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Ambiente

De 15 a 19 de agosto tem lugar a edição 2012 do Festival do Bacalhau, no Jardim Oudinot/Gafanha da Nazaré,
conjugando numa primeira instância as componentes Cultural e Gastronómica com uma oferta abrangente e, como
tal, diversificada, tendo desde logo no Bacalhau o ator principal.

O evento volta a assumir uma forte e importante preocupação com o Ambiente e a Educação para a Cidadania,
nomeadamente na dinamização de ações de sensibilização com contacto pró-ativo junto da população ou com a
realização de atividades de caráter mais educacional (a campanha municipal de atividades de Sensibilização Ambiental
«Praia Limpa tem Mais Pinta», a decorrer durante todo o mês de agosto, junto da Biblioteca de Praia ou no Núcleo
de Educação Ambiental da Costa Nova), mas sobretudo na dinamização das boas práticas ambientais na gestão dos
Resíduos produzidos durante aquele certame!

Assim, a preocupação com a correta Valorização dos Resíduos - Reciclagem - a produzir com a realização do já
mencionado Festival, conduziu à colocação específica de um equipamento de recolha seletiva - Ecoponto - naquele
local, bem como de adequados equipamentos para a recolha seletiva do Óleo Alimentar Usado!

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

SABIA QUE ...

Nas férias quebram-se algumas regras, menos as da reciclagem...
Ao desfrutar dos nossos Festivais de Verão, das nossas excelentes Praias
ou simplesmente num passeio pelo nosso Município procure sempre o
ecoponto mais próximo!

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

NOTA AMBIENTAL

Observar as estrelas, a Lua e os planetas do sistema solar, sempre na companhia
dos astrónomos e dos seus telescópios, é o programa da Astronomia no verão.

Do mesmo modo o convite para a visitação do Farol da Barra permitirá certamente
descobrir alguns dos segredos que envolvem o seu funcionamento.

Aproveite pois as noites de verão para conhecer melhor tudo aquilo que nos rodeia
«levando a Ciência consigo»!

18 e 19 agosto Visita ao Farol/Praia da Barra, 18h00 (Inscrição obrigatória).
28 agosto Sessão de Astronomia, no largo do Farol/Praia da Barra, 22h00.
29 agosto Sessão de Astronomia, no Jardim Oudinot (junto ao Navio Museu Santo

André)/Gafanha da Nazaré, 22h00.

(mais informações em: http://www.cienciaviva.pt/home/)

Ciência Viva no verão 2012


