
 

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 63 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: 
… de acordo com o Índice Planeta Vivo da WWF, as espécies ocorrentes em zonas 
húmidas diminuíram em 76%, entre 1970 e 2010? 
… 64% das zonas húmidas desapareceram desde 1900, segundo recentes estimativas; 
… 1 a 2 mil milhões de pessoas têm dificuldade no acesso a água potável? 
… O jacinto-de-água é uma planta que, a nível mundial, origina a deterioração dos 
ecossistemas ribeirinhos e lagunares? 
 

Destaques 

Participação Pública para o Futuro Parque Urbano de Águeda 

 

 

A Câmara Municipal de Águeda promove o processo de participação pública, com a 
duração de três meses, para recolha de propostas dos cidadãos e especialistas para o 
Parque do Alta Vila na sua interligação com o Rio Águeda e o futuro Parque Urbano. 

As sugestões e propostas podem ser enviadas através dos seguintes meios: 
- Correio Eletrónico: euparticipo@cm-agueda.pt; 
- Plataforma de Discussão Pública: http://euparticipo.cm-agueda.pt/ ; 
- Via CTT: dirigido para Câmara Municipal de Águeda, Praça do Município, 3754-500 
Águeda; 
- Entregue em mão: Posto de Turismo de Águeda e no Gabinete de Atendimento ao 
Munícipe. 

Junto ao Posto de Turismo está uma tenda com o mapeamento da área a intervir, onde 
pode registar as sugestões. Participe! 
 
Saiba mais AQUI 

 

Município de Águeda dinamiza ações de sensibilização ambiental 

 

 

 

Enquadradas no projeto Escolas Sustentáveis e no âmbito do Eco-Escolas, a Autarquia 
tem promovido ações de sensibilização ambiental e educação para o desenvolvimento 
sustentável. Estas ações são dinamizadas por técnicos municipais, encontrando-se já 
agendadas para o próximo período letivo outras iniciativas de sensibilização.  
 
Gil Nadais, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, salienta que “este é mais um 
contributo que o Município dá para a formação de uma maior consciência ambiental e 
responsabilidade cívica nas novas gerações”, reiterando a disponibilidade da Câmara 
Municipal de Águeda para alargar este projeto a outras escolas e mesmo instituições.  
 
Para mais informações: dv-as@cm-agueda.pt. 
 
 
Saiba mais AQUI 
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Paisagens naturais e embarcações tradicionais da Pateira de Fermentelos são cenário para 

produção fotográfica da Vogue Portugal 

 

 

A prestigiada revista de moda internacional escolheu a Pateira de Fermentelos e áreas 
limítrofes para a realização de uma sessão fotográfica de alta-costura, uma edição que 
assinala o início de 2016 e promove o concelho. 
 
A Vogue Portugal, já nas bancas, lança desta forma o ano de 2016 com boas sugestões 
no melhor dos cenários: Águeda está na moda! 
 
Saiba mais AQUI 
 

Projeto natALLL faz as delícias dos mais novos  

 

Em Águeda existem Árvores de Natal Mágicas à espera da sua a Energia Natalícia! As 15 
árvores de Natal, compostas por aros de bicicleta com LEDs e foram instaladas no 
Jardim Conde de Sucena (junto ao Hospital de Águeda). Um projeto do Lighting Living 
Lab (LLL) em parceria com diversas empresas e entidades, e que trouxe a “magia” do 
Natal a este espaço da cidade! 
 
Saiba mais AQUI 

 

A magia de uma aldeia de Natal – Posto de Turismo de Águeda  

 
Está patente até dia 10 de janeiro no Posto de Turismo de Águeda, a Exposição de Natal 
que contempla um conjunto de presépios e uma Aldeia de Natal, fazendo lembrar as 
mais típicas tradições e a magia característica da época. Esta iniciativa é um dos muitos 
motivos de interesse para visitar Águeda no Natal. 
Águeda vive dias mágicos por esta altura com o Maior Pai Natal do Mundo e essa magia 
tem-se refletido, também, no elevado número de pessoas que visitam a Exposição 
natalícia e que passeiam pelas ruas da cidade. 
 
 
Saiba mais AQUI 

 
 

Próximos Eventos 

Exposição no Posto de Turismo: Natal – mostra de presépios e aldeia de Natal 

Data: Até dia 10 de janeiro 
Horário: 10:00 - 13:00 
                14:00 - 18:00 

Local: Posto de Turismo – Águeda Mais info… 

Lançamento do período de candidatura ao prémio Águeda 21 

Data: janeiro de 2016 

 
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. 

 

  
                                                                                                                                          6 de janeiro de 2016 
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