
Sever do Vouga
BOLETIM MUNICIPAL

                   CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA  –  N.º 31  –  NOV 2014



Índice

Ficha Técnica:

BOLETIM MUNICIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA N.º 31

•

Data Novembro de 2014

Director António José Martins Coutinho, Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga

Propriedade Município de Sever do Vouga

Depósito Legal 220338/04

Fotocomposição e Impressão Rainho & Neves – Santa Maria da Feira

Distribuição Gratuita

Tiragem 3000 Exemplares

EDITORIAL

1

CÂMARA MUNICIPAL

2-4

AMBIENTE

5

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/EMPREENDEDORISMO

6-17

CULTURA E TURISMO

18-40

OBRAS PÚBLICAS

47-53

ACÇÃO SOCIAL

43-46

EDUCAÇÃO

41-42

DELIBERAÇÕES

54-64

Sever do Vouga
BOLETIM MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA  –  N.º 31  –  NOV 2O14



Boletim Municipal
Câmara Municipal de Sever do Vouga

Caros Munícipes e Amigos

A primeira edição do Boletim Municipal deste mandato autárquico que se ini-
ciou há um ano, mantém o objetivo principal de informar os munícipes e a popu-
lação em geral dos temas, ações e eventos de maior destaque deste período
e serve para prestar contas daquilo que fazemos.

Este único número do Boletim, editado em 2014, resumirá como atrás é refe-
rido, toda a intervenção autárquica, numa perspetiva de melhoria contínua da
qualidade de vida dos severenses. A nossa preocupação diária é poder resol-
ver os problemas das pessoas que nos procuram. Muitos destes pequenos pro-
blemas, são verdadeiramente importantes para essas pessoas.

Fazendo um balanço deste ano, realço algumas atividades e obras realizadas,
com destaque pelo valor simbólico, para as comemorações dos 500 anos do
Foral de Sever do Vouga.

Este foi o ano do arranque em aceleração permanente do funcionamento do
Vougapark, com grande trabalho de divulgação e parcerias, que permitem
termos nesta altura mais de uma dezena de empresas naquele local, o que
garante o cumprimento dos nossos objetivos para 2014.

No panorama cultural mais um ótimo Festim, mas também a II Festa do Emi-
grante e uma renovada FICAVOUGA, num espaço “Entrada da Vila”, também ele
renovado e bastante mais atrativo e acolhedor. A sétima Feira do Mirtilo bateu
todos os recordes em participação de público e expositores, continuando a
afirmar-se como o grande evento nacional de promoção do Mirtilo, valorizando
cada vez mais a marca “Sever do Vouga – Capital do Mirtilo”.

O Museu Municipal já em fase final de construção, constituir-se-á um polo aglu-
tinador de toda a informação do rico património do concelho.

Em fase final de construção está também a Casa Mortuária de Sever, que vem
colmatar uma necessidade evidente na nossa Sede do concelho.

Concluiu-se o arrelvamento do Estádio da Portela e iniciou-se já a ampliação do
Parque Urbano da Vila, bem como o Arranjo do Parque da Nossa Senhora dos
Milagres em Paçô de Cedrim.

Importantes foram os Acordos de execução e as transferências de novas com-
petências para as Juntas de Freguesia, bem como os Protocolos celebrados
com as IPSSs, que permitem um grande reforço na transferência de verbas para
as mesmas, ajudando a resolver grandes problemas financeiros imediatos e
a permitir a conclusão de obras de grande dimensão que estão em execução.
Também foi intensificado o apoio às coletividades, associações humanitárias,
desportivas e culturais, numa perspetiva de aumento da responsabilidade social
das mesmas. A ação social e a defesa dos cidadãos com dificuldades é um
grande objetivo da nossa gestão, pelo que têm sido alargados os apoios nestas
áreas, através da reabilitação de habitações degradadas, melhoria da habitação
social do município, apoios a estudantes, bolsas de estudo, AECs, refeições
escolares, reforço do sistema de transportes etc.

Não poderia deixar de realçar o processo de revisão do PDM, que se encontra
na fase final da sua aprovação, tendo já sido realizada a discussão pública.

Salientaria ainda a redução de impostos, iniciada já no orçamento de 2014 e
agora continuada para 2015, com os níveis mais baixos de sempre, numa altura
em que as pessoas têm cada vez menos poder de compra e vivem com mais
dificuldades.

Devido a um trabalho contínuo na área das novas agriculturas, sempre com
grande preocupação ambiental e através de projetos sustentáveis, fomos premia-
dos como um dos cinco Melhores Municípios Para Viver 2014, numa candidatura

cujo promotor é o INTEC apoiado pelo jornal
SOL, onde o trabalho da AGIM foi decisivo,
quer através da criação da Bolsa de Terras,
quer do Cluster dos Pequenos Frutos.

Um mandato autárquico é um percurso de
lutas e conquistas, mas acima de tudo de
esperança na resolução de problemas do
município e dos munícipes. Mas não existem
apenas conquistas e sucessos, também tive-
mos coisas más como o encerramento do
Tribunal, embora pela ação do governo, e
que constitui para nós uma grande perda.
Trata-se da perda do direito à justiça ou da
dificuldade do acesso à mesma.

Sendo 2014 um ano de transição entre dois
quadros comunitários, o QREN que agora
termina e o Portugal 2020 que inicia, muito
trabalho autárquico foi destinado aos novos
programas de apoio comunitário, com pre-
paração de projetos e início de candidaturas.

Quero terminar com um cumprimento a
todos os munícipes, em especial à comuni-
dade emigrante que nos visitou nos meses
de Verão e pela proximidade da época
natalícia, desejo a todos os severenses UM
FELIZ NATAL e que 2015 vos traga tudo o
que desejam e ao município muitas obras e
realizações.

Câmara
em Movimento
Câmara
em Movimento

O Presidente da Câmara

António Coutinho

Editorial
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CÂMARA MUNICIPAL

Conselho Municipal de Segurança
Tomaram posse no passado dia 26 de Setembro, os novos elementos do Conselho Municipal de Segurança, na sequên-
cia das últimas legislativas.

São objectivos do conselho: 

■    Contribuir para o aprofundamento do conhecimento da situa-
ção de segurança na área do município, através da consulta
entre todas as entidades que o constituem;

■    Formular propostas de solução para os problemas de mar-
ginalidade e segurança dos cidadãos no município de Sever
do Vouga e participar em acções de prevenção; 

■    Promover a discussão sobre medidas de combate à crimi-
nalidade e à exclusão social no município; 

■    Aprovar pareceres e solicitações a remeter a todas as enti-
dades que julgue oportuno e directamente relacionadas com
as questões de segurança e inserção social.

Atualização da Cartografia 1/10.000
O Município de Sever do Vouga encontra-se em fase de atualização da Cartografia Numérica Vetorial e Produção de Orto-
fotomapas à Escala 1:10.000. Este trabalho, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA),
abrange o espaço geográfico dos onze Municípios da Região de Aveiro, englobando uma área total de 170 000 ha. 

A cartografia à escala 1/10.000 de Sever do Vouga compreende 9 folhas que cobrem os 12 987 ha da área do concelho.
Com esta medida o Município de Sever do Vouga passará a dispor de informação cartográfica e ortofotomapas atuali-
zados, disponibilizados em formato SIG (Sistema de Informação Geográfica). 

Esta aquisição é fundamental, na medida em irá facilitar a representação e análise espacial dos elementos existentes no
território geográfico do concelho, sendo indispensável para planear e melhorar a gestão e o ordenamento do espaço e
determinante na utilização dos instrumentos de gestão territorial.

Boletim Municipal
Câmara Municipal de Sever do Vouga
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CÂMARA MUNICIPAL

Revisão do Plano Municipal 
de Defesa da Floresta contra incêndios

O Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)
visa, em primeiro lugar, operacionalizar ao nível local e Municipal as nor-
mas contidas na legislação de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI)
em especial no Decreto-Lei n.º124/2006 de 28 de Junho e legislação
complementar, no Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incên-
dios (PNDFCI) e nos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF)
e Planos Distritais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PDDFCI).

O PMDFCI tem como objetivo constituir um instrumento de apoio na
defesa da floresta contra incêndios (DFCI), definindo estratégias e medi-
das de ação que contribuam para a prevenção e para o planeamento
integrado das intervenções das entidades envolvidas na DFCI.

A revisão do PMDFCI de Sever do Vouga, a vigorar para o período 2014-
-2018, obteve parecer favorável em reunião da Comissão de Defesa da
Floresta (CMDF), no passado dia 28 de julho, tendo já aprovação final
do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.

De forma a cumprir com os objetivos da estratégia nacional para a DFCI,
o PMDFCI de Sever do Vouga estabelece metas anuais, define indica-
dores, determina os vários responsáveis e apresenta a estimativa orça-
mental, em concordância com os 4 eixos estratégicos do Plano Nacio-
nal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI): aumento da resi-
liência do território aos incêndios florestais; redução da incidência dos
incêndios; melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios e
recuperação e reabilitação dos ecossistemas.

Revisão do PDM de Sever do Vouga 
A Câmara Municipal de Sever do Vouga promoveu a discussão pública
do processo de revisão do Plano Director Municipal entre os dias 07 de
Junho e 11 de Agosto do corrente ano. Nesse contexto a autarquia pre-
tendeu envolver a população na discussão pública e organizou várias
sessões de esclarecimento em todas as Juntas de Freguesia do Muni-
cípio, por forma a clarificar as várias fases de elaboração do PDM, os
constrangimentos e as principais opções estratégicas que estiveram na
base da sua conceção. As datas das sessões públicas foram calenda-
rizadas dentro do período de Discussão Pública de acordo com as dis-
ponibilidades dos respetivos Presidentes de Junta de Freguesia e em
horário pós-laboral (entre as 21:00h e as 24:00h).

19 Junho 2014 – Junta de Freguesia de Sever do Vouga

24 Junho 2014 – Junta de Freguesia de Talhadas

27 Junho 2014 – Junta de Freguesia de Rocas do Vouga

02 Julho 2014 – União de Freguesias de Silva Escura / Dornelas – (Lugar
de Silva Escura)

03 Julho 2014 – Junta de Freguesia de Pessegueiro

07 Julho 2014 – União de Freguesias de Cedrim / Paradela – (Lugar de Cedrim)

10 Julho 2014 – Junta de Freguesia de Couto Esteves

A última sessão decorreu no dia 01 de Agosto de 2014, no Salão Nobre, da Câmara Municipal de Sever do Vouga. 8
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CÂMARA MUNICIPAL

A consulta ao conteúdo do PDM de Sever do Vouga, para além de estar disponível na Divisão de Administração do Ter-
ritório da CMSV, poderá ser feita através da internet, acedendo à página da Câmara Municipal, (www.cm-sever.pt) na
zona da página principal – Destaques, onde se encontra dísponivel toda a documentação tanto para visualização como
para “download”. No mesmo local foi disponibilizada uma ficha editável, para registo e envio das participações via inter-
net ou para ser entregue nos Serviços do Balcão único de atendimento.

Foi ainda colocado à disposição do público uma plataforma de participação pública online no Sítio da Internet do SIG
do Município de Sever do Vouga (www.cm-sever.pt/sig). Foi também prestada toda a informação em formato analógico
e digital, nos Serviços Técnicos da Divisão de Administração do Território do Município de Sever do Vouga, onde os
requerentes, tinham a possibilidade de consultar as suas pretensões na planta de ordenamento – qualificação do solo
georreferenciada sobre os Ortofotomapas, e com a possibilidade de georreferenciar a localização do prédio, para pos-
teriormente apresentar o formulário da pretensão.

O conteúdo do PDM está organizado em elementos que constituem o plano e em elementos que o acompanham, sendo
que os fundamentais são, a Planta de Ordenamento, as Plantas de Condicionantes e o Regulamento do PDM.

O PDM de Sever do Vouga é um instrumento de ordenamento e de gestão da globalidade do território do município. A
proposta de revisão do PDM de Sever do Vouga identifica e define, em função das dinâmicas do contexto regional e
das características e dinâmicas locais, 4 grandes eixos estratégicos de desenvolvimento:

Eixo 1_ Promover e desenvolver Espaços Urbanos Qualificados e Infraestruturados 

Eixo 2_ Apostar no desenvolvimento de um território de Turismo e de lazer de forte componente eco ambiental

Eixo 3_ Incentivar e promover o investimento no crescimento e no emprego

Eixo 4_ Promover e consolidar uma Comunidade Envolvida e Participativa 

Estes eixos conferem coerência ao modelo de ordenamento do
território proposto. Nele se evidencia a definição dos principais
polos urbanos e se sugere a necessidade de se promover a sua
infraestruturação e qualificação. Os espaços de encontro e de
sociabilidade (largos, praças, jardins) e todo o espaço público
são elementos essenciais. O Turismo e o lazer são incentivados
e permitidos pela estrutura regulamentar em praticamente todo
o território. Nessa perspectiva cabe ao município, aos inves-
tidores e promotores procurar valorizar os recursos que temos
e que nos diferenciam. No domínio das actividades económi-
cas, o plano procurou não criar obstáculos a intenções de
investimento, especialmente o investimento do tecido empre-
sarial local. A proposta da ligação viária entre a EN328 e a A25
pode ser um elemento estruturante no processo de desenvol-
vimento económico municipal. Finalmente, esta nova geração
de planos procura desafiar os cidadãos a participar e a estar
envolvidos na gestão municipal tirando partido das novas ferra-
mentas informáticas e da nova sociedade de informação (relevo
para a internet).

Após este período de discussão pública o município analisou,
ponderou todas as participações e submeteu-as à apreciação
das entidades envolvidas. Será, neste período de concertação,
que se determinará se é ou não possível, introduzir as alterações
apresentadas e sugeridas pelos munícipes.

Prevê-se, assim, que a proposta de PDM seja aprovada na
Assembleia Municipal e publicada em Diário da República no
primeiro trimestre de 2015.



Bandeira Azul
Praia Fluvial Quinta do Barco

No passado dia 1 de Julho foi hasteada,
na Praia Fluvial da Quinta do Barco, a
“Bandeira Azul”, galardão atribuído pela
Agência Portuguesa do Ambiente, desti-
nado a premiar as entidades que promo-
vam o desenvolvimento sustentável em
áreas costeiras, fluviais e lacustres, a partir
de um conjunto de critérios que envolvem a
educação ambiental, a qualidade da água
balnear, a gestão da zona balnear, serviços
e segurança. 

Em simultâneo, foi, igualmente, içada a ban-
deira que classifica a Quinta do Barco como
“Praia Acessível”, a qual tem vindo a ser
atribuída, ininterruptamente, desde 2006,
como reconhecimento pela excelente aces-
sibilidade ao areal por parte de pessoas
com mobilidade reduzida ou condicionada.

Estas distinções, que tiveram por base a
qualidade da água balnear, a limpeza e
asseio do espaço, bem como a existência,
no local, de equipamentos e apoios de
praia, reflecte o reconhecimento público do
esforço que, ao longo dos últimos anos, o
Município tem levado a cabo no sentido da
valorização dos seus recursos naturais.

AMBIENTE

Boletim Municipal
Câmara Municipal de Sever do Vouga 5

Na verdade, desde a aquisição do espaço, tem a autarquia vindo a
valorizar o Rio, dotando a Quinta do Barco de várias infraestrutu-
ras, tais como piscina flutuante, bar com esplanada, zona de lazer
e de desporto, parque de merendas com churrasqueira, balneários
e restaurante.

Acrescendo a estas distinções, o Município viu reconhecido e ampliado
o relevo que a Cascata da Cabreia assume no panorama turístico
regional e nacional, com a sua classificação como “Praia Fluvial”, atra-
vés da Portaria n.º 101-A/2014, de 13 de Maio, atribuída pelos Minis-
térios da Defesa Nacional e do Ambiente, Ordenamento do Território
e Energia.

Ficam, assim, reforçadas as razões para que munícipes e forasteiros
frequentem as Praias Fluviais da Quinta do Barco e da Cascata da
Cabreia, nas várias e diferentes valências que ambas proporcionam,
na plena certeza de que o farão ao abrigo das mais exigentes regras
de sustentabilidade ambiental, salubridade e segurança.
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/EMPREENDEDORISMO

VOUGAPARK

Dia 22 de janeiro foi apresentado o Laboratório de Empreendedo-
rismo – Labe Aveiro Region que visa capacitar potenciais empreende-
dores, facultando-lhes competências que lhes permitam desenvolver a
sua própria ideia de negócio.

O laboratório de empreendedorismo – “Labe Aveiro Region” esteve no Vougapark no dia 4 de Fevereiro para promover
o Workshop sobre o tema análise económica e financeira e teve como oradores a Dra. Maria José Silva (A. Silva
Matos), o Dr. Álvaro Figueiredo (Arestalfer), a Dr. Márcia Coutinho (Constálica) e o Dr. José Malaquias (Séveme). 

4 Presidente do Município Dr. António Coutinho com Eva Andrade da Universi-

dade de Aveiro

4 Diretora do Agrupamento de Escolas Professora Rosário Tavares e a Sub Dire-

tora Professora Maria do Céu

8

4 Apresentação do tema análise económica e financeira Dra. Maria José Silva

(A. Silva Matos)

4 Apresentação do tema análise económica e financeira Dra. Márcia Coutinho

(Constálica)
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/EMPREENDEDORISMO

4 Presidente do Município Dr. António Coutinho apresenta publicamente cam-

panha promocional do Vougapark

4 Diretora Operacional Dr.ª Andreia Fonseca apresenta as áreas estratégicas do

Vougapark
8

Dia 12, 13 e 14 de Fevereiro decorreu em João da Madeira a Creative Hubs Forum na Oliva Creative Factory com o
intuito de promover o Vougapark e também conhecer novas ideias e estabelecer contactos e entrar em redes através
da Sanjotec.

A ADDICT – Agência para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas, em conjunto com o British Council Portugal e a
Oliva Creative Factory, organizaram o evento “Creative Hubs Forum – Desenvolvimento de negócios nas indústrias cultu-
rais e criativas.

Forum de centros de produção e incubação criativa

O “Creative Hubs Forum” pretendeu juntar responsáveis pelos centros de produção e incubação criativa de Portugal e
Espanha juntamente com um grupo de outros profissionais vindos do Reino Unido, Grécia, Bulgária, Polónia e Alema-
nha. Este evento de três dias facultou a oportunidade de encontro e discussão de metodologias e práticas de trabalho e
de desenvolvimento de redes de colaboração ao nível local, nacional e europeu.

Foi ainda uma oportunidade para as incubadoras e aceleradoras de empresas não especializadas no setor interagirem
com os seus protagonistas e debaterem as suas especificidades, sendo as indústrias culturais e criativas um campo em
crescimento e influente pela transferência de conhecimento e com forte potencial de criação de emprego.

Em 18 de Fevereiro, o Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga, António Coutinho, apresentou a campanha
promocional do Vougapark – Centro de Inovação.

4 Apresentação do tema análise económica e financeira Dr. Álvaro Figueiredo

(Arestalfer)

4 Apresentação do tema análise económica e financeira Dr. José Malaquias

(Séveme)
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/EMPREENDEDORISMO

4 Flyer promocional do Vougapark

25 de fevereiro O estudo sobre a internacionalização
das empresas de Sever do Vouga foi destaque no suple-
mento de economia do Diário de Aveiro. 

4 O estudo sobre a internacionalização das empresas de Sever do

Vouga foi destaque no suplemento de economia do Diário de Aveiro

4 Campanha promocional foi notícia no jornal negócios online
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/EMPREENDEDORISMO

20 de março decorreu no VougaPark formação e Proteção de Ativos intelectuais.

4 Programa da formação em propriedade intelectual e proteção de ativos intelectuais

5 Testemunho do Dr. José Ricardo Aguilar, sobre pro-

priedade intelectual e proteção de ativos intelectuais

6 Testemunho do Eng. Álvaro Gouveia sobre proprie-

dade intelectual e proteção de ativos intelectuais

7 de fevereiro, Vougapark quer criar uma
nova cultura empreendedora.

Com o objetivo de fomentar o empreen-
dedorismo nos mais jovens, o Vougapark
levou dois empreendedores à escola
secundária de Sever do Vouga. 

4 Doutor Pedro Moura 4 Eng.º Alberto Tavares
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/EMPREENDEDORISMO

21 de março apresentação do programa PME Digital no
Vougapark – Centro de Inovação. 

Na apresentação do PME Digital estiveram presentes
várias empresas da área das tecnologias da informação
e comunicação que apresentaram os seus produtos e
serviços. 

3 Programa do workshop de apresentação do programa PME Digital

4 Dr.ª Osória Veiga (IAPMEI), Dr. António Coutinho (Presidente da Câmara

Municipal de Sever do Vouga), Dr. João Abrantes (ACEPI)

1 de Abril – Assinatura do protocolo de colaboração com a Sanjotec.

O protocolo foi assinado dia 1 de Abril pelo presidente do Município de Sever do Vouga, António Coutinho e pelo presi-
dente do Município de S. João da Madeira, Ricardo Oliveira Figueiredo que também desempenha funções de presidente
da direção SANJOTEC.

A Câmara Municipal de Sever do Vouga estabeleceu um protocolo de colaboração com a SANJOTEC – Associação Cien-
tífica e Tecnológica com vista ao desenvolvimento e operacionalização de um conjunto de ações de apoio à Dinamização
do VougaPark. Esta iniciativa, que assenta numa intervenção de cariz muito prático e operacional, tem como foco a cap-

tação de projetos empreendedores para o
Vougapark e o desenvolvimento de um con-
junto de ações de promoção do empreende-
dorismo.

A SANJOTEC é a entidade responsável pelo
Centro Empresarial e Tecnológico, o Parque
de Ciência e Tecnologia de S. João da
Madeira, e pela Incubadora de Industrias
Criativas da Oliva Creative Factory. Estas
duas infraestruturas, que têm vindo a regis-
tar um crescimento acentuado desde a sua
inauguração, acolhem presentemente 60 pro-
jetos empreendedores, 40 de base tecnoló-
gica e 20 projetos ligados às industrias Cul-
tural e Criativa.

A SANJOTEC é também membro da Rede
Portuspark, a maior rede de PCT e Incuba-
doras da Região Norte.

4 Presidente da Câmara de Sever do Vouga (Dr. António Coutinho), Presidente da Câmara

Municipal de João da Madeira (Dr. Ricardo Oliveira Figueiredo) diretor de Departamento do
Município de Sever do Vouga (Dr. Luis Figueiredo)
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/EMPREENDEDORISMO

12 de maio – O VougaPark dinamizou
a primeira tertúlia e contou com a parti-
cipação dos representantes de algu-
mas empresas instaladas. Um momento
interativo de partilha de sinergias, para
cultivar o espirito de comunidade e
parceria, dando origem a novas opor-
tunidades complementares. Neste
evento deu-se a conhecer os novos
serviços disponíveis no Vougapark para
as empresas instaladas.

4 Grupo de trabalho da tertúlia

5 de junho realizou-se o Este foi um Workshop no âmbito
da IERA. Internacionalizar – 3 questões fundamentais: Onde?
Como? Quando? Realizou-se no auditório do Vougapark.
Tratou-se de uma iniciativa dirigida a empresários que ope-
ram no mercado externo ou que pretendam vir a faze-lo e os
mercados abordados foram o Golfo Pérsico, Rússia, Ucrânia,
Cazaquistão, China e Japão.

4 Grupo de trabalho do Workshop “Internacionalizar – 3 questões fundamentais: Onde? Como? Quando?

21 de junho A Associação Desnível
voltou a organizar as VII Jornadas
Técnicas de Canyoning (VII JTC),
regressando a Sever do Vouga
(Quinta do Engenho), e associando-
-se ao evento “Beck Fest” com
intuito de promover o enorme
potencial da região para a prática de
Canyoning. No dia 21 as jornadas
técnicas decorreram no Vougapark.

As VII JTC destinam-se em especial aos praticantes de Canyoning, ao sector das empresas de animação turística, aos
estudantes da área da animação turística e do desporto e a todas as entidades que estejam ligadas à gestão do território
onde se pratica esta modalidade. O objetivo principal deste evento foi reunir um conjunto de especialistas e praticantes
para promover a partilha de conhecimentos, o convívio, o desenvolvimento responsável da modalidade.

4 Salão de exposições do Vougapark
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26 de junho o Vougapark esteve presente na feira do Mirtilo juntamente com algumas das empresas alojadas.

4 Visita ao stand da NBSgroup. Direção Regional da Agricultura e

Pescas, Presidente do Município de Sever do Vouga e o gerente
da empresa NBSGroup

4 Vougapark esteve presente na Sanjotec no Campus de Inovação Social 4 Vougapark esteve presente na Sanjotec no Workshop “ser empreendedor

é uma alternativa à minha situação atual?”
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26 de julho – Vougapark presente na Ficavouga

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/EMPREENDEDORISMO

4 Vougapark presente na FicaVouga 2014 com algumas das empresas alojadas
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Bolsa de Terras 
abrange todo o concelho
A Agim e a Câmara Municipal têm ativa uma bolsa de terras que abrange todo o concelho.

A experiência começou em abril de 2013 através de um protocolo com 30 hectares de terrenos semiabandonados perten-
centes à Fundação Bernardo Barbosa de Quadros. Esses terrenos foram colocados à disposição de quem pretendesse
apostar na cultura do mirtilo e a procura foi enorme, superando as parcelas disponíveis. Desse modo, entendeu-se alargar
a bolsa de terras a todo o município, tendo para isso sido formalizado um protocolo que envolve as juntas de freguesia
e conselhos diretivos de baldios do concelho.

São propósitos da Bolsa de Terras de Sever do Vouga:

■    Diminuir a dificuldade do acesso a terrenos para implementação de explorações agrícolas;

■    Rentabilizar áreas subaproveitadas;

■    Criar emprego;

■    Combater a desertificação;

■    Potenciar o espaço rural (turismo rural, transformação de subprodutos, etc);

■    Diminuir o risco de incêndio.

Se é proprietário de terrenos abandonados ou semiabandonados no concelho de Sever do Vouga e pretende retirar algum
rendimento deles, contacte a Agim para se informar de como aderir à bolsa de terras através de um contrato de arrenda-
mento. Do mesmo modo, se quer iniciar uma atividade agrícola mas não tem terrenos próprios, a bolsa de terras pode
ser a solução para começar essa atividade.

Parceiros da bolsa de terras:

Juntas de Freguesia

■    Couto de Esteves
■    Rocas do Vouga
■    Sever do Vouga
■    Pessegueiro do Vouga
■    Talhadas
■    União das Freguesias de Cedrim/Paradela
■    União das Freguesias de Silva Escura/Dornelas

Conselhos Diretivos de Baldios

■    Sever do Vouga
■    Cedrim
■    Cortez
■    Frágua
■    Seixo
■    Silveira, Arcas, Ereira, Póvoa e Lameirinhos
■    Talhadas

Holandeses vieram 
dar formação em poda de mirtilos
A Agim promoveu, a 10 de janeiro, uma ação prática de poda de mirtilos complementada com uma demonstração de apli-
cação de fungicida e uma palestra sobre as exigências da certificação GlobalGAP. A iniciativa teve lugar nas instalações
do nosso associado Care Plants, em Romariz (Santa Maria da Feira), e foi desenvolvida pelos técnicos da Agim, Gonçalo
Bernardo e Sílvia Lemos, tendo contado com a presença de Fred Douven e Peter Van Dijk, técnicos holandeses que são
dos maiores especialistas europeus na cultura do mirtilo. 

Foi, sem dúvida, uma jornada de aprendizagem e troca de conhecimentos que muito valorizou os participantes.
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Agim marcou presença
na Frutitec/Hortitec

O Cluster dos Pequenos Frutos marcou presença na Frutitec/Hortitec,
que decorreu entre 20 e 23 de fevereiro na Exposalão (Batalha).

Neste certame, um dos maiores do país dedicado ao setor hortofrutí-
cola, marcaram presença a Agim e alguns dos seus associados que
tiveram oportunidade de dar a conhecer aos visitantes e outros agen-
tes do setor os serviços que oferecem e estabelecer contactos profis-
sionais e firmar negócios para o futuro.

O Cluster dos Pequenos Frutos promoveu, no espaço da Frutitec/ Hortitec, um seminário sobre o tema “Produção, comer-
cialização, e organização de produtores de pequenos frutos”, que teve sempre lotação esgotada, o que é bem demons-
trativo do interesse que a fileira dos pequenos frutos está a cativar a nível nacional.

A presença do Cluster dos Pequenos Frutos na Frutitec/Hortitec ficou ainda marcada pela dinamização diária do espaço
da feira através da realização de workshops culinários.

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO/EMPREENDEDORISMO

Agim trouxe técnica chilena a Portugal
A técnica responsável pelo controlo de quali-
dade e assistência técnica do Comité de Arán-
danos do Chile, Julia Pinto, esteve em Portu-
gal, a convite da Agim, no âmbito do projeto
Cluster dos Pequenos Frutos, para ministrar
duas formações relacionadas com a colheita
de pequenos frutos, em especial do mirtilo.

As ações decorreram nos dias 28 e 29 de maio
em Vila Verde (distrito de Braga) e nos dias 30
e 31 de maio em Sever do Vouga. Em ambas
as localidades foram efetuadas duas forma-
ções distintas: a primeira incidiu sobre téc-
nicas de gestão e preparação da colheita,
enquanto a segunda formação debruçou-se
sobre técnicas de controlo de qualidade e
conservação pós-colheita.

Feira Nacional do Mirtilo 2014 
foi a maior de sempre

Balanço muito positivo para a edição de 2014 da Feira Nacional do Mirtilo. A 7.ª edição deste evento, que decorreu de
26 a 29 de junho, recebeu mais de 60 mil visitantes, sendo o domingo (29 de junho) o dia que registou maior afluência.

Ao todo, foram vendidas ao longo dos quatro dias da Feira quase seis toneladas de mirtilos e cerca de duas mil plantas,
além de todo um vasto conjunto de derivados de mirtilo (compotas, licores, chás, doces, gelados, tartes, entre outros)
e artigos de artesanato.

Outra aposta ganha foi o setor técnico da Feira, dedicado ao visitante profissional. A área da Feira Nacional do Mirtilo
aumentou este ano, muito graças aos 800 metros quadrados destinados à parte técnica onde estavam instalados três

8
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dezenas de expositores de empresas ligadas à fileira do mirtilo. A proximidade da área técnica com o Campo Experimen-
tal de Pequenos Frutos revelou-se outra aposta acertada, motivando uma dinâmica entre expositores e clientes, tendo
o Campo Experimental sido visitado por milhares de pessoas durante o certame.

Pelo segundo ano consecutivo, a organização da Feira Nacional do Mirtilo promoveu o concurso do melhor pomar de
mirtilos que teve como vencedores Armando Carvalheira (Sever do Vouga), na categoria de pomares com mais de cinco
anos, e Paulo Paiva (S. Pedro do Sul), na categoria de pomares com menos de cinco anos.

A completar a componente técnica da Feira Nacional do Mirtilo, registo para a casa cheia verificada nas palestras técni-
cas e nas visitas técnicas aos pomares de mirtilos e ao Campo Experimental.

Relativamente à componente lúdica e de lazer da Feira Nacional do Mirtilo foram várias as iniciativas que prenderam a
atenção de muitos visitantes. Entre outros, destaque para o desfile dos “mirtilitos”, desfile de moda, marchas populares,
concertos musicais, comboio turístico, workshops de culinária, apanha do mirtilo, BTT, caminhada, torneio de futebol e,
acima de tudo, a transmissão em direto do programa da SIC “Portugal em Festa” que levou a Sever do Vouga cerca de
40 mil pessoas na tarde de domingo.

A Feira Nacional do Mirtilo é o maior evento de Portugal dedicado a este pequeno fruto e o principal cartaz turístico do
concelho de Sever do Vouga.

Agim presente 
na FICAVOUGA’2014
A Agim marcou presença como expositor na edição de 2014 da
FICAVOUGA, que decorreu entre 26 de julho e 2 de agosto.

O stand da Agim esteve situado na área destinada a exposito-
res, no interior do pavilhão gimnodesportivo. Foi uma oportuni-
dade para os interessados tirarem dúvidas e pedirem esclareci-
mentos técnicos, além de ficarem a par dos serviços prestados
pela Agim.
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Agim vence prémio nacional de desen-
volvimento do ambiente empresarial

A Agim – Associação para os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial, em par-
ceria com a Câmara Municipal de Sever do Vouga, foi distinguida pelo IAPMEI com
o primeiro prémio nacional na categoria “Desenvolvimento do ambiente empre-
sarial” pelo seu projeto de desenvolvimento da Fileira dos Pequenos Frutos.

O projeto da Agim mereceu a distinção na edição deste ano dos Prémios Euro-
peus de Promoção Empresarial 2014, uma iniciativa lançada pela Comissão Euro-
peia para distinguir as melhores práticas na promoção do empreendedorismo na
Europa, a que o IAPMEI está associado desde o seu início como coordenador

nacional. O prémio foi entregue a Sofia Freitas, coordenadora da Agim, e a Almeida e Costa, vereador da Câmara Munici-
pal de Sever do Vouga, numa cerimónia que decorreu em Lisboa e durante a qual foram divulgados os projetos vencedo-
res nas diferentes categorias a concurso.

A categoria “Desenvolvimento do ambiente empresarial” distingue políticas inovadoras a nível nacional, regional ou local,
que promovam a criação e o desenvolvimento empresarial, simplifiquem procedimentos legislativos e administrativos em
domínios relacionados com a atividade das empresas e implementem o princípio “Pensar primeiro em pequena escala”
para as pequenas e médias empresas.

Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial (European Enterprise Promotion Awards – EEPA) são uma iniciativa da
Comissão Europeia, dinamizada pela DG Empresa e Indústria, em parceria com entidades nacionais de coordenação em
cada Estado-Membro. O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. é o coordenador da iniciativa em Portugal. 

Agim lança modelo técnico
para a produção de mirtilos 
A Agim lançou o Modelo Técnico para a produção de mirtilos ao ar livre nas regiões Norte
e Centro de Portugal.

Trata-se de um documento elaborado no âmbito do projeto Cluster dos Pequenos Frutos
com o objetivo de disponibilizar a todos os técnicos e produtores interessados um conjunto
de orientações técnicas para a produção de mirtilo ao ar livre na região Norte e Centro do
país. No entanto, a consulta deste documento não dispensa o aconselhamento técnico.

Pretende-se ainda que o Modelo Técnico, elaborado pela Agim, COTHN e INIAV e discu-
tido com técnicos da fileira, seja um guia que contenha as principais orientações técnicas do que deve ser adotado para
a produção em solo do mirtilo em Portugal, nas zonas Norte e Centro. Com este documento pretende-se elevar o nível do
conhecimento técnico na cultura do mirtilo em Portugal e contribuir para criar o consenso possível ao nível dos princípios
e orientações básicas desta cultura de modo a elevar o potencial produtivo das plantações em quantidade e qualidade
das suas produções e minimizar/reparar os erros de instalação que estão a ser cometidos um pouco por todo o país.

Agim organizou visita de estudo aos
Estados Unidos
A Agim, através do projeto Cluster dos Pequenos Frutos, organizou uma visita de estudo aos Estados Unidos da América,
entre 12 e 20 de julho, aos estados da Califórnia e Oregon, na costa Oeste norte-americana. 

Com esta visita de estudo pretendeu-se tomar contacto com a realidade daquele país relativamente à produção da amora
e, sobretudo, do mirtilo nas suas várias vertentes: exploração, sistemas de produção, variedades, principais operações
culturais, sistemas de rega e fertirrigação e estrutura de mecanização (máquinas e equipamentos que utilizam na cultura
do mirtilo e da amora). Foi também objetivo desta visita ficar a conhecer a experimentação que se está a realizar na ótica
do produtor relativamente a estes pequenos frutos.
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Um projecto cultural 
DE E PARA TODOS!
Os severenses têm tido acesso aos melhores produtos culturais nacio-
nais e ao trabalho desenvolvido pelos artistas de renome nacional e
internacional. O CAE de Sever do Vouga aberto ao público em Novem-
bro de 2001 tornou-se, nestes quase 13 (Novembro), num espaço de
acolhimento que atrai públicos distintos de várias regiões e do país,
dezenas de artistas nacionais e internacionais, para além de deze-
nas de técnicos e de pessoal de apoio aos espectáculos e acções
desenvolvidas.

Entre Setembro de 2013 e Julho de 2014, fizemos 11 meses de pro-
gramação cultural, acolhemos 85 artistas nacionais e internacio-
nais, realizamos 144 sessões às quais assistiram cerca de 14 mil 104
espectadores promovendo, desta forma, a circulação do tecido artís-
tico nacional, exprimindo dinâmica cultural, social e económica no con-
celho e aproximando a arte à comunidade severense. 

Ao mesmo tempo que atrai a Sever do Vouga o melhor do que se
produz culturalmente em Portugal, o Centro das Artes acolhe e pro-
move os espectáculos produzidos pelas colectividades, instituições
e empresas locais que se traduziu durante este período num total de
16 actividades.

Procuramos manter o mesmo ritmo de programação, pese embora as limitações orçamentais existentes, assente na
apresentação regular mensal de acções e na multiplicidade dos projectos que cruzam distintas e variadas áreas
artísticas e públicos. Pretende-se, cada vez mais, explorar as novas tendências e linguagens da arte portuguesa,
confirmando a aposta nesta vertente contemporânea. 

A actividade cultural desenvolvida num espaço municipal como e o Centro das Artes deve ser sustentada, regular,
diversificada, multidisciplinar, mais interveniente e responsável incluindo propostas que representam a vitalidade
e diversidade da criação artística nacional e vários projetos desenvolvidos com a comunidade local. Tentamos envolver
cada vez mais a comunidade através da sua participação nos espectáculos de descoberta criativa, uma vez que se
trata de um projecto municipal DE E PARA TODOS!

4 Tempo do Corpo de Sofia Silva / Dança contemporânea

com a participação da comunidade sénior 

11 meses de programação 

¸ 144 acções 

¸ 85 artistas nacionais 
e internacionais 

¸ 14 104 espectadores/
visitantes 

¸ 241 dias aberto ao público

4 Três Dedos Abaixo do Joelho | Dezembro 2013 | Prémio Melhor Peça de Teatro 2012
8
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4 Cuca Roseta apresentou o seu disco “Raiz” | Fevereiro 2014 4 Azul, de Leonor Barata – Dança Contemporânea para Crianças

Aposta reforçada na programação 
de actividades de educação cultural 
A par dos espectáculos, o CAESV tem dinamizado um conjunto de
outras acções e actividades que têm como objectivo incentivar
o diálogo entre a Cultura e a Educação. São exemplo disso os
vários espectáculos dirigidos ao público infanto-juvenil e famílias,
designadamente: Contapetes, Histórias contadas a partir de tape-
tes; Nungu e a Sra. Hipopótamo, leitura musicada ao vivo; A Nova
Bailarina de Aldara Bizarro, espectáculo de dança contemporâ-
nea; o musical O Feitiçeiro de Oz; “Azul” de Leonor Barata,
dança contemporânea; A Preto e Branco um Risco Amarelo,
poesia e musica para bébés e famílias; Maria, uma performance de
Miguel Moreira dirigida a adolescentes e que foi realizada em 10
sessões na Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga; A
Menina do Mar, leitura encenada da obra de Sofia de Mello Brey-
ner por Leonor Barata e realizada em sete escolas do Agrupamento
de Escolas de Sever do Vouga; duas sessões de filminhos infan-
tis da Zero em Comportamento seguidas de dois ateliers de
cinema de animação; o espectáculo de poesia de Fernando Pessoa
O Caracol, dirigido a bebés e a famílias; bem como a dinamização
de programas de actividades durante a interrupção lectiva do Natal,
Páscoa e Verão. Para além disso, incluímos nesta programação con-
versas com artistas, workshops, cinema de animação, etc.

Obrigada a todos pela vossa presença, em especial aos pais
pela confiança nas propostas que apresentamos e nos confiarem
os vossos filhos!!!

4 A Nova Bailarina de Aldara Bizarro | Outubro 2013. Dança Contem-

porânea para crianças e famílias

Com uma PROGRAMAÇÃO ECLÉTICA E TRANSVERSAL aos vários públicos, o CAESV realizou entre Setembro de
2013 e Julho de 2014, 144 ACÇÕES, entre eles espectáculos de música, teatro, dança/performances, sessões de
cinema, exposições de artes plásticas e visuais, actividades de serviço educativo (visitas guiadas, ateliers pedagógicos,
conversas com artistas, formações), conferências e sessões de esclarecimento temáticas, entre outras de carácter mais
lúdico e de entretenimento.
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Os severenses 
fazem parte deste projecto

O desenvolvimento de projectos artísticos
com a participação da comunidade torna-se
vital para a prossecução dos objectivos deste
serviço público. Assim, durante este período
chamamos a comunidade severense ao palco
por quatro vezes, respectivamente: Tempo do
Corpo, um espectáculo da coreógrafa Sofia
Silva realizado em Outubro de 2013 e que
contou com vários seniores com idades entre
os 65 e os 92 anos. Em Novembro, André
Braga e Cláudia Figueiredo trabalharem com
a comunidade para a apresentação de Rios
do Sono, um espectáculo performance de
dança, movimento expressividade e que
incluiu a participação de 23 severenses; em
Fevereiro, a Mala Voadora trouxe-nos REVE-
LAÇÃO, um espectáulo de teatro e em Junho,
Aldara Bizarro trabalhou “O Baile” com a
comunidade. 

4 Rios de Sono de André Braga e Cláudia Figueiredo / Performance | Novembro de 2013.

     Interpretação local de: Ataíde Figueiredo, Carlos Silva, Gonçalo Reis, Rogério da Conceição,
Samuel Silva, Valdemar Martins, Carolina Soares, Diana Pimenta, Filomena Fernandes, Fran-
cisca Fernandes, Adelaide Silva, Maria do Carmo Henriques, Marlene Macedo, Preciosa Mar-
tinho, Stela Barbosa, Susana Filipe, Ana Gabriela, Carlos Ferreira, Mónica Pires, Carlos Silva
e Conceição

3 Revelação da Mala Voadora / Teatro | Fevereiro de 2014. 

     Interpretação local de: Gabriela Tavares, Ataíde Figueiredo, Daniela Costa, Maria Carolina Tavares, Rosa Macedo, Vanessa Cardoso, Gustavo Sá, Samuel Silva, Ana
Carvalho, Carlos Silva, Ana Freitas, Marta Bastos

4 O Baile de Aldara Bizarro / Dança | Junho 2014. 

     Interpretação local de: Marta Macedo, Maria do Carmo Henriques, Rogério da Conceição, Samuel Silva, Daniela Morence, Stela Barbosa, Carolina Soares, Carolina
Rodrigues, Maria Coutinho, Alice Coutinho, Maria Carolina Tavares, Rosa Macedo, Filomena Fernandes, Francisca Fernandes e Catarina Leitão; Daniela Coutinho
e dos músicos da Banda União Musical Pessegueirense: Alexandre (sax tenor) Carlos Correia (trompete); Carlos Simões (drum); Eduardo (trombone), João (tuba),
Luis Carvalho (clarinete) e Pedro Ventura (drum)
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O acolhimento das produções locais
contribuiu para a dinâmica cultural
Foram muitas as acções de produção local
que o CAESV acolheu durante este período e
que contribuem grandemente para a dinâmica
cultural deste espaço:

Concertos de Final de Temporada e de
Natal da Filarmónica Severense; Projecto
Maneiras de Se Ver da Fundação Mão
Amiga; Festa de Natal da APCDI, da Univer-
sidade Rotary Sénior e do Agrupamento de
Escolas de Sever do Vouga; Sessão de Infor-
mação sobre Eleições Europeias; Concerto
Sou Solidário com a APCDI, Desfile “Ar de
Moda” 2 edições; Concurso Miss e Mister
Escola; Concerto de Primavera da Banda
Amizade; Gala da Academia Audioglobo;
Festa de Final de Ano da Escola de Música
Pentagrama; Concerto Solidário de Luta
Contra o Cancro; Festa de Mostra de Valên-
cias da APCDI, Festa de Encerramento do
Ano da USR de Sever do Vouga, etc.

Parcerias locais e sinergias regionais
são reforçadas

No âmbito local o CAESV continua a desenvolver um trabalho de COOPERAÇÃO E PARCERIA com o AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE SEVER DO VOUGA, uma vez que a dicotomia entre educação e cultura é palavra chave no desen-
volvimento humano e na prossecução de nossos objectivos.

Durante este período o CAESV dinamizou diversas actividades dirigidas para o público escolar e em contexto escolar,
designadamente: o espectáculo de Leonor Barata “Azul” dirigido aos alunos do Pré-Escolar; a performance Maria diri-
gida ao público adolescente dos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade e realizou sete sessões da Leitura Encenada de A
Menina do Mar em várias escolas do 1.º ciclo do Agrupamento de Escolas. No âmbito desta parceria, a galeria do
CAESV acolheu a mostra ao público em Maio passado, dos trabalhos dos alunos do Curso de Artes Visuais do Agrupa-
mento, bem como de alguns professores. 

A PARCERIA INTERMUNICIPAL com a D’Orfeu conduziu à à realização pelo 6.ª ano consecutivo de mais um festim –
festival intermunicipal de músicas do mundo.

Esta edição contou com o acolhimento dos concertos de Yves Lambert do Quebec, da Bollyood Masala Orchestra
da Índia (Feira do Mirtilo) e da Fanfare Ciocarlia da Roménia.

Para além da PARCERIA INTERMUNICIPAL que o Município de Sever do Vouga tem com a D’orfeu, tem também com
os 11 municípios da CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro). Neste sentido, foi criada uma rede de pro-
gramação regional (CULTURA EM REDE), da qual faz parte o Município de Sever do Vouga, não só como elemento inte-
grante mas como elemento coordenador do projecto.

4 Concerto de Encerramento de Temporada | Outubro 2014. Filarmónica Severense 

8
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Assim e face a esta rede criada, foi desenvolvido um trabalho de 2 anos de programação que teve início em Outubro de
2013 e terminará em Dezembro de 2014. No âmbito desta parceria, o Município de Sever do Vouga programou e realizou
as seguintes acções/espectáculos: 

Pequenas Mundos, um espectáculo de dança para bebés e famílias (Abril de 2013);

Europa, uma performance para público escolar (Maio de 2013);

Barriga da Baleia, um espectáculo para crianças e famílias (Junho de 2013);

Tempo do Corpo, um espectáculo de dança contemporânea da coreógrafa Sofia Silva (Outubro de 2013); 

Rios do Sono uma performance de teatro e dança de André Braga e Cláudia Figueiredo (Novembro de 2013); 

Três Dedos Abaixo do Joelho, um espectáculo de teatro da companhia Mundo Perfeito e vencedora do Prémio Melhor
Peça de Teatro de 2012 (Dezembro 2013);

Azul, um espectáculo de dança contemporâ-
nea para crianças do Pré-Escolar, da coreó-
grafa Leonor Barata (Fevereiro 2014);

Revelação, um espectáculo de teatro da com-
panhia Mala Voadora (Fevereiro de 2014);

Maria, uma performance da Útero Associa-
ção Cultural, desenvolvida em 10 sessões na
Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga)
(Março de 2014);

O Baile de Aldara Bizarro, um espectáculo de
dança desenvolvido com a comunidade (Junho
de 2014);

Abril, Circo contemporâneo de João Paulo
Santos (Outubro de 2014).

CULTURA E TURISMO

4 Maria. Performance Integrado na Programação de Cultura em Rede da CIRA | Março de 2014

4 6.ª festim – Yves Lambert (Quebec) | Junho 2014
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Projeto de Requalificação 
do Património Histórico e Natural
A Câmara Municipal de Sever do Vouga deu vida a um projeto de requalificação e manutenção patrimonial, contando com
o auxílio de uma Arqueóloga, em regime de estágio profissional, e com cinco senhoras, em situação de desemprego de
longa duração, ao abrigo do programa CEI-Património, para complementarem o trabalho a elaborar, no sentido de pro-
mover e requalificar o Património Histórico-Arqueológico e Natural do Concelho.

O projeto tem a duração de um ano (Outubro de 2013 a Outubro de 2014) encontrando-se já na fase final.

Do Património Arqueológico, o Município dispõe agora de monumentos limpos e visitáveis, nomeadamente os Dólmens do
Chão Redondo; o Troço de Via Romana; os Dólmens do Souto Coval e a Mamoa do Lameiro de Ouguedelo. Foram sina-
lizados outros monumentos de igual relevância, como as Mamoas de Sto. Adrião e a Arte Rupestre do Forno dos Mouros
(que mereceu um novo projeto de sinalética, já implementado), para posterior intervenção ao nível da requalificação. 

A par de alguns monumentos arqueológicos, foram reabilitados os percursos pedestres de pequena rota, que o concelho
já possuía, designadamente o PR5 – Rota do Megalitismo, onde foram requalificados os monumentos megalíticos, Anta
do Poço dos Mouros; Sepultura do Rei e Anta da Capela dos Mouros, facilitando assim o seu acesso; o PR8 – Trilho da
Pedra Moura, procedendo à limpeza da Anta da Cerqueira; o PR2 – “Cabreia e Minas do Braçal”, requalificando os aces-
sos ao Complexo Mineiro do Braçal e da Malhada, assim como a reposição da sinalética; o PR9 – Trilho dos Moinhos, com
a reposição de sinalética; o PR1 – “Caminhos de S. Tiago” também com a reposição de sinalética e PR6 – Trilho dos Amais,
tendo beneficiado da parceria da Fundação Solidários, para a requalificação da Eira Comunitária dos Amiais, bem como
da Casa da Fonte.

O restante património histórico (religioso e popular), nomeadamente as alminhas e cruzeiros, e os acessos aos moinhos,
que se encontravam nesses percursos, foram alvo de limpeza e de sinalização.

Durante este projeto, a equipa mencionada foi também prestável na limpeza da Ecopista de Sever do Vouga, assim como
em outros serviços de requalificação dos espaços do Município.

A referida arqueológa prestou apoio/acompanhamento aos projetos Genius Loci e Aproveitamento Hidroeléctrico de
Ribeiradio-Ermida, bem como integra a equipa de apoio do Município, no âmbito do projeto museográfico para o Museu
Municipal de Sever do Vouga, agora em curso.

ROTA DA LAMPREIA E DA VITELA
XIV Edição Gastronómica 
da “Rota da Lampreia e da Vitela”
Decorreu no concelho de Sever do Vouga, de 8 a 16 de março, a XIV edição gastronómica da “Rota da Lampreia e da
Vitela”, tendo integrado a iniciativa 4 restaurantes locais que confecionam estas especialidades, a saber, o “Santiago”,
a “Quinta do Barco”, o “O Cortiço”, e o “O Vitorino”. 

O evento organizado pela Confraria Gastronómica de Sever do Vouga, com o apoio da Edilidade Local e da Turismo Centro
de Portugal, atingiu este ano um nível francamente positivo, pelo registo de aumento de comensais, apreciadores da igua-
ria da lampreia que ocorreram com afluência a todos os restaurantes, sem exceção. Desde a região norte, ao centro/
sul do país, a afluência foi diversificada por vários motivos: desde a qualidade e excelência patente nas várias confeções,
à comparação com outras, ocorridas em outros festivais da lampreia que acontecem anualmente no país, durante esta
época. Segundo alguns registos, a experiência foi de tal modo marcante, que houve o retorno por muitos dos apreciadores
desta iguaria, aos restaurantes da Rota.

A vitela marcou também lugar de destaque neste evento, como principal prato gastronómico de Sever do Vouga, pela
qualidade e peculiaridade na sua confeção. 

8
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É neste sentido de afirmação de territórios e de economias, fomentando
sinergias entre vários agentes locais e regionais, que o Município de
Sever do Vouga e a Confraria Gastronómica de Sever do Vouga valori-
zam o esforço desenvolvido na realização deste e de outros eventos
gastronómicos, porque os consideram significativos nas dinâmicas de
desenvolvimento do turismo e da economia local, numa época mar-
cada pela sazonalidade e pela crise. 

Refira-se que a Festa da Lampreia e da Vitela de Sever do Vouga tem
vindo a integrar a Rota Gastronómica da “Lampreia e Sável 2014” da
Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, juntando-se,
assim, a outros 10 Municípios na promoção da gastronomia regional e
tradições locais, no plano nacional.

Programa 
para concessão
de apoios ao
desenvolvimento
cultural, social, recreativo e desportivo
ao associativismo do concelho 
Este ano o Município de Sever do Vouga abrangeu 50 candidaturas (IPSS`s, Coletividades e Associações do Município
de Sever do Vouga), de acordo com os requisitos contidos no Programa acima mencionado, no valor global de 147.810€.

A atribuição de subsídios, tem por base um conjunto de regras que passam, fundamentalmente, para além de outras,
pelo impacto da ação no território, pela recolha, inventariação, preservação e divulgação da cultura e tradições,
pela captação de praticantes, (seja na área desportiva, ou na área cultural) e de visitantes, e pela colaboração na pro-
moção e estímulo à economia local.

Comemorações dos 500 Anos 
de Atribuição do Foral a Sever do Vouga
Este ano de 2014 comemoram-se os 500 anos de atribuição do Foral pelo Rei D. Manuel I a Sever do Vouga, no dia
29 de Abril de 1514.

Dada a importância da efeméride, o Município e alguns parceiros locais, elaboraram um programa cultural com um con-
junto de atividades diversificadas, previstas para os dias 29 de abril, 2, 3, e 4 de maio e 6 de junho.

Sendo esta efeméride considerada a mais importante na história do concelho, porque representa simbolicamente a auto-
nomia municipal e aguça o sentimento de pertença e de identidade coletiva, foi gratificante para a Edilidade Local teste-

8
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munhar como os agentes locais e a comunidade em geral se associa-
ram ao desafio lançado pelo Município, inserindo-se no espírito deste
evento.

Efetivamente os esforços de envolvimento da comunidade local, nomea-
damente das coletividades e associações pela participação na Feira
Quinhentista, no Cortejo Régio e em algumas recreações da época,
assessorados pela companhia de Teatro a Vivarte, foi uma aposta do
Município que, contando com a colaboração de outros agentes locais,
nomeadamente do Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga, e dos
coros do Conservatório da Jobra, do maestro Carlos Marques e das
duas Bandas Filarmónicas Locais, tiveram na sua programação uma
panóplia de atividades, que permitiu viajar-se no tempo e na história
deste concelho.

Para que a comunidade escolar e em geral tomasse conhecimento do
teor da Carta do Foral, o Município facultou uma cópia do mesmo com
uma transcrição para o português contemporâneo, no sentido de per-
ceberem a importância de tal documento, no contexto da nossa história
enquanto concelho.

A comunidade foi convidada a participar nos festejos, em particular os
moradores e comerciantes por onde passou o Cortejo Régio, colo-
cando colchas nas varandas ou janelas e algumas bandeirinhas, opor-
tunamente cedidas pelo Município.

As padarias e pastelarias foram igualmente desafiadas a elaborarem
um doce ou pão, os “Severis” ou “severinos”, consoante o tamanho,
com produtos que na época faziam parte da doçaria quinhentista.

Mas o programa não se esgotou nas atividades de recreação da época.
Várias exposições estiveram patentes ao público durante o período.
Assim, no passado dia 29 de abril, dia de abertura oficial das come-
morações, ocorreu o lançamento do livro “O Foral de Sever”, da autoria
do Dr. António Tavares, seguido de uma Homenagem a Personalidades
e Entidades Locais. No dia 2 de maio o Município recebeu uma concen-
tração de 4000 jovens da Diocese de Aveiro, com um conjunto de ativi-
dades desenvolvidas pelos próprios e no dia 3, mais uma concen-
tração, desta feita, de 25 universidades sénior de Rotary. Foram no total
cerca de 900 seniores que, ao longo do dia, desenvolveram várias ativi-
dades de animação e de recreação. À noite desse mesmo dia, os seve-
renses e visitantes assistiram a um espetáculo musical “Prosperitatem”
da autoria do maestro Carlos Marques, com a participação das duas
Bandas Filarmónicas e cerca de 400 alunos do 1.º ciclo do concelho.
No dia 4 decorreu a Feira Quinhentista e o Cortejo Régio, com a entrega
da Carta do Foral nos Paços do concelho. Seguiram-se um conjunto de
outras recreações da época no Parque Municipal, tendo como partici-
pantes as coletividades locais e as associações, sob a orientação da
companhia de Teatro Vivarte.

O Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga integrou o programa
com mais um dia dedicado exclusivamente às comemorações. Foi no
passado dia 6 de junho, nos espaços daquele estabelecimento esco-
lar, que os alunos e professores recrearam o Foral com variadas ativi-
dades lúdico-educativas.

Em suma, tratou-se de um programa diversificado, de valorização cul-
tural e das forças vivas locais, através de uma viagem no tempo e à his-
tória de Sever do Vouga.

8
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FESTIVAL DA ÁGUA – BECK FEST –
Beck to Nature
De 24 de abril a 24 de maio de 2014 o território das “Montanhas Mágicas” foram palco de um dos maiores festivais de
desportos de natureza, aventura e música, o BECK FEST – Beck to Nature.

Os sete municípios da Zona de Intervenção da ADRIMAG,
entre os quais, Sever do Vouga, receberam este mega-
evento promovido pela Associação de Desenvolvimento
Rural, tendo como entidade organizadora a LusoRafting.
Foi cofinanciado pelo Programa ON.2 | QREN, no âmbito
da EEC PROVERE Montemuro, Arada e Gralheira. O
BECK FEST tem como principal objetivo promover o ter-
ritório “Montanhas Mágicas”, como destino turístico de
excelência no que respeita à prática de diversos despor-
tos de aventura, em plena natureza, destacando-se o raf-
ting, a canoagem, o canyoning, o kayaking, o BTT, a
escalada, as corridas de aventura e as caminhadas.
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“Rota da Água e da Pedra – Centro” 
Encontrando-se numa fase inicial, consiste na criação de uma Rota
turística/cultural e natural, no âmbito do projeto âncora “Rota da Água
e da Pedra – Centro”, integrado no Programa de Ação da Estratégia de
Eficiência Coletiva PROVERE “Montemuro, Arada e Gralheira”. Este
projeto é alvo de co-financiamento no âmbito do Eixo Prioritário V –
Governação e Capacitação Institucional, do programa Operacional
Regional do Centro. Como tal, entre Dezembro do ano transato e
Janeiro do presente ano, foi feito um levantamento dos locais mais
representativos dos produtos a promover, tendo sido previamente con-
certado com os vários Presidentes das Juntas de Freguesia do conce-
lho, visando a articulação, através do seu envolvimento na seleção e
manutenção dos mesmos.

Candidatura 
à UNESCO 
O Município de Sever do Vouga apresentou à UNESCO, no passado dia 22 de Março de 2014 uma candidatura à
UNESCO, à Rede das Cidades Criativas, no domínio da gastronomia. A nível mundial apenas existem 5 cidades nesta
Rede. O objetivo é alavancar o setor da gastronomia e do turismo, promovendo o desenvolvimento económico, através
de um conjunto de ações que visem a parceria e a articulação entre todos os agentes locais (restauração e similares,
comércio tradicional, agricultura e educação/formação). O resultado da avaliação da candidatura ocorrerá durante o pró-
ximo mês de Novembro de 2014.

O Município de Sever do Vouga, assinou no passado dia 8 de janeiro,
conjuntamente com os Municípios de Vouzela, Tondela, Oliveira da
Frades, Albergaria à Velha e a Turismo Centro de Portugal, um proto-
colo de colaboração para a implementação do traçado para o Caminho
Português para Santiago, dentro da área abrangida por estes cinco
concelhos. Com este projeto pretende-se incentivar o turismo, nomea-
damente o turismo religioso, contribuindo para a valorização dos pro-
dutos turísticos existentes, atuando deste modo, como complementa-
ridade na promoção e desenvolvimento dos territórios.

Caminhos de Santiago – 
Caminhos do Interior 

Viagem Sénior 2014
No passado dia 19 de Julho, decorreu a XVI Viagem/Convívio/Sénior/
2014 destinada às pessoas do concelho com idade igual ou superior
a 60 anos. 

8
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A organização desta iniciativa é da respon-
sabilidade do Município, com a colaboração
das Juntas de Freguesia do concelho. Teve
como destino a Quinta da Malafaia e envol-
veu 19 autocarros para transporte de 940
pessoas, incluindo pessoal de apoio. Foi dis-
ponibilizada pela Associação Humanitária
dos Bombeiros, uma ambulância com pes-
soal paramédico, tal como tem sido a tónica
de atuação desta instituição humanitária,
nesta iniciativa. O balanço foi positivo, tal
como tem vindo a ser ao longo de todos
estes anos de realização, pois o convívio, a
renovação dos laços de amizade, marcados
pela alegria e boa disposição, são uma cons-
tante nestas iniciativas.

FICAVOUGA 2014
Decorreu entre o dia 26 de julho e o dia 2 de agosto,
a XXIV edição da FicaVouga. Foi um evento que apos-
tou no regresso às origens, beneficiado por um con-
junto de outras mais-valias. A requalificação do parque
da entrada da vila, no âmbito do programa de Regene-
ração Urbana, o retomar do setor exposicional no pavi-
lhão gimnodesportivo, igualmente recuperado, desti-
nado aos vários agentes dos setores de atividades eco-
nómicas do concelho, com custo zero para os seus uti-
lizadores, as entradas livres no evento, entre outras,
foram requisitos que contribuíram para o sucesso neste
ano, deste evento. Todos os atores sociais da comuni-

dade severense foram convocados a colaborar, dentro das suas áreas de especialização e, com maior ou menor parti-
cipação, foi com satisfação que a Edilidade Local observou como os severenses demonstraram, uma vez mais, senti-
mento de pertença e de solidariedade na conjugação de esforços, em prol da dinâmica social e cultural, visando o estí-
mulo da economia local. 

A gastronomia local esteve representada com restaurantes ao mais alto nível. As coletividades foram convidadas a
participar através das tasquinhas locais, bem como os bares locais marcaram a sua presença, tendo no seu conjunto,
proporcionado um ambiente de festa e de convívio entre os severenses e seus visitantes. 8
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O esforço financeiro e algumas alterações no desenho da programação, com a introdução de um novo conceito – pro-
mover o que há de melhor no concelho – natureza, património e gastronomia foi, segundo o Presidente da Câmara,
Dr. António Coutinho, válido, considerando ser um investimento que visa a dinamização da economia local, permitindo
concluir que, a FicaVouga está para ficar e prosperar.

As empresas de desporto e aventura envolveram-se na dinâmica de atividades de out door, visando a catalisação de
mais visitantes; as parcerias foram surgindo na rede de contactos estabelecidos com os agentes do alojamento, restau-
ração e bares, tudo em prol de uma maior coesão de esforços, visando valorizar e dinamizar o turismo no concelho e a
economia local em geral.

Ainda no âmbito do desporto, e como tem vindo a ser habitual, decorreu a XIV edição dos Trilhos dos Mouros, uma
prova de atletismo de montanha, de 14 kms, tendo contado com participação de uma centena de atletas, vindos de vários
pontos do país.

A animação destinada aos jovens, podendo usufruir de uma pista de carrinhos de choque, bem como o espaço criança,
para os mais pequeninos, sempre com atividades de animação e de entretenimento, fizeram o agrado das crianças e das
famílias que assim puderam, também, usufruir da restante programação cultural do evento.

Um novo enfoque foi dado ao programa cultural que se quis diferenciador e diversificado, reunindo os vários talentos
locais, marchas populares, Bandas Filarmónicas com os artistas e grupos de referência nacional, no âmbito da música.
Nomes como os The Gift, os Linda Martini, Miguel Araújo, os Batida, Augusto Canário, entre outros, criaram uma programa-
ção constante e diferente, tendo a Comissão/Organização apostado também, na animação diária do setor da restauração.

Como balanço final, considerando a presença de mais de uma centena de expositores nos diversos espaços do evento,
pode-se considerar que a FicaVouga renasceu, e com ela, a vontade expressa nos inquéritos lançados aos expositores,
de darmos continuidade ao evento em anos seguintes, contando para tal, com os contributos de todos. 8
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III ROTA DO CABRITO / 2014
Sever do Vouga – 3, 4 e 5 de Outubro

A exemplo dos anos transatos, o Município de Sever do Vouga lançou a III
Edição da Rota do Cabrito, considerando que a experiência resultante das
duas últimas edições foram francamente positivas para todos os empresá-
rios da restauração local e para o concelho em geral, alargando este ano a
iniciativa a mais um dia.

Deste modo, o Município de Sever do Vouga tendo consciência da impor-
tância que representa os eventos gastronómicos na dinamização da econo-
mia local, desafiou uma vez mais os seus agentes locais, numa base de con-
certação de esforços entre os vários parceiros, na valorização de mais um
produto endógeno de grande qualidade – o cabrito assado no forno, ou
noutras variantes, contribuindo deste modo para a manutenção da tradi-
ção gastronómica local, reforçando por esta via, a nossa identidade cultural
e territorial. 

Foi neste ambiente de festa que o Município de Sever do Vouga lançou o
desafio de nesta III Edição, virem a Sever do Vouga para saborear a sua gas-
tronomia local, nomeadamente o Cabrito Assado no forno a lenha, em 14
restaurantes aderentes.
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“Bibliosénior” 
“Bibliosénior” é um projeto criado a pensar nas necessidades do público sénior que pretende manter-se ativo, continuar
a aprender e a viver melhor, cuidando do corpo e da mente. Saúde, alimentação, patologias, exercício físico, artes e ofí-
cios foram temas desenvolvidos com a colaboração de especialistas, de outubro de 2013 a julho de 2014. Mensalmente,
a Biblioteca Municipal é local de encontro e convívio matinal deste grupo etário.

Palestras sobre nutrição, workshops de artesanato, práticas saudáveis, aulas de chikung e yoga integral, cinema e sessão
de contos, com a colaboração de vários especialistas, constituíram o programa 2013-14.

Na sua 2.ª edição, este projeto está a decorrer com os seniores das IPSS do concelho, nomeadamente APCDI, Centro
Social Maria da Glória, Fundação Bernardo Barbosa de Quadros e Casa da Misericórdia (Sever e Talhadas). 

“Bibliosénior”, para além de aumentar o nível de literacia dos seniores, contribui para reforçar o papel social da BM, local
de encontro e partilha de experiências, de aprendizagem ao longo da vida, de autoformação, porque “a sabedoria não
ocupa lugar” e “anda-se toda a vida a aprender e morre-se sem nunca saber”.

“Happy Hour: 
aos sábados, diverte-te em inglês”

“Happy Hour: aos sábados, diverte-te em inglês” é um projeto pensado para crianças dos 3 aos 6 anos de idade aprende-
rem inglês através de ações divertidas, com frequência bimensal. Iniciou em 2013-14, os números, os brinquedos, o tempo,
as cores, os animais, a alimentação, o vestuário, a escola e as divisões da casa foram os temas abordados nas sessões.

As ações partem sempre de estratégias lúdicas como as canções, as histórias, os jogos, as danças, a pintura e o dese-
nho, entre outras, associando a informação ao lazer. A compreensão oral da língua e o aperfeiçoamento da dicção, atra-
vés da repetição das palavras, são a chave para a memorização e pronúncia corretas. 8

4 “Diz-me o que comes, dir-te-ei quem és”, com

o nutricionista Pedro Carvalho

4 Trabalhos produzidos pelos seniores no workshop de

expressão plástica

4 “A vida é curta e a arte é longa”, com a desig-

ner Cristina Sousa

4 “Mente sã em corpo são”, com a treinadora de chikung Darlene Oliveira 4 “Saúde cuidada, vida conservada”, com a enfermeira Inês Silva
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Podemos perguntar… Inglês aos 3 anos de idade? Sim, o desenvolvimento linguístico até aos seis anos de idade é muito
acelerado. Quando a criança é exposta à aprendizagem de uma segunda língua nos primeiros anos de vida encara o pro-
cesso com naturalidade e os resultados observam-se ao nível da limpidez da pronúncia e da solidez destas aprendiza-
gens ao longo da vida. A aprendizagem das línguas ajuda a desenvolver a criatividade e o raciocínio, melhora a concen-
tração e as habilidades de memória. Nestas idades, as crianças desenvolvem a compreensão oral e a pronúncia, assim
como associam a aprendizagem a momentos de muita diversão.

“Bebéteca”: 4.ª edição
Para a neurocientista americana Lisa Freund, “ler para crianças é um dos
principais combustíveis do desenvolvimento cerebral”. Nos primeiros 3
anos de vida, o desenvolvimento cerebral do ser humano é enorme, de
forma que se devem estimular as áreas associadas à linguagem, ao movi-
mento, cognição social, auto regulação e solução de problemas. Os resul-
tados destes estímulos são fundamentais e irão refletir-se durante toda
a vida do ser humano. Quanto mais cedo a criança tiver contato com os
livros e a leitura mais desenvolverá o seu cérebro. A título de curiosidade,
de acordo com a neurocientista, até os dois anos de idade, o cérebro
atinge 80% do tamanho adulto.

Na sua 4.ª edição – 2014-15 –, constituída por um conjunto de sessões
que se desenvolvem para crianças e progenitores, onde é promovido o
contato com os livros, mediante animação de temáticas selecionadas, a
“Bebéteca” permite não só estimular as crianças no contato com a leitura
mas também orientar os pais na aquisição de novas competências e téc-
nicas para mediar a leitura em casa. Trata-se de proporcionar momentos
de partilha e de interação entre pais e filhos através do livro que são, por
si só, também práticas de prevenção de comportamentos de risco. 

A participação do Serviço de Educação e Ação Social da CM, através do apoio da psicóloga Elisabete Conceição, permite
fazer uma intervenção precoce, o que amplia também as mais-valias deste projeto.

4 Sessões com a docente de inglês Luísa Henriques
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“Popup em Família:
Clube de Leitura para
Pequenos Leitores” 
“Popup em Família: Clube de Leitura para Pequenos Leitores” é um
projeto concebido a pensar na estimulação das necessidades informa-
cionais dos pequenos leitores dos 3 aos 6 anos de idade, dando con-
tinuidade à Bebéteca. Na sua 2.ª edição, as sessões mensais tradu-
zem-se num conjunto de atividades de exploração de livros especiais
previamente selecionados. 

Mais exigente, em função das idades, pretende-se que as crianças não
percam o ritmo e continuem as suas leituras cada vez de forma mais
autónoma. A “discussão” com os pares das leituras realizadas em casa
é a base do Clube de Leitura, onde se estimula a troca de opiniões e
experiências, a interação em torno dos livros, a motivação para ler mais.

“Encontros com…”
“Encontro com…” é uma ação que visa facultar o contato presencial do
público com escritores e autores com obra reconhecida. Trata-se de uma
forma de permitir uma maior aproximação entre o leitor e o autor, numa
interação muito interessante e enriquecedora para ambas as partes.

■    Alberto Lopes (jan. 2014), reconhecido hipnoterapeuta com obra
editada;

8

4 Encontro com o hipnoterapeuta Alberto Lopes

■    António Mota (jun. 2014), ilustre escritor de literatura infanto-juvenil
com vasta obra premiada;

4 Encontro com escritor António Mota

■    Elisa Sá Costa (jun. 2014), professora do
Agrupamento de Escolas de Sever do
Vouga apresentou o seu 1.º livro – “His-
tória do Rei Livro e da Princesa Palavra”;

■    Cláudia Villax (jun. 2014), autora do livro “Da Horta para a mesa: boa
comida, boa vida”, vencedor do Prémio “Best Vegetarian Book”, no
âmbito do Gourmand World Cookbook Awards, em 2013;

4 Encontro com a autora Cláudia Villax

4 Encontro com a autora Elisa Sá Costa
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Concurso Intermunicipal de Leitura
O Concurso Intermunicipal de Leitura (CIL), promovido pela Rede de Bibliotecas da
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, pretende fomentar o prazer de ler
e o desenvolvimento de competências dos alunos do 1.º Ciclo ao Ensino Secundá-
rio, das rede pública e privada dos onze municípios que a integram. O CIL é organi-
zado localmente com a participação das Bibliotecas Escolares dos Agrupamentos
de Escolas, assim como com a parceria dos Departamentos de Línguas e coordena-
ção do 1.º CEB.

Na sua primeira edição, contou com a colaboração de seis municípios, nomeada-
mente Águeda, Anadia, Aveiro, Ílhavo, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga.

Os vinte e quatro finalistas, apurados na fase concelhia, prestaram provas de leitura
e de compreensão, na BM Anadia, em 28 de junho 2014.

Nesta fase final, dois concorrentes severenses ganharam DOIS 3.º PRÉMIOS, em 2
CATEGORIAS, Diogo Cabral no 1.º Ciclo e Daniela Morense no Ensino Secundário.

Aproveitamos para agradecer a profissional e dedicada organização das docentes
Alice Almeida, Ana Silveira, Maria Augusta Tavares e Isabel Sá, assim como toda
a colaboração dos restantes docentes envolvidos e direção do Agrupamento de
Escolas.

“Mente sã em corpo são” 
“Mente Sã em Corpo São” visa promover a leitura não-ficcional, de cariz prático e informativo, junto do público em geral,
assim como dar a conhecer novas práticas que conciliam corpo e mente, tão em voga atualmente. 

O Método Pilates, Swásthya Yôga, Yoga Integral, Ashtanga Vinyasa Yoga e Anáhata Yoga foram as práticas promovidas
no decurso da 1.ª edição do projeto, de fevereiro a junho de 2014. 

As origens das práticas, as diferenças entre elas, os objetivos, os benefícios, foram assuntos abordados aos sábados,
mensalmente, durante as sessões que consistiram em palestra, seguida de aula prática. 8

■    Lídia Jorge (jun. 2014), distinta e premeiada romancista com obra
traduzida em mais de vinte línguas;

4 Encontro com a escritora Lídia Jorge

■    Filomena Amaral Carvalho (jun. 2014),
professora severense do Agrupa-
mento de Escolas de Sever do Vouga
apresentou o seu 1.º livro – “Contos
Solidários”;

■    Bernardo Rodrigues (out. 2014), jovem pessegueirense lançou
o seu 1.º romance – “Passageiro Perpétuo”.

4 Encontro com a autora Filomena Amaral Coutinho 

4 Encontro com o autor Bernardo Rodrigues

5 Participantes e júri da Fase Concelhia,

na BE do Agrupamento

6 Vencedores da Fase Concelhia, 1.º

ciclo, com o júri
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Exposições
■    Exposição de “Bebés Reborn” de Paula Lobato de

Faria, de 23 de novembro a 31 de dezembro de 2013;

■    Exposição de Numismática (coleção do severense
Leandro Machado) – “782 Anos de História da
Moeda em Portugal & O Valor do Dinheiro no Tempo
de D. Manuel I”, de 29 de abril a 13 de maio 2014;

■    “Exposição de Artes da USR Sever do Vouga”,
de 29 de abril a 13 de maio 2014;

4 Sessão prática com Catarina Duarte 4 Sessão prática com Mário Vendas 4 Sessão prática com Dina Cancela
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■    Exposição de pintura “O regresso dos espantalhos”, de Carlos Pereira da Silva, de 26 de junho a 26 de julho 2014; 

■    Exposição “BM Ilustra”, composta por ilustrações originais desenvolvidas por Sónia Pais, no âmbito da atividade
cultural, informativa, educacional e de lazer da Biblioteca Municipal, ao longo de 5 anos de serviço público (2009-
-2014), de 25 de julho a 31 de agosto 2014. A exposi-
ção foi concebida para regime de itinerância, mediante
a solicitação de entidades interessadas.

Ações de Formação em Promoção 
do Livro e da Leitura

Em abril 2014, em comemoração dos Dia Mundial do Livro e Dia Internacional do Livro Infantil, a BM promoveu duas
ações de formação dirigidas a pais, mediadores de leitura, animadores, técnicos de biblioteca, bibliotecários, professo-
res, educadores e apaixonados por histórias, que visaram essencialmente a aprendizagem de novas técnicas de promo-
ção do livro e da leitura junto do público infantil. 

Foram convidadas 2 especialistas no livro para a infância, a narradora profissional Elsa Serra e a psicóloga Ana Mourato. 

Estas ações foram gratuitas e registaram um elevado número de participantes do concelho de Sever e de outros con-
celhos e distritos. 8
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1.ª Feira do Livro
De 26 a 29 de Junho 2014, a Biblioteca Municipal promoveu a 1.ª Feira do
Livro, integrada também no programa da Feira Nacional do Mirtilo. 

Com um programa cultural vasto, que incluiu vários encontros com escrito-
res, durante o período da Feira, e como já vem sendo habitual, a BM esteve
aberta em horário alargado, das 10h00 às 24h00 – BIBLIOTECA FORA
D’HORAS –, de forma a exponenciar as visitas de potenciais públicos.

Biblioteca de Pijama: 
5.ª edição
A 5.ª edição da iniciativa “Biblioteca
de Pijama” desenvolveu-se no dia 5
de julho 2014, sábado, com muitas
atividades a decorrerem noite fora,
com crianças dos 6 aos 10 anos.
Esta iniciativa é já uma tradição
entre as crianças severenses que
anseiam este dia ao longo do ano.

4 Elsa Serra na apresentação 4 Sessão prática com Ana Mourato 4 Narração de Ana Mourato

4 Expositores de Venda na entrada exterior

da BM

6 Visionamento do filme “Frozen”. O sono começa a manifestar-se…

4 Hora do Conto “Maruxa”, com Sílvia Marques

4 Atelier de Panificação, com o apoio da docente Luísa Henriques
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“Letras e Atividades e Tudo Mais”:
Férias de Verão

De 22 a 25 de julho 2014, aconteceu mais um “Letras e Atividades e Tudo Mais”: Férias de Verão, durante as manhãs,
com um programa destinado à ocupação do tempo livre das crianças de forma educativa e recreativa.

Bookcrossing em Sever do Vouga
Em 25 de julho de 2014, a Biblioteca Municipal de Sever do Vouga, em parceria com o Paradela Eco Café, implementou
a primeira Zona Oficial de Bookcrossing, em Sever do Vouga. Os visitantes podem agora usufruir de momentos prazero-
sos de leitura acompanhados de um saboroso café. O Paradela Eco Café é local público oficial de Bookcrossing.

A Biblioteca Municipal de Sever do Vouga disponi-
biliza, no Paradela Eco Café, um vasto e diversifi-
cado fundo documental dirigido a pequenos e graú-
dos. Romance, boa alimentação, desporto, ocupa-
ção de tempos livres, património severense, contos,
jogos, estes são alguns dos assuntos presentes neste
novo espaço. Os visitantes podem usufruir de longos
momentos de leitura nas confortáveis e renovadas
instalações do Eco Café, outrora antiga estação de
comboios.

Com esta iniciativa, promovemos o livro e a leitura
de lazer em local público, combatendo a iliteracia e
cimentando necessidades informacionais, fomenta-
mos o conhecimento da herança cultural do conce-
lho e contribuímos também para o desenvolvimento
do turismo.

4 Estendal de Ilustrações 4 Atelier de expressão plástica, com Sónia Pais 4 Observação e análise de técnicas de ilustração

4 Noite de Inauguração do Espaço de Bookcrossing 

no Paradela Eco Café
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Governador do Rotary Clube 
visita Sever do Vouga
O Rotary Clube de Sever do Vouga recebeu a visita oficial do Governador Fer-
nando Laranjeira, no dia 25 de Setembro. O Governador conheceu os projectos
do clube, alguns dos quais desenvolvidos em parceria com a Câmara Municipal
de Sever do Vouga, e visitou alguns locais de interesse do nosso concelho. O pro-
grama teve início com uma sessão de boas-vindas na Câmara Municipal, pelas
16h00, onde a comitiva foi recebida pelo vice-presidente da Câmara Municipal de
Sever do Vouga, Almeida e Costa.

Fernando Laranjeira elogiou a hospitalidade dos severenses e referiu a importância das parcerias entre os clubes rotários
e as Câmaras Municipais. Neste sentido, o Governador enalteceu a cumplicidade existente entre a Câmara Municipal
de Sever do Vouga e o Rotary Clube. Almeida e Costa, vice-presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga, reforçou
a disponibilidade da Câmara Municipal em apoiar o clube nos seus projectos e Álvaro Amorim, presidente do Rotary Clube
de Sever do Vouga, agradeceu o apoio prestado pela autarquia.

No final da sessão, o Governador conheceu alguns dos projectos do clube, como foi o caso da Universidade Sénior, direc-
cionada aos seniores do concelho, e o Clube de Jogos de Tabuleiro, uma aposta dirigida aos mais jovens. Ambos os pro-
jectos funcionam em instalações cedidas pela Câmara Municipal. A comitiva ficou também a conhecer alguns dos inves-
timentos da autarquia severense realizados na freguesia de Paradela, como o VougaPark – Parque Tecnológico e de Ino-
vação do Vouga e o Paradela Eco Café, que surgiu na sequência da requalificação da antiga Estação de Comboios.

Serão de Contos na Eira
“Contos na Eira” foi o projeto apresentado no Paradela Eco Café, no dia 25 de
julho de 2014, data do 5.º aniversário da BM. Enraizado nas memórias dos
nossos avós e vivo no coração dos netos, este Serão pretendeu avivar os
momentos de convívio de outrora através da transmissão oral de contos popu-
lares portugueses, de lengalengas, adivinhas e de canções tradicionais.

Um desafio à preservação da riqueza da narração oral tradicional portuguesa, em palco estiveram 14 contadores oriun-
dos de esferas profissionais diversas. O repertório resultou de uma seleção criteriosa de contos da tradição oral portu-
guesa, bem como de cantares, recorrendo sempre a fontes credíveis.

A realização desta iniciativa ao ar livre, em parceria com o Paradela Eco Café, marcou o início de “Biblioteca Andante”,
um projeto que visa levar a biblioteca e as “leituras” ao exterior. A Biblioteca disponibiliza exposições para itinerância,
assim como várias ações, fora do seu espaço físico, a entidades como escolas, outras bibliotecas de várias tipologias,
IPSS, entre outras entidades.

Porque a Biblioteca Pública vai onde vão as pessoas. A leitura tem múltiplas aceções e integra o quotidiano de cada um.
Ler, viver, amar, partilhar são verbos que urgem conjugar no presente.
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CIÊNCIA EM MOVIMENTO
Cooperação com a Fábrica de Ciência

Viva da Universidade de Aveiro

O seu términus ocorreu em Fevereiro do presente ano, com um balanço posi-
tivo, pelas atividades lúdico/pedagógicas desenvolvidas na área da ciência –
Física e Química e o impacto que as mesmas criaram nos alunos do 3.º ano
de escolaridade do 1.º ciclo do concelho. Dado o sucesso do mesmo, a CIRA
e a Universidade de Aveiro estão a ponderar efetuar um prolongamento deste
programa para o próximo ano letivo de 2014/2015.

Bolsas de Estudo –
alunos do ensino superior 

Considerando a atual crise económica e social que atravessamos, refletindo-se de forma profunda nas famílias, em par-
ticular, naquelas que têm a seu cargo a educação dos filhos, foram atribuídas 22 bolsas de estudo aos candidatos do
ensino superior. 

Conforme vem sendo habitual e dando cumprimento ao previsto no Regula-
mento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos alunos carenciados do ensino
superior, os bolseiros abrangidos têm de contribuir com 25h horas de serviço
à comunidade, em regime de voluntariado. A distribuição dos mesmos será
pelos vários espaços ou serviços do Município, que habitualmente dispõem de
diferentes atividades, passando pelo CAE, Biblioteca Municipal, CPCJ, Ação
Social e eventos, como a Feira do Mirtilo e a FicaVouga.
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Incentivos Escolares para os alunos 
carenciados do 1.º CEB – Ano letivo 2013/2014 
Foram aprovados pelo Executivo na reunião de 2013/12/11, os seguintes montantes parcelares para os subsídios
escolares – Escalão A (40 euros); Escalão B (20 euros) e Caixa Escolar (22 euros /aluno), correspondendo aos
seguintes subtotais após análises dos vários processos de pedido de apoio: 4.980€ (escalão A e B) e de 8.580€

(caixa escolar), resultando num incentivo escolar global de 13.520€, para o ano letivo em curso.

Rede de Transportes Escolares – 
Ano letivo de 2014/2015
Foi realizada no passado dia 20 de Março a reunião do Conselho Consultivo dos Transportes Escolares, da qual
resultaram uma avaliação sobre o decorrer dos transportes escolares do ano letivo agora concluído e discuti-
das novas orientações para o próximo ano letivo de 2014/2015. A ata da reunião bem como a proposta do Plano
de Transportes Escolares para o próximo ano letivo, foram aprovados em reunião do Executivo do passado dia
9 de Abril, com observações de eventuais ajustamentos, decorrentes das alterações na atual estrutura da rede
Escolar concelhia.

Programa de Desenvolvimento e Expansão 
da Rede Pré-escolar 
Concluído mais um programa de Expansão da Rede Escolar do concelho com o encerramento do ano letivo de
2013/2014, o Município de Sever do Vouga iniciou novo processo de reorganização do próximo ano letivo, ence-
tando reuniões com as IPSS`s locais para renovação dos protocolos, visando o asseguramento de uma das com-
ponentes de apoio à família, a refeição. Está igualmente garantido o financiamento da componente do prolon-
gamento do horário, viabilizando o seu funcionamento, pela aprovação da proposta de reajustamento dos
valores para o ano letivo de 2014/2015, apresentada em reunião do Executivo do passado dia 2014/08/12. Deste
modo, todos os jardins-de-infância da rede pública irão ser, uma vez mais, abrangidos pelo programa acima men-
cionado, de apoio à família, nas vertentes do almoço e do prolongamento de horário.

Atividades de Enriquecimento Curricular – 
Alunos do 1.º ciclo
No passado dia 31 de julho de 2014, o Município de Sever do Vouga enquanto entidade promotora deste pro-
grama, deu entrada na DEGest mais uma candidatura, visando o financiamento para implementação de ativida-
des de enriquecimento curricular, (inglês, atividade físico-motora, atividades Lúdico-Expressivas, Educação para
a Cidadania, entre outras), após término da componente letiva, previstas para o próximo ano letivo de 2014/2015.
Este programa tem como parceiro obrigatório o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga. Goza da parceria
de algumas IPSS`s do concelho, nomeadamente do Centro Social e Paroquial Maria da Glória, Centro Social de
Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, que asseguram os técnicos que lecionam as disciplinas no âmbito
deste programa, para além de algum material de apoio ao desenvolvimento das atividades.

Programa de Alargamento da Refeição 
ao 1.º ciclo do concelho
À semelhança dos anos letivos anteriores, Município de Sever do Vouga vai realizar uma candidatura ao DEGest,
visando o financiamento do programa de atribuição da refeição aos alunos do 1.º ciclo do concelho.
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Cabaz de Natal 2013
O Município de Sever do Vouga, em parceria com a Fundação de Edite
Costa Matos, Mão Amiga, Rotary Club de Sever do Vouga e a Empresa
Seveme, SA distribuíram no Natal de 2013, 198 cabazes de Natal às
Famílias mais vulneráveis do concelho. 

As famílias foram sinalizadas por várias entidades do concelho que
também colaboraram na distribuição dos cabazes (Misericórdia de
Sever do Vouga, Centro Social Paroquial Maria da Gloria, Fundação
Bernardo Barbosa de Quadros, APCDI, Cáritas, Liga dos Amigos do
Centro de Saúde, Serviço de Ação Social do Município, Rotary e FMA.

Para além das entidades patrocinadoras, colaboraram as padarias
locais (Flor do Vouga, Massas Vouga, Confiança, Panasil, S. Martinho
e S. Mamede). A título pessoal e de forma voluntária, Artur Santos con-
tribuiu com um donativo para os cabazes de Natal.

4 Preparação do Cabaz de natal 2013

Dia Livre na linha
19/06/2014

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sever do Vouga pelo
5.º ano consecutivo organizou a atividade Dia Livre na Linha. No pre-
sente ano contamos com a participação de quase uma centena de
crianças e jovens do agrupamento de escolas de sever do Vouga.

A CPCJ contou mais uma vez com a colaboração de empresas, pada-
rias locais, instituições e Município para o sucesso da iniciativa.

Violência doméstica
A problemática da Violência Doméstica tem assumido contornos inquietantes no nosso concelho, sendo que a imple-
mentação de uma rede de intervenção nesta área se constituiria numa mais-valia. A crescente procura de apoio junto
dos Técnicos e uma maior consciencialização da problemática justificou a criação de uma Rede Local. Neste âmbito e
tendo por base as comemorações do dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres (25/11/2013)
reuniu-se um grupo de parceiros, oficializando a RIVD – Rede de Intervenção na Violência Domestica de Sever do Vouga.

Esta rede é constituída pelas seguintes entidades: APCDI; Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga; Cáritas Diocesana
de Sever do Vouga e de Aveiro (NAV); Centro de Saúde de Sever do Vouga (junto das equipas de família); Centro Social
Paroquial Maria da Glória; Fundação Bernardo Barbosa de Quadros; Fundação Edite Costa Matos, Mão Amiga; Guarda
Nacional Republicana de Sever do Vouga; Liga dos Amigos do Centro de Saúde; Ministério Público; Município de Sever
do Vouga; Rotary Club de Sever do Vouga; Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga. 8
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A RIVD realiza reuniões periódicas, onde os Técnicos definem estraté-
gias de articulação, para de uma forma célere responder eficazmente
às vítimas que procuram estes serviços.

A RIVD disponibiliza ainda atendimento psicossocial com avaliação do
risco; encaminhamento para apoio jurídico/apoio judiciário; articulação
com outras entidades que possam colaborar no desenvolvimento do
processo e acompanhamento psicológico às vítimas.

As pessoas que necessitem de ajuda, podem recorrer a uma das enti-
dades acima referidas ou via email: rivdsever@gmail.com

A RIVD tem como objetivos: 

■ Informação e sensibilização da comunidade do concelho
sobre os direitos das vítimas de violência Doméstica;

■ Informação e colaboração com as entidades competentes
no levantamento das carências e na identificação e mobi-
lização dos recursos necessários à promoção dos direitos
das vítimas;

■ Acompanhamento social e psicológico da vítima;

■ Encaminhamento para outros serviços, caso necessário.

4 Apresentação pública da criação da RIVD de Sever do Vouga, em Anadia

Reabilitação de apartamentos 
do Bairro Social
O Bairro Social tem ao longo do tempo sido objeto de algumas melho-
rias, nomeadamente ao nível dos melhoramentos exteriores que foi alvo
recentemente.

Apesar das várias tentativas já realizadas por este Município para a rea-
bilitação global dos apartamentos, nomeadamente candidaturas elabo-
radas que não avançaram por falta de verba orçamental do programa
PROHABITA, o Município de Sever do Vouga tem realizado um esforço
acrescido para melhorar as condições habitacionais dos arrendatários
e tem reabilitado alguns apartamentos que por um motivo ou por outro
necessitam de intervenção urgente. 
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Projeto Sever do Vouga +=
O Município de Sever do Vouga, no âmbito de uma candidatura apresentada ao POPH, tipologia de intervenção 7.2,
encontra-se a desenvolver no concelho o projeto Sever do Vouga +=.

Este projeto tem como objetivo desenvolver e implementar um plano integrado com vista à elaboração do Diagnostico
Local da Igualdade de género, conducente a um Plano Municipal para a igualdade do concelho de Sever do Vouga.

A finalidade é de sensibilizar a população para a importância da igualdade de género e a elimina-
ção de estereótipos no processo de desenvolvimento local e integrar a dimensão do género em
todas as políticas, programas e projetos de forma a incentivar a cidadania, incrementar uma par-
ticipação social equilibrada e sustentar o desenvolvimento.

O Município, pela sua proximidade com as populações e como entidade privilegiada para a con-
cretização de ações e medidas que tenham como objetivo a promoção de políticas de igualdade
de género de acordo com a prossecução dos objetivos do V plano Nacional para a Igualdade,
Género e não discriminação 2014-2017 realizou um conjunto de ações, encontrando-se o projeto
ainda em execução.

Paralelamente a estas ações encontra-se a ser realizado
o Plano Municipal para a Igualdade que se prevê que
esteja elaborado em Outubro de 2014.

4 Ação de Formação – “Guiões de educação – Género e Cidadania”, 

dirigida aos educadores e professores com o objetivo de serem
divulgados alguns instrumentos que permitam a abordagem 

do tema Igualdade de Género aos alunos

4 Formação em Igualdade de Género – 18 horas para os Técnicos que constituem Rede Social/Outras entidades externas

Mês da Prevenção
dos Maus Tratos

A CPCJ de Sever do Vouga organizou uma caminhada e
uma aula de zumba na ecopista no dia 26/04/2014 que
tinha como objetivo sensibilizar a população em geral
para a prevenção dos maus tratos das crianças. Devido
ao mau tempo que se fazia sentir nesse dia e atendendo
que os materiais que se pretendia expor ficariam danifi-
cados, optou-se por não se realizar a atividade, tendo os
materiais ficado expostos durante o ano 2014 nas insta-
lações da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Sever do Vouga.

4 Exposição patente ao público na CPCJ de Sever do Vouga 8
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ACÇÃO SOCIAL

O Município de Sever do Vouga recebeu uma estagiária do 2.º ano de Ser-
viço Social da Universidade de Coimbra para realização de um estágio de
verão com a duração de 140 horas. Estas iniciativas pretendem ser um
complemento da formação académica dos estudantes, promovendo a liga-
ção ao mundo laboral através do desenvolvimento de experiências em con-
texto real de trabalho e da aquisição de competências profissionais.

Dia Internacional do idoso
No dia 1 de Outubro comemorou-se em Sever do Vouga o “Dia Interna-
cional do Idoso”. Este evento realizado pela Unidade de Cuidados na
Comunidade teve como parceiros a Câmara Municipal, Associação Pró
Cidadão Deficiente Integrado, Centro Social Maria da Glória, Fundação
Bernardo de Quadros, Santa Casa da Misericórdia e Universidade Sénior. 

Este acontecimento decorreu no edifício Vougapark, em Paradela do
Vouga, com a participação de cerca de 160 idosos.

Iniciou-se o dia com uma Sessão de Educação para a Saúde “Envelhecer
Bem” tendo como palestrante a enfermeira Natália Fernandes. No decor-
rer do almoço foram apresentadas fotos relativas as suas atividades nos
centros de dia, alusivas ao envelhecimento ativo.

Da parte da tarde houve a participação do Sr. Padre António Cabeça com a celebração da Santa Unção. Seguidamente
foi oferecido a cada participante um pequena recordação deste dia, seguido da atuação do grupo de cantares da Uni-
versidade Sénior.

4 Diana Simão,

20 anos, 
Carrazedo

4 Foto cedida por “Expresso do Vouga”

Integração em Contexto Real do Trabalho
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OBRAS PÚBLICAS

Alargamento e pavimentação da Rua de Santo Adrião, Cedrim

Pavimentação 
da Rua da Praia Fluvial, Paradela

Pavimentação da estrada 
da Meia-Encosta, Sever do Vouga

Construção da Casa Mortuária 
junto ao cemitério e Igreja Matriz de Sever do Vouga

Pavimentação 
da Rua das Escolas, Sever do Vouga
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OBRAS PÚBLICAS

Ampliação 
do Cemitério de Dornelas

Construção 
do Museu Municipal

Construção de uma vala drenante
Cemitério de Silva Escura

Alargamento e construção 
de muro no interior do lugar 
de Sequeiros, Silva Escura
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OBRAS PÚBLICAS

Arrelvamento com relva sintética 
Campo de jogos de Pessegueiro

do Vouga (JAP)

Execução de revestimento exterior, tipo capôto, 
com esferovite de alta densidade

CAE – Centro de Artes e Espectáculos de Sever do Vouga

Alargamento/Construção 
de muros em pedra

Rua da Calçada – Talhadas
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OBRAS PÚBLICAS

Pintura exterior (para efeitos de receção definitiva da empreitada) 
Biblioteca Municipal

Construção de muro na Ruela 
do Outeiro, Pessegueiro do Vouga, 
com reforço de muro existente 
de pedra com laje de betão armado 
e revestimento do talude 
com floreiras em peças vazadas 
de betão pré-fabricado
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OBRAS PÚBLICAS

Limpeza de margens de Rios, Ribeiras e linhas de água 
em vários pontos do concelho, Galerias Repícolas

Pavimentação 
no lugar de Zibreiros, Dornelas

Pavimentação da Rua da Igreja 
à Junta de Freguesia, Silva Escura
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OBRAS PÚBLICAS

Arranjo urbanístico – Entrada da Vila
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OBRAS PÚBLICAS

Arranjos exteriores e esplanada
Estação da Paradela 

Implantação, desmatação, movimentos de terras, pavimentação 
e revestimento em slurry colorido – Pista ciclável

Início, desmatação, resultado final
Apeadeiro de Cedrim
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DELIBERAÇÕES

Reunião ordinária
23 de outubro de 2013
Delegação/Subdelegação de Competências: – Foi dado conhe-
cimento ao órgão executivo das competências delegadas e subdele-
gadas nos três vereadores a tempo inteiro, de acordo com o previsto
no n.º 2 do artigo 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Substituição – Faltas e Impedimentos: – A Câmara tomou conhe-
cimento do despacho exarado pelo Presidente da Câmara a indicar o
Vice-presidente da Câmara, Dr. José Manuel Barbosa de Almeida e
Costa, para sua substituição nas faltas e impedimentos.
Gabinete de Apoio Pessoal: – Foi dado conhecimento à Câmara
do conteúdo do despacho do Presidente da Câmara datado de 21 de
outubro corrente, relativamente à constituição de um Gabinete de
Apoio Pessoal preenchido apenas por uma secretária, a Assistente
Técnica Maria Edite Tavares Veiga.
Processos de Contraordenação: – A Câmara tomou conhecimento
da delegação da competência do Presidente da Câmara no Vice-pre-
sidente da Câmara, Dr. José Manuel Barbosa de Almeida e Costa,
relativamente à instrução de processos de contraordenação.
Despacho Contratos e IGAC: – A Câmara tomou conhecimento
do Despacho exarado pelo Presidente da Câmara a designar o Dire-
tor de Departamento Dr. Luís Figueiredo Martins para lavrar todos os
contratos em que a lei o preveja ou não seja exigida estritura pública
e a conceder-lhe autorização para continuar a exercer as funções de
delegado de espetáculos da Inspeção Geral das Atividades Culturais.
Delegação de Competências no Diretor de Departamento: –
A Câmara tomou conhecimento do despacho do senhor presidente da
Câmara a delegar competências no Diretor de Departamento, desig-
nadamente, no que diz respeito à gestão e direção dos recursos huma-
nos e no funcionamento dos serviços.
Constituição de Caixas e Limites: – Foi dado conhecimento à
Câmara de que o Presidente da Câmara determinou, que sejam cons-
tituídas caixas para os seguintes serviços com os limites indicados:
Biblioteca Municipal .............................................................................................................................. 25,00€

Centro das Artes e do Espectáculo ................................................................................ 25,00€

Piscina Municipal ....................................................................................................................................... 25,00€

Balcão de Atendimento (cada) ........................................................................................... 100,00€

Periodicidades das Reuniões: – Decidido, por unanimidade, reali-
zar as reuniões ordinárias quinzenalmente, em todas as segundas e quar-
tas quartas-feiras e manter o horário existente das 15:00 horas. Mais foi
decidido que, verificando-se a coincidência com dia feriado ou tolerân-
cia de ponto, a reunião realizar-se-á no dia útil imediatamente a seguir.
Delegação de Competências no Presidente da Câmara: – Con-
siderando que o artigo 34.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro prevê
a possibilidade de delegação de competências no Presidente da Câmara,
foi apresentada uma proposta de delegação das competências indica-
das no artigo 33.º (Anexo A), excluindo as que não podem ser delega-
das, previstas nas alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), s), u), z), zz),
hh), oo), vv), aaa) e ccc) do n.º 1 do mencionado artigo e na alínea a) do
artigo 39.º (Anexo B). Aquela proposta foi aprovada por unanimidade.
Vereadores em Regime de Permanência: – Aprovado, por unanimi-
dade, fixar em três o número de vereadores em regime de tempo inteiro.
Constituição do Fundo de Maneio: – Foi aprovado, por unanimi-
dade, manter constituídos os fundos de maneio para o ano econó-
mico de 2014, de acordo com os seguintes valores:
Presidência ...................................................................................................................................................... 250,00€

Secretaria .......................................................................................................................................................... 100,00€

Centro das Artes e do Espectáculo ............................................................................ 150,00€

Jardins de Infância ............................................................................................................................... 670,00€

Concessão de Autorização de Despesa em Encargos com Pes-
soal: – Com base nas disposições da alínea a), do n.º 1, do artigo 18.º,
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, foi deliberado, por unanimi-
dade, autorizar o Presidente da Câmara a realizar pagamentos com des-
pesas em encargos com o pessoal que, no conjunto, somem mais do que
o valor previsto na alínea a), do n.º 1, do artigo 18.º, daquele diploma.
Representação no Conselho Geral do Agrupamento: – Apro-
vada a designação dos seguintes elementos para integração no Con-
selho Geral da Escola Secundária com 3.º Ciclo de Sever do Vouga:
– José Manuel Barbosa de Almeida e Costa;
– Maria Elisabete Martins Henriques.
Representantes nos Órgãos Sociais: – Aprovado, por unanimi-
dade, proceder à designação dos seguintes representantes do Muni-
cípio nos órgãos sociais destas entidades:

Delegação de Competências no Presidente da Câmara –
RJUE: – Aprovado, por unanimidade, a delegação das competências
abaixo indicadas no Presidente da Câmara:
– A concessão das licenças administrativas, do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de março (RJUE);
– A aprovação da informação prévia regulada no Regime Jurídico da
Urbanização e da Edificação (RJUE);
– Aprovação do pagamento fracionado das taxas referidas nos n.os 2
e 4 do artigo 116.º do RJUE.
“Biblioteca Municipal de Sever do Vouga” – Revisão de Preços
Definitiva: – Aprovada, por unanimidade, a revisão de preços defi-
nitiva e proceder ao pagamento do valor remanescente num total de
2.522,59€.
Utilização Gratuita do CAE: – Aprovado, por unanimidade, a isen-
ção do pagamento da respetiva taxa de utilização, uma vez que se
trata de um evento de cariz social, com o objetivo de angariar fundos
para os Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga.
Agim – Apoio para Contrato Emprego Inserção: – Em reunião
de Câmara de 12 de setembro de 2012, foi aprovada a atribuição de
um subsídio no valor de 1.797,78€, correspondente à parte não com-
participada pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional na con-
tratação, por parte da Agim, de dois Contratos Emprego Inserção. Apro-
vada a atribuição de um subsídio no valor de 545,02€ para pagamento
do valor não previsto e não comparticipado naquela contratação. 
APEEAJEFR – Pedido de Apoio: – Aprovado, por unanimidade, atri-
buir um subsídio no valor de 663,63€, para fazer face com as despe-
sas de um Contrato Emprego de Inserção que esteves no Jardim de
Infância de Rocas do Vouga de 15 de abril a 31 de julho de 2013.
Associação Tradicional do Carnaval de Cedrim – Subsídio: –
Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um subsídio, a título exce-
cional, no valor de 1.000,00€.

Reunião ordinária
13 de novembro de 2013
Festa de Natal – 1.º CEB: – A Câmara tomou conhecimento dos
encargos a serem suportados com a realização da Festa de Natal a
realizar-se nos próximos dias 12 e 13 de dezembro de 2013 para as
crianças do pré-escolar e 1.º ciclo do concelho.
Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2014: – Apro-
vados todos os documentos, por maioria, com os votos a favor de
António Coutinho, Elisabete Henriques, Raul Duarte, António Fer-
reira e Idalina Tavares e a abstenção de Nuno Ferreira, para serem
submetidos à Assembleia Municipal para efeitos de apreciação e
aprovação.

O vereador Nuno Ferreira justificou o seu voto, pelo facto de não ter
recebido ou acedido à documentação com o tempo pretendido para
uma análise.
Nomeação de representante para integrar o Conselho da
Comunidade do ACeS Baixo Vouga: – Aprovado, por unanimi-
dade, nomear o Vice-presidente Dr. José Manuel Barbosa de Almeida
e Costa para integração no Conselho acima indicado.
Auditor Externo: – Aprovado, por unanimidade, propor à Assem-
bleia Municipal a continuidade da nomeação, 
Regimento da Câmara Municipal: – Aprovado pela Câmara Muni-
cipal o regimento que regulará o funcionamento deste órgão municipal.
Cooperação entre o Município de Sever do Vouga e a Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA): – Apro-
vado, por unanimidade, celebrar um protocolo de cooperação entre o

Agim – Associação para a Gestão, 
Inovação e Modernização do Centro Urbano 
de Sever do Vouga Dr. António José Martins
Adrimag – Associação do Desenvolvimento Coutinho

Rural Integrado Serras Montemuro, 
Arada e Gralheira

WRC – Web para a Região Centro, S.A.

Abap – Associação Beira Atlântico Parque Eng.ª Maria Elisabete

Ersuc – Resíduos Sólidos do Centro, S.A. Martins Henriques

AdRA – Águas da Região de Aveiro



Boletim Municipal
Câmara Municipal de Sever do Vouga 55

DELIBERAÇÕES

Município e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda (ESTGA)
para a concretização de uma aplicação à medida das necessidades
do Serviço SIG. Este protocolo não acarretará custos para o Município,
uma vez que o trabalho será desenvolvido em contexto académico.
Madeicosta – Pedido de Isenção de Taxas: – Deliberado, por
unanimidade, autorizar a redução em 25% do valor total a pagar pela
emissão do alvará de obras.
Pedidos de Isenção de Taxa: – Foram aprovados, por unanimidade,
os seguintes pedidos de isenção de taxa:
1) Desfile Ar de Moda: – de Maria Manuela Fernandes Loureiro, o
pedido de isenção do pagamento relacionado com a utilização do
CAE, no passado dia 1 de novembro de 2013, para a realização de um
desfile de moda para angariação de fundos a reverterem a favor da
Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado. 
2) APCDI – Festa de Natal: – da Associação Pró Cidadão Deficiente
Integrado, o pedido de isenção do pagamento relacionado com a uti-
lização do CAE, no próximo dia 15 de dezembro de 2013, para a rea-
lização da Festa de Natal. 
3) Associação Turma dos Melhores: – da Associação Turma dos
Melhores, o pedido de isenção do pagamento relacionado com a emis-
são de uma Licença Especial de Ruído para a realização da comemo-
ração do aniversário da associação, no próximo dia 16 de novembro
de 2013. 
Taxas do IMI para 2014: – Aprovada, por unanimidade, a proposta
de Taxas do IMI para 2014, relativamente aos prédios rústicos, prédios
urbanos e prédios urbanos avaliados (nos termos do CIMI), as taxas
de 0,8% (fixa), 0,7% e 0,375%, respetivamente. 
Derrama para 2014: – Aprovado, por unanimidade, apresentar a pro-
posta para a Assembleia Municipal fixar a taxa de 1% sobre o lucro
tributável até 150.000,00€ sujeito e não isento de imposto sobre o ren-
dimento das pessoas coletivas (IRC) e 1,5% sobre o lucro tributável que
exceda os 150.000,00€ sujeito e não isento de imposto sobre o rendi-
mento das pessoas coletivas (IRC) para a cobrança da Derrama em 2014.
Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 2014: – Apro-
vada, por unanimidade, a proposta apresentada por parte do Presidente
da Câmara, para fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem
no valor de 0,25% para 2014, para ser submetida à apreciação e a
aprovação por parte da Assembleia Municipal.
Compromissos Plurianuais – Autorização Prévia Genérica: –
Deliberado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a conces-
são de autorização prévia genérica para todos os compromissos pluria-
nuais, que não estejam incluídos nas Grandes Opções do Plano, ficando
os actos dependentes de ratificação que deverá ser feita na primeira
sessão seguinte à tomada da decisão para a assunção desses com-
promissos.

Parecer Prévio – Ratificação e Aprovação: – Para cumprimento
do disposto no artigo 75.º da Lei do Orçamento de Estado de 2013, foi
deliberado o seguinte:
a) Ratificar a abertura do procedimento “Materiais para Pavimenta-
ção”, no seguimento do contrato assinado em 6 de junho de 2013,
no valor de 48.000,00€, com um prazo de 365 dias.
b) Aprovar a realização dos seguintes procedimentos:
i) Manutenção de espaços verdes (Vougapark, rotundas e outros);
ii) Programa de controlo da qualidade da água (PCQA) 2014;
iii) Organização e tratamento do acervo do arquivo da CMSV (p.º
obras e p.º despesa);
iv) Manutenção de caminhos pedestres.

Ratificação e Autorização de Procedimentos: Para cumprimento
das normas que constam na alínea c) do n.º 1 do art.º 6.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro, e de acordo com o previsto na alínea ccc)
do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n. 75/2013, de 12 de setembro, propõe-
-se à Assembleia Municipal o seguinte: 
a) Por unanimidade, a ratificação da decisão de abertura do procedi-
mento e celebração dos seguintes contratos com encargos plurianuais:
i) Materiais para pavimentação, data do contrato 6 de junho de 2013,
no valor de 48.000,00€, com um prazo de 365 dias;
ii) Transportes escolares 2013/2014 (Talhadas), data do contrato 14 de
outubro de 2013, no valor de 14,25€/dia/circuito, para o ano letivo;
iii) Transportes escolares 2013/2014 (motorista), data do contrato 14
de outubro de 2013, no valor de 14,25€/dia/circuito, para o ano letivo;
iv) Manutenção de espaços verdes – Parque Urbano da Vila e Bairro
Social da Bela Vista, data do contrato 11 de setembro de 2013, no
valor de 9.540,00€, com um prazo de 365 dias.

b) Por unanimidade, a ratificação do seguinte contrato com encargos
plurianuais sem dotação no plano (anos seguintes):
i) Casa mortuária de Sever do Vouga, no valor de 114.663,42€, com
um prazo de 180 dias.

c) Por unanimidade, comunicar à Assembleia Municipal a realização
dos seguintes procedimentos para contratação de serviços, com vista
à obtenção da autorização relacionada com encargos plurianuais a
satisfazer:
i) Manutenção de espaços verdes (Vougapark, rotundas e outros);
ii) Programa de controlo da qualidade da água (PCQA) 2014;
iii) Organização e tratamento do acervo do arquivo da CMSV (p.º
obras e p.º despesa);
iv) Manutenção de caminhos pedestres.

d) Por unanimidade, comunicar à Assembleia Municipal a realização dos
procedimentos para empreitadas, com vista à obtenção da autorização
ou ratificação, consoante o caso, da assunção de encargos plurianuais:
i) Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural.

Reunião ordinária
27 de novembro de 2013
Zona Industrial de Cedrim – Compra do Lote 11: – Deliberado,
por unanimidade, proceder à venda do Lote n.º 11, da Zona Industrial
de Cedrim, com a área total de 1512m2, à Sociedade Portinvestabel,
Lda., com sede na Zona Industrial de Cedrim, Lote 10, com o NIPC
510295584, pelo valor de 15.120,00€. 
Jantar de Natal 2013: – A câmara municipal tomou conhecimento
de que irão ser iniciados os procedimentos para a realização do jantar
de natal, a realizar no dia 18 de dezembro de 2013, para os funcioná-
rios e colaboradores do município.
Aquisição por via do Direito Privado – “Alargamento do Inte-
rior dos Felgares: – Para prossecução ou realização da respetiva
empreitada, foi celebrado o seguinte acordo:
– de Marco Paulo Valente Catarino, residente no lugar do Bom Sucesso,
na freguesia de Aradas, cidade de Aveiro, a cedência gratuita de uma
parcela de terreno com 22m2, localizada no lugar dos Felgares, da fre-
guesia de Silva Escura.
“Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural –
Museu Municipal” – Abertura de Procedimento: – Decidido,
por unanimidade, aprovar a abertura de um concurso público para a
empreitada “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cul-
tural – Museu Municipal”, inscrita no Plano Plurianual de Investimen-
tos, assim como o programa de procedimentos, projeto de execução
e o caderno de encargos. 
Utilização Gratuita do CAE: – Ratificada, por unanimidade, a uti-

lização gratuita do CAE, pelo Lions Clube Sever do Vouga, no dia 24
de novembro de 2013, para a realização de uma colheita de sangue.
Alienação de Veículo – Renault 4L: – Aprovado, por unanimidade,
a abertura de um procedimento de venda da viatura Renault 4L, através
de ajuste direto, mediante a publicitação de editais. Mais foi deliberado
o seguinte que o valor base seja fixado em 325,00€, acrescido de IVA.
Limpeza de Fossa – Isenção: – Aprovado, por unanimidade, a isen-
ção do pagamento relacionado com as limpezas de fossa, na sequência
da aquisição amigável celebrada entre o Município e Manuel Augusto
Tavares Marques, em 14 de outubro de 1997, para a realização da
empreitada “E.M. 569 Couto/Pessegueiro – 3.ª Fase – Vilarinho e
Ribeirada”.
Fundação Mão Amiga – CAE: – Aprovado, por unanimidade, a isen-
ção do pagamento de utilização do CAE, nos passados dias 8, 9 e 10
de novembro de 2013, para uma mostra dos projetos “Maneiras de
Sever” e “TAS”.
Parecer Prévio – “Aquisição de Serviços – Formação: Quali-
ficação dos Profissionais da Administração Pública – Local
2”: – Decidido, por unanimidade, conceder parecer prévio para a aber-
tura de um procedimento por ajuste direto para “Aquisição de Ser-
viços – Formação: Qualificação dos Profissionais da Administra-
ção Pública – Local 2”, assim como o caderno de encargos e
aprovado, por unanimidade, que seja submetida à apreciação da
Assembleia Municipal para autorização prévia, 
Ratificação de Despesa: – Ratificada, por unanimidade, a des-
pesa suportada pelo Município com a confeção de uma refeição para
os elementos dos grupos participantes do Festival do Emigrante, rea-
lizado no passado dia 25 de agosto de 2013, no valor de 564,70€.
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Reunião ordinária
11 de dezembro de 2013
Freguesia de Couto de Esteves – Levantamento Topográfico
do Cemitério: – Autorizado, por unanimidade, que o serviço de topo-
grafia do município faça o referido trabalho.
“Arranjo Urbanístico no Centro de Couto de Esteves – Parque”
– Ratificação de Acordo: – Foi ratificado, por unanimidade, o Auto
de Expropriação celebrado entre o Município e José Silvestre Gaspar
Fecha, em 1 de agosto de 2011, uma vez que houve uma alteração na
área total a ceder, passando de 290m2 para 453m2, de modo a com-
pensar a parte cedida ao município.
Receção Provisória: – Recebida provisoriamente, a obra indicada
em baixo:
– “Estrada de Santo Adrião – Alargamento e Pavimentação”.
Receções Definitivas: – Foram recebidas definitivamente as seguin-
tes empreitadas:
– “Construção do Jardim Infantil de Rocas”;
– “Rede Viária – A Reforço de Segurança e Alargamento da Ponte
do Gretão, sobre o Rio Mau (Braçal)”;
– “Construção de Infraestruturas para Prevenção de Incêndios –
2008”.
– “Retificação da Estrada de Rocas/Couto de Esteves”;
– “Ampliação do Coletor de saneamento – Execução de Coletor
de Saneamento – Travessa da Pedralva”;
– “Retificação da E.M. 569 – Ligação à Barragem de Couto de Este-
ves/Ribeiradio – Execução de Entradas de Moradias na Ermida”.
Aquisições Amigáveis por via do Direito Privado: – Para pros-
secução ou realização das respetivas empreitadas, foram celebrados
os seguintes acordos:
a) “Ampliação do Parque Urbano da Vila – RUCI”:
Foi aprovada, por unanimidade, a compra a David Dias Cabral, da tota-
lidade do prédio inscrito sob o artigo 4222, rústico, da freguesia de
Sever do Vouga, pelo valor de 25.200,00€.
b) “Largo das Eiras – Cedrim”: 

Foi aprovada, por unanimidade, a compra a Guilherme Ribeiro Bastos,
de uma parcela de terreno, com 190m2, localizada na freguesia de
Cedrim, pelo valor de 19.450,00€.
Projeto da 2.ª Revisão ao Regulamento e Tabela de Taxas e
Outras Receitas Municipais – Versão Final: – Aprovada, por una-
nimidade, a versão final do Regulamento e Tabela de Taxas e Outras
Receitas Municipais, para ser submetida como proposta para a Assem-
bleia Municipal.
Jardim de Infância de Sanfins – Justificação Notarial: – Delibe-
rado, por unanimidade, proceder à realização de escritura de Justifica-
ção Notarial, para posterior registo, invocando-se os atos de posse.
Adrimag – Liquidação de Avisos em Débito: – Aprovado, por
unanimidade, proceder ao pagamento dos avisos de débito n.os

73/2009, 57/2010 e 106/2010, num total de 5.951,67€, referentes ao
transporte, montagem e desmontagem dos quiosques exteriores para
a Ficavouga, debitados pela associação a título de subsídio para
fazerem face aos encargos que tiveram para ceder aqueles equipa-
mentos ao município.
Freguesia de Cedrim e Paradela – Apoio Financeiro: – Na
sequência do apoio aprovado em reunião de Câmara de 11 de setem-
bro de 2013, foi agora aprovada, por unanimidade, a atribuição de um
subsídio no valor de 19.827,00€, correspondente ao montante que
ainda está em falta para liquidação total da despesa com o projeto de
“Recuperação de Eiras e Canastros em Cedrim” à Junta de Fre-
guesia da União das Freguesias de Cedrim e Paradela.
Agim – Projeto SIAC III – Subsídio: – Aprovado, por unanimidade,
a atribuição de um subsídio (correspondente ao valor não comparti-
cipado), no valor de 16.376,08€, ficando o projeto concluído financei-
ramente, relativo às ações incluídas no projeto “Sever do Vouga –
Capital do Mirtilo”.
Auxílios Económicos para os Alunos Carenciados do 1.º Ciclo:
– Aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pelo Conselho
Social de Educação para atribuição do subsídio único no valor de 40,00€

para o escalão A e 20,00€ para o escalão B e para a Caixa Escolar a
atribuição do valor de 22,00€ para o ano letivo de 2013/2014, que cor-
respondem aos subtotais de 4.940,00€ e 8.580,00€, respetivamente.

Reunião ordinária
8 de janeiro de 2014
Vougapark – Campanha Promocional: – Aprovado, por unanimi-
dade, as condições da promoção, de acordo com o previsto no n.º 3

do artigo 5.º do Regulamento interno do Vougapark em vigor, conju-
gado com a alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, na condição de ficarem instaladas num período superior
ao dobro do tempo em que beneficiam da campanha, ficando sujeitas
ao pagamento de todas as mensalidades de ocupação desde a cele-
bração do contrato e a sua resolução, caso não fiquem instaladas

Reunião ordinária
26 de dezembro de 2013
AAE – Proposta de Ocupação: – Aprovado, por unanimidade,
autorizar a ocupação em regime de empresa residente, a sociedade
Eurocontável – Contabilidade e Consultoria, Lda., na sala 43.0 do piso
0, com a isenção do pagamento da mensalidade durante seis meses.
Proposta de Delegação de Competências – AAE: – Aprovado,
por unanimidade, delegar as competências cometidas no Regulamento
Interno da AAE no presidente da Câmara Municipal, nos termos do
artigo 27.º daquele documento, de acordo com a proposta analisada
pelo órgão executivo.
Aquisição Amigável por via do Direito Privado: – Para prossecução
ou realização da respetiva empreitada, foi celebrado o seguinte acordo:
a) “Alargamento da Ruela da Devesa – Sóligo, Pessegueiro do
Vouga”: de António José Martins Coelho, NIF 143050028, residente no
lugar de Sóligo, da freguesia de Pessegueiro do Vouga e concelho de
Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 22m2,
localizada no lugar da Devesa, na freguesia de Pessegueiro do Vouga.
Venda de Apartamento – Bairro Social: – Aprovado, por unani-
midade, a venda do apartamento do Bloco 7, 2.º esquerdo, no Bairro
Social, a Andreia Soares, pelo valor de 30.000,00€, por ajuste direto.
Justificação Notarial de Prédios: – Aprovado, por unanimidade,
fazer a respetiva escritura de justificação notarial, invocando-se os
atos de posse, dos prédios que a seguir se identificam:
1 – Prédio inscrito sob o artigo matricial n.º 91, rústico, da União das
Freguesias de Silva Escura e Dornelas. O prédio foi doado pela extinta

freguesia de Silva Escura há mais de 50 anos, em data que não é pos-
sível precisar, por mera via informal.
2 – Prédio inscrito sob o artigo matricial n.º 2484, rústico, da União das
Freguesias de Silva Escura e Dornelas. O prédio foi doado pela extinta
freguesia de Silva Escura há mais de 50 anos, em data que não é pos-
sível precisar, por mera via informal.
3 – Prédio inscrito sob o artigo matricial n.º 5270, rústico, da União
das Freguesias de Silva Escura e Dornelas. O prédio foi doado pela
extinta freguesia de Silva Escura há mais de 50 anos, em data que
não é possível precisar, por mera via informal.
Alienação de Veículo – Renault 4L: – Deliberado, por unanimi-
dade, abrir um novo procedimento, alterando-se o valor base para
185,00€, acrescido do IVA, mantendo-se os demais elementos do pro-
cedimento anterior. 
Utilização Gratuita do CAE: – Aprovada, por unanimidade, a isen-
ção do pagamento da taxa, à Jovouga, para realização do teatro
“Deus” de Woody Allen, no dia 31/Maio/2014.
IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis – Artigo 96 da LOE/
2013: – Deliberado amortizar o pagamento, conforme o previsto na
alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho,
para se proceder à redução do endividamento de médio e longo prazo
pelo valor arredondado e comunicado pelo serviço de finanças no
montante de 216.500,00€.
Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Cedência da Pis-
cina Municipal: – Aprovado, por unanimidade, o pedido da Funda-
ção Bernardo Barbosa de Quadros, para utilização gratuita da piscina
municipal, no próximo dia 27 de dezembro de 2013, por parte das 14
crianças do ATL daquela instituição.
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durante o referido prazo. Mais foi deliberado, por unanimidade, que as
empresas já instaladas beneficiarão da campanha promocional.
Livro “Os Donatários” – Valor de Venda: – Aprovado, por unani-
midade, fixar os seguintes valores para a venda dos livros:
Capa dura ........................................................................................................................................................... 20,00€

Brochura ............................................................................................................................................................... 10,00€

Pedido de Isenção de Taxas: – Analisado o requerimento apresen-
tado por Albano da Silva Fonseca, a solicitar a redução ou isenção do
valor a pagar pela emissão de um Alvará de Obras e respetivo Alvará
de Utilização, caducado, foi aprovado, por unanimidade, a redução em
50% do valor total a pagar pela emissão de uma licença administra-
tiva para obras de construção. Mais foi deliberado, por unanimidade,

indeferir o pedido de redução ou isenção do pagamento relacionado
com a emissão do Alvará de Utilização.
Constituição Fundos de Maneio: – Aprovado, por unanimidade,
manter constituídos os fundos de maneio para o ano económico de
2014, de acordo com os seguintes valores:
Presidência ...................................................................................................................................................... 250,00€

Secretaria .......................................................................................................................................................... 100,00€

Centro das Artes e do Espectáculo ............................................................................ 150,00€

Jardins de Infância ............................................................................................................................... 670,00€

Biblioteca Municipal .......................................................................................................................... 150,00€

Aprovado, também, por unanimidade, o Regulamento Interno respei-
tante aos fundos de maneio.

Reunião ordinária
22 de janeiro de 2014
Aquisições Amigáveis por via do Direito Privado: – Para pros-
secução ou realização das respetivas empreitadas, foram celebrados
s seguintes acordos:
a) “Alargamento da Estrada da Mouta/Rua da Escola”:
de André Dias Marques, NIF 231023685, residente no lugar da Mouta,
da freguesia de Couto de Esteves do concelho de Sever do Vouga, a
cedência gratuita de uma parcela de terreno com 12m2.
b) “Alargamento da Rua da Azenha – Rua das Eiras – Rocas”:
de Dulce Maria de Jesus Lúcio, NIF 216730392, residente na freguesia
de Rocas do Vouga do concelho de Sever do Vouga, a venda de uma
parcela de terreno com 11m2, pelo valor de 110,00€.
Pedido de Serviços de Topografia – Fábrica da Igreja de
Rocas do Vouga: – Deliberado fazer o levantamento topográfico da
igreja e zona envolvente, uma vez que é necessário realizar um estudo
técnico para a criação de acessibilidades para quem tem mobilidade
condicionada.
Parecer Genérico Favorável à Celebração de Contratos de
Aquisição de Serviços – LOE/2014: – Deliberado, por unanimidade,
emitir um parecer genérico favorável à celebração de contratos de aqui-
sição de serviços, desde que não seja ultrapassado o montante anual de
5.000,00€, nas renovações ou em novas contratações com a mesma
contraparte e quando o trabalho a executar se enquadre numa das situa-

ções indicadas em baixo, devendo ser dado conhecimento à Câmara
Municipal de todos os contratos celebrados com base neste parecer: 
– Ações de formação que não ultrapassem cento e trinta e duas horas;
– Aquisição de serviços cuja execução se conclua no prazo de vinte
dias a contar da data da notificação da adjudicação;
– Manutenção ou assistência a máquinas, equipamentos ou instalações,
pelo prazo máximo de um ano.
RSU em Soutelo: – Analisada uma proposta de redução do valor
total de dívidas de faturas de resíduos sólidos urbanos de residentes
no lugar de Soutelo, da União de Freguesias de Cedrim e Paradela,
que os moradores daquele lugar apresentaram, pelo facto de não exis-
tirem contentores no local e pela impossibilidade de passagem de um
camião, deliberado, por unanimidade, proceder à anulação de metade
das faturas cujo valor seja o mais aproximado de cinquenta porcento
do montante em dívida de cada utente, devendo os mesmos liquidar
as restantes faturas em dívida.
“Aquisição de Serviços Técnicos na Área do Som, Luz e Audio-
visual para Eventos Realizados no CAE” – Parecer Prévio Vin-
culativo: – Decidido, por unanimidade, emitir um parecer favorável vin-
culativo relativamente à abertura de um procedimento para a “Aqui-
sição de Serviços Técnicos na Área do Som, Luz e Audiovisual
para Eventos Realizados no Centro das Artes e do Espectáculo”.
Projeto “Ciência à Solta” – Transporte de Alunos: – Analisado
o pedido, a Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, a isenção do
pagamento relacionado com a utilização do autocarro municipal, para
realização da referida atividade. 

Reunião ordinária
12 de fevereiro de 2014

1.ª Revisão Orçamental: – Aprovada a 1.ª Revisão Orçamental,
correspondente à 2.ª Modificação, com um reforço do orçamento no
valor de 1.000.000,00€ e deliberado, por unanimidade, submeter à
Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a primeira proposta
de Revisão Orçamental.
Inspeção Ordinária ao Município – Parecer Final: – A Câmara
tomou conhecimento do conteúdo do parecer final relativo à inspeção
ordinária ao município (relatório principal) emitido pela Inspeção-Geral
das Finanças e decidiu que, nos termos da lei, deve ser submetido à
Assembleia Municipal para tomar conhecimento e tomar posição sobre
o relatório definitivo da inspeção ordinária realizada ao Município
de Sever do Vouga no ano de 2010, pela Inspeção Geral das Autar-
quias Locais.
Estacionário: – Foi aprovado, por unanimidade, adotar o novo esta-
cionário para utilização por parte dos serviços do município, de acordo
com o modelo apresentado ao órgão executivo.
Tribunal da Comarca – Encerramento: – Aprovado, por unanimi-
dade, manifestar a sua recusa em aceitar aquela medida que considera
injusta para o cidadão e comunicar que está absolutamente contra o
encerramento do Tribunal. Foi deliberado mandatar o Presidente da
Câmara para avançar com as medidas junto da ANMP, CIRA e o con-
junto de municípios afetados por esta medida para travar a decisão
tomada, podendo avançar com a providência cautelar.
Moção em Defesa dos Doentes Oncológicos: – A Câmara Muni-
cipal deliberou que concorda com o texto da referida moção e pre-
tende manifestar a sua solidariedade para com aquela iniciativa.
“Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural –
Museu Municipal” – Relatório Final: – Aprovado, por unanimi-

dade, proceder à adjudicação da empreitada “Refuncionalização de
Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”, à firma
Jomanor – Unipessoal, Lda., pelo valor de 180.093,50€.
Receções Definitivas: – Foram recebidas definitivamente as seguin-
tes empreitadas:
– “Retificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal;
– “Caminhos Rurais”.
APCDI – Cedência de Cubos: – Aprovado, por unanimidade, entre-
gar os cubos de granito retirados da Rua das Velhoses à APCDI, gra-
tuitamente, cujo apoio foi calculado em 2.592,00€.
Sentido Único na Rua do Cabeço: – Aprovado, por unanimidade,
a instituição de um sentido único na Rua do Cabeço (Reguengo), no
sentido do Largo do Reguengo à Igreja, na União das Freguesias de
Silva Escura e Dornelas.
Venda de Apartamento no Bairro Social: – Aprovado, por unani-
midade, proceder à venda do apartamento correspondente ao número
sete, do segundo andar esquerdo, do Bloco B, do Bairro Social do Cal-
vário, inscrito sob o artigo matricial 1348, urbano, fração U, da freguesia
de Sever do Vouga, tipologia T2, a Andreia Filipa Carvalheira Soares,
pelo valor de 27.500,00€. 
Pedido de Isenção de Taxas: – Aprovado, por unanimidade, a isen-
ção do pagamento das taxas, para a realização das festividades de
Carnaval, nos próximos dias 1 e 2 de março de 2014.
Informação – Pareceres Prévios Vinculativos: – Aprovado, por
unanimidade, emitir um parecer prévio vinculativo para a abertura e
celebração dos contratos para aquisição dos seguintes serviços:
– Técnico de som CAE;
– Subscrição de plataforma eletrónica (Vortal);
– Foral de Sever;
– Galerias Ripícolas do Município de Sever do Vouga_4 (candidatura
aprovada);

– Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural – Museu;



Boletim Municipal
Câmara Municipal de Sever do Vouga58

DELIBERAÇÕES

– Serviços de Assinatura Digital Qualificada;
– Manutenção dos Espaços Verdes (rotundas, Vougapark, entrada da
vila…);

– Aquisição de Serviços de Picagem (aquisição/reparação);
– Dinamização do Vougapark;
– Controlo de Acessos Vougapark;
– Ficavouga.
Aumento Temporário de Fundos Disponíveis: – Aprovado, por
unanimidade, proceder ao aumento dos fundos disponíveis, no valor
de 250.000,00€, de acordo com o previsto no artigo 4.º da Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro.
Agrupamento de Escolas – Pedido de Transporte – Apoio: –
Aprovado, por unanimidade, a isenção do pagamento do transporte,
no âmbito da visita de estudo a Itália realizada no passado dia 6 de
fevereiro, onde participaram alunos das disciplinas de História, Geo-
grafia e Inglês 
Proposta de Adiantamento de Subsídio: – Na sequência de
alguns pedidos informais, a Câmara Municipal 
Aprovado, por unanimidade, proceder ao pagamento de parte do sub-
sídio deste ano para as seguintes coletividades:

Filarmónica Severense – Fardamento – Subsídio: – Aprovado,
por unanimidade, que o valor total a atribuir à Filarmónica Severense,
para a compra de um novo fardamento, será de 3.952,85€, valor que
inclui os mil euros já aprovados.
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Parlamento
Europeu de Jovens – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, atribuir
um subsídio no valor de 300,00€, que corresponde a aproximada-
mente metade da despesa total com a viagem.
XIV Edição da Festa da Lampreia e da Vitela – Aprovação do
Plano de Ação: – Aprovado, por unanimidade, a assinatura do proto-
colo de colaboração para a realização do XIV Festival da Lampreia e
da Vitela.
Bolsas de Estudo para os Alunos de Estratos Sociais Desfa-
vorecidos 2013/2014 – Lista Provisória: – Aprovado, por unani-
midade, atribuir bolsas de estudo aos vinte e dois alunos abaixo indi-
cados, nos termos do regulamento em vigor.

Reunião ordinária
12 de março de 2014
Freguesias – Acordos de Execução: – Aprovado, por unanimidade
a minuta do acordo de execução para ser proposta às juntas de fre-
guesia, efetuar-se a negociação nos termos do CCP e CPA, e, poste-
riormente, ser analisado pelos órgãos das freguesias e do município.
“Cemitério de Sever do Vouga” – Abertura de Concurso: – A
Câmara tomou conhecimento que foi aberto o concurso por ajuste direto
para a realização da empreitada “Cemitério de Sever do Vouga (Amplia-
ção, Remodelação, Iluminação e Arranjos”, com o valor do preço
base do contrato de 140.000,00€ e prazo de execução de 180 dias.
“Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Prorrogação de
Prazo: – Aprovado, por unanimidade, a concessão da prorrogação
graciosa da obra em curso por um período de 90 dias.
“Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque
Geriátrico e Radical” – Abertura de Procedimento: – Apro-
vada, por unanimidade, a abertura de um concurso público para a

empreitada “Comunidade Intergeracional – Parque Interidades –
Parque Geriátrico e Radical”, Aquisição Amigável por via do Direito
Privado: – Para prossecução ou realização das respetiva empreitada,
foi celebrado o seguinte acordo:
a) “Aumento do Estacionamento Junto ao CAE”:
– Foi aprovada, por unanimidade, a compra a Tiago Alexandre Ribeiro
Mesquita, pelo valor de 18.000,00€.
Associação Portuguesa de Corredores Verdes – Adesão: –
Aprovado, por unanimidade, submeter a proposta de adesão à APCV
à Assembleia Municipal.
Antigo Edifício do GAT – Relatório de Avaliação: – Deliberado,
por unanimidade, não exercer o direito de preferência, concordando
com a venda do imóvel, e solicitar mais uma avalização ou apresen-
tação de outra proposta para aquisição daquela fração, uma vez que
o valor é considerado muito baixo.
Atividades de Enriquecimento Curricular – Ratificação de
Protocolos: – Ratificados, por unanimidade, os protocolos celebra-
dos com o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do
Vouga, o Centro Social Paroquial Maria da Glória e a Fundação Ber-

Reunião ordinária
26 de fevereiro de 2014
“Retificação da E.M. 569 – Ligação da E.N. 328 à Barragem
de Couto de Esteves” – Receção Definitiva: – Recebida defini-
tivamente a empreitada “Retificação da E.M. 569 – Ligação da E.N.
328 à Barragem de Couto de Esteves”.
Licença para Manifestação Desportiva – Ratificação: – Ratifi-
cada, por unanimidade, a emissão de uma Licença para Manifestação
Desportiva, requerida pela LandsdSever, que se realizou no passado
dia 22 de fevereiro de 2014.
Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Componente de
Apoio à Família – Refeição – Renovação de Acordos de Coo-
peração – Alteração de deliberação anterior: – Aprovada, por
unanimidade, a renovação dos Acordos de Cooperação celebrados entre
o Município e a Associação Pró-Cidadão Deficiente Integrado, o Centro
Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, o Centro
Social Maria da Glória, a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros e
a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, com vista à prossecu-

ção da componente de apoio à família relacionado com o fornecimento
das refeições da rede pré-escolar, para o ano letivo de 2013/2014.
Minuta do Contrato para a Empreitada “Refuncionalização
de Edifício para Equipamento Cultural – Museu Municipal”:
– Aprovada, por unanimidade, a minuta do contrato para a emprei-
tada “Refuncionalização de Edifício para Equipamento Cultural –
Museu Municipal”.
Turismo Centro de Portugal – Atribuição de Prémios BTL: –
Aprovado ofertar duas entradas gratuitas para um espetáculo no CAE,
produtos da região (compota e licor), cinco vouchers duplos para visita
a pomares e apanha do mirtilo durante a Feira do Mirtilo.
Antecipação de Fundos Disponíveis – Ratificação: – Ratificado,
por unanimidade, o aumento dos fundos disponíveis, nos termos da
Informação n.º 06-DAF/2014, no valor de 250.000,00€. 
Freguesia de Sever do Vouga – Pedido de Transporte: – Apro-
vado, por unanimidade, a utilização gratuita do autocarro no dia 4 de
março, assim como a oferta de um cabaz com produtos da terra e pan-
fletos, para transporte de uma severense, e seus familiares, a Lisboa
para participação num programa televisivo para comemoração do
seu centésimo aniversário.

Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga 3.500,00€

Associação Desportiva Severense 2.500,00€

Associação Humanitária dos Bombeiros 10.500,00€

Associação Pró Cidadão Deficiente Integrado 5.000,00€

Centro de Recreio e Cultura de Rocas 5.250,00€

Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem 1.250,00€

Centro Social e Paroquial Maria Glória 5.000,00€

Fundação Bernardo Barbosa de Quadros 5.000,00€

Fundação Edite Costa Matos – Mão Amiga 750,00€

Juventude Académica Pessegueirense 3.000,00€

Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga 5.000,00€

Severfintas – Club 1.250,00€

Ana Margarida Martins Bastos Alves Marisa Coutinho Esteves

Andreia Filipa Bastos Pereira Miguel Ângelo Dias Martins

Andreia Filipa Carvalheira Soares Paula Isabel Pereira Rodrigues

Cátia Marisa Santos Nunes Patrícia da Silva Tavares

Cláudio de Morais Gradim Pedro Manuel da Silva Alves

Cristiano Martins de Jesus Pedro Miguel Ferreira Martins

Daniel Silva Matos Ruben Miguel Fernandes Lobo

Fábio Rafael Oliveira e Castro Sandra Marlene Rodrigues Pereira

Jorge Luís Junqueira Lopes Tânia Marisa Henriques Pereira

Marina Martins de Jesus Telmo Manuel Coutinho Rodrigues

Marisa Coutinho de Carvalho Viviana Filipa Silva Durão
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nardo Barbosa de Quadros, relacionados com a implementação e ope-
racionalização das atividades de enriquecimento curricular no 1.º CEB
para o ano letivo 2013/2014.
ACRPV – Cedência de Autocarro: – Autorizado, por unanimidade,
a isenção do pagamento relacionado com o autocarro municipal no
passado dia 3 de Março, pelo transporte dos atletas da equipa sénior
que vinham do aeroporto depois de terem estado na Madeira a jogar
para o Campeonato Nacional da 3.ª Divisão.

Fornecimento de Refeições 1.º CEB – Ratificação de Proto-
colos: – Ratificados, por unanimidade, os protocolos celebrados com
a APCDI, o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do
Vouga, o Centro Social Paroquial Maria da Glória, a Fundação Ber-
nardo Barbosa de Quadros e a Santa Casa da Misericórdia de Sever
do Vouga, relacionados com o fornecimento de refeições aos alunos
do 1.º CEB para o ano letivo 2013/2014.

Reunião ordinária
26 de março de 2014
JAP – Contrato de Comodato Campo de Jogos: – Aprovado, por
unanimidade, proceder à celebração de um contrato de comodato
entre a Juventude Académica Pessegueirense e o município para uti-
lização do campo de jogos localizado no lugar da Portela, na freguesia
de Pessegueiro do Vouga, por um prazo de vinte e cinco anos.
“Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da
Graça a Doninhas” – Trabalhos a Mais”: – Aprovado, por unani-
midade, a realização dos trabalhos a mais, no valor de 6.750,00€,
acrescido do IVA.
Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Baixo Vouga –
Designação de Representante: – Aprovado, por unanimidade,
nomear o Vice-presidente Dr. José Manuel Barbosa de Almeida e
Costa para integração no conselho.
Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Pedido de Sub-
sídio para EPI: – Aprovado, por unanimidade, atribuir um subsídio no
valor de 2.040,00€, extraordinário, para a compra de equipamento de
proteção individual e fardamento necessário para a escola de infan-
tes/cadetes e estagiários.
Subsídios ao Investimento – Proposta de pedido de autori-
zação à Assembleia Municipal para a assunção de encargos
plurianuais:
1) APCDI – Construção da Unidade de Cuidados Continuados: –
Apoiar a APCDI através da celebração de um protocolo, com a vigên-
cia de dez anos, para o financiamento de 350.000,00€, valor que cor-
responde a cerca de 25% do total do investimento.
2) Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Ampliação do Lar:
– Apoiar a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros através da cele-
bração de um protocolo, com a vigência de dez anos, para o finan-
ciamento de 350.000,00€, valor que corresponde a cerca de 20% do
total do investimento.
3) Centro Social Paroquial Maria da Glória: – Apoiar o Centro Social
Paroquial Maria da Glória através da celebração de um protocolo,

com a vigência de dez anos, para o financiamento de 350.000,00€,
valor que corresponde a cerca de 25% do total do investimento.
4) ACRPV – Construção do Pavilhão Polidesportivo: – Apoiar a
ACRPV, através da celebração de um protocolo, com a vigência de
cinco anos, para o financiamento de 35.000,00€, destinado ao paga-
mento de parte da dívida com a construção do pavilhão e a realização
dos arranjos exteriores e instalação de novas valências. Este apoio é
destinado, também, a criar condições para a coletividade avançar com
criação de outras valências (ginásio) e arranjos exteriores, junto ao
pavilhão polidesportivo.
5) Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense: – Aprovado,
por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário no valor de
1.800,00€, relacionado com a construção de uma sala de formação/
convívio na sede, estando ainda 1.854,53€ por liquidar do total da
obra, que foi de 9.306,18€.
Ação Social Escolar – Proposta de Alteração dos Escalões de
Comparticipação: – Aprovado, por unanimidade, atribuir o escalão
A aos seguintes alunos para a restante parte do ano letivo de 2013/
2014: – Maria Ema Silva Alves, Tatiana Margarida Martins Jesus e
Márcia de Jesus Martins.
Bolsas de Estudo – Lista Definitiva: – Aprovado, por unanimi-
dade, passar a lista de bolsas de estudo de provisória para definitiva. 
10.º Encontro das Universidades Seniores de Rotary: – Deli-
berado, por unanimidade, remeter o pedido para a organização do
evento para que possa ser dado o apoio logístico, dentro daquilo que
já foi aprovado em orçamento para as comemorações do foral. 
Centro de Estudos Fernão Capelo Gaivota – Cedência da
Cozinha Comunitária: – Aprovado, por unanimidade, autorizar a uti-
lização da cozinha comunitária, em dois dias a combinar, no período
de férias letivas da Páscoa.
Campo de Férias 2014 – Sever Fintas: – Aprovado, por unani-
midade, celebrar um protocolo, para a realização de um “Campo de
Férias”, e conceder o seguinte apoio: – Cedência dos espaços muni-
cipais, a impressão de cartazes e panfletos, transportes dos partici-
pantes em carrinha dentro do concelho e autocarro para atividades
fora do concelho e o pagamento do seguro.

Reunião ordinária
9 de abril de 2014
Inventário: – Deliberado, por maioria, submeter os documentos à
apreciação do órgão deliberativo.
Prestação de Contas 2013: – Deliberado, por maioria, aprovar a
proposta apresentada de aplicação dos resultados e a remessa dos
documentos de prestação de contas do ano económico de 2013 à
Assembleia Municipal para apreciação.
Proposta de recrutamento – Pedido de autorização: – Apro-
vado submeter à Assembleia Municipal um pedido de autorização
para a abertura de procedimentos concursais para preenchimento de
dois postos de trabalho, em regime de contrato por tempo indetermi-
nado, para um técnico superior e um assistente operacional.
Pacto de Autarcas – Compromisso para as Energias Susten-
táveis Locais: – Deliberado, por unanimidade, submeter esta pro-
posta à Assembleia Municipal para autorizar o órgão executivo a aderir

ao pacto de autarcas, como forma de estabelecer um compromisso
para as energias sustentáveis locais.
Pedido de Isenção de Taxa: – Aprovado, por unanimidade, a isen-
ção do pagamento da taxa, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, rela-
cionada com a utilização do CAE, no dia 8 de junho de 2014, para a
realização de um espetáculo musical de sensibilização para a proble-
mática da doença oncológica e angariação de fundos para os proje-
tos e iniciativas da LPCC. 
Vouga Sport Clube – Adiantamento de Subsídio: – Aprovado,
por unanimidade, o adiantamento de 1.500,00€, que corresponde a
50% do valor atribuído no ano passado àquela coletividade.
ALDA – Apoio Financeiro: – Aprovado, por unanimidade, atribuir
um subsídio no valor de 225,00€, que corresponde a 30% do valor
total da despesa, relacionado com as despesas tidas com uma
viagem a Lisboa, no passado dia 3 de abril
Transportes escolares – Plano de Transportes 2014/2015:
– Aprovado, por unanimidade, o respetivo plano de transportes
escolares.

Reunião ordinária
23 de abril de 2014
Prestação de Contas e Certificação Legal de Contas – Ano
2013: – Aprovado, por unanimidade, o Relatório e Parecer do Auditor
Externo e do documento com a Certificação Legal das Contas.

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão – 2014: – Aprovado,
por unanimidade, o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo
os de Corrupção e Infrações Conexas.
Acordos de Execução: – Aprovado, por unanimidade, a versão final
dos Acordos para serem submetidos à aprovação por parte da Assem-
bleia Municipal.
Regulamento de Apoios às Freguesias: – Aprovado, por unani-
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midade, a proposta do Regulamento Municipal de Atribuição de
Apoios às Freguesias, designadamente para criar regras quanto à atri-
buição dos apoios, com vista ao cumprimento do princípio da igual-
dade, aproveitando-se para estabelecer normas de simplificação dos
procedimentos de atribuição dos apoios, conferindo aos demais
órgãos de decisão (presidente e Câmara Municipal), a responsabili-
dade de distribuir, acompanhar e fiscalizar a atribuição dos apoios às
freguesias, dentro dos limites que são propostos à Assembleia Muni-
cipal e venham a ser aprovados.

Sentido Único em Silva Escura (Fojo): – Aprovado, por unanimi-
dade, proceder à colocação de um sinal de estacionamento proibido
e de estrada sem saída na rua sem saída situada no lugar do fojo, em
Silva Escura, e indicada na planta que vai ser arquivada juntamente
com os demais documentos desta reunião.
Pedido de Isenção de Taxas: – Autorizada a isenção da taxa de
utilização do CAE, no próximo dia 26 de abril de 2014, a Associação
de Estudantes da Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga,
para a realização do desfile “Miss & Mister 2014”.

Reunião ordinária
14 de maio de 2014
Livro “O Foral de Sever” – Fixação de Preço: – Ratificada, por
unanimidade, a fixação do valor de 25,00€ para preço de venda do
livro.
Selos 500 Anos Foral – Fixação de Preço: – Aprovado, por unani-
midade, fixar o valor de 0,50€ como preço de venda por cada unidade.
Freguesia de Couto de Esteves – Circulação da Estrada da
Feira Nova: – Deliberado, por unanimidade, consultar a Junta de Fre-
guesia de Pessegueiro do Vouga, antes de tomar qualquer decisão,
uma vez que foi aquela entidade a pedir, que aquele troço fosse de
sentido único.
Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Apoio: – Delibe-
rado, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento
das taxas de licenciamento no caso de ser a Associação Humanitária
de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga a entidade organizadora
do evento, para apoiar na organização do 8.º aniversário do Grupo
Musical Kapittal, cuja receita reverterá a favor daquela associação.
Receção Definitiva da Empreitada “E.N. 328 Arruamento da
Vila – Restabelecimento das Condições de Estabilidade do
Talude na Av. C.A.M.P., frente à Câmara”: – Recebida definiti-
vamente esta empreitada.
“Musealização Conceção e Montagem” – Abertura de Pro-
cedimento: – Decidido, por unanimidade, aprovar a abertura de um
concurso público para a empreitada “Musealização Conceção e
Montagem”, inscrita no Plano Plurianual de Investimentos.
Aquisições Amigáveis por via do Direito Privado: – Para pros-
secução ou realização das respetivas empreitadas, foram celebrados
s seguintes acordos:
a) “Beneficiação e Pavimentação da Estrada de Senhora da Graça
a Doninhas”:
– de Raul Tavares, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com
20m2, localizada no lugar de Gonçalveiros, na freguesia de Talhadas.
b) “Alargamento da Estrada Rua das Alagoas, em Paçô, Sever do
Vouga”:

– A Irene do Céu Jesus Tavares, a totalidade do prédio inscrito sob o
artigo 459, urbano, pelo valor de 10.440,00€. 
Prorrogação de Prazo da Empreitada “Arranjo Urbanístico da
Entrada da Vila”: – Aprovado, por unanimidade, a concessão da pror-
rogação graciosa da obra em curso até ao dia 15 de julho de 2014.
Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva da Macida
– Alvará de Obras: – A Câmara tomou conhecimento da isenção
direta concedida à Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva
da Macida, relativamente ao levantamento do alvará de obras.
Pedidos de Isenção de Taxa: – Aprovados, por unanimidade, os
seguintes pedidos de isenção de taxas relacionadas com o licencia-
mento de atividades diversas e outros:
1) LandsdSever: – Emissão de Licença para Manifestação Desportiva
para a realização do “4.º Passeio de Clássicos Terras do Vouga” no
próximo dia 1 de junho de 2014.
2) Associação Sempre Escola: – Emissão de Licença para Manifes-
tação Desportiva para a realização do “2.º Passeio Turístico Desco-
brir Sever do Vouga” no próximo dia 18 de maio de 2014.
3) Ar de Moda: – Utilização gratuita do CAE para o desfile “Ar de
Moda”, promovido por Manuela Loureiro da Loja Capuchinho, a rea-
lizar-se no dia 18/05/2014, com o objetivo de angariação de fundos
para a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros.
4) Associação Turma dos Melhores: – Emissão de uma Licença
Especial de Ruído para a realização do evento “Fim de Semana da
Juventude” nos dias 23 e 24/05/2014.
Reunião ao Ar Livre – Igreja Evangélica Assembleia de Deus:
– Autorizado, por unanimidade, a emissão de Licença para diverti-
mento público ao ar livre, para a realização de uma reunião ao ar livre,
no Parque Urbano da vila, no próximo dia 31/5/2014.
Adiantamento de Subsídio Anual: – Proposto e aprovado o adian-
tamento de 50% do valor do subsídio anual atribuído no ano de 2013
às seguintes coletividades:
Banda União Musical Pessegueirense ........................................................... 3.940,00€

Filarmónica Severense ............................................................................................................. 3.940,00€

8.ª Edição Concurso Nacional de Leitura – Transporte: – Deli-
berado, por unanimidade, proceder ao pagamento da despesa com
o transporte.

Reunião ordinária
28 de maio de 2014
Comboio “Vouguinha” na 7.ª Edição da Feira do Mirtilo: –
Aprovada, por unanimidade, a proposta de funcionamento do com-
boio turístico “Vouguinha” que funcionará nos próximos dias 26 a 29
de junho de 2014 no âmbito da Feira do Mirtilo. 
Adenda ao Protocolo de Cooperação – d’Orfeu: – Ratificada,
por unanimidade, a assinatura da Adenda ao Protocolo de Coopera-
ção celebrado com a d’Orfeu – Associação Cultural, relacionado com
o Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo no Município de Sever
do Vouga (Festim) e aprovado, por unanimidade, submeter este pro-
cesso à apreciação da Assembleia Municipal 
Subsídio Anual às Coletividades: – Aprovado, por unanimidade,
apoiar as seguintes coletividades que desenvolvem atividades no
município, consideradas de interesse municipal, através da atribuição
de subsídio nos valores abaixo indicados:
a) Culturais (Grupos Etnográficos e Musicais):
Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva 
Escura – Adulto .................................................................................................................................. 1.500,00€

Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva 
Escura – Infantil .................................................................................................................................. 1.500,00€

Banda União Musical Pessegueirense ............................................................. 7.880,00€

Filarmónica Severense ............................................................................................................. 7.880,00€

Rancho Folclórico de Sever do Vouga ............................................................. 1.500,00€

b) Desportivos:
Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga .... 8.000,00€

Associação Desportiva Severense ........................................................................ 5.000,00€

Associação Desportiva e Cultural de Lourizela ................................ 3.000,00€

Centro de Recreio e Cultura de Rocas ........................................................ 10.500,00€

JAP – Juventude Académica Pessegueirense .................................... 6.000,00€

Sever Fintas ........................................................................................................................................... 2.500,00€

Vouga Sport Clube ...................................................................................................................... 3.500,00€

c) Sociais:
APCDI ........................................................................................................................................................... 10.000,00€

Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem 
de Sever do Vouga ...................................................................................................................... 2.500,00€

Centro Social Paroquial Maria da Glória .................................................... 10.000,00€

Fundação Bernardo Barbosa de Quadros .............................................. 10.000,00€

Fundação Edite Costa Matos – Mão Amiga ........................................ 2.000,00€

Santa Casa da Misericórdia ......................................................................................... 10.000,00€

d) Proteção Civil e Defesa do Meio Ambiente:
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever 
do Vouga ................................................................................................................................................ 21.000,00€

e) Educação, para atividades extracurriculares:
APESE – Associação de Pais e Encarregados 
de Educação de Silva Escura .............................................................................................. 500,00€

APENESEV ...................................................................................................................................................... 600,00€

Associação de Pais da Freguesia de Cedrim .............................................. 450,00€
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Assoc. Pais e E. E. do 1.º Ciclo e JI de Paradela do Vouga ........ 450,00€

Assoc. Pais e E. E. do Núcleo Escolar de Pessegueiro 
do Vouga ............................................................................................................................................................ 500,00€

Assoc. Pais e E. E. de Rocas do Vouga .............................................................. 500,00€

Assoc. Pais e E. E. Escola Básica e Secundária 
de Sever do Vouga ........................................................................................................................ 1.250,00€

Associação de Pais e E. E. das Escolas de Talhadas ........................ 450,00€

f) Cultural, Lúdica e Outros:
Agrupamento de Escuteiros de Rocas do Vouga .................................. 250,00€

Associação Águias da Mouta .............................................................................................. 250,00€

Associação de Artesãos de Sever do Vouga ................................................ 500,00€

Associação Cultural e Desportiva de Dornelas ................................... 3.000,00€

Associação Cultural e Social de Couto de Esteves ............................ 600,00€

Associação Desportiva Águias de Carrazedo .............................................. 500,00€

Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense .. 1.000,00€

Associação Irmãos Unidos das Talhadas ........................................................ 250,00€

Associação Sempre Escola .................................................................................................... 500,00€

Associação Social, Cultura, Recreativa e Desportiva 
da Macida ......................................................................................................................................................... 250,00€

Centro Desportivo e Cultural de Paradela ........................................................ 800,00€

Clube Desportivo Recreativo da Silveira ............................................................. 500,00€

Clube Recreativo e Cultural de Talhadas ...................................................... 3.000,00€

Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense ......................... 1.500,00€

Jovouga – Associação Cultural e Recreativa de Cedrim .......... 1.000,00€

LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto 
de Esteves ....................................................................................................................................................... 500,00€

Landsdsever – Associação para a Promoção do Património ..... 500,00€

Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga ........ 500,00€

Liga dos Amigos do Folharido e Braçal ............................................................... 500,00€

Liga dos Amigos de Romezal .............................................................................................. 500,00€

Mimos e Tratos .......................................................................................................................................... 250,00€

Turma dos Melhores .......................................................................................................................... 700,00€

Viking Kayak Clube ............................................................................................................................. 500,00€

Ficavouga 2014 – Programa Cultural e Orçamento Provisório:
– Deliberado, por unanimidade, que não haverá a cobrança de bilhe-
tes para entrada na Ficavouga 2014.
Proposta de Abertura da Discussão Pública da Revisão do
PDM de Sever do Vouga: – Foi deliberado, por unanimidade, pro-
ceder à abertura do período de discussão pública da Proposta de
Revisão do Plano Diretor Municipal.

Reunião ordinária
11 de junho de 2014
2.ª Revisão Orçamental de 2014: – Deliberado, por unanimidade,
submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a pri-
meira segunda de Revisão Orçamental.
Formalização da Atribuição de Subsídios ao Investimento: –
Na sequência da proposta deste órgão executivo a Assembleia Muni-
cipal na sessão de 30 de abril que autorizou a assunção dos compro-
missos plurianuais relacionados com os apoios ao investimento que
pretende conceder a Câmara Municipal às três IPSS com projetos em
curso, deliberou a Câmara Municipal, por unanimidade, prestar apoio
às seguintes instituições: 
a) APCDI – Construção da Unidade de Cuidados Continuados;
b) Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Ampliação do Lar; 
c) Centro Social Paroquial Maria da Glória; 
d) ACRPV – Construção do Pavilhão Polidesportivo. 
Protocolo – Execução da Empreitada do Largo de Nossa
Senhora dos Milagres – Cedrim: – Deliberado aceitar do Conselho
Diretivo dos Baldios de Cedrim a atribuição de um subsídio não reem-
bolsável no valor de 50.000€, destinado à execução da empreitada de
beneficiação do “Largo de Nossa Senhora dos Milagres – Cedrim”. 
DREC – Contrato-Programa – Ratificação: – Ratificada, por una-
nimidade, a assinatura do Contrato-programa das Atividades de Enri-
quecimento Curricular do 1.º CEB 2013/2014.
Pedido de Apoio Logístico para a 7.ª Edição da Feira do Mir-
tilo: – Aprovado, por unanimidade, o apoio logístico para a realização
da 7.ª Edição da Feira do Mirtilo a realizar-se nos próximos dias 26 a
29 de junho de 2014 e a elaboração dos seguros de responsabilidade
para as atividades do evento.
Recrutamento de Pessoal – Abertura de Procedimento: – Deli-
berado a abertura de procedimentos concursais destinados à contra-
tação, por tempo indeterminado, para a ocupação dos lugares previs-
tos no mapa de pessoal aprovado e para os seguintes trabalhadores:
a) Um técnico superior (área de psicologia); b) Um assistente opera-
cional (cantoneiro). 
Aquisição Amigável Terreno “Alargamento da Estrada Tra-
vessa do Vale do Tojo”: – Para prossecução ou realização da res-
petiva empreitadas, foi celebrado o seguinte acordo:
a) “Alargamento da Estrada Travessa do Vale do Tojo”: 
A cedência gratuita por parte de Fernando Macedo Pereira da Silva,
de uma parcela com 50m2.
Colocação de um Sinal P “Estacionamento Autorizado” – Vale
da Grama: – Deliberado, por unanimidade, colocar-se um sinal com

a referência P, – H1a – com painel adicional, com os seguintes dize-
res: “Não superior a 30 min”, e ainda o painel modelo 12d. Este sinal
será para ser colocado junto à entrada do n.º 15 da Avenida Comen-
dador Augusto Martins Pereira. 
Suspensão – Proposta de Deliberação: – Aprovada, por unani-
midade, a posição elencada e defendida pela Divisão de Administra-
ção do Território, no âmbito da suspensão dos procedimentos urba-
nísticos sujeitos a controlo prévio da administração, nomeadamente,
do seu ‘levantamento’, sempre que se observem os pressupostos
enunciados, na informação técnica anexa, com base nos fundamen-
tos jurídicos e doutrinários expostos, atento ao disposto ao artigo
117.º do RJIGT.
Associação Sempre Escola – 5.º Passeio Off-Road – Pedido
de Isenção de Taxas: – Aprovada, por unanimidade, a isenção do
pagamento da taxa relacionada com a emissão da Licença para
Manifestação Desportiva.
Concurso Pecuário Regional da Raça Bovina Arouquesa da
Feira do Arestal – Pedido de Apoio: – Aprovado, por unanimi-
dade, atribuir um subsídio correspondente a 30% do valor da des-
pesa, até ao limite de 500€, para a realização do Concurso Pecuário
Regional da Raça Bovina Arouquesa da Feira do Arestal, a realizar-se
no próximo dia 25 de julho de 2014. 
Pedido de Apoio Financeiro para a 7.ª Edição da Feira do
Mirtilo: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de uma transfe-
rência financeira para a AGIM efetuar o pagamento da componente
não comparticipada das despesas despendidas ou a despender com
a realização da 7.ª Feira Nacional do Mirtilo. 
Freguesias – Apoio para Transporte de Crianças: – Decidido,
por unanimidade, que fosse apresentada uma proposta à Assembleia
Municipal para deliberar, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para apoiar em
50% dos encargos suportados pelas freguesias que fizeram o trans-
porte de crianças e relativamente a despesas com data anterior à
aprovação do regulamento de atribuição de apoios às freguesias. 
Fundação de Edite Costa Matos, Mão Amiga – Cedência Gra-
tuita do Autocarro: – Autorizado, por unanimidade, a utilização gra-
tuita do autocarro municipal, no âmbito da realização de uma atividade
solidária, entre Aveiro e Ílhavo, no próximo dia 25 de junho de 2014.
Autocarro Municipal – Cedência Gratuita: – Autorizada, por una-
nimidade, a utilização gratuita do autocarro municipal para o encontro
junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, no dia
10 de Junho.
Clube Desportivo e Recreativo da Silveira – Cedência de
Materiais: – Decidido, por unanimidade, oferecer os materiais soli-
citados e destinados à construção do muro de suporte. 

Reunião ordinária
25 de junho de 2014
Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga – Pedido de Sub-
sídio para Viatura: – Deliberado, por unanimidade, atribuir um sub-

sídio no valor de 8.100,00€ à Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Sever do Vouga, para ajudar a custear a aquisição de
uma viatura para ser utilizada no transporte de doentes não urgentes. 
Associação Humanitária de Talhadas – Apoio: – Aprovado, por
unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 7.500,00€ à Associa-
ção Humanitária de Talhadas. 
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ANMP – Derrama – Centros Eletroprodutores – Ratificação:
– A Câmara tomou conhecimento da carta enviada pela Associação
Nacional dos Municípios Portugueses relacionada com a nova meto-
dologia de distribuição da derrama associada aos centros electro-
produtores, tendo sido deliberado, por unanimidade, ratificar a propos-
tas e enviar a mesma aos membros do governo solicitados pela ANMP
(Ministra de Estado e das Finanças, Ministro-Adjunto e do Desenvolvi-
mento Regional e Secretário de Estado da Administração Local).
Aquisições Amigáveis por via do Direito Privado: – Para pros-
secução ou realização da respetiva empreitada, foi celebrado o
seguinte acordo:
a) “Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça
a Doninhas”:
– de José Luís Fernandes Tavares, residente no lugar da Silveira, da
freguesia de Talhadas do concelho de Sever do Vouga, a cedência
gratuita de uma parcela de terreno com 105m2;
– de Maria da Conceição, residente na freguesia de Talhadas, a cedên-
cia gratuita de uma parcela de terreno com 86m2;
– de Joaquim Silva Fernandes, residente na freguesia de Talhadas, a
cedência gratuita de uma parcela de terreno com 53m2.
Receção Definitiva: – Recebida definitivamente a seguinte emprei-
tada “Campo de Futebol dos Padrões – 3.ª fase (Arrelvamento)”.
“Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Modificações
Objetivas – Trabalhos a Mais: – Aprovado, por unanimidade, a
realização de dois degraus no anfiteatro e a correção de uma esca-
daria, no valor de 20.952,00€. 
“Pista Ciclável da Estação de Paradela até ao Limite do
Concelho (Oliveira de Frades)” – Revisão de Preços (final): –
Aprovado, por unanimidade, proceder à alteração da revisão de preços
aprovada, passando a décima-segunda revisão de preços a ter um
valor de 2.844,75€. 
Isenções de Taxas: – Aprovado, por unanimidade, autorizar as
seguintes isenções de pagamento de taxas:

1) Agim – Feira do Mirtilo: – Licença Especial de Ruído e Licença de
Recinto Improvisado, requeridas pela Agim para a realização da 7.ª
Edição da Feira do Mirtilo nos próximos dias 26 a 29 de junho de 2014.
2) LandsdSever – III Rota ao Mirtilo em Vespa: – Licença para Mani-
festação Desportiva, requerida pela LandsdSever para a realização da
III Rota ao Mirtilo em Vespa no próximo dia 29 de junho de 2014.
3) LandsdSever – 1.º Passeio de Motas e Motorizadas Antigas: –
Licença para Manifestação Desportiva, requerida pela LandsdSever
para a realização do 1.º Passeio de Motas e Motorizadas Antigas no
próximo dia 27 de julho de 2014.
Regulamento Municipal de Apoio às Freguesias – Audiência
Pública: – A Câmara deliberou tomar conhecimento do conteúdo da
informação dos serviços administrativos relacionada com o fim do
período de audiência pública relativa ao Regulamento Municipal de
Apoio às Freguesias.
Municípia – Equilibrio de Contas: – Deliberado, por unanimidade,
não efetuar qualquer transferência e avançar com o processo de venda
das ações que detém naquela empresa, de acordo com a autorização
dada pela Assembleia Municipal em sessão de 17 de fevereiro de 2012.
Feira do Mirtilo – Comunicações Prévias – Isenção de Taxas:
– Ratificado, por unanimidade, a isenção do pagamento das taxas nas
comunicações prévias com prazo, relacionadas com a prestação de
serviços de restauração ou de bebidas das pessoas ou empresas que
irão participar na 7.ª Edição da Feira do Mirtilo. 
Apoio à Recuperação de Habitações Degradadas – Aprovação
de Candidatura: – Aprovado, por unanimidade, fornecer material de
construção, para a recuperação da habitação de Armando Martins Hen-
riques, no lugar do Folharido, na freguesia de Silva Escura, na sequên-
cia do incêndio que ocorreu no passado dia 19 de janeiro de 2014.
Critérios de Funcionamento da FicaVouga 2014: – Aprovado,
por unanimidade, o documento que contém os critério de funciona-
mento da FicaVouga 2014.

Reunião ordinária
23 de julho de 2014
Espaços do Cidadão: – Foi dado a conhecer ao órgão executivo o
modelo de atendimento digital assistido e Espaço do Cidadão através
do documento enviado pelo Secretário de Estado para a Moderniza-
ção Administrativa.
Acordo entre o Governo e a ANMP: – A Câmara Municipal tomou
conhecimento do acordo entre o Governo de Portugal e a Associação
Nacional de Municípios Portugueses relacionado com várias áreas de
atuação da administração, nomeadamente quanto à constituição do
Fundo de Apoio Municipal e a Recuperação Financeira Municipal.
Aproveitamento Hidroelétrico de Lourizela – Tomada de Posi-
ção: – À Câmara Municipal foram dados a conhecer os procedimen-
tos realizados, em tempos, e relacionados com o “Aproveitamento
hidroelétrico de Lourizela (Lote 7C)”, através dos quais foi emitido o
parecer desfavorável desta entidade, com um conjunto vasto de con-
dicionalismos apresentados para os quais não se obteve qualquer

resposta ou solução. Assim, tomando o executivo conhecimento que
estaria para breve a celebração do contrato de exploração, foi apre-
sentada uma proposta no sentido de serem solicitados esclarecimen-
tos à Agência Portuguesa do Ambiente, com vista a se saber quais as
medidas que serão adotadas para minimizar os efeitos negativos daque-
las infraestruturas, nomeadamente quanto à reposição de um percurso
pedonal e de uma ponte que ficarão submersos, das nascentes e
captações de água que serão afetadas com a escavação de um túnel
e a destruição de alguns regadios, para além de um conjunto vasto
de ações que irão modificar a paisagem natural. 
Por unanimidade, foi decidido solicitar esclarecimentos à APA sobre
como irão ser tratadas as condicionantes apresentadas com o pare-
cer desfavorável. 
Aquisição Amigável de Terreno: – Para prossecução ou realiza-
ção da respetiva empreitada, foi celebrado o seguinte acordo:
a) “Caminho da Leira (Lomba)”: 
A cedência gratuita por parte de Luísa Maria Nunes Ferreira, de uma
parcela de terreno, junto à sua habitação unifamiliar, destinada ao alar-
gamento do “Caminho da Leira (Lomba), de acordo com os compro-

Reunião ordinária
9 de julho de 2014
Ordem dos Advogados – Protesto Nacional contra a Reorga-
nização Judiciária: – A Câmara tomou conhecimento do conteúdo
da carta enviada ao município pela bastonária da Ordem dos Advo-
gados, a convidar a Câmara Municipal para participar num protesto
nacional, no próximo dia 15 de julho de 2014, em frente à Assembleia
da República, para manifestação contra a reorganização judiciária
(novo “mapa judiciário”). 
Turnauga – Oferta de Beliches: – Deliberado, por unanimidade,
aceitar o donativo feito pela Turnauga, que consiste na colocação de
20 camas (10 beliches) na sala do edifício da Piscina Municipal.
Embelezamento na Feira Nova: – Aprovado, por unanimidade,
aceitar a doação do prédio rústico inscrito na matriz predial sob o n.º
300 para integração no domínio público e autorizada, por unanimi-
dade, a realização de trabalhos por administração direta, em parceria
com a Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga e com a entrega
ou afetação dos materiais necessários e afetação de outros meios

(mão-de-obra e equipamentos) para se realizar os trabalhos de embe-
lezamento no sítio da Feira Nova.
Informação – Pareceres Prévios Vinculativos: – Aprovado, por
unanimidade, emitir um parecer prévio vinculativo para a abertura e
celebração dos contratos para aquisição dos seguintes serviços:
– Aquisição de Serviços de Comunicações de vozes fixas, móveis e
dados;
– Aquisição de Serviços – Revisão da metodologia de dedução do IVA.
Deliberado solicitar autorização à Assembleia Municipal para realiza-
ção dos compromissos plurianuais.
Minuta do Contrato Adicional da Empreitada “Arranjo Urba-
nístico da Entrada da Vila” – Ratificação: – Ratificada, por una-
nimidade, a minuta do contrato adicional desta empreitada. 
Acta do Júri do Procedimento “Comunidade Intergeracional –
Parque Interidades – Parque Geriátrico e Radical” – Erros e
Omissões: – Decidido, por unanimidade, ratificar a prorrogação do prazo
da entrega das propostas nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do CCP. 
Abertura de Procedimento da Empreitada “E.M. 554-1 – Saída
de Felgares ao limite ao Concelho”: – Decidido, por unanimidade,
aprovar a abertura de um concurso público para esta empreitada..
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missos assumidos na altura pelo ex-vereador e pelo presidente da
junta de freguesia de Cedrim, como consta nos documentos que agora
foram apresentados. Deliberado, por maioria, ratificar a aquisição do
terreno, incluindo os compromissos assumidos naquela altura pelo
ex-vereador e presidente da junta de freguesia. 
“Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila” – Auto de Suspen-
são de Trabalhos: – Aprovado, por unanimidade, o Auto de Sus-
pensão de Trabalhos desta empreitada.
Isenções de Taxas: – Aprovado, por unanimidade, autorizar as
seguintes isenções de pagamento de taxas:
1) 3.ª Edição Roll Race Turma dos Melhores – Ratificação: – Licença
para Manifestação Desportiva, requerida pela Associação Turma dos
Melhores para a realização da 3.ª Edição Roll Race Turma dos Melho-
res no próximo dia 13 de julho de 2014.
2) Associação Sempre Escola: – Licença Especial de Ruido para a
festa em honra de São Geraldo, a realizar-se nos dias 8 a 10 de
agosto de 2014, requerida pela Associação Sempre Escola.
3) Lions Clube Sever do Vouga – Ratificação: – Utilização gratuita
do Centro das Artes e do Espetáculo, no próximo dia 18 de maio de
2014, para a realização de uma colheita de sangue.
Licença de Recinto Improvisado: – Ratificada, por unanimidade,
a emissão de uma Licença de Recinto Improvisado, destinada à rea-
lização da 4.ª Mostra de Artesanato e Gastronomia de Nespereira de

Cima, em Rocas do Vouga, nos próximos dias 11 a 13 de julho de
2014, assim como a isenção do pagamento taxa de emissão da refe-
rida licença e, também, da emissão da Licença Especial de Ruído.
Jardim de Infância de Sanfins – Justificação Notarial: – Apro-
vado, por unanimidade, a realização de escritura de Justificação Nota-
rial, para posterior registo, invocando-se os atos de posse.
Utilização Gratuita Autocarro: – Aprovado, por unanimidade, a
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do auto-
carro municipal, no dia 25 de julho de 2014, para transporte dos ele-
mentos do “Coro de Câmara”, do concelho de Câmara de Lobos.
Viagem Sénior 2014: – Ratificado, por unanimidade, o encargo a
suportar pelo Município com a XVI Viagem Convívio Sénior, realizada
no passado dia19 de julho de 2014 e que teve como destino a Quinta
da Malafaia em Esposende, sendo que as Juntas de Freguesia acor-
daram em assegurar 50% do valor dos transportes e bonés.
CIRA – Programa Cultural em Rede: – Ratificado, por unanimi-
dade, o pagamento de 318,00€, no âmbito do projeto “Aveiro – Peça
a Peça”, inserido no projeto A1P1 – Programação Cultural em Rede,
que terá a participação dos onze municípios que integram a CIRA –
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.
Atualização das Rendas Sociais e Apoiadas: – Aprovados, por
unanimidade, os valores determinados para cada renda a cobrar aos
respetivos arrendatários, com efeitos a partir do mês de agosto de 2014.

Reunião ordinária
13 de agosto de 2014
“Pavimentação e Alargamento – Estrada Interior de Sequei-
ros” – Trabalhos a Menos: – Aprovado, por unanimidade, o Auto
de Medição de Trabalhos a Menos n.º 1, no valor de 205,00€.
Receções Definitivas: – Recebidas definitivamente as seguintes
empreitadas:
– “Construção de Infraestruturas para Prevenção de Incêndios –
Ponto de Água PC no Coval”;
– “Rede Viária – Drenagem na Rua do Arestal e Alteração da
Inserção na E.N. 328”;
– “Construção de Infraestruturas Florestais 2008 – Parque de
Merendas de S. Tiago”;
– “Rede Viária – Unidade de Saúde de Rocas – Acesso ao Parque
de Estacionamento”;
– “Construção de um Edifício para a Biblioteca Municipal”;
– “Caminho Rural de São João ao Galteiro”.
“Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da
Graça a Doninhas” – Trabalhos a Mais: – Aprovado, por unani-
midade, o Auto de Medição de Trabalhos a Mais n.º 1, no valor de
6.750,00€.
Receções Provisórias: – Recebidas provisoriamente as seguintes
obras:
– “Pavimentação e Alargamento – Estrada Interior de Sequeiros”;
– “Pavimentação e Drenagem – Interior de Zibreiros”.
Aquisição Amigável de Terreno: – Para prossecução ou realiza-
ção da respetiva empreitada, foi celebrado o seguinte acordo:
a) “Beneficiação e Pavimentação da Estrada da Senhora da Graça
a Doninhas”:
– de Isabel Maria Nogueira de Matos, NIF 188040854, residente na
Rua Chão do Viroto, da freguesia de Talhadas do concelho de Sever
do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 53m2.
Utilização do CAE – Isenção de Taxas: – Aprovado, por unani-
midade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utiliza-
ção do Centro das Artes e do Espectáculo às seguintes entidades:
a) Rotary Clube de Sever do Vouga, festa de encerramento do ano letivo
da Universidade Sénior, realizada no passado dia 6 de julho de 2014;
b) APCDI nos dias 16 de março e 13 de junho.
Rua de São Martinho (Cruzeiro) – Colocação de Sinal de Esta-
cionamento Proibido: – Aprovado, por unanimidade, proceder à colo-

cação de um sinal de estacionamento proibido na Av. de São Martinho,
desde a Padaria São Martinho até à Igreja Matriz. 
Licenciamento de Evento – “Sunset”: – Deliberado, por unani-
midade, proceder à notificação do requerente para apresentar toda a
documentação necessária para o processo ser analisado, uma vez
que está indevidamente instruído.
Licença de Recinto Improvisado – Ratificação: – Ratificada, por
unanimidade, a emissão de uma Licença de Recinto Improvisado, a
favor da Naturallidades, Unipessoal, Lda., para a realização do Festi-
val Naturallidades 2014, nos dias 11 a 15 de agosto de 2014, no lugar
do Gralheiro, na freguesia de Talhadas.
Transportes Escolares – Apoio: – Aprovado, por unanimidade,
proceder ao pagamento no valor 6.000,00€, correspondente ao com-
promisso assumido para o transporte escolar efetuado em Cedrim no
ano letivo 2013/2014 e atribuir um subsídio no valor de 2.062,50€ cor-
respondente a 50% do transporte escolar de Paradela de 2013/2014.
Corpo Nacional de Escutas – Cedência Gratuita do Autocarro:
– Aprovado, por unanimidade, efetuar gratuitamente o transporte na
realização do acampamento do Agrupamento 1120 de Cartaxo do
Corpo Nacional de Escutas, no parque da Cabreia, de 27 de julho a 2
de agosto de 2014.
Festa das Eiras – Apoio Logístico: – Aprovado, por unanimidade,
prestar apoio logístico, constante do pedido, à realização da Festa
das Eiras.
Apoio à Recuperação de Habitação Degradada: – Deliberado,
por unanimidade, a atribuição para apoio à recuperação da habitação
de Carlos Carvalho Ramos Veiga na sequência de um incêndio ocor-
rido a 7 de janeiro de 2014, na entrega imediata de um apoio no valor
de 2.000,00€, em materiais de construção, assim como a isenção do
pagamento das taxas relacionadas com o licenciamento da obra. Deli-
berado, por unanimidade, solicitar aos serviços técnicos uma nova
informação baseada no projeto a dar entrada no serviço de obras para
que a situação possa ser avaliada novamente.
Componentes de Apoio à Família: – Aprovado, por unanimidade,
manter os acordos com as IPSS locais, mediante a renovação dos proto-
colos de cooperação para o ano letivo 2014/2015, mantendo-se os valo-
res de 2,00€ por refeição para as IPSS que apenas fornecem a refeição.
VII Mostra de Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim
(Festa das Eiras) – Apoio Extraordinário: – Aprovado, por unani-
midade, a atribuição de um subsídio no valor total de 1.250,00€, através
da celebração de um protocolo, com a entrega de 1.000,00€ até ao início
do evento e após a assinatura do protocolo e a entrega de 250,00€. 

Reunião ordinária
27 de agosto de 2014
Aquisição de Serviços de Transportes Escolares 2014/2015 –
Parecer Prévio Vinculativo: Decidido, por unanimidade, emitir um
parecer favorável vinculativo relativamente à abertura deste procedimento.

Calçada do Peso – Sentido Único: – Deliberado, por unanimidade,
solicitar mais informação à Junta de Freguesia para poder ser feita
uma nova análise ao pedido.
35.º Ralicross de Sever do Vouga – Apoio: – Aprovado, por una-
nimidade, prestar o apoio logístico solicitado, assim como a oferta dos
prémios aos participantes.
Alargamento Excecional de Horário de Funcionamento: – Deli-
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Reunião ordinária
10 de setembro de 2014
Proposta de Aluguer de Oficina na AAE (Vougapark): – Aprovado,
por unanimidade, a ocupação da oficina 157 pela empresa Nunes Brás &
Santos Sousa, Lda., por um período mínimo de dois anos, nas condições
acima indicadas, através da celebração de um contrato de ocupação.
Pedido Isenção Taxas: – Autorizado, por unanimidade a isenção
do pagamento das taxas, da VII Mostra de Cultura, Artesanato e Gas-
tronomia (Festa das Eiras), evento a decorrer nos próximos dias 11 a
14 de setembro de 2014.
18.º Encontro Nacional Pais e Afetados de Spina Bífida e
Hidrocefalia – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição
de um subsídio no valor de 250,00€.
Taxa Municipal de Direitos de Passagem 2015: – Aprovada,
por unanimidade, para ser submetida à apreciação e a aprovação por
parte da Assembleia Municipal, a fixação da Taxa Municipal de Direi-
tos de Passagem no valor de 0,25% para 2015.
Participação Variável no IRS 2015: – Ao abrigo do artigo 26.º da
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o órgão executivo 
Aprovado, por unanimidade, a proposta apresentada pelo presidente
da Câmara de manter a participação variável do IRS pelo valor máximo

da taxa prevista para o município que é de 5% e deliberado subme-
ter a proposta à apreciação e a aprovação por parte da Assembleia
Municipal.
Derrama 2015: – Aprovado, por unanimidade, apresentar a proposta
para a Assembleia Municipal fixar a taxa de 1% sobre o lucro tributá-
vel até 150.000,00€ sujeito e não isento de imposto sobre o rendi-
mento das pessoas coletivas (IRC) e 1,5% sobre o lucro tributável que
exceda os 150.000,00€ sujeito e não isento de imposto sobre o ren-
dimento das pessoas coletivas (IRC) para a cobrança da Derrama
em 2015.
Taxas do IMI 2015: – Aprovada, por unanimidade, a proposta de
Taxas do IMI para 2015, relativamente aos prédios rústicos e prédios
urbanos, as taxas de 0,8% (fixa) e 0,35%, respetivamente e submeter
à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 
Associação Cultural e Social de Couto de Esteves – Apoio
Extraordinário: – Aprovada, por unanimidade, a atribuição de um sub-
sídio extraordinário no valor de 1.500,00€ para as obras na sua sede.
Apoio à Recuperação de Habitação: – Deliberado, por unanimi-
dade, a atribuição de um apoio no valor de 1.250,00€, para recupe-
ração da habitação de Valdemar Nunes da Silva na sequência de um
incêndio ocorrido a 24 de agosto de 2014 em materiais de constru-
ção, assim como a isenção do pagamento das taxas relacionadas com
o licenciamento da obra.

Reunião ordinária
24 de setembro de 2014
Delegação de Competências – AAE: – Aprovado, por unanimidade,
a delegação das competências cometidas no Regulamento Interno da
Área de Acolhimento Empresarial no presidente da Câmara Municipal.
Aquisição Energia Elétrica: – Aprovado, por unanimidade, o seguinte:
a) Solicitar autorização da Assembleia Municipal por ter compromissos
plurianuais, ao abrigo da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012;
b) Conceder autorização para a despesa, nos termos da competência
conferida à Câmara Municipal pela alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho;
c) Designar a CIRA como representante do agrupamento de entida-
des adjudicantes, como se encontra previsto no artigo 39.º do CCP.
AdRA – Aumento de Capital Social: – Deliberado, apresentar a
seguinte proposta à Assembleia Municipal:
– Autorizar o Município de Sever do Vouga a subscrever o aumento de
2,5 milhões de euros que pretende concretizar a AdRA, conforme deli-
beração tomada na Assembleia Geral de 26 de março de 2014, e com
uma participação de 1.225,00€, que será feita por esta autarquia.
– Ratificar o voto tomado pelo Representante do Município de Sever
do Vouga na AG da AdRA de 26.03.2014, onde foi aprovado o referido
aumento de capital social, nos termos acima descritos, e a ratificação
da sua posição quanto às alterações estatutárias decorrentes da modi-
ficação no capital social.
Receção Definitiva: – Recebida definitivamente a empreitada
“Estrada de Nespereira de Baixo”.
“Comunidade Intergeracional – Parque Interidades – Parque
Geriátrico e Radical” – Relatório Final: – Aprovado, por unani-
midade, proceder à adjudicação da empreitada à empresa ASO –
Construções, Lda., pelo valor de 244.680,32€.

“E.M. 554-1 – Saída de Felgares ao Limite do Concelho” –
Relatório Final: – Aprovado, por unanimidade, proceder à adjudica-
ção da empreitada à empresa Paviazeméis – Pavimentações de Aze-
méis, Lda., pelo valor de 175.372,86€. 
Edifício Sede do Município – Justificação Notarial: – Apro-
vado, por unanimidade proceder à realização da respetiva escritura
de justificação notarial, para efeitos de registo predial.
Alteração de Trânsito na Rua do Peso: – Aprovado, por unani-
midade, a instituição de um sentido único, de nascente a poente, na
Rua do Peso, da freguesia de Sever do Vouga, com a sinalização que
se encontra na planta.
Alargamento Excecional de Horário: – Aprovado, por unanimi-
dade, o alargamento excecional do horário até às 06:00 e a emissão
de uma Licença Especial de Ruido até às 03:00, à Associação Turma
dos Melhores.
Festival Folclore 2014 – Apoio: – Aprovado, por unanimidade,
suportar a despesa com a confeção de uma refeição para os grupos
participantes do II Festival do Emigrante, realizado no passado dia 24
de agosto de 2014, no valor de 692,07€, atividade desenvolvida pelo
Rancho Folclórico de Sever do Vouga em parceria com o município.
Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do
Vouga – Utilização da Piscina Municipal: – Aprovada, por una-
nimidade, a redução em 70% do valor total das taxas de utilização da
Piscina Municipal durante o passado mês de julho.
Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Renovação de
Acordo de Cooperação – Componente Refeição: – Aprovada, por
unanimidade, a renovação dos Acordos de Cooperação celebrados entre
o Município e a Associação Pró-Cidadão Deficiente Integrado, a Funda-
ção Bernardo Barbosa de Quadros, o Centro Social Paroquial Maria da
Glória e a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, com vista à
prossecução da componente de apoio à família relacionado com o forne-
cimento das refeições da rede pré-escolar, para o ano letivo de 2014/2015.

Reunião ordinária
8 de outubro de 2014
Projetos-Âncora Promovidos pela Adrimag – “Montemuro,
Arada e Gralheira, EEC”: – Aprovado, por unanimidade, suportar o
pagamento da parte não comparticipada pelo QREN, que corresponde
a 36.356,10€ (trinta e seis mil, trezentos e cinquenta e seis euros e dez
cêntimos), valor dividido em três anos (9.100,21€ em 2013, 13.450,78€

em 2014 e 13.805,11€ em 2015), e relacionada com intervenções a
realizar no concelho e que venham a ter impacto neste município.

Plano Sinalização – Estreitamento Faixa Rodagem E.M. 569
(Escalão de Ermida): – Aprovado, por unanimidade, o plano de
sinalização do estreitamento temporário da faixa de rodagem da E.M.
569, para a execução de extensómetros, no âmbito da empreitada
geral de construção do aproveitamento hidroelétrico de Ribeiradio-
-Ermida.
Licenciamento Festa das Eiras – Ratificação: – Ratificada, por
unanimidade, a emissão de uma Licença de Recinto Improvisado para
a realização da Festa das Eiras.

berado, por unanimidade, aprovar o alargamento excecional do horá-
rio do Bar localizado na Praia Fluvial até às 06:00 nos próximos dias
29 e 30 de agosto de 2014.

3.ª Revisão Orçamental de 2014: – Deliberado, por unanimi-
dade, submeter esta revisão à Assembleia Municipal, para efeitos de
aprovação, a primeira proposta de Revisão Orçamental.



Serviços de interesse público
prestados por privados

Telefones úteis

Serviços públicos prestados
pelas Juntas de Freguesia
e C.M. Sever do Vouga

ACRPV – Associação Cultural, Recreativa 
de Pessegueiro do Vouga
Escola de Patinagem – Pavilhão António Tavares da Silva
Feira Nova – Pessegueiro do Vouga
Telefone 234 551 135
Sábados das 9h30 às 11h00
Ambos os sexos a partir dos três anos – Gratuito

Escola de Futebol «Pessegueirense» 
Telefone 918 688 698
Escalões de Iniciados, Juvenis e Júniores
Idades a partir dos 13 anos até aos 18 anos

Escola de Futebol «Sever Fintas»
Campo Municipal de Padrões
Telefone 969 135 339 e 916 842 853
Sábados das 10h00 às 12h00, Segundas-Feiras das 18h30 
às 19h30 e Quartas-Feiras das 18h30 às 19h30

Escola de Música Pentagrama
Rua do Casal – Sever do Vouga
Telefone 965 075 649
Órgão, Viola, Violino, Piano, Bateria e Instrumentos de Sopro
Todos os dias da semana (excepto às Terças-Feiras)

Escola de Música da Banda União Musical
Pessegueirense
Pessegueiro do Vouga 
Telefone 916 052 711
Segunda-Feira a Sexta-Feira das 17h00 às 20h00
Sábados das 9h00 às 17h00

Escola de Música da Filarmónica Severense 
Sever do Vouga – Sábados à tarde
Telefone 234 551 077 e 962 017 264

Audioglobo Academia 
Avenida Comendador Augusto Martins Pereira
Telefone 234 591 078
Todos os dias das 14h00 às 20h00

Câmara Municipal de Sever do Vouga . . . . . . . . . . .  234 555 566

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 555 567

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 555 568

CPCJ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 590 474

Piscina Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 556 206

Centro das Artes e do Espectáculo  . . . . . . . . . . . . .  234 590 470

Biblioteca Municipal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 550 030

Repartição de Finanças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 590 820

Tesouraria da Fazenda Pública . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 590 836

Conservatória do Registo Civil e Predial  . . . . . . . . .  234 556 136

Cartório Notarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 551 402

Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga  . . . . . . .  234 555 738

Tribunal Judicial de Sever do Vouga  . . . . . . . . . . . .  234 590 270

Centro de Saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 590 450

Agrupamento de Escolas Sever do Vouga  . . . . . . .  234 550 130

Guarda Nacional Republicana (GNR)  . . . . . . . . . . . .  234 551 225

Correios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 590 100

EDP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  800 506 506

A.P.C.D.I. – Lar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 590 280

A.P.C.D.I. – CAO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 555 926

Fundação Bernardo Barbosa de Quadros – Rocas . .  234 558 452

Centro Social M.ª da Glória de Almeida Pinho –

Silva Escura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 552 232

Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem

de Sever do Vouga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 555 930

Fundação Mão Amiga  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 591 056

Santa Casa da Misericórdia (Lar)  . . . . . . . . . . . . . . .  234 555 493

Santa Casa da Misericórdia (Creche)  . . . . . . . . . . .  234 551 642

Biblioteca Municipal

Piscina Municipal

Centro das Artes e do Espectáculo de Sever do Vouga
Espectáculos todos os fins de semana

Ringues Polidesportivos em todas as freguesias
Uso livre

Praia Fluvial Quinta do Barco
Utilização Livre, vigiada com Nadador Salvador

Parque Infantil da Vila
Uso livre, apenas para crianças. Arruamento novo

Cascata da Cabreia
Uso livre

Cascata do Silveda 
Uso livre

Parque de Merendas do Arestal
Uso livre

Parque Urbano da Vila
Uso livre

Envie as suas sugestões para:

cm.sever@cm-sever.pt

•

Desejo receber o Boletim Municipal

Nome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Morada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Codigo Postal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Localidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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