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Ambiente

No ano em que se comemoram os 75 anos do Museu Marítimo de Ílhavo, que se associa ao 75.º aniversário do
Creoula, do Santa Maria Manuela e da Sagres, a Câmara Municipal de Ílhavo vai realizar, entre os dias 3 e 6 de agosto,
o ÍLHAVO SEA FESTIVAL 2012, que integra um conjunto vasto de ações de índole cultural e desportiva e que conta
com a presença de alguns dos mais belos Grandes Veleiros do Mundo.

Para além da imponente presença dos Veleiros e das muitas actividades que diariamente se irão realizar no Terminal
Norte do Porto de Aveiro e no Jardim Oudinot na Gafanha da Nazaré, destaque ainda para a importante preocupação
com o Ambiente e a Preservação dos Oceanos que o evento desde logo assume, através da adopção de um conjunto
de boas práticas ambientais relacionadas nomeadamente com os resíduos produzidos durante o evento, assim como
através da dinamização de atividades de caráter mais educacional (ex. projeto VAIVÉM OCEANÁRIO)!

O Ílhavo Sea Festival 2012 constituirá assim mais uma excelente oportunidade de divulgação do Município de
Ílhavo, da sua história marinheira, em especial da sua efetiva vocação marítima, seja ao nível da pesca, seja ao nível
da náutica de recreio, seja também ao nível de outras atividades económicas, em especial do Turismo, que tenham
o Mar e a Ria de Aveiro como pano de fundo.
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HORÁRIO 3ª feira a Sábado 08h30~12h00  14h00~18h00
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SABIA QUE ...

Promova o turismo sustentável: quando for de férias reduza o seu impacto
no Ambiente e nas Comunidades Locais!

Desfrute dos múltiplos motivos que tem para nos visitar deixando uma
marca positiva no Ambiente!

NOTA AMBIENTAL

De 2 a 5 de agosto tem lugar a edição 2012 do Festiva do Marisco/«Ria a Gosto»
no Relvado da Costa Nova, conjugando numa primeira instância as componentes Cultural
e Gastronómica com uma oferta abrangente e, como tal, diversificada, tendo desde
logo no Marisco o ator principal.

O evento volta também a assumir uma forte e importante preocupação com o
Ambiente, nomeadamente na dinamização das boas práticas ambientais na gestão dos
Resíduos produzidos durante o certame. Assim, a preocupação com a correta Valorização
dos Resíduos - Reciclagem, conduziu à colocação específica de equipamentos de
recolha seletiva - Ecoponto, bem como de adequados equipamentos para a recolha
seletiva do Óleo Alimentar Usado!

Festival de Marisco “Ria a Gosto”

A sensibilização das populações para a proteção do património natural é o objetivo
principal deste projeto financiado pelo Oceanário de Lisboa e que durante o ÍLHAVO
SEA FESTIVAL 2012 marcará presença no nosso Município.

O Vaivém leva a missão do oceanário aos quatro cantos de Portugal e dirige-se a
públicos de todas as idades sob a forma de sessões de educação ambiental, para
professores e educadores, que abordam temas ambientais da atualidade de forma a
consciencializar para a necessidade urgente de uma mudança de atitude face à
conservação e sustentabilidade dos recursos.

ENTRADA LIVRE:
3 AGOSTO: 15H30 -18H00
4 a 5 AGOSTO: 10H00-13H00 e 15H00-18H00
TERMINAL NORTE DO PORTO DE AVEIRO

Vaivém Oceanário


