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Boa, Francisca!!
Olha, onde devo colocar uma lâmpada já usada?

a) No Vidrão!
b) Dentro de um saco bem fechado, que depois devo colocar num

contentor da rua!
c) Ir ao nosso Ecocentro depositá-la, assim sempre aproveito para

ganhar mais uns pontos para o meu cartão EcoTrocas.

Olá Viva
A edição da nossa revista “O Ambúzio” de Junho 2007 é um convite a uma visita àsnossas Praia da Barra e da Costa Nova, e um desafio para que continues a participarna melhoria das condições ambientais do nosso Município de Ílhavo.
A Barra e a Costa Nova voltam a receber a Bandeira Azul, símbolo de qualidade que Tu

tens ajudado a construir como Cidadão Amigo do Ambiente. A Bandeira de Praia Acessível
para Todos vai continuar a referenciar a realidade de termos praias acessíveis a Todos
os Cidadãos, em especial aos que têm dificuldades de mobilidade.

Nesta edição de ”O Ambúzio”, damos também nota do trabalho que temos vindo a fazer
e temos de cont inuar a fazer para termos as nossas ruas , jard ins e outros espaços

públicos bem limpos, gerindo cada vez melhor o lixo que todos produzimos.

Agora que o ano lectivo terminou, desejo-Te umas boas férias de Verão, dando em cada

dia o Teu contributo para o bom Ambiente da Nossa Terra. Não te esqueças de fazer

uma visita ao Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova, localizado bem junto à praia,

na Rua dos Banhos (perto das Capelas da Nª Sra da Saúde).

Nós continuamos a trabalhar Contigo, na Câmara Municipal de Ílhavo, com

empenho e dedicação, fazendo mais obras e iniciativas várias, para termos um

Município cada vez com mais e melhor ambiente e qualidade de vida.

Bom Trabalho e Boas Férias para Ti, para a tua Família e para os teus Amigos.

Um Abraço,

José Ribau Esteves, Eng.

Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo

MENSAGEM DO PRESIDENTE



Meninos: a Ecomosqueteira do ano já está escolhida...
É a nossa Francisca! Não querem aproveitar para lhe
fazer algumas perguntas?

Ei... também quero fazer
uma pergunta à Francisca!
Onde devemos colocar os
guardanapos de papel já
usados?

a) Ora se são de papel,
vão para o papelão!

b) Vão dar bons aviões
de papel para andarmos a
brincar no recreio!

c) Como estão sujos,
juntam-se num saco que,
depois de bem atado,
devemos colocar no
contentor.

E o pacote de leite?!?
a) Já se sabe: cartão é no papelão!
b) Utilizá-los para assustar os colegas da

Escola, dão cá um estouro!
c) Estive atenta à televisão: os pacotes de

leite ou sumo vão para o plasticão!

É óbvio que a Francisca já sabe responder a todas
estas perguntas... E tu? Testa os teus
conhecimentos, assinalando a resposta correcta!



Ora aí está um bom teste para ti!
Em cada rectângulo assinalado, coloca
o nome do melhor local para os materiais depositar!





É verdade!!
E já enviámos 6000 kg de papel
para a Reciclagem, poupando assim
o abate a 230 árvores!

Olha a nossa Francisca!
Sabias que nós aqui
na Câmara também somos
amigos do Ambiente?? Colocamos
o papel que utilizamos, de ambos
os lados, na nossa caixa da
reciclagem!
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ÁGUA

Sabes o que
poupamos com a
reciclagem do papel??
A Francisca dá uma
ajuda, é só unires os
pontos! Já agora, dá tu
uma ajuda ao
funcionário da Câmara
e ordena as figuras que
te ensinam todo o Ciclo
do Papel!

Muito bom dia, Caro Munícipe!
Em que posso ser-lhe útil?

Bom dia!
Passei por aqui com
a minha Francisca
para pagar a Água!
Como Avô da
Ecomosqueteira
também tenho
de dar um bom
exemplo!



Má Cidadania!

Regressa ao ponto

de partida!

Se tens plástico ou

latas, avança 3 casas!

Caso contrário, ficas

2 vezes sem jogar!

Não sabes fazera separação?!?Ficas uma vezsem jogar!

Não fazes a

separação?!?

Regressa ao ponto

de partida, este é

um jogo para

Ecomosqueteiros!

Se tens garrafas,
frascos ou boiões de
vidro avança 3 casas!
Caso contrário, ficas
2 vezes sem jogar!

As lâmpadas não

vão para o vidrão,

mas antes para o

Ecocentro! Ficas

uma vez sem jogar!
Avança
1 casa!

Avança

1 casa!



Prova que também és um(a)
Ecomosqueteiro(a) e vem jogar
para a Francisca no «Castelo da
Reciclagem» colocar! Boa Sorte!
Presta agora atenção às REGRAS.
Podem jogar 3 jogadores
ou então formar 3 equipas.
Cada jogador, ou equipa, escolhe uma
das fichas do jogo (estão no
cabeçalho da página da direita, as
quais deves recortar), lançando o
dado um(a) de cada vez e avançando
de acordo com a pontuação obtida.
Ganhará aquele jogador, ou equipa,
que primeiro conseguir levar a
Francisca até ao «Castelo da
Reciclagem»!

Boa, papel é nopapelão! Avançaaté à casa 10!

Claro, as latas são

para o plasticão!

Avança para a casa 15!

Má Cidadania!

Regressa ao ponto

de partida!

Se tens papel/cartão
avança 3 casas! Caso
contrário, ficas 2
vezes sem jogar!

Óbvio, vidro é novidrão! Avançapara a casa 22!

Retrocede
1 casa!

Retrocede

1 casa!



Olá Francisca! Com que então a dar uma mãozinha aos teus
Avós?!?... De facto nesta experiência piloto de recolha porta-
a-porta todos somos muito importantes, até porque queremos
a zona histórica da nossa Cidade, Cruzeiro Cimo de Vila-
Igreja Matriz, ainda mais bonita!

Presta bem atenção às
indicações que te são dadas e
assinala, com um círculo, aquilo
que te parece não estar
correcto!



Boa noite Vizinho!
Sabia que no nosso Concelho
também temos recolha dos
“Monstros” às 1as e 3as

quartas-feiras de cada mês?!?
É gratuíta, basta ligar
234 325 549.

É verdade Pedro! É só prestar
atenção ao dia, horário, tipo
de material e respectivo saco
a depositar!

“lixo” indiferenciado = tudo o que resulta da
lida da casa (ex.: restos da alimentação)

papel e cartão (ex.: publicidade; jornais; revistas;
etc.). Nota: papel sujo não! (ex. c/ gordura)!

embalagens de plástico e latas de metal
(também pacotes de leite e sumo!)

garrafas, frascos e boiões de vidro.

Dia da Semana Horário de Deposição

Domingo

2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Sábado

20h00 às 05h00

20h00 às 05h00

20h00 às 05h00

20h00 às 05h00

20h00 às 05h00

Não é permitida a colocação dos sacos!

07h00 às 10h00



No nosso Ecocentro já podemos
reciclar as lâmpadas fluorescentes e
os óleos alimentares. Vamos ajudar
o Pai da Francisca para os novos
“ecopontos” encontrar!

óleo
óleoóleo



Vamos, despacha-te Pai! Depois desses
materiais depositar, com o ecoponto
o Sr. Júlio me irá premiar!

óleão

lampadão

Ecoponto



Que dia em cheio!
Goza bem o Verão,
pois novas aventuras
no próximo ano te esperarão!

Devagar Tobias...



Tenho mesmo orgulho
em ti Filhota!
Vamos lá levar o “presente”
do Tobias para o dispensador!
Qual o caminho certo para lá chegar??
É que, um passeio asseado é
para todos, um gosto redobrado!
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