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Apresentamos por este meio, informação sobre as principais deliberações da reunião do
Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo, realizada hoje Segunda-feira, dia 21 de Abril de
2008:

1 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E PERCURSOS PEDESTRES - PRAIA DA BARRA
O Executivo Municipal deliberou, aprovar a adjudicação da obra “Construção de ciclovias

e percursos pedestres - Praia da Barra” à firma Paviazeméis, Lda., pelo valor de 291.700
Euros + IVA,  e com um prazo de execução de 100 dias.

Conforme noticiámos anteriormente, esta Ciclovia terá um percurso compreendido entre
o Largo do Farol e a Ponte da Barra, com reperfilamento da Avenida João Corte Real. A
mesma obra fará a ligação directa às ciclovias da Ponte da Barra (incluídas nas obras de
beneficiação da Ponte agora em curso).

Com esta intervenção vamos também cumprir o objectivo de melhorar o ordenamento
e as condições de segurança dos automobilistas, ciclistas e peões que circulam na Avenida
João Corte Real, arruamento central da área urbana da Barra.

2 - LIGAÇÃO DA RUA DA FONTE, NÓ PS4 (GAF. ENCARNAÇÃO) À A25
Foi também aprovado pelo Executivo Municipal a adjudicação da obra de “Ligação da

Rua da Fonte/Nó PS4 / A25 - Gafanha da Encarnação” à firma Rosas Construtores pelo valor
de 142.800 Euros +IVA, e cujo prazo de execução é de 90 dias.

A construção desta obra em muito contribuirá para a segurança rodoviária no Município
de Ílhavo, resolvendo-se assim a situação mais crítica existente actualmente na rede viária
municipal.

3 - CONCURSO LITERÁRIO JOVEM
Foram ainda aprovados pelo Executivo Municipal os resultados do Concurso Literário

Jovem 2008. Nesta edição foram mais uma vez recebidas dezenas de trabalhos, oriundos
de alunos do 1º, 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico das Escolas do Concelho de Ílhavo.

Este concurso, que contempla as categorias de texto narrativo (género conto) e texto
poético, visa, antes de mais, fomentar as práticas da escrita e da leitura entre os jovens.

Aproveito esta oportunidade para convidar V. Exa. a estar presente na cerimónia de
entrega dos certificados de participação no VII Concurso Literário Jovem, assim como dos
respectivos prémios aos vencedores, a qual decorrerá no próximo dia 23 de Abril, quarta-
feira, pelas 18h30, na Biblioteca Municipal de Ílhavo.

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
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