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I - 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 2009).

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, muitas
foram as intervenções que a CMI realizou nos últimos anos para qualificar as áreas urbanas
respectivas.

Na Barra, destacamos a qualificação do Parque de Campismo, a rede de saneamento
básico, a qualificação urbana do Largo do Farol e das Avenidas João Corte Real e Fernandes
Lavrador (entre outras intervenções), o novo acesso da Ponte da Barra à Avenida Fernandes
Lavrador, o novo edifício de Serviços Públicos (com Posto de Turismo e Extensão de Saúde),
entre outras.

Na Costa Nova, destacamos a rede de saneamento básico, o Cais dos Pescadores, a
qualificação urbana do Bairro dos Pescadores e de toda a frente-Ria (Calçada Arrais Ançã),
o Largo das Capelas da Senhora da Saúde, o Núcleo de Educação Ambiental, a obra em
curso de ampliação e beneficiação do Mercado Municipal, entre outras.

Outras entidades realizaram importantes intervenções, num trabalho articulado e de
parceria com a CMI: a reabilitação da Ponte da Barra (pelo EP), a defesa da costa com
fixação e vegetação das dunas e construção dos passadiços (pelo Ministério do Ambiente
e APA), são os exemplos mais significativos.

A CMI investe também em áreas onde a competência não é sua, mas a opção política
de dar qualidade e segurança aos utilizadores das nossas praias, determina a nossa opção
de investir (ao invés da omissão de outras entidades como o que actualmente acontece
com o Ministério do Ambiente). A limpeza do areal da praia e o co-financiamento da vigilância
das praias por Nadadores-Salvadores, são dois dos exemplos mais expressivos.

Mantemos a pressão sobre o Governo (nomeadamente sobre o Ministério do Ambiente)
para que sejam realizadas intervenções estruturantes para suster o processo erosivo que
está a ocorrer nalgumas zonas do areal da praia da Barra, nomeadamente exigindo uma
acção integrada entre o INAG, a ARHCentro e a APA.

Assim como mantemos pressão sobre o Ministério da Saúde, de forma a propiciarmos
aos Cidadãos e Veraneantes da Barra os cuidados primários de saúde com a abertura da
Extensão de Saúde da Barra, honrando o compromisso assumido (e que até hoje permanece
sem honra e sem resposta) e que determinou a obra da CMI.

Das realizações aos projectos em curso, da obra feita aos problemas que queremos
resolver, vai uma aposta contínua na qualificação destas duas importantes praias do Município
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de Ílhavo, da Região de Aveiro e da Região Centro de Portugal: a Barra e a Costa Nova.
A cerimónia de hastear das bandeiras será anunciada oportunamente.

II - Feira da Saúde no CCI, Sab. 16 MAI 09

A Câmara Municipal de Ílhavo vai organizar no próximo Sábado, dia 16 de Maio, a edição
2009 da: “ Feira da Saúde”. O objectivo desta acção é incentivar a População do Município
a adoptar estilos de vida mais saudáveis e eventualmente corrigir alguns hábitos 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 - que honrando o nosso convite materializarão
uma iniciativa a não perder.

Assim, entre as 10 e as 18 horas de Sábado 16 MAI 09, as pessoas que se dirigirem
ao Centro Cultural de Ílhavo terão oportunidade de efectuar diversos testes e receber
gratuitamente conselhos de cuidados de saúde em diversas especialidades.

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.

Agradecemos a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
José Ribau Esteves, eng.
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