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1 - FESTA DE NATAL 2007
No âmbito do Plano Municipal de Intervenção Educativa 2007/2008, e na sequência das 

acções realizadas nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Ílhavo vai organizar amanhã, 
dia 13 de Dezembro (quinta-feira), mais uma Festa de Natal, com um programa especialmente 
dirigido às 3.000 Crianças da rede Pré-Escolar (pública e privada) e do 1º Ciclo do Ensino 
Básico do Município de Ílhavo.

Para este ano a organização optou por preparar um espectáculo de variedades, o qual 
incluí magia, palhaços, malabarismo, entre outras surpresas.

Para além do espectáculo e da respectiva deslocação, a Câmara Municipal de Ílhavo, 
em parceria com as quatro Juntas de Freguesia do Município, oferecerão ainda a cada 
Criança uma lembrança do “Pai Natal”.

Esta iniciativa terá lugar no Pavilhão Municipal Capitão Adriano Nordeste, realizando-se 
duas sessões, uma das 10.00 às 11.00 horas e outra das 15.00 às 16.00 horas, tendo cada 
espectáculo a duração de sensivelmente uma hora, contemplando cada sessão cerca de 
1.500 Crianças e respectivas Educadoras, Professores e Auxiliares de Acção Educativa.

2 - OBRAS NA PONTE DA BARRA
Na sequencia das informações anteriores e no seguimento aos trabalhos imprescindíveis 

à execução das obras na Ponte da Barra, haverá a necessidade de proceder a três curtas 
interrupções de tráfego, com um máximo de duração de 15 minutos cada,  na noite de 13 
(Segunda-feira)  para 14 (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.
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