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PRAIAS DO MUNICÍPIO DE ÍLHAVO COM BANDEIRA AZUL
As duas praias do Município de Ílhavo - Barra e Costa Nova, foram hoje mais uma vez 

galardoadas com a atribuição da Bandeira Azul, pela Associação Bandeira Azul da Europa, 
secção portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental, (entidade que coordena em 
Portugal o Programa Bandeira Azul 2007). A decisão foi anunciada esta manhã, em conferência 
de imprensa, que decorreu nas instalações da Associação Nacional de Cruzeiros, em Lisboa. 

A Câmara Municipal de Ílhavo congratula-se com a atribuição destes galardões, vendo 
novamente reconhecido todo o empenho, esforço e investimento na manutenção e crescimento 
da qualidade das nossas praias, para que elas continuem a ser praias de referência para 
os Cidadãos do Município de Ílhavo e para os milhares de Veraneantes que anualmente as 
elegem como local de férias e de passeio.

Nesse continuado esforço, na procura incessante da melhoria das condições de vida 
das Pessoas que residem e que utilizam as praias da Barra e da Costa Nova, estão em curso 
importantes obras e projectos para continuar a materializar o crescimento qualitativo das 
duas praias do Município de Ílhavo.

Em termos de obras, estão em curso pela Lusitaniagás (e após acordo com a CMI) a 
obra para a instalação das redes de distribuição de gás natural que alimentará as duas 
localidades. As obras na Ponte da Barra, visíveis aos olhos de todos, decorrem também a 
muito bom ritmo, estando prevista a sua conclusão antes do prazo previsto (perspectivando-
se o primeiro trimestre de 2008), com boas condições de circulação para os automobilistas, 
os ciclistas e os peões. Para os que optam pelo passeio a pé, informamos que as obras de 
reparação e manutenção dos Passadiços de madeira das duas praias estão concluídas (por 
obra da CMI), repondo assim a sua devida qualidade; assim sendo, o Trilho Pedestre “Entre 
a Ria e o Mar” volta a estar ao dispor de Todos em pleno e nas melhores condições.

Estão já em desenvolvimento novos projectos de obras previstas para as praias do 
Município de Ílhavo, destacando-se, os da requalificação da Frente Ria da Costa Nova (e 
piscina descoberta), da pista ciclável Barra/Costa Nova, da ampliação/remodelação do 
Mercado Municipal da Costa Nova, da remodelação total do Mercado da Barra, e vários 
outros de qualificação urbana.

Agradecendo desde já toda a atenção dispensada a este assunto, apresentamos os 
nossos melhores cumprimentos,                                                       

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