Câmara Municipal de Aveiro

Gabinete do Presidente
Nota de Imprensa N.º 107, de 10 de junho de 2021

ABERTURA DA ÉPOCA BALNEAR EM SÃO JACINTO
Pelo 16.º ano consecutivo a Praia de São Jacinto foi galardoada com a atribuição da
Bandeira Azul, galardão que simboliza a qualidade ambiental e urbana, mérito do trabalho da
Câmara Municipal de Aveiro (CMA) e das Entidades Parceiras na sua gestão, e muito em especial
dos Cidadãos que a vão premiando com a sua presença e com a utilização equilibrada e
sustentável.
O Hastear das Bandeiras teve lugar na manhã desta quinta-feira, 10 de junho e contou
com a presença do Presidente da CMA, Ribau Esteves, do Presidente da Assembleia Municipal,
Luís Souto, do Presidente da Junta de São Jacinto, António Aguiar, do Presidente da Câmara
Municipal da Murtosa, Joaquim Baptista, do Capitão do Porto de Aveiro, Humberto Rocha, do
Administrador da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Bravo e do Diretor de Resíduos da
VEOLIA Portugal, Miguel Aranda da Silva.
Para além da Bandeira Azul, a Praia de São Jacinto recebeu também a Bandeira de Praia
Acessível que promove o cumprimento da legislação sobre acessibilidade e a Bandeira Qualidade
de Ouro 2021, atribuída pela QUERCUS, que premeia as zonas balneares portuguesas em que
as águas apresentam melhores resultados em termos de qualidade.

Escultura em forma de Moliceiro sensibiliza para a problemática do plástico
No âmbito do Programa da Bandeira Azul 2021 a comitiva foi recebido no areal de São
Jacinto por uma ação de sensibilização ambiental levada a cabo pela Veolia em cooperação com
a CMA, sob o tema “Nem tudo o que vem à rede é peixe” com o objetivo de alertar os Cidadãos
para a necessidade de mantermos a praia, a ria e o mar limpos, sob o lema: “Reutilizar, Reciclar
e Repensar” as nossas atitudes na preservação da fauna e flora do planeta.

O elemento central desta ação foi uma escultura em forma de moliceiro onde poderão ser
depositadas embalagens de plástico e metal.
No dia 20 de agosto, no âmbito do Festival das Dunas, o moliceiro será protagonista de
uma peça de teatro representada pela Palco Central, companhia de teatro de Aveiro. “Nem tudo o
que vem à rede é peixe!” é o mote da peça de teatro que liga personagens de várias gerações (o
avô pescador, a neta bióloga e a varina) em torno do tema do plástico no mar e da preservação
dos ecossistemas.

Damos ainda nota que o programa da Bandeira Azul 2021 vai levar à Praia de São Jacinto
diversas iniciativas de sensibilização, com início a 24 de junho.
A programação completa pode ser consultada no site da CMA: https://www.cmaveiro.pt/visitantes/agenda-aveiro

Programa Bandeira Azul 2021

Junho a setembro
Birdwatching na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto
Atividade sujeita a marcação prévia - email: ambiente@cm-aveiro.pt | telefone: (+351) 234
406 428

Junho
Dia 24
Atividades na Praia das 10h00 – 15h00:
 Jogo do Sal
 Dunas de Sal (Plasticina de Sal)
 “Pastilha … é no Pastilhão”
 “Nem tudo o que vem à rede é peixe”
 “Era uma vez… Respeita as Dunas de vez”
 Sol com Proteção
Dia 30
Auditório na Junta de Freguesia de São Jacinto das 14h00 às 16h00
 À conversa com… “O Homem e os Ecossistemas”: A biodiversidade da Ria de Aveiro

Julho
Dia 22
Atividades na Praia das 10h00 às 15h00:
 Jogo do Sal
 Dunas de Sal (Plasticina de Sal)
 “Pastilha … é no Pastilhão”
 “Nem tudo o que vem à rede é peixe”
 “Era uma vez… Respeita as Dunas de vez”
 Sol com Proteção
Dia 23
Centro Municipal de Interpretação Ambiental de Aveiro das 14h30 às 16h00
 Eco-Cine
Dia 28
Centro Municipal de Interpretação Ambiental de Aveiro das 10h00 às 12h00
 À conversa com… “O Homem e os Ecossistemas”: Economia sustentável
Agosto
Dia 20
Atividades na Praia das 10h00 às 15h00:
 Jogo do Sal
 Dunas de Sal (Plasticina de Sal)
 “Pastilha … é no Pastilhão”
 “Nem tudo o que vem à rede é peixe”
 “Era uma vez… Respeita as Dunas de vez”
 Sol com Proteção
27 agosto
Centro Municipal de Interpretação Ambiental de Aveiro das 14h30 às 16h00
 Eco-Cine
Setembro
Dia 2

Atividades na Praia das 10h00 às 15h00:
 Jogo do Sal
 Dunas de Sal (Plasticina de Sal)
 “Pastilha … é no Pastilhão”
 “Nem tudo o que vem à rede é peixe”
 “Era uma vez… Respeita as Dunas de vez”
 Sol com Proteção
Dia 8
EcoMuseu da Marinha da Troncalhada das 18h00 às 19h30
 À conversa com… “O Homem e os Ecossistemas”: A construção em torrão
Dia 17
Centro Municipal de Interpretação Ambiental de Aveiro das 14h30 às 16h00
 Eco-Cine
[fotografias em anexo]

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores
cumprimentos,
Simão Santana
Assessor do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro

