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Editorial

No passado dia vinte e quatro 
de outubro tomei posse como 
Vogal do Conselho de 
Administração da Águas de 
Santarém (AS). É com grande 
orgulho que voltei a esta casa, 
onde iniciei a minha atividade profissional nos extintos 
Serviços Municipalizados de Santarém. 
O ano de 2023 perspetiva-se como um ano de grandes 
incertezas, que também se estendem a este sector, 
nomeadamente no que concerne ao preço da energia                 
e das matérias-primas em geral. 
A AS, sendo uma empresa de referência, deve preparar-se 
para o desafio de produzir água potável descarbonizada 
e mais sustentável. 
Para este propósito, para além de continuar com a política 
da eficiência energética, que passa pela substituição de 
equipamentos mais eficientes, a AS terá de privilegiar 
investimentos com apoios de financiamento europeu, de 
modo a tornar-se autossuficiente em termos energéticos 
e assim caminhar para a Neutralidade Energética. 
A produção de Energia Renovável para autoconsumo será 
um grande passo nesse objetivo, permitindo que a AS se 
torne independente dos fatores externos, que contribuem 
para a imprevisibilidade do custo da energia no mercado. 
Paralelamente, a AS deve continuar a trabalhar na       
redução de perdas de água e na renovação das redes               
de abastecimento. 
Temos uma equipa capaz e motivada para abraçar estes 
desafios.

Votos de Bom Ano 2023

José Augusto Santos 
Vogal do Conselho de Administração

Águas de Santarém 
distinguida com o selo de 
qualidade exemplar da água 
para consumo humano

Prémio atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos

A empresa municipal Águas de Santarém congratula-
se de comunicar que foi galardoada, pelo segundo ano 
consecutivo, com o selo da Qualidade Exemplar da Água 
para Consumo Humano, que reconhece a qualidade da 
água fornecida aos munícipes do Concelho e que evidencia                
a existência de um rigoroso sistema de avaliação dos 
serviços prestados aos consumidores.

Recorde-se que os Prémios e Selos dos Serviços de 
Águas e Resíduos 2022 (vertente águas) são uma iniciativa 
da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR), organizada em parceria com o Jornal Água & 
Ambiente, que visam distinguir, anualmente, as entidades 
gestoras que se destacaram pelo seu bom desempenho, 
no cumprimento de todos os requisitos legais de controlo 
da qualidade da água e, bem assim, na apresentação de 
resultados das análises sem desvios aos elevados padrões 
de qualidade.

Gustavo Madeira, Pedro Bernardino e Catarina Malha receberam o prémio 

em representação da empresa 

                

                                                                        

facebook.com/aguasdesantarem instagram.com/aguasdesantarem

Pretendemos estar mais perto de si. Siga-nos em:

   (Continua na página seguinte)

https://www.facebook.com/aguasdesantarem/
https://www.instagram.com/aguasdesantarem/?hl=pt
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Águas de Santarém 
distinguida com o selo de 
qualidade exemplar da água 
para consumo humano

Prémio atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos

(Continuação da página anterior)

É de salientar que a atribuição destes prémios, de âmbito 
nacional, conta com a colaboração de um júri composto por 
entidades representativas do setor, como a Associação               
Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA),               
a Associação Portuguesa de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(APESB), a Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos 
(APRH), a ESGRA – Associação para a Gestão de Resíduos,         
a APEMETA – Associação Portuguesa de Empresas de 
Tecnologias Ambientais e a DECO – Associação Portuguesa 
para          a Defesa do Consumidor.

A cerimónia solene de entrega dos referidos prémios 
decorreu, no dia 22 de novembro, no Hotel Sana Malhoa, em 
Lisboa, no âmbito da 17ª Expo Conferência da Água, naquele 
que é considerado o maior evento e ponto de encontro de 
agentes reconhecidos das áreas da água e ambiente; 
assinalando, assim, o encerramento dos trabalhos, cujo tema 
central em debate foi a água.

Entre as mais de 120 entidades distinguidas, figura a Águas 
de Santarém que foi galardoada na categoria “Qualidade 
Exemplar da Água para Consumo Humano”, referente ao 
exercício do ano 2022, que vê, assim, reconhecido o trabalho 
e empenho de uma equipa competente e dedicada, distinção 
que muito nos orgulha a todos. 

Ficamos, pois, muito honrados em comunicar esta 
distinção, que garante a qualidade da água fornecida pela Águas 
de Santarém, a qual aconselha, naturalmente, o seu consumo.

águAS – Natural de Santarém, uma água de reconhecida 
qualidade!

Reformulação dos órgãos 
sociais

Tomada de posse ocorreu a 24 de outubro

A Câmara Municipal de Santarém, acionista único da 
empresa municipal Águas de Santarém, havia aprovado em 
reunião de executivo, do passado dia 11 de julho, a substituição 
dos dois Vogais do Conselho de Administração da empresa, 
que continua, desde junho de 2020, liderada por Ramiro Matos.

 A referida substituição ocorre na sequência das últimas 
eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021 e do acordo 
de governação do Município de Santarém estabelecido entre 
o PSD e o PS, tendo sido nomeados como Vogais do Conselho 
de Administração da empresa a atual vereadora Carmen Antunes 
(PSD) e o ex-vereador José Augusto Santos (PS), para completar 
o mandato em curso – quadriénio 2020|2023. 

Os dois novos administradores não executivos 
substituíram o atual Vereador Diogo Gomes, que exercia funções 
de Vogal desde junho de 2020, e Maria Manuela Dinis, que 
exercia o cargo de Vogal desde janeiro de 2021. 

Salienta-se que nenhum dos membros do novo Conselho 
de Administração é remunerado, à semelhança do que já 
acontecia com o anterior. 

Os restantes órgãos, nomeadamente Assembleia Geral, 
Fiscal Único e Representante do Acionista Único, mantêm-se 
inalterados.

Cuidar. Poupar. Preservar.
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Águas de Santarém no FNG 
2022

O Festival Nacional de Gastronomia (FNG) – evento 
gastronómico de maior representatividade nacional, 
distinguido, a 01 de julho de 2022, pela AHRESP – Associação 
da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, com o 
prémio Evento do Ano, e que representa o maior certame 
ligado à restauração em Portugal – teve como tema, este 
ano, “Tradição com uma pitada de futuro”, procurando 
associar a defesa da tradição aos desafios da modernidade 
e da inovação. Sem perder a ligação à tradição, o FNG 22 
traduziu-se numa edição inovadora, com fortes novidades e 
de grande impacto e projeção nacional, o qual celebrou, ao 
longo de 12 dias, a gastronomia em Portugal e contou com 
a presença de 24 chefes representativos de todo o território 
nacional.

A AS esteve presente no 41º Festival Nacional de 
Gastronomia, que se realizou, entre os dias 21 de outubro 
e 01 de novembro, na Casa do Campino, em Santarém, com 
stand próprio localizado na Tenda contígua àquele espaço.

Com o intuito de fomentar comportamentos ambien-
talmente responsáveis, a AS, para além de promover a sua 
marca de água águAS – Natural de Santarém, dando a con-
hecer as suas garrafas de vidro reutilizáveis, com o propósito 
de incentivar o consumo de água da torneira, procurou tam-
bém, por um lado, consciencializar os visitantes para outros 
hábitos saudáveis de se manterem hidratados com a ingestão 
de chás e infusões – bebidas só possíveis obter a partir da 
junção de água, a qual assume, assim, um papel essencial 
na sua confeção, tendo contado com a parceria da empresa 
Américo Duarte Paixão, situada em Alcanede, no concelho 
de Santarém, cuja história remonta à década de 1940; e, por 
outro, alertar os visitantes para os efeitos futuros da seca e 
alterações climáticas.

2022 vai ficar para a história como um dos anos mais 
quentes, reflexo das alterações climáticas que afetam todo 
o Planeta. Por temperaturas extremas ou pela inexistente, 
residual ou baixa precipitação, a seca está a deixar a sua 
marca, alterando as paisagens, tornando-as autênticos 
“desertos”.

Portugal não é exceção e, aquando da realização do 
FNG22, encontrava-se em seca meteorológica desde novembro 
de 2021, tendo a situação vindo a agudizar-se desde então. As 
imagens de seca mostram um cenário preocupante, dando o 
alerta de que o País está cada vez mais exposto a eventos 
climatéricos extremos.

Sensíveis aos efeitos futuros das alterações climáticas     
e da situação de seca extrema que assolava Portugal, a AS 
expôs, em três cavaletes, telas que anteveem o cenário 
desolador, em particular, do Rio Tejo, cujas imagens chocantes      
colocam a descoberto um rio árido, sem água e possível                   
de atravessar a pé.

A paisagem chocante, ilustrada em cada uma das telas, 
tem o propósito de alertar a consciência de todos para que, 
cada um, possa assumir, hoje, como sua, a responsabilidade 
de tomar medidas drásticas, no seu dia-a-dia, que minimizem 
os efeitos desta situação, já que as repercussões podem ser, 
como se ilustra, ainda piores.

Ramiro Matos, Presidente do Conselho de Administração, 
salientou a importância para a AS de se associar ao FNG, não 
só por ser “um dos maiores eventos de Santarém”, mas também 
porque “a água é a base da gastronomia”, deixando um apelo 
para a reflexão da conjuntura atual relativamente à seca extrema 
e quais as consequências reais que podem vir a refletir-se nas 
paisagens do nosso território, incentivando, cada uma das 
pessoas, a “preservarem este bem natural”, cuja mensagem 
pode ser visualizada aqui.

   (Continua na página seguinte)

Fotografias originais (pré 
manipulação) gentilmente 
cedidas por José Freitas

https://www.facebook.com/watch/?v=783723176259241
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Águas de Santarém no FNG 
2022

A AS promoveu, ainda, um Passatempo, nas suas 
plataformas digitais TikTok e Instagram, em parceria com o 
influencer Trezentos, com o intuito de levar esta mensagem 
mais longe, incentivando todos os cidadãos a partilhar os seus 
hábitos de poupança de água, com o mote “Estamos a caminhar 
para uma seca extrema e a única forma de a evitar é mudar já!”. 
A vencedora do desafio recebeu um iPhone 11, cuja entrega se 
regista:

Águas de Santarém marca 
presença na IV Feira 
Multissectorial em Amiais 
de Baixo

A IV Feira Multissectorial decorreu, entre os dias 28 e 30 
de outubro, no Recinto das Festas, em Amiais de Baixo. O evento, 
com entrada gratuita, contou com a participação de 50 
expositores e uma zona de restauração onde puderam ser 
apreciados pratos típicos de Amiais de Baixo.

A inauguração esteve a cargo de Ricardo Gonçalves, 
Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Joaquim Neto, 
Presidente da Assembleia Municipal de Santarém, João Leite, 
Vice-Presidente do Município, Diogo Gomes, Carmen Antunes 
e Nuno Domingos, Vereadores do Município, Duarte Neto, 
Presidente da Junta de Freguesia de Amiais de Baixo e Filipe 
Matias, Juiz da Comissão de Festas de Amiais de Baixo.

A AS de Santarém marcou presença no certame onde 
promoveu a sua nova marca de água águAS – Natural de 
Santarém, dando a conhecer as suas garrafas de vidro 
reutilizáveis, com o propósito de incentivar o consumo 
responsável deste bem escasso, reduzindo, assim, a pegada 
ambiental.

águAS deixou Portugal +FIT
O Portugal FIT 22, que contou, este ano, com a sua 6ª 

edição  (1ª em 2015, evento interrompido nos anos da 
pandemia), teve lugar, nos dias 12 e 13 de novembro, no CNEMA 
– Centro Nacional de Exposições, em Santarém, onde 
participaram profissionais e amantes de fitness e atividade 
física.

O evento, promovido pela Manz, garantiu aos participantes 
a oportunidade de usufruir, num único espaço, de várias áreas 
da atividade física, entre outras, master classes, jogos, provas 
desportivas, competições, congressos e atividades com novas 
dinâmicas, conteúdos e convidados.

O Portugal FIT, aquele que é o maior evento nacional de 
fitness, promoveu o exercício físico e um espírito de vida 
saudável, dando a conhecer a cidade de Santarém e um dos 
seus maiores bens: a água, onde, naturalmente, a Águas de 
Santarém marcou presença.

Com stand próprio, e em tudo semelhante ao utilizado 
no FNG, a empresa municipal AS possibilitou aos participantes 
saciarem a sua sede com água de excelente qualidade da rede 
pública: águAS – Natural de Santarém.

Procure esta e outras notícias em:

www.aguasdesantarem.pt

(Continuação da página anterior)

https://www.instagram.com/p/CkL2XSuDrq6/
https://www.tiktok.com/@aguasdesantarem/video/7159312174932823301?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@trezentos_
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Eficiência e Sustentabilidade 
em palco na Urban Water 
Summit

O Urban Water Summit (UWS), organizado, em parceria, 
pela empresa tecnológica ENSO e pelo ISEC – Instituto Superior 
de Engenharia de Coimbra, decorreu no passado dia 10 de 
novembro, subordinado ao tema “Será a eficiência uma utopia?”, 
o qual contou com a presença da Águas de Santarém.

O ISEC foi o palco da 1ª edição do UWS, evento que levou 
a debate temas como as perdas de água, as afluências indevidas, 
a eficiência energética, as tecnologias de suporte e a importância 
da informação. Entre os diversos especialistas presentes, 
naquele que foi o evento dedicado à eficiência e à sustentabili-
dade dos serviços de águas, esteve Rui Alves, em representação 
da empresa municipal, como orador com uma apresentação 
subordinada ao tema “Localização de fugas com imagens de 
satélite”, na qual evidenciou que “esta tecnologia identifica 
mais fugas por dia, poupando-lhe água, tempo, dinheiro                       
e energia”.

Águas de Santarém apoia 
APDA Webinar

Reflexão para encontrar o caminho certo para a eficiência hídrica

A redução das perdas de água na rede de abastecimento 
tem ganho cada vez mais importância, não só perante os quadros 
cada vez mais frequentes e intensos de seca que Portugal, a 
par de outros países, tem vindo a sofrer, como também pelo 
real desperdício deste recurso vital que não chega a todos como 
deveria: a água.

Cabendo às Entidades Gestoras a responsabilidade de 
diminuir os valores das perdas, em certos casos ainda muito 
elevados, a Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição 
de Água (CESDA) da APDA realizou no dia 14 de dezembro, o 
Webinar “Modelos de abordagem para redução de perdas de 
água (insourcing vs. outsourcing)”, evento que contou com o 
apoio da Águas de Santarém e que pode ser visualizado aqui.

Retrospetiva 2022
2022 foi um ano pleno de trabalho, dedicação, inovação, 

investimento e conquistas, cujo vídeo com os principais 
acontecimentos pode ser visualizado aqui, no qual o Presidente 
do Conselho de Administração, Ramiro Matos, faz votos para 
que “2023 seja um ano de qualidade”.

E a fechar o ano, é com gosto que partilhamos que:

Recebemos a marca de certificação relativa à certificação 
no Sistema de Gestão de Responsabilidade Social Corporativa 
alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
que a Águas de Santarém obteve a 22 de junho de 2022.

Foi publicado, na revista Ambiente Magazine, o artigo 
“Águas de Santarém: um compromisso reconhecido com                      
a sustentabilidade”, que pode ser lido na íntegra aqui.

Será publicado, na 
revista EXAME de janeiro 
2023, como oferta, o artigo, 
de Rui Sá, “Prémio Inovação 
em Prevenção – Categoria 
Pessoas”, o qual faz alusão 
à distinção recebida a 21 de 
abril de 2022, e que poderá 
ser lido na íntegra na próxima
edição de águas Newsletter.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bM95SpW6C14
https://www.facebook.com/watch/?v=1900638583661648
https://www.ambientemagazine.com/aguas-de-santarem-um-compromisso-reconhecido-com-a-sustentabilidade/?fbclid=IwAR0yt4MoLMnbG7aWQ6yG_QmLiuwFMQ8foEz1dwkcvoqROFgyT9j_x0jAYVY
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Águas de Santarém 
disponibiliza marcação online 
de atendimento na Sede

Clientes vão poder gerir as suas marcações em qualquer lugar

Na Águas de Santarém, o atendimento ao cliente é uma 
prioridade e, como tal, disponibiliza um novo serviço de 
marcação online para atendimento presencial na sua Sede, sita 
na Praça Visconde Serra do Pilar, em Santarém.

Procuramos colocar à disposição dos nossos clientes 
diversos canais de comunicação com a empresa e esta nova 
funcionalidade é disso exemplo, tornando, assim, a relação 
com o cliente mais célere e de maior qualidade.

A partir do passado dia 09 de novembro, os nossos clientes 
já podem fazer o agendamento com toda a rapidez, conforto e 
comodidade.

Para usufruir desta funcionalidade, em qualquer lugar e 
a qualquer hora, basta aceder ao menu “Marcações” disponível 
no nosso website (aqui), selecionar o local e tipo de serviço, a 
data e a hora do agendamento, inserindo os seus dados. O 
cliente recebe um código por SMS, o qual deverá inserir no 
quiosque do atendimento no dia da marcação. O check-in pode 
ser efetuado cinco minutos antes da hora agendada, 
beneficiando de prioridade sobre os atendimentos gerais. Tudo 
à distância de um clique!

A par deste novo serviço, a Águas de Santarém mantém ao 
dispor dos seus clientes os habituais meios de contacto:
• Telefone Geral: 243 305 050 (Dias úteis | 08:30h - 16:30h)
• Telefone para Comunicação de Roturas e Falhas de 
Abastecimento: 800 209 973
• Morada: Praça Visconde Serra do Pilar, apartado 337 | 
2001-904 Santarém 
• Website: www.aguasdesantarem.pt 
• E-mail: geral@aguasdesantarem.pt 
• APP Águas de Santarém 
• Área de Cliente 
• Redes Sociais: Facebook e Instagram

Águas de Santarém ausculta 
opinião dos clientes

Inquérito de Satisfação relativo ao ano 2022

A opinião do Cliente é fundamental para a melhoria 
contínua do serviço público prestado, pelo que, como é habitual, 
a Águas de Santarém informa que preparou um Inquérito de 
Satisfação, de carácter anónimo e confidencial, relativo ao ano 
de 2022, que pretende aferir o grau de satisfação dos 
Utilizadores Finais relativo aos serviços e meios de 
relacionamento disponibilizados pela empresa, assim como 
perceber as suas expectativas e identificar eventuais 
oportunidades de melhoria.

Neste contexto, e para auscultar a opinião dos seus 
clientes, a Águas de Santarém enviou via CTT, juntamente com 
a última fatura, um inquérito em formato papel acompanhado 
com envelope RSF, o qual se encontra, igualmente, disponível 
no nosso website.

Para o sucesso desta iniciativa, é essencial a adesão e 
disponibilidade dos clientes na resposta ao inquérito, que se 
encontra disponível para preenchimento, até ao dia 31 de janeiro 
de 2023, através dos seguintes meios:
•       Envelope RSF (sem custos)
•       Website: https://aguasdesantarem.pt/clientes/
inqueritos/inquerito-de-satisfacao/
•       Presencialmente nos Serviços de Atendimento:
Sede: Praça Visconde Serra do Pilar, Santarém
Loja do Cidadão: R. Pedro de Santarém, 151B, Santarém

A empresa municipal apela, assim, à participação dos 
seus clientes, num estudo que considera ser de grande 
importância para a melhoria – que se pretende contínua – dos 
seus serviços, cujos resultados serão divulgados, 
posteriormente, no nosso website.

A Águas de Santarém agradece o valioso contributo 
e colaboração dos seus clientes!

Comunicação de leituras 

Se ainda não deu a leitura do seu contador, faça-o na data 
indicada na fatura, pelos canais digitais. Evite estimativas 
e acertos de maior valor.

Aceda a este serviço 
online e beneficie 
de todas as suas 
funcionalidades!

https://booking.inlinexperience.com/aguas_de_santarem
http://www.aguasdesantarem.pt  
mailto:geral%40aguasdesantarem.pt%20%20?subject=
http://www.aguasdesantarem.pt/app/
https://areacliente.aguasdesantarem.pt/
https://www.facebook.com/aguasdesantarem
https://www.instagram.com/aguasdesantarem/
https://aguasdesantarem.pt/clientes/inqueritos/inquerito-de-satisfacao/
https://aguasdesantarem.pt/clientes/inqueritos/inquerito-de-satisfacao/
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A 15 de dezembro estreou o tão aguardado filme de ficção 
científica: “Avatar: O Caminho da Água” (Ver Trailer aqui), naquele 
que se traduz numa reflexão sobre a sustentabilidade do planeta 
e a conservação dos oceanos, e que retrata as atuais preocupações 
ambientais.

A água tem sido um fio condutor nos filmes e documentários 
temáticos do realizador James Cameron, que regressa ao meio 
aquático, nas regiões marinhas do idílico planeta Pandora. As 
suas espécies humanóides – os Na’vi – não são aliens, somos nós, 
metaforicamente, mas na nossa melhor versão. Eles representam 
a nossa consciência e o nosso respeito pela natureza e, bem assim, 
pelo planeta.

EXPRESSO | PROJETO SER

Sustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área 
temática do Expresso, onde é discutido um país económica, 
social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

O projeto SER chega, quinzenalmente à quarta-feira, à 
caixa de correio de quem subscrever a nova newsletter dedicada 
a temas de sustentabilidade ambiental, social e de governance.

RTP | A ORIGEM DA ÁGUA

O documentário “A Origem da Água”, cujos 10 episódios 
estão disponíveis na RTP Play (aqui), foi produzido por uma 
equipa da RTP Madeira, que percorreu, durante cinco meses, 
as principais linhas de água / ribeiras da Ilha da Madeira, desde 
a nascente à foz, com o intuito de dar a conhecer a fauna e flora, 
bem como as atividades humanas desenvolvidas.

A água representa uma importante fonte de riqueza natural 
para o Arquipélago da Madeira. A localização geográfica da 
Ilha, bem como o seu relevo, tornam os índices de pluviosidade 
bastante consideráveis. A sua abundância faz deste recurso 
um bem extremamente relevante, aos níveis agrícola e energias 
renováveis da Região.

ATUALIDADE

Da informação relevante do setor, ao cinema, à imprensa ou à 
televisão, partilhamos aqui algumas sugestões para conhecermos, 
todos, melhor quais são os desafios atuais e acompanharmos o que 
de melhor e mais inovador se tem vindo a fazer em prol do Planeta.

ERSAR | CADERNOS DE SENSIBILIZAÇÃO

“Cadernos de Sensibilização”, na sua 2ª série atualizada em 
termos de temas, conteúdo e imagem, elaborados pela Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), pretende, 
com uma linguagem simples e apelativa, esclarecer o público em 
geral sobre temas relevantes do setor e promover a adoção de boas 
práticas. Aceda aqui às referidas publicações:

1  |  O Valor da Água é Infinito 

2  |  Á Água da Torneira é Segura 

3  |  Os Resíduos Urbanos têm Valor 

4  |  Direitos e Deveres dos 

Consumidores de Águas e Resíduos

CINEMA | AQUAMETRAGEM E AVATAR: O CAMINHO DA ÁGUA

A animação “Aquametragem”, de Marina Lobo, vencedora do Festival 

de Filmes ODSs em Ação – competição que destaca ações de pessoas e 

organizações no mundo em prol das 17 metas globais –, na categoria 

“Protegendo o nosso planeta”, parece-nos a melhor forma de assinalar o Dia 

Mundial do Cinema, que se celebra, anualmente, a 05 de novembro, em bom 

português e com uma mensagem urgente, que apela à reflexão da conjuntura 

atual relativa à seca extrema e quais as consequências reais que podem vir a 

refletir-se nas paisagens do nosso território, como pretendemos evidenciar 

nas telas presentes no nosso stand, por ocasião quer do 41º Festival Nacional 

de Gastronomia, quer do Portugal FIT22.

Recordando o que havíamos divulgado na Edição #2 da águAS 

Newsletter, esta curta-metragem, com pouco mais de cinco minutos, visa 

sensibilizar, adultos e crianças, sobre o uso eficiente da água. Hidro, o seu 

protagonista, ganha acesso a uma fonte potável de água, mas comete muitos 

erros na sua utilização: lava o carro de mangueira, demora demasiado tempo 

no banho e contribui para a poluição através da emissão de gases poluentes 

ao tratar a água utilizada. Hidro aprende com os erros e passa a valorizar a 

importância de utilizar um recurso finito e escasso de uma forma sustentável. 

Veja aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=PihEIvT7Sew
https://www.rtp.pt/play/p9075/e556587/origem-da-agua
https://www.ersar.pt/pt
https://www.ersar.pt/pt/publicacoes/cadernos-de-sensibilizacao
https://www.youtube.com/watch?v=5P6IA7hcUuQ
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E porque é Natal…

A família Águas de Santarém recebeu esta quadra de coração cheio       e deseja a todos um Feliz Natal e que 2023 seja um ano    ple-
no de realizações, com saúde, paz e vivido em grande harmonia!
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Datas comemorativas

•  10 novembro | Dia Mundial da Qualidade

• 19 novembro | Dia Mundial do Saneamento para Todos

• 10 dezembro | Dia Internacional dos Direitos Humanos

Trimestralmente, a águAS Newsletter publicará as 
escolhas, sugestões culturais e outros interesses das 
pessoas que fazem parte da nossa equipa.

Em cada edição da águAS Newsletter, a água assumirá 
o papel principal numa receita.  Siga todas as receitas 
que publicaremos.

Rui Santos
Gabinete de Sistemas de 
Informação

Livro -  O Triunfo dos Porcos (Animal Farm) de George 
Orwell
Filme - O Bom, o Mau e o Vilão de Sérgio Leone
Música - Only Time de Enya
Viagem - Veneza
Ídolo - O meu Pai
Lema de Vida - Tudo parece impossível até que seja feito

Aspic de Peras 

Ingredientes
1 kg de peras 
2,5 dl de vinho tinto 
2,5 dl de água 
300 gr de açúcar 
8 folhas de gelatina 
branca 
1/2 limão 

   Preparação
1. Lave e descasque as peras, abra-as ao meio, 

tire-lhes o caroço e o pé. 
2. Coloque-as num recipiente em água fria e sumo de 

limão para se conservarem brancas.
3. Depois, escorra-as e leve-as ao lume num tacho 

com o vinho, a água e o açúcar.
4. Em seguida, demolhe as folhas de gelatina em água, 

escorra bem e junte-as às peras. Retire o pau de 
canela e a casca de limão.

5. Assim que levantar fervura, baixe o lume e deixe 
cozer em lume brando, até que estas estejam 
cozidas, mas sem se desfazerem.

6. Retire do lume e deixe arrefecer.
7. Deite, então, as peras e o molho numa forma 

(Distribua as peras de maneira a forrar a mesma).
8. Leve ao frigorífico para solidificar durante algumas 

horas ou de um dia para o outro.
9. Para desenformar diretamente para um prato, 

aqueça o exterior da forma.
10. Sirva fresco. 

  

       Na águAS, a escolha por… 

águAS na cozinha

Cuidar. Poupar. Preservar.

A.S. – Empresa das Águas de Santarém – EM, S.A 
Praça Visc. Serra do Pilar, apartado 337,
2001-904 Santarém

Geral:
243 305 050

Roturas:
800 209 973

geral@aguasdesantarem.pt

www.aguasdesantarem.pt

facebook.com/aguasdesantarem

instagram.com/aguasdesantarem

@

https://aguasdesantarem.pt/app/

https://aguasdesantarem.pt

Receita: Nafi
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