
 

Crie a sua comunidade sustentável e indique-nos amigos para adicionarmos ao grupo de contactos de 

Águeda 21. 

No caso de não conseguir ver esta mensagem aceda às notícias do Boletim Eletrónico n.º 49 de Águeda 21 

clique aqui. 
If you wish to receive these or other news of Agueda’s Local Agenda 21 in English, send an e-mail to agenda21agueda@gmail.com.  

 Dica da Semana 

  
 

SEMANA DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 2014 

 

A Autarquia assinala nesta “Semana” diversos dias temáticos, de onde se destacam o Dia Mundial 

da Migração dos Peixes (24 de maio) e o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho de 2014). 

Particular ênfase também para o Dia Mundial da Criança (1 de junho), onde os mais novos são 

convidados a levarem os pais/família a viverem “uma aventura” na Casa do Grãozinho Milhão, em 

Macieira de Alcôba. Estas iniciativas encontram-se sob a égide das Nações Unidas – Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

Boletim especial  
 

AULA DA ENERGIA Galp – 16 de maio 

 

As Aulas de Energia são uma das iniciativas do projeto Missão UP | Unidos pelo Planeta. 

A aula agendada para a Escola Básica Fernando Caldeira, contou com a presença de 

vários alunos e demais comunidade escolar, tendo-se abordado conceitos gerais e 

específicos, numa vertente lúdico-pedagógica, acerca da energia, de onde vem, como é 

produzida e para que serve. Um projeto no âmbito do Eco-escolas. 

 

Veja as imagens AQUI!  
 

AÇÃO DE VOLUNTARIADO na Pateira – 17 de maio 

 

Inserido no projeto alargado que a Câmara Municipal de Águeda tem desenvolvido nas 

temáticas turística, ambiental, social e cultural, esta ação de voluntariado realizada em 

parceria com a Liga de Proteção da Natureza, a Junta de Freguesia de Travassô e Óis da 

Ribeira, a Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel e o Projeto Pateira Nascente, 

reuniram perto de 80 voluntários que desenvolveram ações de limpeza e interpretação 

ambiental nas margens da Pateira, e beneficiação do Parque da Parque da Pateira.   

 

Conheça o trabalho desenvolvido AQUI! 
 

DIA MUNDIAL DA MIGRAÇÃO DOS PEIXES – 24 de maio 
 

 

O Rio Vouga está classificado como Sítio de Importância Comunitária no âmbito da 

Diretiva Habitats, integrando a Rede Natura 2000. Cerca de 66% do Sítio do Rio Vouga 

está localizado no concelho de Águeda, demonstrando desta forma a importância de 

conhecer e preservar os habitats e espécies que aqui ocorrem. Aproveitando a 

celebração do Dia Mundial da Migração dos Peixes, a QUERCUS em parceria com o 

Município de Águeda, promovem um passeio interpretativo de comboio entre Aveiro e 

Macinhata do Vouga. Após a visita ao Museu Ferroviário, o percurso até Sernada do 

Vouga far-se-á em modo de percurso pedestre interpretativo e guiado, seguido de pic-

nic à beira rio. 

 

Saiba mais AQUI »  
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CASA DO AMBIENTE – 27 a 30 de maio 

 

 

Esta atividade encontra-se destinada à comunidade escolar do Instituto Duarte Lemos 

que, ao visitarem a Casa do Ambiente ficam a conhecer melhor o circuito dos resíduos 

urbanos (desde que fazemos a separação na nossa casa e instituições até ao destino 

final), a melhor forma de separar estes resíduos e depositá-los nos Ecopontos. Com esta 

ação os jovens descobrirão como contribuir para a defesa do ambiente e para o 

aumento da qualidade de vida de todos. 
 

Saiba mais » 

SEMINÁRIO DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE/PRÁTICAS DE INOVAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO – 27 de maio 

 

 

A 9ª SRS®, dedicada ao tema “Futuro: Caminhos de Cooperação” e lançará o debate 

sobre os desafios do futuro num mundo em rápida mudança, em que a Ética e a 

Responsabilidade Social desempenham um papel fundamental na construção de uma 

sociedade mais justa e equilibrada e, como tal, mais sustentável. A Semana da 

Responsabilidade Social percorrerá o país ao longo de vários meses com ações 

específicas em Lisboa, Loures, Águeda, Viana do Castelo, Porto, Coimbra, entre outras.  
 

Conheça aqui o programa e participe! 

 

A BIODIVERSIDADE E O ECOTURISTA – 28 de maio 
 

 

Às ações de conservação da natureza e biodiversidade que o Município de Águeda tem 

desenvolvido em diversos espaços verdes e naturais do Município, juntam-se as ações 

de educação e sensibilização ambiental que têm crescido quer em sala de aula, quer 

com saídas de campo interpretativas. Esta saída, com os Eco-vigilantes da Escola Básica 

Fernando Caldeira, e demais comunidade envolvida no projeto EcofCaldeira, levará 

todos os participantes numa saída de campo que conjuga a interpretação da natureza e 

paisagem às boas práticas que um Eco turista deve desenvolver em todos os espaços 

que visita! Segue-se a visita à Quinta Biológica da Terra. 

 
Saiba mais AQUI» 

 

“O MEU CORPO É UM JARDIM, E A MINHA VONTADE O SEU JARDINEIRO” Shakespeare -  

30 de maio 
 

 

As atividades propostas decorrerão na Casa do Povo de Valongo do Vouga e estão 

inseridas nos temas desporto e cidadania. Numa iniciativa que decorre há vários anos, 

serão dinamizadas ações que conjugam a atividade física com o espírito de equipa e 

interajuda, sem esquecer a importância da cidadania e da integração de um 

desenvolvimento sustentável de toda a comunidade. 

 
Saiba mais AQUI» 

MARCHA NOTURNA ILUMINAR A PATEIRA  – 31 de maio 

 

Esta saída noturna está integrada no âmbito do projeto apresentado pela AFA à 

Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro e vencedor do PAPERA (Projeto 

vencedor do PAPERA financiado pela CIRA). Com ponto de encontro marcado para as 

21h00, junto à Estalagem da Pateira em Fermentelos, seguir-se-á a caminhada ao longo 

das margens da lagoa da Pateira. Participe! 
 

  Saiba mais AQUI» 

 

http://agueda21.wordpress.com/2014/05/
http://agueda21.wordpress.com/2014/05/
http://agueda21.wordpress.com/2014/05/
http://agueda21.wordpress.com/2014/05/
http://srs.apee.pt/2014/programas/cidades
http://agueda21.wordpress.com/2014/05/
http://agueda21.wordpress.com/2014/05/
http://agueda21.wordpress.com/2014/05/
http://agueda21.wordpress.com/2014/05/
http://www.regiaodeaveiro.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=29289&projectoId=27
http://www.regiaodeaveiro.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=29289&projectoId=27
http://agueda21.wordpress.com/2014/05/


 
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA: “Uma Aventura” em Macieira de Alcôba – 01 de junho 
 

 

Os participantes nesta atividade ficam a conhecer mais sobre a cultura e identidade 
serranas, intimamente ligadas a práticas sustentáveis.  
Descubra a Aldeia Pedagógica do Milho Antigo em Macieira de Alcôba, as suas memórias 
desde a Idade Média, a evolução da ocupação da terra, os regadios, eiras, espigueiros, 
engenhos e construções com que o milho moldou a paisagem tradicional. Propõe-se que 
no dia 1 de junho as famílias venham conhecer os trabalhos do milho e tradições locais, 
nos seus aspetos materiais e simbólicos, passeiem pelos percursos e pontos de interesse 
e encontrem, a cada canto, as “aventuras do grãozinho milhão”.  
Local: Macieira de Alcôba (10h00 às 16h00) – entrada gratuita para crianças e famílias. 
Organização: Câmara Municipal de Águeda eFreguesia do Préstimo e Macieira de 
Alcôba. 
 

Saiba mais » 

 
DIA MUNDIAL DO AMBIENTE – 5 de junho 

 

 

O dia 5 de Junho assinala o dia em que tiveram início as Conferências das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente. É um evento anual que tem como objetivo assinalar ações 

positivas de proteção e preservação do ambiente e alertar as populações e os governos 

para a necessidade de salvar o ambiente. Junte-se a esta causa e participe! Pense numa 

atividade que gostava de desenvolver ou que organiza-se-mos em 2015 e envie-nos as 

suas sugestões! 
 

Exposição de Espantalhos 

Decorre o primeiro concurso de espantalhos organizado no âmbito do programa Eco-

escolas pelo Centro Social Infantil de Aguada de Baixo. Este concurso destina-se a todos 

os estabelecimentos de ensino da Rede Pública e Ensino Particular e Cooperativo e 

instituições particulares de solidariedade social (valências de infância e idosos), que 

pretendam participar na iniciativa. Ainda está a tempo de concorrer! 
 

Conhece o Grãozinho Milhão 
Consiste num Centro de Interpretação para crianças destinado à compreensão da 
cultura do milho antigo em Macieira de Alcôba através da personagem do Grãozinho 
Milhão. Fomenta atividades lúdico-pedagógicas direcionadas para públicos escolares, 
dando a conhecer a aldeia, a sua biodiversidade, perpetuando memórias associadas à 

cultura do milho antigo. 
Organização: Câmara Municipal de Águeda apoio – Junta de Freguesia do Préstimo e 

Macieira de Alcôba 

 
Saiba mais » 

 

 
FEIRINHA VERDE – 6 de junho 

 

 

Um projeto em que a EB Fernando Caldeira convida a comunidade escolar e parceiros a 

juntarem-se num dia de convívio especial que marca o encerramento do ano letivo. A 

feirinha verde decorrerá junto da horta biológica e pedagógica e o seu horário é das 

15h00 até 17h00 (poderá sofrer atualizações).  

 
Saiba mais » 
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PERCURSO PEDESTRE PR8 (a confirmar) – 7 de junho  

 

 

Inserido no projeto alargado que a Câmara Municipal de Águeda tem desenvolvido nas 

temáticas turística, ambiental, social e cultural, os percursos pedestres de Águeda 

continuam a levar os visitantes pelas veredas e caminhos ao longo de lugares, aldeias, 

vilas e cidade do Concelho de Águeda (e concelhos vizinhos). Neste dia, em particular, 

será apenas percorrido o troço entre o Feridouro e o Cabeço Santo, onde decorre o 

projeto de regeneração de bosque autóctones da QUERCUS. Uma visita guiada e 

interpretativa. Após a visita e regresso ao Feridouro, o almoço será partilhado no parque 

fluvial da Redonda. 

 
Saiba mais » 

 

Consulte estas e outras notícias em: 
 

Para obter mais informações sobre a Agenda 21 Local de Águeda, consulte o Blogue do projeto: agueda21.wordpress.com 
 

Se pretende subscrever ou anular a subscrição dos boletins eletrónicos de Águeda 21, comunique-nos para: 

agenda21agueda@gmail.com. 

Não imprima este e-mail. Ser mais sustentável também significa reduzir o consumo e os resíduos que produzimos. 

 
20 de maio de 2014 
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