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Campanha «Seja qual for a sua
onda, esta é a sua praia»
18 e 19 de julho
A orla marítima Ilhavense atrai em época de verão uma população “temporária” muito superior à residente,
fator que se reflete também nas questões da sensibilização para a partilha de responsabilidades no que à limpeza
urbana e produção e encaminhamento de resíduos diz respeito.
Para dar resposta a esta questão, mantendo elevados os índices de limpeza e salubridade, e proporcionando
aos habitantes e visitantes um agradável espaço de lazer, para além das atividades de limpeza do areal e zonas
de acesso, a Câmara Municipal e a SUMA vêm, desde há 8 anos, a desenvolver campanhas de sensibilização
ambiental junto dos veraneantes.
Denominada «Seja qual for a sua onda, esta é a sua praia», a campanha deste ano aborda os procedimentos de
acondicionamento e deposição de resíduos, nomeadamente os pequenos lixos, e sensibiliza os veraneantes para
a importância da prática da Cidadania Ativa.
Ela tem como suporte de sensibilização um material utilitário – bolsa térmica, que será distribuída numa
perspetiva de abordagem qualitativa e facilitadora de intervenção direta.
Terá lugar hoje e amanhã nas nossas duas Praias – Barra e Costa Nova.

NAS FÉRIAS A CIÊNCIA SAI À RUA

CIÊNCIA VIVA NO VERÃO
15 Jul / 15 Set 2013
PE!

PARTICI

Ciência Viva no verão 2013
«Nas férias a Ciência sai à rua» é o objetivo para a edição 2013 do Programa
Nacional Ciência Viva no verão, que mais uma vez assume forte preponderância
no nosso Município!
Astronomia pela noite dentro, a exploração da fauna e flora e as visitas ao
Farol, serão algumas das atividades propostas e que permitirão a descoberta
de muitas das sensações que nos tornam um Município especial!
20, 27 e 28 julho – Visita ao Farol/Praia da Barra, 18h00 (Inscrição obrigatória)
(mais informações em: http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2013/)

808 200 205 I www.cienciaviva.pt

DICA AMBIENTAL
Verão é sinónimo de brincadeira, geladeira, garrafa de água, chapéu
de praia.
Dê as boas-vindas ao verão depositando as suas embalagens usadas
nos ecopontos.

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 09h00~18h00

Piquete 24 horas de Serviço
Tel 91 82 06 410
Recolha de Monos
Tel 234 325 549

