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A construção da Via de Ligação de Ílhavo à A17, inserida na SCUT da Costa da Prata, está
finalmente no terreno, (foto em anexo) depois de quase 20 anos de luta de Autarcas e
População do Concelho de Ílhavo, numa obra do concessionário da A17 (Lusoscut/Aenor)
que finalmente teve todas as condições reunidas (nomeadamente autorização) para iniciar
as obras.
A Câmara Municipal de Ílhavo (CMI) expressa publicamente a sua congratulação por mais
este acontecimento histórico, cumprindo o Estado um velho compromisso com o Concelho
de Ílhavo, cabendo a referência ao ditado popular de que “mais vale tarde que nunca”.
Só nos últimos oito anos, vivemos três estudos de impacto ambiental, várias dezenas de
reuniões e um sem número de diligências formais e informais, visando a construção desta
Via de grande importância para se cumprirem três relevantes objectivos para o Município
de Ílhavo:
- a segura e rápida acessibilidade da cidade de Ílhavo à A17, em variante não urbana;
- a solução viária não urbana de acesso à Zona Industrial das Ervosas;
- a qualidade de vida dos residentes nas áreas urbanas das Quintas, da Légua, da Lagoa
e do Casal.
É devida uma referência muito especial ao então Secretário de Estado das Obras Públicas,
Eng. Jorge Costa, que pelo seu empenho, materializado na determinante reunião entre todas
as entidades envolvidas neste processo, realizada sob a sua égide a 17 de Dezembro de
2003, fixou o caminho definitivo que permitiu a materialização da obra que finalmente está
a acontecer.
Chegou primeiro o troço principal da A17 (anterior IC1), inaugurado em 30 de Setembro de
2004, pelo então Primeiro-Ministro Dr. Santana Lopes. Nessa altura (como anunciámos
publicamente na página 6 do Boletim Municipal de Dezembro 2004), existia a perspectiva
da Via de Ligação a Ílhavo estar em obra no 2º Semestre de 2005. Eis que se inicia no
segundo mês de 2006.
Na reunião do próximo dia 20 de Fevereiro 2006, a Câmara Municipal de Ílhavo vai lançar
concurso público para a construção dos 500 metros a poente da referida Via de Ligação,
que a vai ligar até ao cruzamento da Avenida 25 de Abril com a Avenida da Saudade (junto
ao Tribunal e ao Parque Urbano da Senhora do Pranto), numa obra com custo estimado de
cerca de 350.000 euros (a que acresce o valor da compra de terrenos).
A CMI solicita a compreensão de todos os Cidadãos, para a gestão dos condicionalismos
decorrentes desta obra, que seguramente decorrerá com elevados níveis de qualidade.
Agradecemos a todas as entidades e pessoas que deram contributo para que, finalmente,
esta obra se realizasse.

Com os nossos melhores cumprimentos,

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


