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Rota das Eco-Escolas

Tem início hoje, dia 20 de abril, a edição 2015 da
“Rota das Eco-Escolas”, promovida a nível
nacional pela Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE) e à qual a Câmara Municipal de Ílhavo
desde logo se associou. Os objetivos passam por
um lado que se dinamize uma rota entre as Eco-
Escolas do Município, da mais distante para a
mais próxima da Câmara Municipal, assumindo a
condição de que seja ...
mais informações

Dia Mundial do Escuteiro, 23 de abril

A comemoração do Dia Mundial do Escuteiro, a 23
de abril e que é celebrado em honra de São Jorge
– Patrono Mundial dos Escuteiros, procura motivar
e potenciar a unidade entre os Escuteiros e,
simultaneamente, vivenciar o desejo de uma vida
fiel e corajosa em prol dos bons valores da
Cidadania. É também tendo como base as boas
rotinas e o espírito de grupo, que são apanágio
dos Escuteiros, que ...
mais informações

DICAS AMBIENTAIS

Sabia que... 

A reciclagem do metal de apenas 1000
latas ajuda a ter material suficiente
para formar todos os componentes de
uma bicicleta? Use os ecopontos.
 
Separe, que nós Reciclamos!

Não se esqueça que... 

A reciclagem do metal de apenas 800
latas permite fazer 30 cm de carris
para o comboio? Use os ecopontos.
 
Separe, que nós Reciclamos!

ECOCENTRO MUNICIPAL/CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Rua do Norte, Gafanha de Aquém 3830-167 Ílhavo, Portugal 

Tel 927 405 880 | geralcmi@cm-ilhavo.pt 

Piquete 24 horas de Serv iço 

Tel 91 82 06 410 

Recolha de Monos 

Tel 234 325 549 

Esta nota informativa é enviada automaticamente para os util izadores registados. 

De acordo com a Legislação Nacional sobre Comunicaçães Eletrónicas (Decreto-Lei n.º 7/2004), 

poderá solicitar a remoção do seu endereço aqui.
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