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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 MAR
de 2009:

1 - VI CONCURSO DE FOTOGRAFIA “OLHOS SOBRE O MAR”
No seguimento do grande sucesso obtido com a realização das edições anteriores do

Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”,  o Executivo Municipal aprovou hoje as Normas
de Participação no VI Concurso de Fotografia “Olhos sobre o Mar”.

Este concurso, conta mais uma vez com o apoio do Centro Português de
Fotografia/Ministério da Cultura, da revista FotoDigital e do Diário de Aveiro. O concurso,
será de âmbito nacional, nas categorias cor e preto/branco, decorrendo até ao dia 15 de
Junho de 2009.

Atendendo ao facto de ter sido criado recentemente o Fórum Náutico do Município de
Ílhavo, foi excepcionalmente criada neste concurso, uma Secção Especial denominada
“Desporto no Fórum Náutico do Município de Ílhavo”, à qual cada fotógrafo poderá concorrer
com uma fotografia em cada uma das categorias (cor e p/b), que retrate a temática.

A entrega dos prémios acontecerá em Agosto, mês em que os 50 melhores trabalhos
irão ficar expostos na Sala de Exposições Temporárias (Porão de Salgado) do Navio Museu
Santo André.

Mais informações em www.cm-ilhavo.pt, na própria Câmara Municipal, através do
telefone 234 329 602 ou do e-mail geral@ilhavo.pt.

2 - CCI - EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS DE ALUNOS FINALISTAS EM ARTES PLÁSTICAS
E DESIGN

O Executivo Municipal ratificou as Normas de Participação na “Exposição de Trabalhos
de Alunos Finalistas em Artes Plásticas e Design” das Escolas Superiores destas áreas a
nível Nacional. Os trabalhos serão seleccionados entre obras de pintura, escultura, fotografia,
design e vídeo e estarão expostos no Centro Cultural de Ílhavo entre 14 de Junho e 27 de
Setembro de 2009.

3 - III CONCURSO DE HIP-HOP DANCE
Executivo Municipal aprovou as Normas de Participação do III Concurso de Hip-Hop

Dance, que se vai realizar no dia 25 de Abril, pelas 22h00 no Mercado Municipal de Ílhavo.
Esta iniciativa, tem como objectivo principal contribuir para o desenvolvimento do espírito

e da capacidade criativa dos mais jovens, neste caso particular na área da dança, constituindo
uma das peças de um dos pilares da politica de juventude da Câmara Municipal de Ílhavo,
a Criatividade.

A inscrição neste Concurso decorrerá até ao próximo dia 17 de Abril, devendo ser
efectuada num dos Fóruns Municipais da Juventude (Ílhavo, Gafanha da Nazaré, Vale de
Ílhavo, Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo).

Esta é a iniciativa escolhida para comemorarmos os 35 anos do 25 de Abril, aliando a
vivência da Juventude ao valor da Liberdade.
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II - I SEMINÁRIO NÁUTICO DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO
Dia 13 de Março de 2009 | Museu Marítimo de Ílhavo

A criação do Fórum Náutico do Município de Ílhavo assume uma estratégia de dinamização
das actividades náuticas, nomeadamente na área do desporto, da cultura e do recreio,
congregando esforços entre agentes que desenvolvem a sua actividade nestas áreas, na
prossecução de objectivos que visam potenciar as nossas condições naturais e a nossa
história, e que simultaneamente cumprem a missão de serem factores de diferenciação,
valorização e de modernidade do Município de Ílhavo.

Estando numa fase inicial da sua actividade, vamos realizar o I Seminário Náutico do
Município de Ílhavo, no dia 13 de Março 2009, numa perspectiva de partilhar as primeiras
actividades deste novo Fórum, conhecer programas desenvolvidos pelas Federações de
Canoagem, Natação e Vela, assim como experiências de associações náuticas da Galiza,
usando o espaço único do Museu Marítimo de Ílhavo. Com esta realização, da qual
agradecemos a sua divulgação, damos um contributo para a dinamização das actividades
náuticas, elemento de valorização do Município de Ílhavo, da Região de Aveiro e de Portugal.

PROGRAMA
15h00  - Recepção dos participantes
15h30 - Fórum Náutico do Município de Ílhavo: apresentação Câmara Municipal de

Ílhavo
16h00 - Programa “Canoagem na Escola” Federação Portuguesa de Canoagem
16h30 - Águas Abertas: Natação sem limites. Planeamento de Actividades Fed. Port.

de Natação
17h00 - Debate
17h30 - Coffee Break
17h45 - Programas Náuticos Municipais AGAN - Asociacion Gallega de Actividades

Nauticas
18h15 - Baptismos de Vela: um desafio náutico Federação Portuguesa de Vela
18h45 - Debate
19h15 - Fim dos trabalhos

15h00~20h00 - Feira de Artesanato Náutico

Grata pela atenção dispensada, apresento os nossos melhores cumprimentos,

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