
As praias da Barra e da Costa Nova comemoram esta época balnear 25 Anos de Bandeira Azul, sendo que 
as bodas de prata foram celebradas com cerimónia especial para o efeito idealizada.

O Município de Ílhavo continua a merecer a distinção da Bandeira Azul nas suas duas Praias, sinónimo de 
excelência na qualidade e no trabalho que a Câmara Municipal, em conjunto com os demais parceiros (Operadores 
Turísticos, Entidades Públicas e Público em geral), leva a efeito antes, durante e após cada época balnear.

Este galardão é atribuído anualmente às praias e portos de recreio que cumpram um conjunto de critérios de 
natureza ambiental, de segurança e conforto dos utentes e de informação e sensibilização ambiental. 

A época balnear 2013 teve o seu início a 15 de junho e terá o seu encerramento a 15 de setembro.
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A época balnear 2013 dá igualmente continuidade a todo um trabalho de 
qualificação do espaço público onde ganham destaque a obra de qualificação 
da Praceta do Molhe Sul, recentemente inaugurada na Praia da Barra, e o novo 
Parque Desportivo do Bairro dos Pescadores, na Praia da Costa Nova.

De notar que o projeto de requalificação da Praceta do Molhe Sul foi elaborado 
pelos Técnicos da CMI e tem como objetivos primordiais a qualificação urbana 
e a pedonalização desta praceta, qualificando uma das principais zonas de 
acesso à praia e um elemento central da ambiência urbana da Barra. A obra é 
financiada pela CMI apenas pela sua receita corrente.

Praias que convidam

Este ano o destaque vai para a qualificação dos novos passadiços da Praia 
da Barra, numa intervenção resultante de parceria entre a Câmara Municipal 
de Ílhavo e Agência Portuguesa de Ambiente, e integrados nas obras de 
requalificação da frente mar da Praia da Barra.

Os novos passadiços têm uma nova localização, a poente da duna, do lado 
do Mar e com vista privilegiada para a praia, ajudando no combate à erosão e 
na consolidação dunar.

Praias Acessíveis

Resultado da implementação ativa por parte da Câmara Municipal de 
Ílhavo de políticas de segurança e gestão das zonas balneares, estão criadas 
as condições para que as diferentes entidades com competências nas áreas 
referidas, cooperem com o objetivo de garantir a prestação de segurança e 
vigilância ativas, sistemática e sustentável durante a época balnear 2013 nas 
praias da Barra e da Costa Nova.

Esta aposta foi consubstanciada com a aprovação e assinatura do Protocolo 
de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo (CMI), a Administração 
do Porto de Aveiro (APA), as Associações de Nadadores Salvadores 
“RESGATÍLHAVO” e “PARTIR NAS ONDAS” e a Associação de Concessionários 
de Praia da Beira Litoral para a Vigilância e Segurança Balnear 2013, num 
investimento global de 17.654 euros, o qual assegurará os referidos serviços 
em toda a área balnear compreendida entre a Meia Laranja na Praia da Barra 
e a Avenida do Mar na Costa Nova, bem como o patrulhamento das zonas não 
vigiadas entre a Praia da Barra e a Praia de Mira.

Praias Seguras 

As Praias da Barra e da Costa Nova voltaram uma vez mais a merecer todo 
o destaque no âmbito do programa Praia Saudável.

Este é um programa que resulta de um protocolo de cooperação entre várias 
entidades nacionais, com destaque natural para a Fundação VODAFONE 
Portugal, e que tem como objetivo contribuir para o aumento da segurança, 
acessibilidade e qualidade do ambiente nas Praias, através da disponibilização 
de vários equipamentos.

Esta época balnear as Praias do Município de Ílhavo viram renovados 
dois tipos de equipamentos: os cinzeiros de Praia e as boias de segurança 
e vigilância balnear que espelhadas pelos areais ajudam na divulgação do 
contacto dos nadadores salvadores. 

Praias Saudáveis

Um dos critérios de atribuição da Bandeira Azul passa pela dinamização 
anual de todo um conjunto de atividades de Sensibilização Ambiental. 

Esta época balnear não será exceção, voltando as atividades a ter a dinami-
zação por parte dos Bolseiros Municipais de Ocupação dos Tempos Livres que 
para o efeito receberam a devida formação, tendo lugar em pleno areal junto ao 
molhe sul/Praia da Barra. 

Praias que apostam na Sensibilização Ambiental 

O Município de Ílhavo pela enorme biodiversidade que a todos empresta, 
seja pelas bonitas Praias – Barra e Costa Nova – que convidam à visita; seja 
pela proximidade que detém com a Ria de Aveiro, num desafio constante à sua 
descoberta; seja ainda pelo restante e importante património natural que se 
espalha um pouco por toda a sua área geográfica, dedica especial e natural 
atenção à sua preservação, seja com a dinamização de um amplo conjunto de 
ações de índole mais prática, seja pela divulgação de todos aqueles valores 
naturais que urge preservar. 

Praias Vivas 
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Tanto a Barra como a Costa Nova são praias que desafiam à Prática 
Desportiva Aquática Radical, e nas quais as provas para os diferentes 
Campeonatos Nacionais de Surf ou Bodyboard são já uma presença constante 
entre nós.

Praias que desafiam


