JUNHO: MÊS DO AMBIENTE
No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente (dia 05 de Junho),
Tavira preparou, de 30 de Maio a 17 de Junho, um programa que visa
sensibilizar, sobretudo a comunidade estudantil, para a importância que o seu
comportamento exerce na construção de um planeta mais sustentável.
Neste sentido, o Mercado da Ribeira acolhe, de 31 de Maio a 17 de Junho,
uma exposição resultante dos trabalhos elaborados pelos alunos das diferentes
escolas do concelho. Nesta mostra incluem-se os “camaleões de lixo”, os quais
derivam do projecto municipal de reutilização / reciclagem de resíduos.
A autarquia tavirense, juntamente com outras entidades parceiras, promove
uma série de acções, cujo público-alvo são as escolas.
No dia 30 de Maio, na EB 2/3 D. Paio Peres Correia, e, no dia 02 de Junho, na
EB 2/3 D. Manuel I, pelas 10h15, a Algar promove a acção “A recolha selectiva
dos RSLI’s no Algarve”.
Também a Águas do Algarve e a empresa municipal TaviraVerde associam-se
às celebrações com a iniciativa “O ciclo urbano da água e o seu uso eficiente”,
a qual terá lugar, no dia 01 de Junho, na EB 2/3 D. Manuel I.
O Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens (RIAS) fará
uma apresentação acerca do trabalho desenvolvido em prol da conservação da
natureza, no dia 31 de Maio, pelas 11h40, na EB 2/3 D. Manuel I e, no dia 03
de Junho, pelas 10h15, na EB 2/3 D. Paio Peres Correia.
No dia 06 de Junho, a partir das 09h00, realiza-se uma acção de limpeza pelas
margens do rio Gilão, aberta a todos os interessados e que conta com a
participação de alunos da Escola Secundária de Tavira.
Já no dia 07, pelas 10h30, os alunos do 1º ciclo do concelho terão a
oportunidade de assistir, no Mercado da Ribeira, à peça “Cuida do teu planeta”,
pelo Grupo de Teatro da Escola D. Paio Peres Correia.
A Capitania do Porto de Tavira, no dia 08 de Junho, entre as 09h30 e as
11h40, irá dinamizar uma actividade sobre os oceanos e mares, que incluirá
uma sessão de sensibilização sobre o tema e um baptismo de mar. Esta acção
culminará com uma entrevista aos pescadores de Cabanas, abordando as
tradições, recursos e embarcações de pesca.
No dia 13 de Junho, a Algar volta a sensibilizar os mais jovens para a
problemática ambiental. Desta vez, será nas escolas da freguesia da

Conceição. Assim, pelas 10h30, decorre a acção “O caminho dos resíduos” e,
pelas 13h30, “A grande viagem do lixo”.
O Município de Tavira, no dia 15 de Junho, pelas 10h30, organiza, na EB1 n.º 2
de Tavira, a iniciativa “Animais de companhia. Como cuidar?” e, no dia 16,
pelas 10h30, no mesmo estabelecimento escolar, a Câmara Municipal irá
abordar a avifauna.
A autarquia, enquanto promotora de actividades de sensibilização ambiental,
pretende incutir nos mais jovens e na população em geral, conhecimentos e
hábitos mais sustentáveis, com o intuito de promover uma cidadania mais
activa e participativa perante as questões ambientais.
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