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1 - CÂMARA MUNICIPAL PROMOVE REGRAS DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS
Na continuidade do trabalho desenvolvido em anos anteriores, no âmbito da Educação

e Sensibilização Ambiental, a Câmara Municipal de Ílhavo, em parceria com a empresa
SUMA (entidade responsável pela recolha indiferenciada dos Resíduos Sólidos Urbanos do
Município) promove, de 20 a 26 de Janeiro, a campanha “Dividir para Reinar”, junto dos
Jardins de Infância e Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Município.

Com destaque para a política dos 5 R's - Reduzir, Reciclar, Reutilizar, Respeitar e
Responsabilizar, esta iniciativa tem o principal objectivo de dinamizar, junto dos mais novos,
a prática de acções relacionadas com a correcta triagem, acondicionamento e deposição
de resíduos, melhorando o desempenho ambiental de cada uma das Escolas, assumindo
ainda o particular formato de uma história de encantar, com «Reis, Magos e Sereias, e um
menino chamado Bartolomeu, que quer muito ser um Eco-mosqueteiro defensor do Ambiente»,
sonho ou desejo desde logo partilhado pelas Crianças do nosso Município.

Reforçar temáticas desenvolvidas em anteriores campanhas de Sensibilização Ambiental,
conferindo-lhes o novo formato de estória de encantar, em suporte Livro e CD Áudio,
destinados a apoiar a dinamização desta temática em situação formal de aprendizagem e
em contexto de sala de aula, é a principal estratégia desta acção conjunta da Câmara
Municipal de Ílhavo e da SUMA, que salienta as vantagens de uma conduta ambiental
responsável.

2 - DIA ABERTO NA PISCINA MUNICIPAL DE ÍLHAVO
A prática regular de actividades de âmbito desportivo ocupa um lugar de grande

relevância na sociedade actual, que alia o bem-estar físico ao convívio e à interacção social.
Consciente da sua importância, a Câmara Municipal de Ílhavo promove, no próximo dia 31
de Janeiro (Sábado), o “Dia Aberto” na Piscina Municipal de Ílhavo, com entradas gratuitas
durante todo o dia em várias modalidades, tais como Hidrobike, Hidroginástica, Natação
para Bebés, Hidroterapia, Massagens, Pré e Pós-Parto, entre outras.

No mesmo dia, e no âmbito do programa “Sábados Divertidos Náuticos”, terá ainda
lugar a realização de aulas de canoagem, mergulho e pólo aquático, dirigidas a crianças
entre os sete e os quinze anos de idade, que podem participar livremente nestas três
actividades.

A participação neste “Dia Aberto” destina-se a utentes das Piscinas Municipais de Ílhavo
e da Gafanha da Nazaré, podendo ainda trazer uma pessoa convidada, de qualquer idade,
mediante a pré-inscrição junto dos balcões de atendimento das piscinas.

Para mais informações, ou inscrições contacte:
Piscina Municipal de Ílhavo Tel. 234 329 607
Piscina Municipal da Gafanha da Nazaré Tel. 234 363 080
piscinasmunicipais@cm-ilhavo.pt

informação



Horário das Actividades
Manhã - das 9h30 às 12h30
9h45 às 10h15 - Hidrobike
10h30 às 11h - Natação Terapêutica
10h30 às 11h30 - Mini-Polo
11h15 às 11h45 - Bebés
11h15 às 11h45 - Hidroginástica
11h30 às 12h30 - Pólo Crianças e Jovens

Tarde - das 15h00 às 19h00
15h às 16h30 - Canoagem
16h às 16h30 - Pré-parto
16h às 16h30 - HidroKids
16h30 às 17h - Pós-parto
16h30 às 17h - Hidrobike
17h às 17h30 - Hidrobike
16h30 às 18h - Mergulho
17h30 às 18h - Hidrobike
18h às 18h30 - DeepWater

Grata pela atenção dispensada, apresento os nossos melhores cumprimentos,

A Adjunta do Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
Rosa Tomás Conceição, Dr.ª
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