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+ECO 2013 - Semana do Ambiente
8 e 9 de junho
O V Acampamento Municipal de Escuteiros, com uma participação que, este ano, se aproxima já dos 400 Escuteiros, marca os últimos 2 dias da Semana do Ambiente na sua edição 2013.
«+ COOPERAÇÃO PELA Água» servirá de mote ao momento sensibilizando desde logo para comportamentos
mais pró-ativos na poupança (quantidade e qualidade) de tão vital recurso natural!
Marca indissociável deste ﬁm de semana é a comemoração do Dia Mundial dos Oceanos, a 8 de junho, com o
objetivo de alertar e realçar para a importância que os mesmos assumem na preservação das espécies e da biosfera.
Não esqueçamos que os Oceanos ocupam dois terços da superfície terrestre e que por meio da interação com a
atmosfera, a litosfera e a biosfera assumem papel determinante nas condições climatéricas do planeta. E, sobretudo
relembremos que os Oceanos não são apenas o habitat de um vasto número de espécies de animais e plantas, mas
que também fornecem comida, energia e múltiplos recursos aos seres humanos!
A +ECO 2013 – Semana do Ambiente dar-lhe-á igualmente total destaque neste ﬁm de semana.

DESTAQUES
8 junho, SAB “Dia Mundial dos Oceanos: + Cooperação pela Água”
Abertura do V Acampamento Municipal dos Agrupamentos de Escuteiros.
Parque Desportivo da Gafanha do Carmo.
Apresentação do projeto «Mar Criativo»,
com realização de atividades em Família.
Museu Marítimo de Ílhavo.
Uma tarde pelo Ambiente.
Biblioteca Municipal de Ílhavo.
Recicl’arte «Constrói o teu jogo com +ECO».
Fóruns Municipais da Juventude da Gafanha da Encarnação
e da Gafanha do Carmo.
«à beira do... Aquário»
Unidades de Restauração do Município.
9 junho, DOM “+ Cooperação pela Água”
Encerramento do V Acampamento Municipal dos Agrupamentos
de Escuteiros.
Parque Desportivo da Gafanha do Carmo.

consulte o programa completo em
www.cm-ilhavo.pt ou http://pt-br.facebook.com/camaramunicipalilhavo
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