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A Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) vem apresentar publicamente a sua congratulação pelo
acontecimento histórico ocorrido ontem, dia 7 de Fevereiro de 2006, nas instalações da
empresa “EP-Estradas de Portugal” (ex-IEP) em Aveiro, com a assinatura do auto de
consignação da obra de reabilitação da Ponte da Barra, acto que marca o arranque formal
desta importante obra.
Decorreu também uma reunião entre responsáveis da EP, o responsável pela execução da
obra em representação do empreiteiro Teixeira Duarte, o Presidente da Câmara Municipal
de Ílhavo e o Vereador responsável pelas obras municipais, mobilidade e acessibilidade.
Esta reunião teve como objectivo, estabelecer mecanismos de interligação entre as entidades
gestores desta empreitada, para que decorra nas melhores condições, com uma boa gestão
dos condicionalismos que obrigatoriamente vai provocar no tráfego da Ponte da Barra,
durante o período de execução (previsto para dois anos).
Finalmente e após um longo trabalho de sensibilização da EP (do ex-IEP e da ex-JAE) iniciado
pela CMI em Fevereiro de 1998, foi aberto concurso para reabilitação da Ponte da Barra
após decisão do Conselho de Administração do IEP de 10 NOV 2004 e do despacho do
Secretário de Estado das Obras Públicas, de 11 NOV 2004 e agora a 7 FEV 2006 é assinado
o auto de consignação.
O importante passo da assinatura do auto de consignação, antecede o arranque dos trabalhos
que acontecerá durante o presente mês de Fevereiro 2006, estando a decorrer os preparativos
para a instalação do estaleiro da obra.
A CMI solicita a compreensão de todos os Cidadãos utilizadores da Ponte da Barra, para
a gestão dos condicionalismos decorrentes da obra, que seguramente decorrerá com
elevados níveis de qualidade.
Agradecemos a todas as entidades e pessoas que deram contributo para que, finalmente,
a EP realizasse esta obra. Uma palavra de agradecimento à Comunicação Social, pela
atenção que sempre deu a este assunto, dando contributo relevante para que quem de
direito tomasse as decisões que há muito se impunham: fazer obra.

Com os nossos melhores cumprimentos,

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo,
José Agostinho Ribau Esteves, eng


