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I- Reunião de Câmara  - Seg. 18 FEV 2008
Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do

Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 18 de Fevereiro
de 2008:

1. LIGAÇÃO DA RUA DA FONTE, NÓ PS4 (GAF. ENCARNAÇÃO) AO IP5 (A25)
O Executivo Municipal aprovou a abertura do Concurso Público para a obra de “Ligação

da Rua da Fonte/IP5 (A25-Nó PS4) - Gafanha da Encarnação”. Esta obra vai a concurso
com um valor estimado em 117.624 euros e o seu prazo de execução de 90 dias.

Com a abertura deste concurso, inicia-se assim o processo para a construção de uma
obra que em muito contribuirá para a segurança rodoviária no Município de Ílhavo, resolvendo-
se assim a situação mais crítica existente actualmente na rede viária municipal

Propiciar melhores condições de segurança para os peões, para os ciclistas e para os
automobilistas, e propiciar uma melhor fluidez do tráfego, são alguns dos principais objectivos
desta operação

2. CENTRO DE ESTÁGIOS
O Executivo Municipal deliberou aprovar o reconhecimento de Interesse Público Municipal

o projecto de construção de um Centro de Estágios, visando a tramitação formal  de
desafectação dos terrenos da REN e RAN.

A construção deste equipamento, com várias infra estruturas e equipamentos desportivos:
Pavilhão Gimnodesportivo / Edifício de Centro de estágios / Edifício de restauração e
cafetaria…etc, previsto nas “Grandes Opções do Plano e Orçamento da CMI para 2008”,
ficará localizado na zona adjacente ao Complexo Desportivo do Gafanha e à Piscina Municipal
da Gafanha da Nazaré, representando também uma oportunidade de rentabilizar as infra
estruturas e equipamentos já existentes nesta área.

3. ADITAMENTO AO PROTOCOLO ENTRE A CMI E A ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA
UNIVERSIDADE DE AVEIRO (AAUAV)

Com o objectivo de reforçar o apoio da CMI à AAUAV, o Executivo da Câmara Municipal
de Ílhavo deliberou aprovar um aditamento ao protocolo celebrado em 5 de Fevereiro de
2007 entre estas duas Entidades. O valor agora aprovado em 1.500 Euros vem assim
contribuir para dar maior dinamismo e animação  ao  Festival de Tunas (Festilha), Acção na
qual a Associação Académica da Universidade de Aveiro é nossa parceira.

4. PLANEAMENTO URBANÍSTICO
No âmbito do planeamento urbanístico do Município de Ílhavo, o Executivo Municipal

aprovou o Estudo Urbanístico da área urbana da interface entre a Rua Prof. Francisco Corujo
na Gafanha da Encarnação e a Rua S. Francisco Xavier na Gafanha da Nazaré.
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II- 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 19 (Terça-
feira) para 20 (Quarta-feira) de Fevereiro, entre as 22h00 e as 6h00.

Mais se informa que as operações de elevação do tabuleiro continuarão na noite de 26
para 27 deste mês, mas desta feita com pequenas interrupções de tráfego de 15 minutos.

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 a estes assuntos, apresento os meus melhores
cumprimentos,

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