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No seguimento da informação enviada ao início da manha sobre a ocorrência havida de
madrugada com vidros da fachada do Centro Cultural de Ílhavo (CCI) e após as diligências
realizadas durante o dia, vimos dar nota do ponto de situação do processo:

1. O relatório técnico de engenharia clarifica de forma absolutamente taxativa que a
ocorrência não deriva de qualquer problema com o edifício ou com os vidros em causa. As
condições técnicas do edifício estão em situação normal e perfeita;

2. Da análise técnica feita pelos peritos do Núcleo de Investigação Criminal da GNR e
da Polícia Judiciária, cuja investigação vai prosseguir sob a liderança da GNR para procurar
explicações definitivas e responsáveis, resulta a evidência muito clara e forte de se ter tratado
de um acto de vandalismo provocado por tiros de arma de arremesso (de projéctil sem
pólvora, nomeadamente de pedras roladas, tendo sido encontradas algumas no local);

3. O seguro do edifício do CCI de que a CMI é titular tem cobertura para este tipo de
dano;

4. A CMI vai formalizar queixa ao Ministério Público e solicitar formalmente à GNR e ao
Ministro da Administração Interna o aumento da presença de efectivos da GNR nas ruas da
Cidade e do Município, reforçando o policiamento como elemento de dissuasão deste tipo
de comportamentos marginais.

A CMI agradece o trabalho diligente da GNR, da PJ, dos Bombeiros Voluntários e das
Empresas responsáveis pelo Projecto e pela Obra do CCI, na gestão desta situação anómala.

Prosseguimos também o nosso trabalho de sensibilização de todos os Cidadãos para
a boa gestão daquilo que é de todos, apelando a uma cidadania activa que contribua para
um bom ambiente urbano não perturbado pontualmente com actos marginais gratuitos que
têm elevados custos para o erário público.

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