
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 2, de 05 de janeiro de 2017 
 

 

I – FESTAS DE SÃO GONÇALINHO 

- PARCERIA ESTRATÉGICA - 

 

Assumidas pela Câmara Municipal de Aveiro como um dos principais momentos festivos 

do Município de Aveiro, e um evento de relevante interesse municipal, as Festas de São 

Gonçalinho constituem um momento de elevado valor religioso, social e cultural, desde logo pela 

peculiaridade dos rituais praticados (como são exemplo o lançamento das cavacas ou a 

passagem do ramo), potenciando a identidade dos cidadãos Aveirenses na dinamização e 

participação ativa num momento singular, num dos bairros mais típicos da Cidade. 

Apostando no reforço da parceria institucional a Câmara Municipal de Aveiro renova, na 

edição 2017 das Festas de São Gonçalinho, a cooperação com a Mordomia de São Gonçalinho, 

tendo a CMA angariado alguns patrocinadores, entregue novamente a cobrança da venda 

ambulante da Festa à Mordomia, e isentado de taxas de licenciamento a respetiva Festa, além 

de vários apoios de logística, com um valor total de relevante dimensão financeira, incluindo 

nesta cooperação a parceria entre ambas as entidades na organização da Festa de Passagem 

do Ano. 

As Festas de São Gonçalinho inserem-se no programa alargado da iniciativa “Boas 

Festas em Aveiro”, contando com um programa diversificado de 06 a 10 de janeiro. 

 

 

  

 

 



II – Câmara Municipal e EGI entregam Oleões a oito Escolas  

 

No âmbito da Campanha “CSI Escolas – Campanha Separa Inteligente”, a Câmara 

Municipal de Aveiro irá implementar um projeto-piloto de recolha porta-a-porta de óleo alimentar 

usado. Esta ação é desenvolvida em parceria com a empresa EGI – Gestão de Resíduos, e 

prevê a distribuição de oleões em oito estabelecimentos de educação e de ensino, que não 

pertencem à rede pública, mas que participam no Projeto Eco-Escolas.  

A entrega dos oleões pela empresa EGI decorreu nos dias 3 e 4 de janeiro de 2017. De 

19 a 27 de janeiro serão realizadas sessões de sensibilização ambiental sobre a recolha de óleo 

alimentar usado. 

Os estabelecimentos de ensino comtemplados são os seguintes: 

Estabelecimento de Ensino de Santa Joana  

Colégio D. José I  

Florinhas do Vouga  

Centro de Infância Arte e Qualidade  

Centro Social Santa Joana Princesa  

Centro Infantil Casa do Povo de Oliveirinha  

Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro  

Escola Profissional de Aveiro 

 

 

III – ECO KIOSKO sensibiliza para consumo sustentável  

O ECO KIOSKO volta a Aveiro! Numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de 

Aveiro, a SUMA e pelo Centro Comercial Glicínias, o ECO KIOSKO tem como objetivo a 

sensibilização ambiental e a mobilização comportamental face à prevenção da produção de 

resíduos pela população Portuguesa. Estará presente de 13 de janeiro a 8 de fevereiro no 

Centro Comercial Glicínias, das 10.00 às 22.00 horas, com entrada livre. 

Com atividades de exploração sensorial e multimédia, o ECO KIOSKO convida à 

interação e aprendizagem em família, abordando, através de filmes informativos, formativos e 

videoclipes, as vantagens individuais dos eco-códigos de consumo, do exercício da cidadania 

ativa e de urbanidade e, complementarmente, proporciona a exploração de jogos de encaixe, 

rotação, labirinto e correspondência. “Um por todos e todos pelo Ambiente!” 

 



 

IV – Aveiro apela ao fim desperdício  

 “Não ao Desperdício” é o mote da campanha de sensibilização que o Município de 

Aveiro vai desenvolver, no período de 9 a 13 de janeiro, em parceria com a SUMA. 

A redução da produção de resíduos, através do cumprimento de determinados preceitos 

ligados à sua gestão individual é o principal objetivo desta ação, onde se salientam as vantagens 

individuais que decorrem de escolhas de consumo sustentáveis e da adoção das rotinas corretas 

de acondicionamento e deposição, tanto em casa como no espaço público, vantagens essas que 

se refletem numa redução dos custos, quer sob a forma de tarifas de resíduos urbanos, quer sob 

a forma do custo que as embalagens representam (monetário, mas também de tempo e esforço 

consumidos na sua gestão).  

Pretende-se, assim, dotar o público-alvo com as estratégias que lhe permita tomar as 

melhores decisões no ato da compra, tendo em vista não só o preço individual das embalagens, 

mas também o custo inerente ao ato do descarte - remoção e tratamento -, promovendo, assim, 

a adoção de um comportamento que priorize a poupança de recursos, através da prevenção do 

desperdício. 

Esta ação será desenvolvida junto da comunidade escolar do 5º ano do 2º ciclo do 

ensino básico, com recurso à distribuição de porta-moedas, que prolongarão a mensagem 

veiculada e facilitarão a sua consulta no momento das compras. 

 

 

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

Guilherme Teixeira Carlos 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


