
 

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 57 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 

 

 

 

Sabia que: Os parques, jardins e áreas naturais são locais onde o ar é mais puro e o ambiente 
relaxante. Em Águeda tem à sua disposição um conjunto de espaços com estas características, 
como o Parque de Alta Vila e a Pateira de Fermentelos, entre outros. Locais como estes ajudam-nos 
a libertar o stress e são ótimos locais para a prática de exercício físico. Os espaços verdes, e as 
árvores especialmente, são importantes sumidouros de carbono, pois fixam o dióxido de carbono e 
libertam oxigénio que purifica o ar que respiramos. 
 

Destaques 

Curso de Birdwatching SPEA e Guias de Natureza 

 

O Município de Águeda, em parceria com a SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 
promove em Águeda um curso de Birdwatching e Guias de Natureza nos dias 22 e 24 de maio. Este 
workshop pretende transmitir noções básicas para o desenvolvimento e implementação de 
atividades de observação de aves, abordando aspetos como o interesse da região de Aveiro e de 
Águeda para a prática desta modalidade, caracterização do turista ornitológico, sugestões de 
divulgação em canais específicos dirigidos a estes turistas, recomendações práticas para a 
implementação de atividades de observação de aves, noções básicas para a identificação de aves e 
para o desenvolvimento da atividade de guias de natureza, entre outros conteúdos teóricos e 
práticos. Inscrições limitadas às vagas existentes (dv-as@cm-agueda.pt) até dia 18 de maio.  

Saiba mais AQUI 

 

Alterações Climáticas: adaptação e mitigação | 08.05.2015 | Município de Vagos 

 

 
Organizado pelo projeto da Agência para a Sustentabilidade e a Competitividade, será dinamizado 
um seminário dedicado às Alterações Climáticas que decorrerá no próximo dia 8 de maio, no 
Município de Vagos, intitulado “Alterações Climáticas: adaptação e mitigação”. Um programa de 
excelência que reúne em torno da temática autarquias, investigadores e entidades públicas e 
privadas numa sessão aberta ao público, com inscrições gratuitas mas obrigatórias. 
 
 
Saiba mais AQUI 
 

Águeda comemorou o Dia da Terra 

 

 

Pelo sétimo ano consecutivo, Águeda aderiu às comemorações do Dia da Terra, sob o lema “365 
são os dias que a Terra nos oferece. Os Aguedenses dedicam-lhe pelo menos um!”. A Câmara 
Municipal de Águeda tem apoiado um grande número de atividades, visando sensibilizar a 
população para as temáticas ambientais. As comemorações foram marcadas pelo acolhimento feito 
pelo executivo camarário aos participantes da “Caminhada da Sustentabilidade”, perto de 200 
alunos, professores e funcionários de três escolas de Águeda. Mas foram mais as atividades 
realizadas… 
 
Saiba quais AQUI  
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ObservaRia – Ecoturismo, Turismo Natureza e Birdwatching 

 

No âmbito da estratégia de promoção da Pateira de Fermentelos como zona RAMSAR e do Turismo 
de Natureza, em particular o Birdwatching, a Câmara Municipal de Águeda esteve presente na 2ª 
ObservaRia – Estarreja 2015 nos dias 11 e 12 de abril. Nesta feira dedicada ao Ecoturismo, Turismo 
de Natureza e à Observação de Aves, o stand do Município de Águeda destacou-se pela promoção 
das potencialidades que existem na nossa região para o desenvolvimento do turismo da natureza e 
do Ecoturismo, bem como da prática desportiva em espaços naturais. 

Aventure-se a descobrir todos estes espaços naturais em Águeda … 
 
Saiba mais AQUI 

 

Município de Águeda comemora Dia Nacional dos Moinhos 

 

Nos dias 11e 12 de abril, no âmbito do Dia Nacional dos Moinhos teve lugar pelo nono ano 
consecutivo o Dia dos Moinhos Abertos de Portugal. O Município de Águeda promoveu a 
recuperação e valorização de um importante património molinológico em Macieira de Alcôba: dois 
moinhos e uma Moinhola, bem como um Lagar de Varas, que aderiram às comemorações do Dia 
Nacional dos Moinhos, permitindo a observação dos mesmos em atividade. O Centro Interpretativo 
do Milho Antigo na aldeia pedagógica de Macieira de Alcôba completa a experiência dando ao 
turista e visitante memórias inesquecíveis. 
 
Saiba mais AQUI 

 

 

Concurso de Fotografia “Natureza em Destaque” 

 

A Associação Portuguesa da Educação Ambiental (ASPEA) está a promover o Concurso de Fotografia 
“Natureza em Destaque”. Esta iniciativa está integrada nas comemorações do 25º aniversário da 
ASPEA.  
 
O Concurso tem como objetivo geral sensibilizar a comunidade educativa, assim como toda a 
população, para a necessidade de preservação dos recursos naturais, fazendo-o através do 
despertar dos sentidos de cada um de nós, por trás da objetiva de uma câmara, de uma forma 
divertida mas atenta. Inscrições são gratuitas 
 
Saiba mais AQUI 

 

Próximos Eventos 
Raid de Fotografia –  I Giravolta Fotográfica 

Data: 9 de maio Local: Préstimo e Macieira de Alcôba Mais info… 

Exposição Folclore e Tradições 

Data: 8 de maio a 31 de maio Local: Posto de Turismo de Águeda Mais info… 

Curso de Birdwatching SPEA e Guias de Natureza 

Data: 22 de maio e 24 de maio Local: Águeda Mais info… 

 

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. 

  
                                                                                                                                          5 de maio de 2015 
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