
 

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 70 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: 
 
A Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (EWWR) terá lugar entre 19 e 27 de 
novembro? Para a edição deste ano, o dia temático de prevenção incidirá sobre: redução 
de resíduos de embalagens – use menos embalagens! 
 
Adote pequenos gestos para reduzir os resíduos que produz: 1. Utilize sacos reutilizáveis; 2. 
Coloque um autocolante “Publicidade aqui não” na caixa de correio; 3. Evite desperdício 
alimentar; 4. Compre a granel ou em embalagens familiares; 5. Compre recargas 
ecológicas; 6. Beba água da torneira; 7. Limite as suas impressões em papel; 8. Faça 
compostagem; 9. Utilize pilhas reutilizáveis; 10. Dê a roupa e objetos usados. 

 
 

Destaques 

 Conferência do 10º aniversário do Projeto de Recuperação Ecológica do Cabeço Santo  

 
Para assinalar o 10.º aniversário, decorreu no dia 15 de outubro uma Conferência sobre a 
Recuperação Ecológica e Paisagística de Áreas Florestais, reunindo alguns dos maiores 
especialistas na área. 
O Projeto Cabeço Santo é um projeto de recuperação ecológica e paisagística de áreas 
florestais localizadas no concelho, sendo promovido pelo Núcleo de Aveiro da Quercus, 
em parceria com o Município de Águeda, contando ainda com o apoio de outras 
entidades e de grupos de voluntários. A par com a divulgação do projeto e dos trabalhos 
em curso (e previstos), estão ainda preparadas ações de sensibilização nas escolas, a 
desenvolver em parceria com o Município. 
 

Saiba mais AQUI 
 

 

 

Quercus adquiriu um terreno junto à Pateira de Fermentelos para preservação e promoção da 

floresta autóctone  
 

 

O terreno situa-se na freguesia de Fermentelos, sendo uma área ocupada com um bosque 
de sobreiros e carvalhos, mas também com uma mancha de eucalipto e acácia. 
A Quercus pretende garantir a preservação da floresta autóctone existente e promover a 
recuperação ecológica de toda a área, retirando os eucaliptos e as acácias. Em parceria 
com a Câmara Municipal de Águeda, a Quercus pretende realizar ações de sensibilização 
dos proprietários florestais, com vista à recuperação ecológica e paisagística da área 
envolvente da Pateira. Com estas ações pretende-se promover nas comunidades 
ribeirinhas o gosto pela floresta nativa, através da tomada de consciência do papel ativo 
que podem ter na regeneração das áreas invadidas por plantas infestantes. 
 
Saiba mais AQUI 
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 “Trilho Pedestre dos Arrozais” - Inauguração de Projeto Vencedor do OP-Águeda 2015  

 

No passado dia 30 de outubro foi inaugurado o Trilho Pedestre dos Arrozais (PR12), 
em Barrô, com a participação de cerca de 200 pessoas percorreram o percurso 
pedestre pelo Vale do Cértima descobrindo os seus valores ambientais e paisagísticos, 
a par com a salutar prática desportiva em comunidade. 
Na oportunidade, Gil Nadais não deixou de “agradecer a todas e todos os que se 
envolveram para que esta fosse uma proposta vencedora no âmbito do primeiro 
Orçamento Participativo de Águeda, prova de juntos todos conseguimos fazer mais e 
ir mais além. Deixou ainda o repto para que o trilho fosse dinamizado pela 
comunidade, de modo a atrair mais pessoas para esta zona do concelho e dar a 
conhecer o ciclo do arroz”.  
 
Saiba mais AQUI 

 

 Inauguração de Projeto Vencedor do OP-Águeda 2015 –  “Trilho Pedestre de Lourizela (PR10)” 

 Realiza-se no próximo dia 13 de novembro, domingo, às 9h30, junto à Capela de São 
Tomé em Lourizela, a inauguração do projeto vencedor da edição 2015 do OP-Águeda: 
o Trilho Pedestre de Lourizela (PR10), na União de Freguesias de Préstimo e Macieira 
de Alcôba. 
 
O trilho tem uma distância de cerca de 5km, com um ponto de partida e chegada na 
aldeia típica de Lourizela, com paisagens naturais praticamente intocáveis que 
convidam o pedestrianista a parar e a contemplar. A aldeia, uma das mais 
características e pitorescas da região, convida ao regresso! Participe! 
 
Saiba mais AQUI 
 

Prémio Nacional Eco-Freguesia XXI | Candidaturas abertas 

 

Encontram-se abertas as candidaturas para o prémio Eco-Freguesias XXI da ABAE 
(Associação Bandeira Azul Europeia). A atribuição do Prémio Nacional Eco-Freguesias 
XXI visa incentivar e reconhecer as freguesias que trabalham no sentido da 
sustentabilidade e desenvolvimento da sua comunidade com enfoque no 
desenvolvimento de ações em prol do ambiente, participação, cidadania e inclusão.  
De 1 de agosto até 31 de dezembro, é possível formalizar a candidatura pelo 
preenchimento de um formulário online. A participação é gratuita.  
 

Saiba mais AQUI 
 

Próximos Eventos 
Inauguração do projeto vencedor da edição 2015 do OP-Águeda:  Trilho Pedestre de Lourizela 

(PR10) 

Data: 13 de novembro de 2016 Local: Lourizela | União de Freguesias do Préstimo e 
Macieira de Alcôba – 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. 

 

  
                                                                                                                                           

8 de novembro de 2016 
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