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Olá Viva

A edição 2013 da “+ECO / Semana do Ambiente” marca os primeiros dias de Junho, nesta fase final do ano 
letivo em que começamos a preparar uns passeios e umas idas à Praia da Barra e da Costa Nova.

Para já deixo-te um convite: no dia 30 de junho “Vamos à Praia” durante a manhã, fazer uma caminhada entre 
a Barra e a Costa Nova (aproveitas para conhecer o novo Passadiço da Barra), hastear as Bandeiras Azuis dessas 
nossas duas praias, inaugurar a nova Praceta do Molhe Sul, e realizar o momento de encerramento da época do 
Programa Municipal “Desporto para Todos”. Uma Festa para dar vivas ao Verão.

A qualidade das praias da Barra e da Costa Nova simbolizada nas Bandeiras Azuis, surge também do trabalho de 
bem cuidar do Ambiente que Tu, os teus Colegas e Professores, e muitas outras Pessoas, foram fazendo ao longo do 
ano. Muito Obrigado.

Aproveitando esta edição de “O Ambúzio”, lembramos que neste ano 2013 encerramos um ciclo de quase 16 anos 
na gestão da Câmara Municipal de Ílhavo com a minha presidência. Quero deixar-te aqui a nota de que tive muito 
gosto em trabalharmos juntos, agradeço a tua ajuda e peço-te que continues a ser um Cidadão Atento e Ativo da 
Nossa Querida Terra.

Esta edição é especialmente dedicada à sustentabilidade do Ambiente e do Mundo em que vivemos, à sua boa 
e cuidadosa gestão para que exista equilíbrio entre o Homem e o Ambiente, e tem o apoio da Caixa Geral de De-
pósitos, a quem agradecemos a ajuda, um Banco que também investe no Mar e no Ambiente.

Como até aqui, queremos continuar a Contar Contigo e com a Tua Família, para Cuidarmos Bem do Am-
biente da Nossa Terra, agradecendo desde já todo o trabalho realizado neste ano letivo 2012/2013. 

Juntos, vamos continuar a fazer mais e melhor.
Bom Trabalho e Boas Férias para Ti, para a tua Família e para os teus Amigos.
Um Abraço, 

 José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
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Um por todos e todos 
pelo Ambiente! 
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A Reduzir, a Separar e a Reciclar 
todos podemos ajudar!

Queres fazer parte 
da nossa equipa?!? 

Começa já a praticar 
ligando cada tipo de material 

ao local que achas 
mais adequado!
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Neste roteiro pelos 
espaços educacionais 

o objetivo é mesmo tornarmo-nos 
melhores Cidadãos.  

É isso mesmo Francisca! 
A ideia é que no final 

do nosso percurso escolar 
este roteiro esteja completo. 

tel.: 234 329 990
fax: 234 321 797
www.museumarítimo.cm-ilhavo.pt
museuilhavo@cm-ilhavo.pt

tel.: 234 363 980
www.cm-ilhavo.pt
educacao@cm-ilhavo.pt

tel.: 234 329 600
www.cm-ilhavo.pt
cea.se@cm-ilhavo.pt

Anaís, 
Ecomosqueteira 
2006

Francisca, 
Ecomosqueteira 
2007



tel.: 234 397 260
fax: 234 397 263
www.centrocultural.cm-ilhavo.pt
centrocultural.se@cm-ilhavo.pt

tel.: 234 329 600
fax: 234 321 797
www.cm.ilhavo.pt
cdi@cm-ilhavo.pt

tel.: 234 321 103
fax: 234 321 087
www.bibliotecamunicipal.cm-ilhavo.pt
biblioteca_municipal@cm-ilhavo.pt

Em Ílhavo a Educação 
está sempre em 1.º lugar... 

encontra o caminho correto 
para cada um dos espaços 

e visita-os com a tua turma!



SABIAS QUE...
O Farol da Barra 
é o mais alto 
dos 48 faróis 
marítimos 
de Portugal?!?

SABIAS QUE...
O nosso Município tem 

há 25 anos consecutivos 

Bandeira Azul nas suas Praias?!? 

Desafia os teus Familiares 

e Amigos para uma visita!

Aproveita para aprender 
os nomes das principais 

espécies dunares 
das nossas Praias , 

completando os espaços.
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SABIAS QUE...
O nosso Município está já 

equipado com mais de 

20 quilómetros de ciclovias?!? 

Aproveita para com os teus Pais, 

de bicicleta ou a pé, 
descobrir cada um dos 

seus quilómetros!

SABIAS QUE...
As casas listadas 

típicas da Costa Nova 

têm o nome 
de PALHEIROS?!?
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“por si mesmo e pelos outros”

R

“o velho em novo transformar” 

R C

I

“as atitudes de cada um contam”

R S

É isso mesmo Henrique... 
este já é o segundo cãozinho 

que retiro do areal... 
é que a Preservar todos podemos ajudar!
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“menos lixo produzir”
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Mesmo em férias Leonor, 
é importante não esquecer 

o que aprendemos 
durante o ano escolar...

Henrique, Ecomosqueteiro
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“é só voltar a usar”

R L

Vais de férias, 
mas o Ambiente não! 

Tenta relembrar 
os 5 R’s 

preenchendo 
os espaços 
a tracejado!
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