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EURO 2008/PORTUGAL
Acções da Câmara Municipal de Ílhavo

A Câmara Municipal de Ílhavo tem em desenvolvimento um conjunto de acções que
irão decorrer durante o EURO 2008 que tem início no dia 7 de Junho na Suíça e Áustria.

Apostada em envolver a população do Município de Ílhavo e em propiciar condições
especiais e diferentes para os Munícipes aficionados do desporto rei, a Câmara Municipal
de Ílhavo associa-se a este grande acontecimento, e ao apoio à nossa Selecção.

1- Praça Euro 2008
A Câmara Municipal irá instalar de 7 a 29 de Junho, na Praça do Centro Cultural de

Ílhavo, uma zona de acolhimento de adeptos, denominada “Praça Euro 2008”.
Nesta Praça serão transmitidos diariamente os jogos do Euro em ecrã gigante, decorrendo

ainda diversas actividades, antes e depois dos jogos, como é o caso de cinema ao ar livre,
actividades desportivas, área para futebowling, pontaria, pokersoccer e futevulcão, espectáculos
musicais, etc. Para além disso, estarão igualmente instaladas nesta Praça quatro “barraquinhas”
de bebidas, dinamizadas por Associações do Município.

O horário normal de funcionamento da Praça será sensivelmente entre as 16h00 e as
23h00 de segunda a quinta-feira, e das 10h00 às 00h00 à sexta-feira, fins-de-semana e
feriados.

Paralelamente ao Euro 2008 decorrerá igualmente na Praça, ao fim de semana, o
“Europeuzito 2008”, no qual participação 16 selecções compostas por crianças com idades
entre os 8 e os 10 anos.

-Associações Parceiras: Associação de Pais da Marinha Velha; Amigos da Malha da
Carvalheira; Associação de Pais da Cale da Vila; GRAL;Os Baldas; Banda dos Bombeiros
- Música Nova; Illiabum Clube; Núcleo Sportinguista de Ílhavo; G. J. Torre; Associação de
Pais da Ermida; Aquém Renasce; Confraria Camoniana; Associação de Pais da Sra. do
Pranto; Colectividade Popular Coutada; Associação Cyberclip; Chio-Pó-Pó; O Arrais; Grupo
Desportivo da Gafanha; Fundação Prior Sardo; Associação de Pais e Amigos das Crianças
da Gafanha da Encarnação; Grupo Etnográfico da Gafanha da Nazaré

2 - Portugal / Município de Ílhavo
Oferta às crianças do 1º Ciclo

Amanhã, véspera do início do EURO 2008, procedemos à distribuição de uma Bandeira
Nacional a cada Escola e um cachecol a cada uma das Crianças do 1º Ciclo do Concelho
de Ílhavo, com as cores e o escudo Nacional e o logótipo da Câmara Municipal de Ílhavo,
acompanhado de um postal com a seguinte mensagem do Presidente da CMI:

“Caro(a) Amigo(a)
Portugal é o nosso País e Ílhavo é o nosso Município. No dia 10 de Junho assinalamos

o Dia de Portugal, que é também o Dia de Camões e das Comunidades Portuguesas.

informação



Este ano 2008 comemoramos os 110 anos da Restauração do Município de Ílhavo; no
dia 13 de Janeiro de 1898, o Município de Ílhavo voltava a existir e em definitivo, chegando
aos dias de hoje com grande força e vontade de continuar a crescer, sendo a terra que tem
“O Mar por Tradição”.

Por esses motivos, vivemos momentos de festa, querendo que Tu, a tua Família e os
teus Amigos, estejam atentos aos acontecimentos que temos para viver na Nossa Terra. 
Toma nota de alguns dos mais importantes:

- em Junho, as Marchas de São João (a 20, 21 e 28) e a Grande Pedalada (a 15);
- em Julho, a Semana Jovem (de 18 a 26);
- em Agosto, o MarAgosto/Festas do Município (de 1 a 31) com o novo Festival do
Bacalhau (de 20 a 24) no novo Jardim Oudinot, junto ao Navio-Museu Santo André;
- em Setembro, a Regata do Grandes Veleiros (de 20 a 23).
Também temos o EURO 2008, com a nossa Selecção de Portugal. Vamos apoiar

Portugal. Temos uma “Praça Euro” para Ti, instalada na Praça do Centro Cultural de Ílhavo,
para que possas ver os jogos e divertir-te todos os dias deste campeonato. E para que faças
festa e para te lembrar a ser sempre um activo e bom Cidadão de Portugal e do Município
de Ílhavo, oferecemos-te um cachecol com as cores e os símbolos principais desta Nossa
Terra.

Contamos Contigo. Um Grande Abraço,
José Ribau Esteves”

Grata pela atenção dispensada a este assunto, apresento os nossos melhores
cumprimentos

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