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1 - Reunião de Câmara - novo horário
Vimos por este meio informar que a reunião do Executivo Municipal se realizará na próxima

Segunda-feira, dia 15 de Junho às 10:00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
O principal assunto em análise nesta reunião,  e que motivou a alteração do horário para
que a mesma se fizesse em simultâneo com os outros nove Executivos da Comunidade
Intermunicipal da Região de Aveiro, é a discussão do novo modelo de gestão do sistema
“em baixa” da água e saneamento com as Águas de Portugal.

2 -  Grande Pedalada do Município de Ílhavo
A Câmara Municipal de Ílhavo vai organizar no próximo dia 14 de Junho, Domingo, mais

uma edição da Grande Pedalada.
Este iniciativa surge no seguimento do balanço extremamente positivo das edições

anteriores, que reuniram centenas de participantes, de todas as idades, oriundos de todo
o Concelho e também de fora dele, que puderam, durante esses dias, apreciar a grande
beleza natural desta região, ao mesmo tempo que praticavam uma actividade tão saudável
e amiga do ambiente como é o ciclo-turismo.

A Grande Pedalada 2009 terá início pelas 10h00 (concentração na Praça do Centro
Cultural de Ílhavo), partida às 10h30, passando depois por vários pontos do Concelho,
terminando cerca das 17h00 na Piscina Municipal de Vale de Ílhavo, que nesse mesmo dia
reabre ao público, possibilitando assim um refrescante mergulho após o esforço. O
almoço/piquenique será realizado no Jardim Oudinot cerca das 13 horas.

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a estes assuntos, apresentamos os
nossos melhores cumprimentos,

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