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Nota de Imprensa N.º103, de 25 de junho de 2019 

 

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

APRESENTAÇÃO DO FESTIVAL DUNAS DE SÃO JACINTO 

- HASTEAR DA BANDEIRA AZUL 2019 - 

Vimos por este meio convidar o vosso órgão de comunicação social para a Conferência 

de Imprensa de apresentação do Festival Dunas de São Jacinto 2019, com a presença do 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), que terá lugar este sábado, dia 29 de junho, 

pelas 10h45, no apoio de praia da Praia de São Jacinto. 

Nesta Conferência de Imprensa serão abordadas questões sobre a gestão da Bandeira 

Azul, a obra do Cais dos Pescadores de São Jacinto e a edição 2019 do Festival Dunas de São 

Jacinto que se realiza de 23 a 25 de agosto, sendo esta a 3.ª edição deste evento, uma reiterada 

aposta da CMA na Cultura, no Ambiente e no Desporto, potenciando os recursos locais, com um 

lugar muito especial para a animação cultural e musical. 

 

Hastear da Bandeira Azul 

Logo após a Conferência de Imprensa, decorrerá a cerimónia pública do Hastear da 

Bandeira Azul, pelas 11h15, na zona de acesso ao areal, incluindo a inauguração do novo 

Passadiço de acesso à praia, com a presença do Presidente da CMA, do Capitão do Porto de 

Aveiro e do Representante da Agência Portuguesa do Ambiente. 

Pelo 14.º ano consecutivo a Praia de São Jacinto vê ser-lhe atribuída a Bandeira Azul, 

galardão que simboliza a qualidade ambiental e urbana, mérito do trabalho da CMA e das 

entidades parceiras na sua gestão, e muito em especial aos Cidadãos que a vão premiando com 

a sua presença e com a utilização equilibrada e sustentável. 



Para além da Bandeira Azul, a Praia de São Jacinto foi também galardoada com a 

Bandeira Praia Acessível Para Todos, que promove o cumprimento da legislação sobre 

acessibilidade, bem como com a Bandeira Qualidade de Ouro 2019, atribuída pela QUERCUS, 

que premeia as zonas balneares portuguesas em que as águas apresentam melhores resultados 

em termos de qualidade. 

 

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

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


