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1 - DUAS IPSS DE ÍLHAVO GANHAM CADEIRAS DE RODAS
No passado mês de Setembro de 2006, a Câmara Municipal de Ílhavo associou-se à 

causa da nossa munícipe Joana Pontes, assegurando o transporte de cerca de 5 toneladas 
de tampas plásticas que esta jovem recolheu durante vários meses, para serem recicladas 
e “transformadas” em cadeira de rodas ou  material ortopédico para apoio aos que dele 
necessitam.

Esta notável e meritória iniciativa, que esta jovem dinamiza de forma única na sua qualidade 
de sócia da Associação Tampa Amiga e na qual têm colaborado dezenas de pessoas 
anónimas, estabelecimentos comerciais, Escolas e outras instituições do nosso Município 
e também de fora dele, deu já os seus primeiros frutos: a Joana Pontes conseguiu assegurar 
duas cadeiras de rodas, que serão agora entregues a duas instituições do nosso Município 
indicadas pela própria - Fundação Prior Sardo e CASCI.

Nessa medida, vimos por este meio convidar V. Exa. a estar presente na cerimónia pública 
de entrega destas duas cadeiras, que terá lugar amanhã, dia 11 de Janeiro, sexta-feira, pelas 
18h30, no Fórum da Juventude da Gafanha da Nazaré (situado no edifício do Centro Cultural) 
e que contará com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

Desta forma estaremos todos a associar-nos a um acto de grande relevância social, mas 
acima de tudo a um notável caso de energia, de dedicação e de alegria que deverá ser um 
exemplo para toda a população, sobretudo para a mais jovem, que irá seguramente sentir-
se ainda mais motivada a continuar a contribuir para o crescimento deste projecto.

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 hoje, 
dia 10(Quinta-feira)  para 11 (Sexta-feira) de Janeiro, 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, apresento os nossos melhores cumprimentos,

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