
 

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 68 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.  

Semana do Ambiente e Sustentabilidade 
 

 

Sabia que: 
… A Autarquia assinalou diversos dias temáticos, onde se destacam o Dia Mundial da 
Biodiversidade (22 de maio), o Dia Nacional da Energia (29 de maio) e o Dia Mundial do 
Ambiente (5 de junho). Estas iniciativas encontram-se sob a égide das Nações Unidas – 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 
 

Destaques 

Semana do Ambiente e Sustentabilidade 2016 

 

No âmbito da Semana do Ambiente e Sustentabilidade, de 21 de maio a 5 de junho, a 
Câmara Municipal de Águeda dinamizou um conjunto de atividades que procuraram 
mobilizar diversas entidades e cidadãos para uma cidadania mais ativa e interventiva, 
geradora de uma mudança positiva. 
Este conjunto de atividades incluiu uma saída interpretativa na Pateira de Fermentelos, 
a realização de um espetáculo teatral com um concerto pelo músico Filipe Pinto 
vocacionado para crianças: “O Planeta Limpo de Filipe Pinto”, o desenvolvimento de 
atividades turístico-desportivas de baixo impacto ambiental, a realização de sessões de 
sensibilização ambiental e para a sustentabilidade, entre outras.  
 
Saiba mais AQUI 

Caminhada e visita ao Cabeço Santo: 10 anos! 

 
O Projeto de Recuperação Ecológica do Cabeço Santo é uma iniciativa que conta já com 
dez anos de existência. Anualmente este Projeto, dinamizado pela Associação Nacional 
para a Conservação da Natureza – Quercus com apoio do Município de Águeda, efetua 
uma saída de campo interpretativa no espaço recuperado. Este ano, e enquadrada na 
semana do Ambiente e Sustentabilidade a saída realizou-se no dia 21 de maio, e contou 
com a presença de participantes.  
 
Saiba mais AQUI 

 

 
 

 Educação para a sustentabilidade: palestras de Sensibilização  

 

O Município de Águeda promoveu a realização de diversas atividades e dinâmicas 
visando a preservação do ambiente e dos recursos naturais, junto da comunidade 
escolar. Assim, com a colaboração de técnicos do Município e do Águeda Living Lab 
(ALL) foram efetuadas, nas Escolas nº2 de Aguada de Cima e Escola Básica Fernando 
Caldeira, quatro sessões de educação para a sustentabilidade, abordando as temáticas 
de biodiversidade e energia | eficiência energética. O Núcleo de Aveiro da Quercus 
deslocou-se à Escola Básica de Valongo do Vouga para a realização de uma ação de 
sensibilização ambiental sobre eficiência energética e mobilidade sustentável. No ALL 
foram realizadas diversas dinâmicas sobre a eficiência energética (paper craft, jogo de 
chão, teste de APP’s, impressora 3D). 
 

Saiba mais AQUI 

http://agueda21.wordpress.com/comunicacao/e-news/
mailto:agenda21agueda@gmail.com
https://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=1033#.V0LrH0-sQng
https://agueda21.wordpress.com/semana-do-amb-e-da-sust/
https://ecosanto.wordpress.com/
https://agueda21.wordpress.com/2016/05/12/semana-do-ambiente-e-sustentabilidade-2016/


Apresentação de livro “Pateira de Fermentelos, a Lagoa Encantada” 

 

O livro “Pateira de Fermentelos, a Lagoa Encantada” dos autores Armindo Ferreira, 
Horácio Graça e Freddy David, elaborado com a coordenação da Susana Freitas, foi 
apresentado no passado dia 28 de maio pelas 17h00 na Estalagem da Pateira. Perante 
uma sala cheia foram apresentados diversos aspetos da lagoa (naturais e culturais) que 
a tornam única na região e no país, e que os autores eternizaram em fotografia.  
 
Saiba mais AQUI 
 
 

“O Planeta Limpo do Filipe Pinto” – Peça de teatro, concerto e sessão de autógrafos 

 

 O Cineteatro São Pedro recebeu no dia 2 de junho, às 14h30, a peça de teatro “O 

Planeta Limpo de Filipe Pinto”, que culminou com um concerto e uma sessão de 

autógrafos. Esta peça insere-se num projeto de educação ambiental que pretendeu 

promover e desenvolver competências de promoção da defesa do ambiente junto das 

260 crianças que estiveram presentes.  

Filipe Pinto (vencedor do programa da SIC, Ídolos, em 2010), músico e Engenheiro 

Florestal, une as duas paixões profissionais neste projeto que tem percorrido o país. O 

espetáculo “O Planeta Limpo do Filipe Pinto” é uma adaptação para teatro dos textos 

da autoria de Narciso Moreira e Filipe Pinto, que aborda temas tão relevantes como os 

Solos, Água, Reciclagem e Florestas.  
 

Saiba mais AQUI 

 

Macieira de Alcôba - Aldeia Pedagógica do Milho Antigo 

 

No domingo 5 de junho, o Projeto “Macieira de Alcôba – Aldeia Pedagógica do Milho 
Antigo”, e associando o Dia do Ambiente com o Dia da Criança, ofereceu às crianças a 
possibilidade de visitar e usufruir das diversas atividades propostas no Centro 
Interpretativo do Milho Antigo, de uma forma gratuita, bem como, visitar os diversos 
moinhos e moinhola existentes na aldeia. 
 

Saiba mais AQUI 

 

Dia Mundial do Ambiente 

 

A Semana do Ambiente culmina no dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, alertando 
para a necessidade de efetuar um esforço conjunto na salvaguarda do nosso planeta. 
Neste dia foi dinamizado o “I Encontro de Desportos Náuticos” bem como, um Encontro 
de Geocashing na Pateira de Fermentelos.  
 
A Câmara Municipal de Águeda, pelo projeto da Agenda 21 Local, agradece a todos a 
participação e a colaboração na Semana do Ambiente e da Sustentabilidade. 
 

Saiba mais AQUI 

 
 

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. 

 

  
                                                                                                                                          14 de junho de 2016 
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