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“Menos um carro... e gozamos mais a nossa Praia”
Com a qualiﬁcação da Praceta do Molhe Sul, elemento central da ambiência urbana da Praia da Barra, ganharam
maior expressão a qualiﬁcação urbana e a pedonalização do espaço público naquela que é uma das principais zonas
de acesso à praia.
Esta sustentada aposta da Câmara Municipal de Ílhavo na qualiﬁcação urbana passa também por criar alternativas
criativas e mais amigas à Mobilidade e ao Ambiente, como é exemplo a disponibilização de diversos suportes para o
estacionamento de bicicletas, promovendo o uso deste meio de transporte junto de turistas e residentes.
É mais uma clara aposta na promoção da bicicleta, sobretudo numa altura do ano em que mais do que triplica a
circulação automóvel naquelas nossas zonas litorais, incentivando a uma maior utilização deste tipo de locomoção
mais amigo do Ambiente e da Saúde e facilitando o seu estacionamento nas Praias do Município.

Concurso Nacional “Poster Eco-Código”
O Concurso Nacional Eco-Código pretende estimular a participação e a criatividade dos jovens envolvidos no Programa Eco-Escolas através da produção
de um trabalho de comunicação – poster – no qual o Eco-Estudante deverá
conseguir identiﬁcar um conjunto de atitudes e comportamentos conducentes
à melhoria do ambiente na Escola, em casa e na sua Região.
O Eco-Código deverá assim expressar uma declaração de objetivos, traduzidos por ações concretas, que todos os membros da comunidade deverão
seguir, constituindo assim o código ambiental da escola.
O Concurso Nacional Eco-Código, a que podem concorrer todas as Escolas
inscritas no Programa Eco-Escolas, divide-se em 2 escalões (Pré-Escolar e 1.º
Ciclo; 2.º e 3.º Ciclos, Secundário, Proﬁssional ou Superior) e reúne centenas de
trabalhos de todo o País.
Os resultados respeitantes ao ano letivo 2012/2013 já foram divulgados e foi
com enorme orgulho que vimos atribuído o 3.º Prémio Nacional à nossa EcoEscola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos José Ferreira Pinto Basto de Ílhavo.

Concurso Nacional “Spot REEE no Depositrão”
Fruto de uma parceria entre a European Recycling Platform – ERP Portugal
e o Programa Eco-Escolas (ABAE), o projeto Geração Depositrão visa (in)formar
as crianças e jovens, e através deles a população em geral, acerca da importância do adequado encaminhamento dos Resíduos de Equipamentos Elétricos
e Eletrónicos, pilhas e lâmpadas.
Uma das atividades promocionais a este projeto consistiu na dinamização
de um Concurso Nacional, dirigido para as Eco-Escolas dos 2.º e 3.º Ciclos,
Secundárias, Proﬁssionais e Universitárias, o denominado «Spot REEE no Depositrão» e que consistiu na realização de um anúncio em vídeo que deveria
promover a importância da deposição e encaminhamento adequados dos vários tipos de REEE, pilhas e lâmpadas.
Na distinção das Eco-Escolas mais Criativas foi atribuído o 1.º Prémio Nacional à nossa Eco-Escola dos 2.º e 3.º Ciclos da Gafanha da Nazaré, o que
muito honra o nosso Município.

IDEIAS VERDES PARA AS FÉRIAS...
Biblioteca de Praia 2013
» Todo o mês de agosto/Molhe Sul, Praia da Barra.
Praia Limpa tem mais Pinta 2013
» Todo o mês de agosto/dias úteis (junto à Biblioteca de Praia).
Núcleo de Educação Ambiental da Costa Nova
» de 2.ª a 6.ª feira, das 14H30 às 16H30.
Ciência Viva no verão 2013.
» 3, 4, 17, 18 e 31 de agosto
- Visita ao Farol/Praia da Barra, 18h00 (Inscrição obrigatória).
» 9 e 15 de agosto
- Sessões de Astronomia – Praia da Barra, 22H00.
(mais informações em: http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2013/)
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