
 

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 60 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:  
… Águeda conta com mais de 20km de pistas cicláveis além de uma ecopista? 
… o projeto beÁgueda entrou em funcionamento em 2009 e é uma rede municipal, 
pioneira a nível nacional, de partilha de bicicletas elétricas? 
… desde a implementação do projeto, as bicicletas elétricas municipais já percorreram 
mais de 40.000 km em cerca de 6.000 utilizações, representando uma poupança de 
mais de 5,2 toneladas de dióxido de carbono? 
… existem cerca de 200 utilizadores inscritos no projeto beÁgueda? 
… pode utilizar gratuitamente as bicicletas do projeto beAgueda? Peça mais 

informações no Gabinete de Atendimento ao Munícipe na Câmara Municipal de 

Águeda. 

Destaques 

Exposição: “Águeda, Ouvir e Sentir…” – Posto de Turismo de Águeda – de 10 a 31 de outubro 

 

Estará patente no Posto de Turismo de Águeda uma exposição dedicada à mostra do 
valioso espólio material e imaterial, existente no concelho. Os visitantes poderão 
apreciar o riquíssimo espólio, salientando a importância das filarmónicas de Águeda, 
contribuindo para a divulgação e valorização desta arte, reconhecendo o património 
musical do concelho. A abertura da exposição será no próximo dia 10 de outubro e 
contará com a realização de um momento musical. 
 
Saiba mais AQUI 

Águeda comemora o Dia Mundial do Turismo 

 

A Câmara Municipal de Águeda assinalou o Dia Mundial do Turismo no fim de semana 
de 26 e 27 de setembro. A autarquia, em parceria com instituições destacadas do 
concelho de Águeda, ofereceu aos cidadãos e visitantes um programa de diversidade 
cultural, que acresce à rica proposta de turismo de natureza, gastronómico, cultural e 
ambiental, visando a promoção e valorização do potencial turístico de Águeda. 
 
Saiba mais AQUI 

Ciclo do Milho termina com Escarpelada Típica em Macieira de Alcôba 

 

O ciclo do milho é um projeto desenvolvido pela Câmara Municipal de Águeda 
conjuntamente com o Instituto Duarte Lemos (IDL) e a União de Freguesias do 
Préstimo e Macieira de Alcôba, no âmbito do programa EcoEscolas. No passado 
domingo, 27 de setembro, culminaram os trabalhos do projeto “o Milhor de 
Macieira”com a Escarpelada Típica, numa das eiras existentes em Macieira de Alcôba, 
iniciativa inserida nas comemorações do Dia Mundial do Turismo promovidos pelo 
município. 
 
Saiba mais AQUI 
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Autarquia assinala a Semana Europeia da Mobilidade e o Dia Europeu Sem Carros 

 

Decorreu no Município de Águeda, entre os dias 16 e 22 de setembro, a comemoração 
da Semana Europeia da Mobilidade que culminou com a celebração do Dia Europeu 
Sem Carros (22 de setembro). Através da realização de diversas iniciativas, o Município 
procurou a sensibilização dos cidadãos para a importância da adoção de modos de 
mobilidade suaves. O Município de Águeda aderiu à European Mobility Week sob o 

lema “Escolhe. Muda. Combina.”, promovendo a multimodalidade nos transportes, 

como solução para uma maior eficiência na locomoção dos cidadãos. 
 
Saiba mais AQUI 

Finalizou o período de votações para o Orçamento Participativo  

 

Decorreu durante o mês de setembro a votação nas vertentes online e presencial 
(cumulativas para cada cidadão). Qualquer cidadão maior de 16 anos, residente, 
estudante ou trabalhador no concelho de Águeda pôde expressar a sua preferência 
relativamente às 21 propostas existentes.  
Dia 9 de outubro será comunicado o resultado das votações e entregue os prémios aos 
projetos mais votados no decorrer do Orçamento participativo pelas 18 horas no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho. 
 
Saiba mais AQUI 

Jornadas Voluntárias de outono no Projeto Cabeço Santo  

 

Irá decorrer durante o outono mais uma campanha de trabalhos em regime de 
voluntariado no Cabeço Santo, mediante inscrição prévia. Prevê-se a realização de 
cinco jornadas voluntárias. Vão-se iniciar os trabalhos nas novas áreas de intervenção 
do projeto que ainda estão em fase de apresentação. Controlo de vegetação invasora 
e recolha de sementes serão trabalhos a desenvolver. As jornadas arrancam em 
Belazaima do Chão, pelas 9:00 e prolongam-se até às 17:00, os participantes terão 
direito a alimentação e a certificado de presença. 
 
Saiba mais AQUI 
 

Próximos Eventos 

Entrega de prémios do Orçamento Participativo 

Data: 9 de outubro 
Horário: 18:00 

Local: Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Águeda 

Mais info… 

Exposição: “Águeda, Ouvir e Sentir…”  

Data: 10 a 31 de outubro 
Horário: 9:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00 

Local: Posto de Turismo - Águeda Mais info… 

Jornadas de voluntariado no Cabeço Santo 

Data: 19 de setembro; 10 e 31 de outubro; 21 de 
novembro; 12 de dezembro 

Local: Cabeço Santo - Belazaima 
do Chão 

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. 

  
                                                                                                                                          6 de outubro de 2015 
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