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I - “ FEIRA DA SAÚDE, ÍLHAVO 2008
A Câmara Municipal de Ílhavo vai organizar no próximo dia 10 de Maio, Sábado, a edição

2008 da: “ Feira da Saúde”. O objectivo desta acção é incentivar a população do nosso
Município a adoptar estilos de vida mais saudáveis e eventualmente corrigir alguns menos
benéficos.

Convidámos para esta iniciativa várias entidades profissionais do ramo da saúde, de
diversas especialidades (nutrição, tensão arterial, electrocardiogramas, visão, audição,
coração, pulmões, osteoporose, colesterol, diabetes, higiene oral, rastreio anti tabágico,
índice de massa corporal, primeiros socorros, etc).

Assim, entre as 10 e as 18 horas de Sábado as pessoas que se dirigirem à Biblioteca
Municipal de Ílhavo terão oportunidade de efectuar diversos testes e receber gratuitamente
conselhos de cuidados de saúde em diversas especialidades.

Pelas 16h00 o Prof. Doutor Armando Gonçalves da Fundação Portuguesa de Cardiologia
proferirá uma palestra sobre o tema “doenças coronárias e morte súbita”.

Para descontrair, o programa incluiu também animação cultural e desportiva ao ar livre,
com a presença de várias Associações do Município que, com as suas actividades, animarão
e incentivarão o público a participar e a interagir.

II - BANDEIRA AZUL NAS PRAIAS DO MUNICÍPIO
As duas praias do Município de Ílhavo - Barra e Costa Nova, foram 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 2008).

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, e conforme noticiámos anteriormente, está a decorrer a obra da
Ciclovia que 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,
perspectivando-se a sua conclusão antes da época balnear.

Concluída está a obra a cargo da Lusitaniagás (e após acordo com a CMI) para a
instalação das redes de distribuição de gás natural que alimentará as duas localidades.
Assim, neste momento os habitantes da Barra e Costa Nova podem já usufruir do gás natural.

informação



Estão em fase final de execução de projecto obras previstas para as praias do Município
de Ílhavo, destacando-se, os da requalificação da Frente Ria da Costa Nova, perspectivando-
se a execução das respectivas obras em 2008/2009.

A cerimónia de hastear das bandeiras será anunciada oportunamente.

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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