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Ambiente

SABIA QUE ...

A Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a ERSUC, reforçou e
(re)instaladou o Município com 10 novos Ecopontos?!?
Confira os locais onde poderá seletivamente depositar os resíduos sólidos
urbanos.

São Salvador:
- Rua da Coutada, junto ao Centro Escolar
- EN109, próximo da padaria VASCO DA GAMA
- Centro de Saúde de Ílhavo
- Largo Elói Filipe (Gafanha de Aquém)

Gafanha do Carmo:
- Rua Central, junto ao n.º 15

Gafanha da Encarnação:
- Cruzamento da Rua Entrecampos com a Rua das Crastas
- Rua das Covadas
- em frente ao TERMINAL BAR

Praia da Costa Nova:
- Praceta N.ª Sra. da Saúde
- Rua Nova

Com o equipamento destas zonas o rácio no nosso Município passa a
ser de 1 ecoponto/276habitantes*, sendo de notar que, infelizmente,
alguns daqueles equipamentos haviam sido vandalizados.

Como tal não se esqueça: a Preservar todos podemos ajudar!

*Valor Indicativo do Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos Urbanos
2007-2016: 1 ecoponto/500 habitantes.

NOTA AMBIENTAL

O ano letivo 2011/2012 assumiu uma marca Ambiental muito positiva pelo profundo trabalho desenvolvido nesta
importante área Municipal, na qual o projeto Eco-Escolas®, base da Educação Ambiental Municipal, assume particular
importância e relevância, numa interação muito pró-ativa com os nossos Estabelecimentos de Ensino.

Esta nota dá conhecimento público de muito e bom trabalho desenvolvido pela nossa Comunidade Escolar e do
desafio que com o mesmo ela lança às Famílias Ilhavenses de participação nesta construção de uma melhor Terra
todos os dias!

Numa altura em que a Comunidade Escolar começa a gozar os primeiros dias de férias, o profundo trabalho que
desenvolvemos na área do Ambiente é agora transferido para as nossas Zonas Costeiras - frente mar e zonas
ribeirinhas, o qual continua a merecer a distinção da Bandeira Azul, 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.

Ecocentro Municipal
Centro de Educação Ambiental

Rua do Norte, Gafanha de Aquém 3830-167 Ílhavo, Portugal | Tel 234 329 600
HORÁRIO 3ª feira a Sábado 08h30~12h00  14h00~18h00

AdRA - Aguas da Região de Aveiro
N.º Verde 800 201 202

Recolha de Monos
Tel 234 325 549

Concurso “sim, vamos criar uma árvore!”

Na sequência da campanha nacional «sim, vamos criar uma árvore!» promovida pela
Tetra Pak, a nossa Eco-Escola Secundária da Gafanha da Nazaré obteve uma MENÇÃO
HONROSA no respetivo escalão, dando assim ainda mais substância a todo o trabalho
de educação para uma Cidadania mais ativa e defensora das boas práticas ambientais.

O objetivo passava por criar uma árvore com embalagens tetra pak sob o mote «a
proteção da floresta», sendo que a Escola Secundária da Gafanha da Nazaré escolheu
para tema «árvore suporte vivo de vida», tendo sido premiada entre várias centenas de
participantes.

Dia do Ambiente

A Escola Básica da Gafanha da Encarnação comemorou no passado de 5 de junho
o Dia do Ambiente. A organização ficou a cargo do Clubeco, em parceria com vários
grupos curriculares. O programa decorreu durante a manhã tendo-se iniciado como
uma largada de pombos, seguindo-se a inauguração da "Aldeia de Ninhos", Jogo do
Clubeco, jogos de mesa, apresentação de fornos e kit's solares, experiências realizadas
pelo clube das ciências, exposições de trabalhos dos alunos com materiais recicláveis,
workshop's, construção e exposição da maquete de uma aldeia ecológica, peddy-paper,
sessão de cinema, apresentação do teatro "Alerta Terra!", feira de plantas e minerais,
desfile de moda, tendo-se encerrado a comemoração com uma largada de balões que
transportavam sementes de flores.
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