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ANADIA ASSINALOU DIA MUNDIAL DO AMBIENTE 

 

Este ano, devido a condicionalismos decorrentes da pandemia de Covid-19, o Município de 

Anadia assinalou o Dia Mundial do Ambiente de forma diferente. A efeméride, que tem sido 

comemorada com a realização da “Feira do Ambiente – Anadia + Verde, Anadia + Consciente”, 

desta vez foi destacada online, com um vídeo, publicado na página de Facebook do Município, 

com contou com a colaboração de produtores biológicos e de representantes de entidades ligadas 

ao setor ambiental. Maria Teresa Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Anadia, finalizou 

os testemunhos com uma mensagem, na qual referiu que a autarquia é sensível a matérias ligadas 

ao ambiente, procurando, “em cada dia, melhorar o trabalho que desenvolve neste âmbito”. 

Esta edição da “Feira do Ambiente” foi cancelada, mas em 2021 o evento regressará. À 

semelhança das edições anteriores, reunirá entidades ligadas ao setor ambiental, estabelecimentos 

de ensino, empresas e produtores biológicos, que apresentarão os seus produtos e serviços, e que 

promoverão atividades pedagógicas, de divulgação e de sensibilização para questões ambientais. 

Esta iniciativa – completou Teresa Cardoso – serve também para “divulgar produtos biológicos e 

soluções ecológicas, e contribuir para a promoção da defesa e conservação do meio ambiente”. 

A Escola Básica e Secundária de Anadia também se associou às comemorações do Dia Mundial 

do Ambiente, através da iniciativa “O mar começa aqui”, promovida pela Associação Bandeira 

Azul da Europa, que desafiou alunos a realizar uma pintura em sarjetas/sumidouros, contendo a 

frase “O mar começa aqui”. Esta mensagem pretende alertar para o facto de que o que se deixa no 

chão, mais tarde ou mais cedo, vai parar ao mar. Com tintas e pincéis cedidos pelo Município de 

Anadia, através do Programa Municipal de Educação Ambiental, alunos de Artes realizaram 

pinturas em três locais distintos: junto à entrada principal da escola, no interior do recinto escolar 

e no Ecoparque de Anadia. O vereador com o Pelouro do Ambiente, Lino Pintado, visitou os locais 

onde decorreram as pinturas, tendo elogiado a iniciativa, a criatividade artística dos jovens e a 

mensagem transmitida. 

No concelho, além da Escola Básica e Secundária de Anadia, aderiram a esta iniciativa os centros 

escolares de Arcos, Tamengos e Sangalhos, o Colégio Nossa Senhora da Assunção, a Escola 

Básica de Vilarinho do Bairro e as escolas básicas n.º1 da Moita, de Aguim e de Vila Nova de 

Monsarros, que deverão pintar os seus desenhos em sarjetas/sumidouros no próximo ano letivo. 

A iniciativa “O Mar Começa Aqui” foi criada para alertar para a necessidade da preservação dos 

ecossistemas e da biodiversidade, em geral, e também da qualidade da água doce e salgada, em 

particular. 
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