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Festival do Bacalhau 2013
14 a 18 de agosto
De 14 a 18 de agosto tem lugar a edição 2013 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 “ﬁel amigo” Bacalhau 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 todo aquele certame e que este
ano obrigou mesmo a um importante reforço em termos de capacidade de oferta!
Assim, a preocupação com a correta Valorização dos Resíduos – Reciclagem – a produzir com a realização dos já
mencionados Festivais, conduziu à colocação especíﬁca de equipamentos de recolha seletiva – Ecoponto – naqueles
locais, bem como de adequados equipamentos para a recolha seletiva do Óleo Alimentar Usado!

Campanha “Seja qual for a sua onda, esta TAMBÉM é a sua praia”
15 de agosto
A edição 2013 do Festival do Bacalhau volta igualmente a atribuir importante
expressão à Vertente Educacional para as boas práticas de Cidadania, seja na
dinamização de ações de sensibilização com contacto passivo junto da população, seja com a realização de atividades de caráter mais educacional (Espaço
Infantil localizado na Tenda de Exposição de Empresas e Artesanato).
Denominada «Seja qual for a sua onda, esta TAMBÉM é a sua praia», é a
campanha que será dinamizada no Jardim Oudinot – com especial enfoque na
respetiva zona de Praia – que sensibiliza para os procedimentos de acondicionamento e deposição de resíduos, nomeadamente os pequenos lixos, e assim
procura despertar os veraneantes para a importância da prática da Cidadania
Ativa.
Ela terá como suporte de sensibilização um material utilitário – bolsa térmica,
que será distribuída numa perspetiva de abordagem qualitativa e facilitadora de
intervenção direta.

DICA AMBIENTAL
Com a edição 2013 do Festival do Bacalhau surge também
a vontade de fazer um piquenique em Família no Jardim Oudinot...
Não se esqueça de, também em Família, procurar o Ecoponto
que ali já se encontra, contribuindo assim para a Reciclagem
dos materiais e para a divulgação junto dos mais novos
dos bons gestos de Cidadania!
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

