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1 - Presidente da CMI integra comitiva oficial a Timor
O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, Engº Ribau Esteves, integra uma delegação

portuguesa presidida pelo Secretário de Estado Adjunto e da Administração Local, Eduardo
Cabrita, numa deslocação a Timor-Leste, que se inicia hoje.

Esta visita tem por objectivo propiciar encontros com as autoridades locais que estão a
desenvolver o processo de criação dos Municípios naquele país e para as celebrações do
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Entre os encontros previstos destacam-se as audiências com o Presidente da República
Democrática de Timor-Leste, José Ramos Horta, e com o Primeiro-Ministro, Xanana Gusmão.
Está igualmente agendada uma audiência com o Presidente do Parlamento Nacional,
Fernando Lassama de Araújo, uma vez que estão no Parlamento Timorense as iniciativas
legislativas que visam a criação dos primeiros municípios em Timor-Leste.

O Presidente da CMI vai participar nos diversos encontros e reuniões de trabalho com
responsáveis e funcionários do Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do
Território, administradores distritais, chefes de secção e agentes políticos, no quadro da
futura criação dos municípios em Timor-Leste.

A deslocação surge na sequência do “Memorando de Cooperação no âmbito da
Administração Local e do Processo Eleitoral” que o Governo da República Portuguesa e o
Governo da República Democrática de Timor-Leste assinaram, no passado mês de Março,
em Lisboa, e para a qual o Engº Ribau Esteves foi convidado, em representação da Associação
Nacional de Municípios Portugueses.

2 - Acção Conhecer Portugal/Lisboa 2009
A Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar amanhã, dia 9 de Junho (Terça-feira), a 11ª

edição da Acção “Conhecer Portugal/Lisboa”, proporcionando uma visita a Lisboa aos alunos
do 3º Ano de escolaridade das Escolas do Município de Ílhavo.

Nesta iniciativa participarão cerca de 450 Crianças das Escolas do Município de Ílhavo,
acompanhadas por 50 adultos, que se deslocarão em 10 autocarros a Lisboa, para as visitas
ao Oceanário, Parque das Nações e Jardim Zoológico, com passagem pela zona histórica
de Belém.

A saída está prevista para as 6.45 horas, junto ao edifício da Câmara Municipal, com o
regresso às 22.00 horas.

3 - Concerto pela Banda da Armada Portuguesa
O Dia da Marinha 2003 vivido no Município de Ílhavo foi um dia histórico para o Município

e memorável para todos quantos de alguma forma o vivênciaram. Um dos momentos altos
dessas comemorações foi o concerto da Banda da Armada no Largo do Farol da Barra.

A Banda da Armada Portuguesa regressa ao Município de Ílhavo para nos brindar com
um Concerto, que estamos certos será extraordinário, no Dia 10 de Junho (Quarta-feira),
pelas 21h30, no Centro Cultural de Ílhavo, para comemorarmos o Dia de Portugal, de Camões
e das Comunidades Portuguesas, este ano também dia da Armada Portuguesa.
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Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a estes assuntos, apresentamos os
nossos melhores cumprimentos,

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