
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º07, de 17 de janeiro de 2020 

 

I – CORTA MATO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO 

- 2.ª edição decorre na próxima segunda-feira, 20 de janeiro - 

O Parque da Cidade de Aveiro vai receber, na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro, 

a segunda edição do Corta Mato do Município de Aveiro, destinado a todos os alunos dos 

Agrupamentos e Escolas de Aveiro e Colégio D. José I, nas categorias de Infantis, Iniciados e 

Juvenis. 

Numa iniciativa que contará com a participação de cerca de 1500 alunos dos 

Agrupamentos de Escolas de Aveiro, Esgueira, José Estevão, Mário Sacramento, Eixo, 

Oliveirinha, Rio Novo do Príncipe e do Colégio D. José I, e com o apoio importante da 

Coordenação Local Desporto Escolar Aveiro, a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) prossegue 

assim a sua estratégia política de prioridade à educação e ao desporto, com o fomento da 

atividade física, a difusão da competição saudável entre alunos, bem como promoção do 

intercâmbio entre Agrupamentos e Escolas. 

A prova decorrerá entre as 9h00 e as 12h45, com sessões de entrega de prémios às 

11h30, 12h00 e 12h45, consoante os escalões em competição.  

A atividade deveria ter ocorrido durante o mês de dezembro de 2019, mas devido às 

más condições climatéricas que se fizeram sentir durante todo o mês e por forma a proporcionar 

uma melhor experiência e vivência desportiva, a CMA, em coordenação com as Escolas 

envolvidas, decidiu adiar a iniciativa para o início do 2.º período letivo. 

 

II – CM AVEIRO E VEOLIA EM CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO 

AMBIENTAL JUNTO DE 2500 ALUNOS 



No âmbito do Programa de Ação Educativa do Município de Aveiro (PAEMA) 2019/2020, 

a Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com a Veolia Portugal S.A., está desenvolver junto 

dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico uma campanha de sensibilização ambiental, 

denominada: “O saco que não tinha pernas”. 

A atividade de sensibilização ambiental decorre desde o dia 6 de janeiro e que se 

prolonga até 19 de março, é destinada aos alunos do 1.º e 2.º anos, das crianças da educação 

pré-escolar, da rede pública e dos estabelecimentos de ensino aderentes ao Programa Eco-

Escolas da rede privada/IPSS. 

O objetivo desta campanha é sensibilizar as crianças e os alunos para a necessária e 

correta deposição do lixo, através de diferentes caracterizações dos sacos: 

• O saco que não tinha pernas, que é o saco que fica à porta de casa e que sozinho não 

chega ao contentor; 

• O saco sem segredos, que é o saco que é deixado aberto e que dessa forma acaba por 

verter os resíduos que contém; 

• O saco que comia papel, que é o saco onde são colocados materiais que podiam ser 

reciclados misturados com resíduos que acabam por contaminar; 

• O saco que tinha minhocas na barriga, que é o saco que numa casa com jardim não 

sabe aproveitar material para compostagem. 

As crianças vão aprender o que é que acontece (e o que devia acontecer) a cada saco, onde 

vai parar o saco depois do contentor e a importância da correta deposição. 

Sinopse 

“O Caça-Tesouros voltou para contar uma história sobre sacos que ele vai encontrando 

quando está a fazer o seu trabalho. O saco que não tinha pernas, o saco que não tinha 

segredos, o saco que comia papel, o saco que tinha minhocas na barriga… Mas como quem 

conta um conto aumenta um ponto … são as crianças que vão ajudar a desenvolver a história. 

Desta forma vamos ensinar que para cada saco pode sempre haver um final feliz.” 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


