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I - Reunião de Câmara  - Seg. 7 JUL 2008
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião

do Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 7 de Julho
de 2008

1 -  Reordenamento do trânsito na Gafanha da Nazaré
O Executivo Municipal aprovou uma alteração ao plano de reordenamento do trânsito

na Gafanha da Nazaré. As medidas implementadas na 1.ª fase de Reordenamento de
Trânsito da Gafanha da Nazaré, (em de Setembro de 2007), na Rua Trindade Salgueiro e
vias adjacentes, na Cale da Vila na cidade da Gafanha, em forma de “teste piloto”, foram
extremamente positivas, nomeadamente, na organização do trânsito, redução de risco de
acidentes, salutar convívio entre carro, peão e bicicletas, organização do estacionamento,
mais e melhor fluidez de veículos, etc;

Assim, e considerando que, no curto prazo a Av. dos Bacalhoeiros irá sofrer uma
significativa alteração de trânsito no âmbito da construção dos acessos, ferroviário e rodoviário
ao Porto de Aveiro com o consequente encerramento ao trânsito da Rua D. Duarte (lado
nascente) e, construção de nova via de acesso ao Porto Bacalhoeiro (Avenida Marginal),
junto ao Nó de acesso à A25, após análise e balanço destas alterações, a Câmara aprovou
agora um ajustamento de fluxos de tráfego e sinalização nos troços, da Rua Trindade
Salgueiro a partir do viaduto da A25, Rua D. Duarte, nova via e Rua Pedro Nunes,  como
forma de uma parte central da cidade da Gafanha da Nazaré através da Rua Pedro Nunes
tenha um novo, periférico e alternativo “canal” de saída.

2  - Acordos de Cooperação CMI / Associações Desportivas e Culturais
O Executivo Municipal deliberou aprovar Acordos de Cooperação com três Associações

Desportivas do Município de acordo com a tabela em anexo, como forma de apoio à
concretização dos seus Planos de Actividades para o ano de 2008.

Associações 
Cooperativa Cultural e Recreativa da Gafanha da Nazaré
Novo Estrela da Gafanha da Encarnação
Ílhavo Andebol Clube

A cerimónia de assinatura dos Acordos de Cooperação entre a CMI e as Associações
do Município de Ílhavo está, conforme noticiámos anteriormente, agendada para hoje às
18.30horas no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

3 -  Associação de Motoristas da Beira Litoral - apoio CMI
O Executivo Municipal aprovou a atribuição de um subsídio pontual à Associação dos

Motoristas da Beira Litoral no valor de 1.100 euros, como apoio às acções programadas
para o ano 2008.

informação

Valor do Acordo
5.000 Euros
8.000 Euros
22.000 Euros



Grata pela atenção dispensada a este assunto, apresento os meus melhores cumprimentos

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

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa Nº 55

7 de Julho de 2008

informação

02/02


