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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada ontem Segunda-feira, dia 7 de Setembroo
2009.

1 - Plano de Contingência da  Gripe A (H1n1)
O Executivo Municipal deliberou aprovar o Plano de Contingência da Gripe A para a

Câmara Municipal de Ílhavo. O Plano tem como objectivo preparar a resposta operacional
para minimizar as condições de propagação da pandemia e manter os serviços essenciais
em funcionamento.

Este Plano de Contingência estabelece e documenta os procedimentos de decisão e
coordenação das acções ao nível do Município e o processo de comunicação interna e
externa, nomeadamente com as entidades nacionais de saúde.

2 -  Gazela Primeiro
O Executivo Municipal tomou conhecimento da distinção atribuída ao Museu Marítimo

de Ílhavo e à Câmara Municipal de Ílhavo como “ Membros Honorários da Philadelphia Ship
Preservation Guild.”, organização não governamental americana proprietária e gestora do
Lugre Gazela Primeiro.  Esta honrosa distinção foi entregue ao Presidente da Câmara
Municipal de Ílhavo no passado dia 8 de Agosto de 2009, pelo Sr. Eric Lorgus, Presidente
da Fundação. Recorde-se que o Sr. Eric Lorgus  participou na sessão comemorativa dos
72 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, onde apresentou uma exposição sobre o trabalho da
instituição com o Gazela Primeiro.

Este foi um importante gesto de consideração institucional, apostados que estamos em
aprofundar esta relação, visando a preservação do Gazela Primeiro, a realização de uma
viagem a Ílhavo/Portugal e o trabalho de promoção dos valores do Mar na Sail Training
International.

Fica a nota de registo que esta relação institucional nasceu da Regata dos Grandes
Veleiros realizada em Setembro/ Outubro de 2008, ligando Falmouth, Ílhavo e o Funchal.

3 - Via de Cintura Portuária
O Executivo Municipal aprovou a aquisição de um terreno com cerca de 200m2 situado

na Chave, Freguesia da Gafanha da Nazaré, e que vem assim permitir a realização de um
Espaço Público com zona ajardinada nesta área, que liga directamente à obra da 3ª fase
da Via de Cintura Portuária que a APA em parceria com a CMI tem em execução. Desta
forma se dará mais um contributo para cumprir bem o objectivo de qualificação urbana desta
área da Gafanha da Nazaré, melhorando a qualidade de vida dos que aí residem e trabalham.

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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