aos Cidadãos/Munícipes, passando por soluções documentais, tramitação 
e colaboração, bem como ferramentas de apoio à gestão do território, utilizando sempre as 
mais recentes tecnologias desenvolvidas pela Microsoft Corporation.

Apostado que está na contínua modernização e melhoria da eficiência da gestão autárquica, 
quer como Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, quer como Presidente da Junta da 
GAMA e da AMRia (com a importante experiência constituída pela gestão do programa 
Aveiro Digital 2003/2006), entendeu por bem o Presidente Ribau Esteves aceitar este honroso 
convite, por entender que o mesmo alargará horizontes na busca de oportunidades que 
poderão potenciar tais objectivos, no âmbito do desenvolvimento da aplicação das novas 
tecnologias para o Município de Ílhavo e para a região.

2 - XVII ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DE ÍLHAVO A CIDADE
As comemorações do 17º aniversário da elevação de Ílhavo a Cidade, decorrerão no 

próximo dia 16 de Julho 2007, Segunda-feira, e não a 13 de Julho (dia do aniversário, no 
qual apenas se realizará um acto simbólico alusivo à data), em virtude do Presidente da 
Câmara Municipal, estar ausente do Município, pelos motivos descritos no ponto 1 desta 
comunicação. 

O programa das Comemorações será anunciado brevemente, estando a ser ultimado 
no âmbito de uma parceria entre a Câmara Municipal de Ílhavo e a Junta de Freguesia de 
S. Salvador.

3 -SEMANA JOVEM ÍLHAVO 2007
Encontram-se já abertas as inscrições para as diversas actividade da Semana Jovem 

Ílhavo 2007, que a Câmara Municipal de Ílhavo levará a efeito de 20 a 28 de Julho:
Mostra Jovem d'Artes, Torneio de Ténis, Torneio de Matraquilhos, Torneio de Street-

Basket 3x3, Passeio de Canoa e Kayak, Torneio de Futsal, Escola de Surf Aberta, Cyberlan 
2007 (Lan-Party Cyberclip), Torneio de Minigolfe, “Eastpak BMX Series” - II Etapa do Circuito 
Nacional de BMX Freestyle 2007, Campeonato de Futebol de Praia “Sportzone”, Workshops 
(Socorrismo, Teatro, Hip-Hop, Orientação, Bijutaria, Fotografia e Banda Desenhada), Escola 
de Skate Aberta, Manhã de Jogos Tradicionais, Concurso de Fotografia “A melhor foto da 
Semana Jovem” são algumas das iniciativas nas quais os jovens poderão participar.

Mais informações, Normas de Participação e Fichas de Inscrição disponíveis no Fóruns
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Municipais da Juventude (Ílhavo, Gafanha da Nazaré e Pólo de Vale de Ílhavo), Pólos de 
Leitura da Biblioteca Municipal ou em www.cm-ilhavo.pt.

Grata pela atenção dispensada a estes assuntos, apresento os nossos melhores 
cumprimentos.

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