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1 - ANIVERSÁRIO DA ELEVAÇÃO DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO A VILA
No próximo Domingo, dia 9 de Dezembro de 2007, assinala-se a passagem do 3º 

aniversário da elevação da Gafanha da Encarnação a Vila.
Como forma de marcar e comemorar essa data, a Câmara Municipal de Ílhavo em 

conjugação com a Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação, vai realizar um conjunto 
de visitas e reuniões a que presidirá o Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo, com o 
seguinte programa:

10h00 Encontro na sede da Junta de Freguesia;
10h15 Visita às obras de saneamento Básico;
10h40 Visita à zona envolvente da EB 2,3 e do Pavilhão Desportivo;
11h00 Visita ao caminho do Praião apresentação do Projecto Parque da Margem Nascente 

do Canal de Mira;  
11h20 Visita e apresentação do Projecto da casa Mortuária e do Largo localizado entre 

o Cemitério e o Campo do NEGE; 
12h40 Visita e apresentação do Projecto de ligação da Rua da Fonte ao Nó 4 da A25. 

2 - OBRAS NA PONTE DA BARRA
No seguimento das obras na Ponte da Barra e para dar continuidade aos trabalhos 

imprescindíveis à execução das operações de elevação e reactivação da ancoragem do 
pilar, haverá a necessidade de proceder a um corte total do tráfego na noite de 10(Segunda-
feira)  para 11 (Terça-feira) de Dezembro, entre as 22h00 e as 6h00.

Nessa medida, a Brigada de Transito da GNR, acompanhará em permanência os trabalhos, 
encontrando-se como percurso alternativo o acesso pela Praia da Vagueira, Concelho de 
Vagos, devidamente sinalizado.

Assim, e antecipadamente, o empreiteiro (Teixeira Duarte) e o dono de obra (EP), com 
o acompanhamento da Câmara Municipal de Ílhavo solicitam a todos os utentes da Ponte 
da Barra, toda a compreensão para os incómodos causados por esta operação.

Grata pela atenção dispensada aos assuntos em anexo, apresento os nossos melhores 
cumprimentos. 

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

informação


