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ACTA Nº. 21/2010 

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO 

REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 

DOIS MIL E DEZ. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro do ano dois mil e dez, de acordo com o Despacho 

do Sr. Presidente da Câmara datado de 21 de Setembro, reuniu extraordinariamente a Câmara 

Municipal de Ílhavo, na Sala de Conferências (Pequeno Auditório) do Centro Cultural da 

Gafanha da Nazaré, sob a presidência do Sr. Presidente da Câmara, Eng.º José Agostinho 

Ribau Esteves, e com as presenças, do Sr. Vice – Presidente da Câmara, Eng.º Fernando 

Fidalgo Caçoilo, e dos demais Vereadores, Dr.ª Beatriz de Fátima Clemente Martins, Eng.º 

Marcos Labrincha Ré, Eng.º Paulo Sérgio Teixeira Costa e Dr.º Júlio Merendeiro. -------------- 

Secretariou a reunião o Chefe da Divisão de Administração Geral, em regime de substituição, 

Dr. Rui Manuel Pais Farinha. ----------------------------------------------------------------------------- 

A reunião teve início às 20.30 horas, de acordo com o dito despacho. ----------------------------- 

Faltou à reunião o Sr. Vereador José Marinho Vaz por motivos profissionais, conforme 

informação prestada pelo Sr. Presidente da Câmara. -------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade considerar como justificada a respectiva falta. ---- 

Uma vez declarada aberta a reunião pelo Sr. Presidente da Câmara, foi tratado o seguinte e 

único assunto da ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------- 

1 – ATRIBUIÇÃO DA MEDALHA DO CONCELHO EM OURO A SUA 

EXCELÊNCIA O SR. PRESIDENTE DA REPÚBLICA - PROPOSTA. --------------------- 

Presente a seguinte proposta elaborada pelo Sr. Presidente da Câmara: ---------------------------- 

-“ Ao abrigo do estipulado no regulamento de concessão de condecorações honoríficas da 

Câmara Municipal de Ílhavo, e: -------------------------------------------------------------------------- 

Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º A relevante importância histórica, cultural, política e sócio-económica das actividades 

ligadas ao Mar, muito em especial num Município que tem “O Mar por Tradição”, e que 

recebe a visita oficial de Sua Excelência o Presidente da República Prof. Aníbal Cavaco Silva 

tendo no Mar como o seu tema de referência; ---------------------------------------------------------- 
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2º Que Prof. Aníbal Cavaco Silva desempenha e desempenhou com dedicação e zelo, as mais 

importantes funções de Estado, nomeadamente como Presidente da República e como 

Primeiro-Ministro, revelando qualidades extraordinárias e relevantes serviços a Portugal, 

querendo a Câmara Municipal de Ílhavo prestar-lhe homenagem, no âmbito da inauguração 

do Centro Escolar Santa Maria Manuela, na Gafanha da Nazaré; ----------------------------------- 

3º Na pessoa do Prof. Aníbal Cavaco Silva, Presidente da República de Portugal, quer a 

Câmara Municipal de Ílhavo prestar homenagem e depositar um gesto de profundo e sentido 

reconhecimento a todos os que têm partilhado energias e pedaços de vida, contribuindo para a 

construção de um Portugal mais solidário e mais desenvolvido, apostado em fazer melhor no 

próximo futuro e com muito mais Mar; ----------------------------------------------------------------- 

Proponho: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º Que a Câmara municipal de Ílhavo delibere a atribuição a Sua Excelência o Presidente da 

República, Prof. Aníbal Cavaco Silva, da Medalha do Concelho em Ouro, nos termos da 

alínea B) do Regulamento de concessão de condecorações honoríficas. --------------------------- 

2º Que esta condecoração seja entregue na Sessão Solene de Inauguração do Centro Escolar 

Santa Maria Manuela, no dia 27 de Setembro de 2010. -----------------------------------------------   

Paços do Município de Ílhavo, --------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e dois dias do mês de Setembro do ano dois mil e dez. ----------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, --------------------------------------------------------- 

As.) José Agostinho Ribau Esteves”. -------------------------------------------------------------------- 

Em minuta, foi deliberado por unanimidade e voto secreto aprovar a presente Proposta. -------- 

E nada mais havendo a tratar foi a reunião encerrada. Eram vinte horas e cinquenta minutos. - 

Para constar e devidos efeitos, se lavrou a presente acta que eu,                                                  

                          , servindo de Secretário, redigi, subscrevi e assinei conjuntamente com o Sr. 

Presidente da Câmara, que presidiu à reunião. --------------------------------------------------------- 

 


