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Editorial
Chegados ao final do ano de 2018, e coincidindo este período em grande parte com o primeiro ano do atual 
mandato que se iniciou em outubro de 2017, é importante e necessário dar a conhecer, em jeito de balanço, 
as atividades do município e as suas principais linhas de ação.
O ano de 2018 foi, para mim particularmente, um ano difícil por motivos de saúde, que me levaram a não 
estar em permanência ao serviço da autarquia, mas que não impediram que fosse acompanhando e coorde-
nando, umas vezes à distância e outras mais próximo, todo o desenvolvimento do nosso Plano de Atividades.
Continuando a apostar muito nas pessoas e na área social, desenvolveram-se muitas atividades direcionadas 
a toda a população, bebés, crianças, jovens, adultos e àqueles a quem a idade já transmitiu muito saber e 
experiência, garantindo-se a envolvência e participação de todos.
Os nossos principais eixos de atuação priorizaram estrategicamente a coesão social (educação, ação social e 
cultura), a coesão territorial (desenvolvimento urbano, reabilitação, turismo, melhoria das acessibilidades e 
da mobilidade) e a sustentabilidade (aumento da competitividade e preservação ambiental).
Os setores da educação e cultura, enquanto pilares do desenvolvimento das sociedades, foram muito traba-
lhados e com várias atividades e realizações, não só nos espaços destinados a esses fins (CAE, Biblioteca, Mu-
seu, Escolas, VougaPark, etc…), mas também nos espaços públicos (Ficavouga, Feira do Mirtilo, Feira Medieval, 
Festim, Festival Internacional do Cinema, Festival de Guitarras, Festa da Lampreia e da Vitela, Rota do Cabri-
to, contribuindo todos eles para dinamizar a economia local e regional.
Como podem confirmar nas páginas seguintes desta edição única do boletim municipal, muitas foram as 
ações levadas a cabo pelo município e que assim podem ser analisadas e apreciadas pelos munícipes, ser-
vindo também o mesmo para uma melhor avaliação daquilo que é o desempenho da autarquia.
Iniciou-se a construção de um equipamento importante como o Centro Escolar de Sever do Vouga, que virá 
contribuir para melhorar a qualidade do ensino, e concluiu-se o Eco Centro que melhorará a qualidade am-
biental e permitirá um desenvolvimento sustentável do concelho.
É com otimismo, mas com grande sentido de responsabilidade, que enfrentamos o novo ano, contando com 
os contributos de todos para ultrapassar as barreiras e obstáculos que forem surgindo e atingir o desenvolvi-
mento que todos desejamos.
Um 2019 muito próspero para todos.
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Durante todo o dia de 20 de 
junho, 65 crianças e jovens do 2.º 
ciclo viveram “Uma Aventura no 
Parque”. A Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens (CPCJ), com 
o apoio da Câmara Municipal de 
Sever do Vouga, preparou um dia 
especial no Parque Urbano da 
Vila, que contou com a parceria 
da AMH Consulting e Boca do 
Lobo, responsáveis pela dinami-
zação das atividades. Sensibilizar 
a comunidade para os direitos da 
criança foi o principal objetivo.
Cerca de 20 monitores (voluntá-
rios, técnicos das IPSS e membros 
da própria CPCJ) acompanharam 
os participantes que puderam ex-
perimentar paintball, tiro ao arco, 

Crianças e jovens 
viveram “Uma 
Aventura no 
Parque”

jogos tradicionais, artes gráficas 
e até assistir ao jogo da seleção 
nacional no Museu Municipal. Foi 
ainda servido um almoço con-
vívio, com febras no pão, águas, 
sumos e fruta, preparado pelos 
funcionários da autarquia. 
A iniciativa, promovida pela CPCJ, 
em estreita colaboração com 

a câmara, contou ainda com o 
apoio dos Bombeiros Voluntários 
de Sever do Vouga, Supermer-
cado Laranja (Extra); Pingo Doce; 
Agrobela; Padaria S. Martinho; 
Padaria S. Mamede; Padaria Flor 
do Vouga; Pastelaria Confiança; 
Padaria Massas Vouga; Talho 
Galante e Talho Central.

Pelo terceiro ano consecutivo, 
o Município de Sever do Vouga 
recebeu a distinção de “Autarquia 
+ Familiarmente Responsável”, 
atribuído pelo Observatório das 
Autarquias Familiarmente Res-
ponsáveis que distingue as Câma-
ras Municipais pelas práticas 
adotadas em prol das famílias.
“A nossa prioridade são as pes-
soas. A ação social faz parte do 
nosso ADN, sendo esta a nossa 
maior aposta que se reflete em 
diferentes áreas de governação”, 
afirma o presidente da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga, 
António Coutinho, dando como 
exemplo os incentivos à natali-
dade e ao arrendamento urbano, 
bem como o apoio na reparação 
de habitações, o aumento do 
número de bolsas de estudos, 

“Autarquia + 
Familiarmente 
Responsável”

os diferentes projetos culturais 
dirigidos às famílias, ações de for-
mação parental, entre outros.
O Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis 

analisa as políticas da família em 
diferentes vertentes que vão da 
habitação aos apoios às famílias 
com necessidades especiais, 
educação, cultura e outros.

A entrega das bandeiras decorreu 
a 21 de novembro, em Coimbra.
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Com vista a alertar para a preven-
ção dos maus tratos a que muitas 
crianças e jovens estão sujeitos, a 
Comissão de Proteção de Crianças 
e Jovens associou-se à iniciativa 
da Rota das Laranjeiras, no mês 
de abril. Durante o percurso, os 
participantes foram desafiados 
com frases de sensibilização para 
a promoção de uma parentalida-
de positiva, através da valorização, 
elogio e respeito. Foi ainda coloca-
da à disposição dos participantes 
a história do laço azul. 

Prevenção 
dos maus tratos

As forças de segurança do distri-
to de Aveiro reuniram em Sever 
do Vouga para participar no 
workshop sobre Violência Do-
méstica, organizado pela Rede 
de Intervenção na Violência 
Doméstica (RIVD) de Sever do 
Vouga, no âmbito do seu quin-
to aniversário, com o apoio da 
Câmara Municipal.
Mais de 30 militares da GNR par-
ticiparam na ação que decorreu 
na Biblioteca Municipal, na tarde 

Rede 
de Intervenção 
na Violência 
Doméstica

de 5 de dezembro. A iniciativa foi 
orientada pela jurista Elisabete 
Brasil, especialista em Violên-
cia Doméstica, e contou com 
a presença do Procurador, Dr. 
Domingos Santos (Departamen-
to de Investigação e Ação Penal 
de Aveiro).
Recorde-se que o Município 
de Sever do Vouga, consciente 
da gravidade da problemática 
da violência doméstica, e em 
colaboração com o Centro de 
Saúde de Sever do Vouga, criou a 
Rede de Intervenção na Violên-
cia Doméstica (RIVD) de Sever 
do Vouga, a 25 de novembro de 
2013, data que assinala o Dia 
Internacional pela Eliminação da 
Violência contra as Mulheres.

Ação decorreu no âmbito do 5º aniversário

A Comissão de Proteção de Crian-
ças e Jovens de Sever do Vouga, 
no âmbito do desenvolvimento 
das suas competências, na sua 
modalidade alargada, promoveu 
uma iniciativa de Natal destina-
da aos alunos do sétimo ano de 
escolaridade do concelho.
Os alunos receberam uma caixa 
mistério com cerca de 100 frases 
alusivas à família, parentalidade, 
promoção dos direitos e ativida-
des a desenvolver em família.

CPCJ entrega 
caixa mistério
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PAPERA: seis 
associações
contempladas
Com seis associações contem-
pladas, Sever do Vouga é o 
concelho com o maior núme-
ro de projetos aprovados pelo 
PAPERA-Programa de Apoio a 
Projetos e Eventos da Região de 
Aveiro. Esta 9.ª edição apoiou 
35 projetos para a valorização 
do território, o maior número 
desde o início do programa, em 
2010. Também o orçamento foi o 
maior de sempre: 40 mil euros.
Os projetos selecionados foram 
os seguintes: XXXVI Festival 
de Folclore de Rocas do Vou-
ga, organizado pelo Centro de 
Recreio e Cultura de Rocas do 
Vouga (925,00 euros), o Mirtilo 
Cup’18, organizado pelo Sever 
Fintas (500,00 euros), o Teatro 
Porta-a-Porta, organizado pela 
Severi-Associação Cultural e de 
Expressão Dramática de Sever 
do Vouga com (1.200,00 euros), 
o Vouga Race, organizado pelo 
Viking Kayak Clube (1.200,00 eu-
ros), o Torneio de Futebol Infantil 
Fut’Vouga, organizado pela Ju-
ventude Académica Pesseguei-
rense (500,00 euros) e o Festival 
Pedras Morenas, organizado pela 
Associação Irmãos Unidos das 
Talhadas (875,00 euros).
A assinatura dos Acordos de 
Financiamento decorreu no dia 
2 de março, no Salão Nobre da 
Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro.

Pelo segundo ano consecutivo 
(Natal de 2017 e 2018), o BPI sele-
cionou a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens de Sever 
do Vouga para beneficiar da sua 
campanha de Natal. Em 2017, 
foram apoiadas 20 e em 2018, 41 
crianças, através da oferta de um 
presente mistério.

Natal BPI

Sever do Vouga é um dos 23 Mu-
nicípios que integram o projeto 
“Noite Saudável das Cidades do 
Centro de Portugal”. Contribuir 
para o aumento da segurança e 
qualidade de vida nos contextos 
recreativos noturnos das cidades 
da Região Centro é o objetivo do 
projeto que pretende investir na 
prevenção da violência interpes-
soal, do abuso de álcool e consu-
mo de drogas ilícitas, e da sinis-
tralidade rodoviária, a par com a 

Noites saudáveis promoção/reforço da segurança 
e resiliência comunitárias. 
A iniciativa é apoiada pela Co-
missão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Centro 
(CCDRC), no âmbito do “Centro 
2020”, e coordenada cientifica-
mente pelo Centro de Prevenção 
e Tratamento do Trauma Psico-
génico (CPTTP), do Centro de 
Responsabilidade Integrado de 
Psiquiatria – Centro Hospitalar e 
Universitário de Coimbra (CHUC), 
e pelo Instituto Europeu para 
o Estudo dos Fatores de Risco 
(IREFREA Portugal). 

XX Passeio Sénior: 
centenas cumpriram tradição

Foi em ambiente de festa que 
decorreu a XX edição do Passeio Sé-
nior, no dia 12 de outubro. Este ano, 
o destino foi a Quinta do Cruzeiro, 
em Vila Praia de Âncora (Cami-
nha). Uma organização da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga, em 
estreita colaboração com as Juntas 
de Freguesia locais.
António Coutinho, presidente da 
Câmara Municipal de Sever do Vou-
ga, explica que “o Passeio Sénior 

enquadra-se na política de ação 
social do Município que, através 
de um conjunto de medidas, pro-
cura combater o isolamento em 
que alguns seniores vivem e pro-
mover uma terceira idade ativa”. 
O autarca sublinha ainda o papel 
das Juntas de Freguesia locais que 
“colaboram de forma estreita com 
a autarquia, o que também ajuda 
a explicar o sucesso da iniciativa ao 
longo dos anos”.

Colaboração das Juntas de Freguesia contribui para o sucesso da iniciativa

Projeto foi a presentado a 4 de outubro 
na Biblioteca Municipal
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O “Just a Change”, projeto de 
empreendedorismo social, 
regressou a Sever do Vouga, no 
Verão. Numa parceria entre a 
Câmara Municipal de Sever do 
Vouga, Fundação Edite Costa 
Matos, Mão Amiga e Associação 
“Just a Change”, cerca de 40 
voluntários reabilitaram oito ha-
bitações degradadas de famílias 
carenciadas. Um investimento 

por parte da autarquia na ordem 
dos 44.500,00 euros renovado 
através de protocolo, assinado a 
4 de junho.
Promover a dignidade habita-
cional é o principal objetivo do 
projeto que vai ao encontro das 
preocupações da autarquia. A 
iniciativa veio “complementar o 
trabalho que a Câmara tem de-
senvolvido através dos seus pró-

“Just a Change” regressou 
a Sever do Vouga

prios programas, como é o caso 
do anterior programa “Casa+” 
(substituído pelo Regulamento 
Municipal para a reabilitação de 
habitações de famílias carencia-
das no ano 2017), ou ainda outros 
parceiros, sendo exemplo disso a 
Escola Profissional de Aveiro e o 
projeto “Potencial Positivo”, refe-
riu o vereador Raul Duarte, duran-
te a assinatura do protocolo.
A iniciativa conta com um gran-
de envolvimento da comunidade, 
através de diferentes instituições 
e particulares, o que contribuiu 
para o seu sucesso. Em 2017, 
foram reabilitadas 11 casas.

No âmbito do Dia Municipal para 
a Igualdade, o serviço de Ação 
Social do Município de Sever do 
Vouga lançou o desafio ao Agru-
pamento de Escolas de Sever do 
Vouga, mais precisamente aos 
jardins de infância. O resultado 
foram desenhos que retratam o 
olhar dos mais novos sobre o tema 
da Igualdade e que se encontram 
expostos no átrio do edifício da 
Câmara Municipal.

Dia Municipal para a Igualdade

Com as imagens que resultaram 
destes trabalhos, e dando conti-
nuidade ao trabalho já desenvolvi-
do em anos anteriores, foram fei-
tos individuais alusivos ao dia para 
serem utilizados pelos restauran-
tes, pastelarias e toda a comu-
nidade escolar. A data foi ainda 
assinalada com a distribuição de 
flyers, bem como a divulgação de 
um guia online para a utilização 
da linguagem inclusiva.

Depois

AntesIniciativa  conta com um grande 
envolvimento da comunidade severense

Antes Depois
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O Município de Sever do Vouga 
organiza desde o ano 2010 a 
iniciativa Cabaz de Natal para as 
famílias mais vulneráveis do con-

Cabaz de Natal celho. Todos os anos várias enti-
dades são desafiadas a colaborar 
nesta iniciativa. Este ano, 
os cabazes foram distribuídos nos 
dias 20 e 21 de dezembro, a 179 
famílias. Ao todo foram benefi-
ciadas mais de 425 pessoas, das 

quais 84 são crianças. Até então, 
a inexistência de uma articulação 
entre as entidades que apoiavam 
as famílias levava, em alguns 
casos, à duplicação de apoios. 
Ao assumir a coordenação desta 
iniciativa solidária, o Município 
garante a entrega a um maior nú-
mero de famílias sinalizadas pelas 
IPSS e parceiros. Ao longo dos 
anos, tem aumentado o número 
de empresas e comércio que se 
associam a esta iniciativa. 
Os cabazes têm sido constituídos 
por: bacalhau, azeite, bolo-rei, um 
cacete, açúcar, farinha e chocola-
tes em agregados com crianças.
O Município agradece a todas as 
entidades envolvidas.

Enquadrada na política de 
promoção do sucesso escolar, a 
Câmara Municipal de Sever do 
Vouga, uma vez mais, ofereceu 
os cadernos de atividades a to-
dos os alunos que frequentam o 
1.º Ciclo do Ensino Básico. A me-
dida procura, sobretudo, apoiar 
as famílias severenses e ajudar a 
reduzir as despesas escolares.
“Optamos por dar continuidade 
a esta medida porque aposta-
mos de uma forma muito séria 
na Ação Social e defendemos 
que a Educação está na base do 
desenvolvimento do nosso Muni-
cípio”, explica o vice-presidente 
da Câmara Municipal, Almeida e 
Costa. Para o autarca, trata-se de 
“um investimento que contribui 
para reduzir os encargos das fa-
mílias e promover a igualdade 
de oportunidades entre os en-
carregados de educação com 
maiores dificuldades” e ainda 
“manter os atuais níveis quase 
inexistentes de insucesso escolar 
e contribuir para a fixação de 
famílias no território concelhio”.

Câmara Municipal 
oferece cadernos 
de atividades aos 
alunos do 1.º ciclo

O Município agradece o apoio de todas 
as entidades envolvidas.

Mais novos
festejam o Natal

À semelhança dos anos anterio-
res, a Câmara Municipal de Sever 
do Vouga cumpriu a tradição. A 
tradicional Festa de Natal, que 
decorreu nos dias 12 e 13 de de-
zembro, no Centro das Artes e do 
Espetáculo, foi um momento de 
verdadeira animação cultural diri-
gida às crianças que frequentam 
o pré-escolar do Ensino Público e 
Privado e o 1.º Ciclo do Ensino Bá-
sico do Agrupamento de Escolas 

de Sever do Vouga.
Os mais novos assistiram ao espe-
táculo “Arquipélago de Tesouros”, 
do Parque dos Talentos-Aveiro. 
No final, um convidado muito 
especial distribuiu uma prenda 
a cada criança, de acordo com a 
sua idade, bem como um lanche 
volante a todos os participantes.
Para o sucesso desta iniciativa, a 
Câmara Municipal conta com o 
apoio e colaboração da Direção 
Executiva do Agrupamento de 
Escolas de Sever do Vouga, bem 
como dos professores e assisten-
tes operacionais.

Espetáculo, prendas e lanches para os mais novos
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A Câmara Municipal de Sever do 
Vouga atribuiu um apoio integral 
à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Sever 
do Vouga, no valor de 37.500,00 
euros, para a aquisição de uma 
ambulância de transporte de 
doentes não urgentes. A bênção 
da nova viatura decorreu durante 
as comemorações do 58.º aniver-
sário da associação, assinalado a 
21 de outubro.
O apoio enquadra-se na estra-
tégia da política municipal, no 
âmbito da Proteção Civil. “Dentro 
da nossa capacidade orçamen-
tal, temos vindo a reforçar o 
apoio dado aos nossos bombei-
ros, reconhecendo-lhes a impor-
tância do trabalho desenvolvido. 
Sabemos das nossas responsabi-
lidades, enquanto Proteção Civil, 
e por isso mesmo os apoios são 

Câmara oferece 
ambulância aos 
Bombeiros Voluntários

mais que justos. Acreditamos 
que a nova viatura vem con-
tribuir para que os bombeiros 
sirvam ainda melhor a nossa 
comunidade, em especial a 
população mais envelhecida que 
é a que mais recorre ao serviço 
de transporte”, explica o vice-pre-
sidente da autarquia severense, 
Almeida e Costa.
Este ano, à aquisição da nova 
ambulância, somam-se o subsí-
dio de 25 mil euros, no âmbito 
da atribuição anual de subsídios 
às coletividades, e 30.214,33 
euros (Equipa de Intervenção 
Permanente). 
Nos últimos anos, a autarquia 
tem reforçado os apoios. Em 
2016, a transferência foi de 
65.410,98 euros, em 2017, de 
67.787,97 euros e este ano, 
92.714,33 euros.

“Maneiras 
de Sever” 
no Congresso 
Internacional 
das Cidades 
Educadoras

O projeto “Maneiras de Sever” 
representou Sever do Vouga no 
XV Congresso Internacional das 
Cidades Educadoras, que decor-
reu no Centro de Congressos do 
Estoril, em Cascais, entre os dias 
13 e 16 de novembro, sob o tema 
“A cidade, pertença das pessoas”.
Tendo em conta a temática do 
congresso, a autarquia severense 
lançou o desafio aos responsáveis 
do projeto para que participas-
sem no evento, com vista a pro-
mover as boas práticas que têm 
lugar no concelho, cujos objetivos 
norteiam a Rede Portuguesa das 
Cidades Educadoras, associação 
que o Município integra.
O Maneiras de Sever é um pro-
jeto de Design para a Inovação 
Social que visa, sobretudo, fixar 
a população jovem de Sever do 
Vouga. Surgiu em 2013 fruto da 
colaboração entre o Mestrado 
em Design da Universidade de 
Aveiro (por Pedro Fragoso Lopes) 
e a Fundação de Edite Costa 
Matos - Mão Amiga, tendo como 
parceiros a Câmara Municipal de 
Sever do Vouga e o Agrupamen-
to de Escolas.

O apoio enquadra-se na estratégia 
da política municipal, no âmbito 

da Proteção Civil.
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“Dou Mais Tempo à Vida”

Durante três meses, uma co-
munidade inteira uniu-se em 
torno de uma causa. Mais de 300 
voluntários envolveram-se no 
projeto comunitário “Dou Mais 
Tempo à Vida”, da Liga Portugue-
sa Contra o Cancro (LPCC). Com 
vista a promover a educação 
para a saúde e a prevenção do 
cancro, assim como divulgar as 
ações e serviços da LPCC, cerca 
de 50 atividades angariaram 
mais de 35 mil euros. 
“Não foi de ânimo leve que 
abraçamos este projeto e 
inscrevemos esta iniciativa no 
plano de atividades da Câmara 
Municipal. Entendemos que a 
causa é importante”, afirmou 
Almeida e Costa, vice-presidente 
da autarquia severense, durante 
a cerimónia de encerramento, 
deixando um agradecimento ao 
Núcleo Regional do Centro da 
LPCC por ter lançado o desafio a 
Sever do Vouga. 

Câmara reforça apoios 
na área social
A Câmara Municipal de Sever do 
Vouga atribuiu 172.400,00 euros 
às IPSS , coletividades e associa-
ções do Município. Ao todo foram 

55 instituições contempladas, 
um número que aumentou face 
ao ano passado (53) e que, como 
congratulou a autarquia, reflete 

um “maior dinamismo da nossa 
comunidade”.
A área social mereceu especial 
atenção, através de um reforço 
das verbas. É exemplo disso a As-
sociação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários, contemplada 
com 25 mil euros, e as IPSS, com 
11 mil euros cada uma. “O apoio 
dado nunca é o suficiente. Mas 
a verdade é que se trata de um 
grande esforço financeiro para o 
orçamento de um Município da 
nossa dimensão. Ainda assim, 
temos todo o gosto em transfe-
rir estas verbas e é com grande 
sentido de justiça que aplica-
mos os critérios para a definição 
dos valores”, explicou António 
Coutinho, referindo que das 55 
associações contempladas, 38 
tiveram um reforço de subsídio.
A cerimónia de entrega dos 
subsídios decorreu no dia 1 de 
agosto, no Salão Nobre da Câma-
ra Municipal.

A festa de encerramento de-
correu a 16 de junho, no Parque 
Urbano da Vila e contou com 
diferentes atrações: espaço saú-

de, tasquinhas, desporto, espaço 
criança e um palco por onde 
passaram testemunhos, muita 
música e dança.

Foram 55 as associações comtempladas

Severenses responderam com generosidade ao apelo de solidariedade
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Coletividades e respetivos subsídios

1  LANDSDSEVER                                       750,00 €
2  SEVERFINTAS                                         3 000,00 €
3  BUMP - Banda União 
Musical Pessegueirense                           10 000,00 €
4  A.P.E.E.A.J.E.F.R. - Ass. Pais de 
Rocas do Vouga                                         600,00 €
5  VIKING                                          500,00 €
6  Banda Filarmónica Severense           10 000,00 €

  JOVOUGA                                          1 600,00 €
APCDI                                         11 000,00 €

  Associação Desportiva e 
Cultural de Lourizela                          1 800,00 €

CSACJSV - Centro Social de 
Apoio à Criança e ao Jovem            4 000,00 €

APEEE Básica e Secundária 
de Sever do Vouga                          1 500,00 €

Centro Recreio Cultural 
de Rocas do Vouga                          11 000,00 €

AHT - Associação 
Humanitária de Talhadas           1 000,00 €

Associação Irmãos Unidos 
de Talhadas                                         300,00 €

Liga dos Amigos do Centro 
de Saúde de Sever do Vouga           600,00 €

MÃO AMIGA - Fundação 
de Edite Costa Matos                          3 000,00 €

Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários           25 000,00 €

SEVERI                                          1 200,00 €
Mimos e Tratos                             300,00 €
Clube Desportivo e 

Recreativo da Silveira                           500,00 €
APENEPEV - Ass. de Pais. 

Pessegueiro do Vouga                          600,00 €
Centro Desportivo e 

Cultural de Paradela                          800,00 €
Fundação Bernardo de Quadros    11 000,00 €
ACRPV - Ass. Cultural Recreativa 

de Pess. do Vouga                          9 500,00 €
Associação Apoio Social 

Humanitário Cedrinense           1 000,00 €
JAP - Juventude Académica 

Pessegueirense                                           10 000,00 €
Associação Cultural e Social 

de Couto Esteves                          850,00 €
LANCE - Liga dos Amigos 

Naturais de Couto Esteves           850,00 €

Liga dos Amigos do Folharido 
e Braçal                                                         800,00 €

Ass. Cultural e Desportiva 
de Dornelas do Vouga                          1 500,00 €

IDEALIZAR E CONCRETIZAR            800,00 €
Asssociação Águias da Mouta          300,00 €
Clube Recreativo e Cultural 

de Talhadas                                         850,00 €
Associação Desp. Cult. Rec. 

Senhorinhense                                         1 500,00 €
APENESEV - Ass. Pais Enc. Ed. 

Núcleo de Sever do Vouga           700,00 €
Rancho Folclórico de 

Sever do Vouga                                         1 500,00 €
Rancho Folclórico Infantil  

Florinhas de Silva  Escura             1 500,00 €
Associação Sempre Escola             600,00 €
Santa Casa da Misericórdia 

de Sever do Vouga                           11 000,00 €
VOUGA SPORT CLUBE           8 000,00 €

Grupo  CÁRITAS Paroquial           500,00 €
ASS. ARTESÃOS de 

Sever do Vouga                                         800,00 €
Ass. Pais Enc. Ed. 

de SILVA ESCURA                          600,00 €
ENCOSTA DE OLIVEIRA - 

Ass. Desenvolvimento Humano           600,00 €
ASS. Pais Encarregados 

de Educação de  Talhadas            500,00 €
Centro Social e Paroquial 

Maria da Glória                                          11 000,00 €
Ass. Pais Enc. Educação 

de Paradela do Vouga                           500,00 €
Ass. Desportiva Águias 

de Carrazedo                                          600,00 €
Clube de Caça e Pesca 

de Rocas e Couto Esteves           500,00 €
Rotary  Clube de 

Sever do Vouga                             1 500,00 €
Associação de Pais de Cedrim         500,00 €
Agrupamento de Escuteiros           500,00 €
Grupo Rec. C.  S. SilvaEscurense     1 500,00 €
Turma dos Melhores                          1 000,00 €
Associação  Social Cultural 

Recr. e Desportiva da Macida           500,00 €
  

  172 400,00 €
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A Câmara Municipal de Sever do 
Vouga atribuiu 35 bolsas de estu-
do aos alunos do Ensino Superior. 
Mais seis relativamente ao ano 
passado, sendo este o maior nú-
mero de atribuições de sempre.
A cerimónia decorreu na tarde 
de 8 de junho, no Salão Nobre 
do Município e contou com 

a presença dos bolseiros que 
assinaram um protocolo no qual 
se comprometem a disponibi-
lizar 25 horas anuais de serviço 
à comunidade, em atividades 
municipais, enquadrados nas 
suas áreas de formação, contri-
buindo para uma experiência 
extracurricular. O investimento 

Câmara atribui 
número recorde 
de bolsas de estudo

No dia 12 de outubro, Sever do 
Vouga foi um dos 11 locais em 
que decorreu a 13.ª edição do 
GIRO (GRACE, Intervir, Recu-
perar, Organizar). Um desafio 
lançado pelo GRACE-Grupo 
de Reflexão e Apoio à Cidada-
nia Empresarial que a Câmara 
Municipal de Sever do Vouga 
abraçou, com entusiasmo, desde 
o primeiro momento.
A intervenção decorreu na Serra 
do Arestal, mais precisamente 
num troço do percurso pedestre 

GIRO: Maior 
iniciativa 
de voluntariado 
corporativo

de 34.916 euros traduz, como 
explica a autarquia, a aposta na 
Ação Social.
“Ao apoiar a formação dos es-
tudantes, estamos a melhorar 
a qualificação profissional dos 
nossos jovens, contribuindo para 
o desenvolvimento de Sever 
do Vouga e do país”, explicou o 
presidente da Câmara Municipal, 
António Coutinho, acrescen-
tando que “as bolsas de estudo 
fazem parte da política muni-
cipal de apoio à Educação e à 
Juventude - que tem início no 
Ensino Básico e estende-se até 
ao Ensino Superior - além de 
serem um incentivo e reconhe-
cimento ao esforço e dedicação 
dos nossos jovens”.
Na primeira edição, em 2001, 
foram atribuídas 10 bolsas de 
estudo. Desde então, a autarquia 
já apoiou 357 jovens estudantes. 
“Há um conjunto de situações 
que alteram a vida das pes-
soas. Por vezes, a perda de um 
emprego altera completamente 
a dinâmica financeira de um 
agregado familiar. Estamos sen-
síveis a estes constrangimentos 
e a prova disso é o aumento do 
número de bolsas”, afirmou.

“PR1-Caminhos de S. Tiago” e 
contou com a participação de 
colaboradores da A. Silva Ma-
tos, Fundação Mão Amiga, Prio, 
Câmara Municipal de Sever do 

Vouga e Universidade de Aveiro. 
Além de limparem e removerem 
o lixo florestal, os voluntários re-
novaram a pintura da sinalética 
do percurso pedestre.

Eles trocaram um dia de trabalho pelo bem-estar da comunidade
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Com o arranque de mais um ano 
escolar, o Município de Sever 
do Vouga, enquanto entidade 
promotora, está a assegurar o 
Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições para 
os alunos do 1.º CEB do concelho, 
tendo por base uma candidatura 
ao Ministério de Educação, em 
colaboração com o Agrupamen-
to de Escolas de Sever do Vouga. 
Para tal e após o levantamento 
das necessidades físicas, logís-
ticas e de recursos humanos, a 
Autarquia procedeu à criação 
das condições adequadas para o 
funcionamento do mesmo, reno-
vando protocolos / parcerias com 
as IPSS locais, para o assegura-
mento das refeições ao longo do 
ano letivo de 2018/2019. Presen-
temente estão abrangidos 295 
alunos neste Programa.

A realidade do Turismo em 
Sever do Vouga foi o tema 
do encontro organizado pela 
turma do 3.º ano do Curso 
Profissional Técnico de Tu-
rismo Ambiental e Rural do 
Agrupamento de Escolas de 
Sever do Vouga. A iniciativa, 
que decorreu na manhã de 
23 de março, contou com 
testemunhos de empreende-
dores e da Câmara Municipal 
de Sever do Vouga, através do 
seu vice-presidente, Almeida 
e Costa, e de Graciela Figuei-
redo, responsável pelos Servi-
ços de Turismo e Cultura.

Pensar 
o Turismo 
em Sever 
do Vouga

Como aconteceu em anos an-
teriores, o início das atividades 
letivas e a sua articulação com os 
horários de transportes carecem 
anualmente de um acompanha-
mento sistemático e dinâmico, 
por forma a proceder aos devi-
dos ajustamentos para viabilizar 
o seu normal funcionamento.
Deste modo, o arranque dos 
transportes escolares merece 
sempre particular atenção por 
parte da Câmara Municipal e das 
instituições envolvidas no pro-
cesso, tendo em vista o seu pleno 
funcionamento, no respeito 
pelos horários e pela segurança 
dos alunos.
Para além destas questões de 
segurança e do transporte asse-
gurado, a Autarquia e demais en-

Transportes 
Escolares 

Arranque do 
ano letivo 2018/2019

tidades responsáveis no processo 
educativo têm vindo a imple-
mentar um novo modelo para o 
1.º ciclo, de constituição de tur-
mas únicas ou de dois anos de 
escolaridade, visando com isso 
uma melhoria no sucesso edu-
cativo dos alunos. Este modelo 
implica um reajustamento do 
Plano de Transportes Escolares, 
com a criação de mais respostas 
ao nível dos transportes, repre-
sentando, consequentemente, 
um maior esforço financeiro por 
parte da autarquia. 

Foram renovados os protoco-
los com as IPSS locais para dar 
continuidade ao Programa de 
Desenvolvimento e Expansão 
da Rede Pré-escolar em todos 
os Jardins de Infância da rede 
pública do concelho onde estão 
implementadas as componen-
tes de apoio à família (almoço e 
prolongamento de horário). Pre-
sentemente, estão abrangidas 
173 alunos para a componente 
da refeição, e 133 alunos para a 
componente do prolongamento 
de horário.

Programa de 
Desenvolvimento 
e Expansão da 
Rede Pré-escolar 

O Município de Sever do Vouga 
aderiu uma vez mais, ao Progra-
ma das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular para todos os 
alunos do 1.º CEB, promovendo 
as parcerias locais, através do 
protocolo com o Agrupamento 
de Escolas de Sever do Vouga 
(parceiro obrigatório) e a IPSS 
local – Centro Social de Apoio 
à Criança e ao Jovem de Sever 
do Vouga. O programa abrange 
todas as escolas do 1.º CEB do 
concelho, apresentando um 
pacote de atividades constituído 
pelo Ensino de Inglês, Atividade 
Física motora, Atividades Lúdi-
co-Expressivas e Ciências Expe-
rimentais. A orientação técnica/
pedagógica é da responsabilida-
de do Agrupamento de Escolas 
de Sever do Vouga. 

Atividades de 
Enriquecimento 
Curricular - 1.º ciclo

Programa de 
Generalização do 
Fornecimento de 
Refeições - 1.º Ciclo
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Colmatar a distância entre a forma-
ção profissional e as necessidades 
reais das empresas. É o que propõe 
o projeto piloto “Do namoro ao 
casamento – uma prática de for-
mação em contexto de trabalho 
com sucesso!”. Durante três anos, 
Câmara Municipal de Sever do 
Vouga, Associação para a Educação 
e Valorização da Região de Aveiro 
(AEVA), através da Escola Profissio-
nal de Aveiro (EPA), e a empresa A. 
Silva Matos Metalomecânica, apoia-
das pelo Instituto Politécnico do 
Porto, vão unir esforços para criar 
uma nova metodologia de ensino 
e aprendizagem.
O projeto, que surge no âmbi-
to do Programa Erasmus+, na 
vertente das Parcerias Estraté-
gicas para o Ensino e Formação 
Profissional, procura contribuir 
para solucionar uma dificuldade 
antiga das indústrias nas áreas da 
Metalurgia, Mecânica, Mecatróni-

Projeto piloto 
de formação profissional

Em 2018, alunos dos cursos 
profissionais do Agrupamento 
de Escolas de Sever do Vouga 
e Escola Profissional de Aveiro 
realizaram um estágio curricular 
em alguns serviços e equipa-
mentos da Câmara Municipal de 
Sever do Vouga. 
“Foi um momento de apren-
dizagem constante, em que 
coloquei em prática alguns dos 
conteúdos abordados nas aulas”, 
afirma Marcelo Silva, finalista do 
Curso Profissional de Técnico de 
Turismo Ambiental e Rural, sobre 
o trabalho que desenvolveu no 
Museu Municipal. O jovem foi um 
dos alunos acolhidos para for-
mação em contexto de trabalho. 

Câmara acolheu 
estagiários

Uma oportunidade de valoriza-
ção profissional que a autarquia 
severense vê como um contribu-
to para a capacitação dos jovens 
para o mercado de trabalho.
A formação prática em contexto 
real de trabalho visa a aquisição 

e o desenvolvimento de com-
petências técnicas, relacionais e 
organizacionais relevantes para 
a qualificação profissional, bem 
como para a inserção no merca-
do de trabalho e ainda ao longo 
da vida. 

Parceria com a Escola Profissional de
Aveiro e A. Silva Matos Metalomecânica

Museu Municipal foi um dos equipamentos que  acolheu estagiários

ca e Manutenção Industrial que é 
encontrar mão de obra especiali-
zada. Com um financiamento de 
300 mil euros por fundos euro-
peus e parceiros internacionais 
em Espanha e Itália, a Câmara 
Municipal de Sever do Vouga 

acredita na mais-valia deste tra-
balho em conjunto. 
“Entendemos que, no âmbito 
das nossas competências, pode-
mos contribuir para o aumento 
da produtividade e competiti-
vidade do tecido empresarial 
e oferecer oportunidades aos 
jovens para se fixarem no con-
celho, através de uma maior 
oferta de trabalho”, explica a 
vereadora Elisabete Henriques.
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Recuperar a galeria ripícola e 
contribuir, de forma direta ou 
indireta, para o restabelecimento 
de habitats e fixação de espécies, 
bem como assegurar a conser-
vação da fauna e flora selvagens, 
através da plantação de espé-
cies autóctones e manutenção 

do local. Estes são alguns dos 
objetivos do projeto “Naturvou-
ga – Reabilitação das Margens Ri-
beirinhas”. Uma intervenção que 
será feita ao longo da margem 
incluída na Rede Natura – SIC Rio 
Vouga, desde o açude da Grela 
até à Foz e talude da ecopista.

Naturvouga – 
Reabilitação das 
Margens Ribeirinhas

A operação, financiada no valor 
total e elegível de 218.622,46 
euros, decorre no âmbito do Por-
tugal 2020, Programa POSEUR 
- Eixo III que visa a “proteção 
e reabilitação da biodiversida-
de e dos solos e promoção de 
sistemas de serviços ecológicos, 
nomeadamente através da Rede 
Natura 2000 e das Infraestrutu-
ras verdes”. 
No seguimento deste projeto já 
foi elaborado pelo Instituto de 
Ambiente e Desenvolvimento 
(IDAD) um estudo que tem como 
principal objetivo atualizar/ma-
pear a área de distribuição dos 
Habitats Naturais do Anexo I da 
Diretiva Habitats existentes na 
área de intervenção do proje-
to “NaturVouga - Reabilitação 
das Margens Ribeirinhas”. Isto 
porque a informação, existen-
te disponibilizada pelo ICNF e 
constante do Plano Setorial da 
Rede Natura 2000, poderá estar 
desatualizada face aos fatores 
que no terreno têm contribuído 
para a degradação dos valores 
em causa, nomeadamente as 
práticas silvícolas e a proliferação 
da vegetação exótica e de rápido 
crescimento.

Esclarecer a população sobre 
as questões relacionadas com a 
limpeza de terrenos e gestão de 
combustíveis foi o objetivo da ses-
são “Floresta Protegida, Floresta 
Segura”, que decorreu na manhã 
de 17 de fevereiro, no Centro das 
Artes e do Espectáculo. Uma 
organização do Gabinete Técnico 
Florestal da Câmara Municipal 
de Sever do Vouga, em estreita 
colaboração com o Núcleo de 
Proteção Ambiental da GNR de 
Águeda. Cerca de 300 pessoas 
esclareceram as suas dúvidas.

Câmara e GNR 
sensibilizaram 
para a limpeza 
de terrenos

Para quaisquer esclarecimentos 
resultantes da aplicação da lei, 
os munícipes devem contactar o 
Núcleo de Proteção Ambiental 
da GNR de Águeda, através do te-

lefone 234 622 417, ou o Gabinete 
Técnico Florestal da Câmara Mu-
nicipal de Sever do Vouga, através 
da engenheira Ana Silva.

Conservar a fauna e flora selvagem 
é um objetivo

Sessão contou com uma grande adesão da comunidade
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No âmbito do seu plano de ativi-
dades de sensibilização da defesa 
da floresta contra os incêndios, 
a Câmara Municipal de Sever 

Jornada sensibilizou 
para a limpeza de terrenos

Formação gratuita “Charcos com Vida”

No âmbito das atividades de 
Educação Ambiental, integradas 
no Programa Bandeira Azul 2018, 
o Município promoveu, nos dias 
30 de junho e 7 de julho, uma 
ação de formação acreditada 
para professores, e não só, deno-
minada “Charcos com Vida”, cuja 
entidade formadora foi o Centro 
Interdisciplinar de Investigação 
Marinha e Ambiental. 
A formação foi desenvolvida na 
componente teórica, no audi-
tório do VougaPark, e na com-
ponente prática, na praia fluvial 
Quinta do Barco.
A Campanha Charcos com 
Vida, desenvolvida pelo CIIMAR 
(Universidade do Porto), visa 
incentivar a utilização de charcos 
e pequenas massas de água para 
o desenvolvimento de ativida-
des de exploração científica e 

do Vouga, em estreita colabora-
ção com a Associação Florestal 
do Baixo Vouga (AFBV) e com o 
apoio das Juntas de Freguesia 

locais, organizou uma jornada de 
esclarecimentos e demonstra-
ções práticas no concelho.
As ações decorreram nas fregue-
sias de Talhadas (8 de março) e 
de Silva Escura e Rocas do Vouga 
(26 de março). Nesta última, a 
ação contou com a parceria da 
Cooperativa Agrícola de Sanfins.
Através da sensibilização para a 
importância da gestão florestal 
na prevenção de incêndios, com 
ênfase na realização das faixas de 
gestão de combustível, a jornada 
procurou aumentar a conscien-
cialização da comunidade sobre 
as medidas de proteção do ter-
ritório, visando contribuir para a 
mudança de atitudes de risco.
Para quaisquer esclarecimentos 
resultantes da aplicação da lei, 
os munícipes devem contactar o 
Núcleo de Proteção Ambiental 
da GNR de Águeda (234 622 417), 
ou o Gabinete Técnico Florestal 
da Câmara Municipal de Sever 
do Vouga, através da engenheira 
Ana Silva (234 555 566).

Ação foi desenvolvida com a Associação 
Florestal do Baixo Vouga e Cooperativa 
Agrícola de Sanfins

pedagógica e de observação da 
biodiversidade, bem como con-
tribuir para a sensibilização sobre 

a importância destes habitats 
e fomentar a sua construção e 
conservação.
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«Hora do Planeta»

No mês de fevereiro 
foram distribuídos 
pelo concelho sete no-
vos ecopontos (pape-
lão, vidrão e embalão) 
disponibilizados pela 
ERSUC e adquiridos 
ao abrigo de financia-
mento Portugal 2020.
Alguns contentores 
de separação seletiva 
que se encontravam 
danificados e/ou em 
mau estado de conser-
vação também foram 
substituídos.

O Município de Sever do Vouga 
associou-se ao movimento global 
criado pela World Wide Fund For 
Nature – Fundo Mundial para a 
Natureza (WWF) para travar as 
alterações climáticas e a perda 
de biodiversidade. No dia 24 de 
março, entre as 20h30 e as 21h30, 
foram desligadas as luzes edifício 
do Paços do Concelho, Parque 
Urbano da Vila e Rua do Jardim.
A iniciativa surge em 2007, na 
Austrália, quando 2,2 milhões de 
pessoas e mais de 2.000 empre-
sas apagaram as luzes por uma 
hora numa tomada de posição 
contra as alterações climáticas. 
Em Sever do Vouga, no âmbito 
da evolução da campanha «Hora 
do Planeta», a Câmara Municipal 
compromete-se em ir mais além. 
Com vista a valorizar os habitats 
ribeirinhos, assim como a sua 
envolvente, a autarquia irá dar 
prioridade às espécies autóctones 
e intervir no combate e controlo 
das espécies invasoras, através do 
projeto Naturvouga (ver página 13).

“Ataque” às acácias 
no Dia da Floresta/Árvore

Despertar a consciência ambiental 
nos mais jovens e provar que todos 
podem contribuir quando o assun-
to é a defesa da floresta. Foi com 
este objetivo que a Câmara Muni-
cipal de Sever do Vouga convidou 
uma turma do 8.º ano do Agrupa-
mento de Escolas local para uma 
ação de sensibilização especial que 
assinalou o Dia da Floresta/Árvore, a 
21 de março.
Durante a manhã, na Ecopista 
do Vouga, junto à Ponte do Poço 
de Santiago, os alunos tiveram a 
oportunidade de aprender fazendo. 
Com recurso ao método de contro-
lo por “descasque” – uma alternativa 
mais ecológica e natural – e de luvas 
calçadas, fizeram um verdadeiro 
ataque às Acácias Dealbatas, mais 
conhecidas por “mimosas”.

A técnica foi ensinada por Jorge 
Morais, da direção do Núcleo de 
Aveiro da Quercus que colaborou 
com a autarquia nesta iniciati-
va, coordenada pelo Serviço do 
Ambiente do Município, através da 
engenheira do Ambiente, Ana Silva. 
Através de uma incisão em anel, à 
volta do tronco, numa altura con-
fortável para quem realiza a ação, 
retira-se a casca ao redor de toda 
a árvore até à superfície do solo, 
“descascando-a” de preferência 
até à raiz. Com este método, o flu-
xo da seiva é interrompido e a ár-
vore seca. A melhor época para a 
realização do método, que requer 
temperaturas amenas e alguma 
humidade, é entre a Primavera/
início do Verão e o Outono/início 
do Inverno.

Mais equipa-
mentos para 
a recolha 
seletiva

Autarquia procurou despertar a consciência ambiental dos mais novos

As acácias são espécies  invasoras que ameaçam a vida  autóctone
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Além da interdição da Rua do 
Comércio ao trânsito motoriza-
do, durante o dia 22 de setem-
bro, foi dinamizada uma ativi-
dade no âmbito do tema anual 
“Combina e Move-te”, no dia 20 
de setembro, envolvendo uma 
turma do 4.º ano.
Depois de um “aquecimen-
to” com uma caminhada pela 
ecopista, foram apresentados 
alguns vídeos sobre segurança 
dos peões e dos ciclistas, após 
um enquadramento da Semana 
Europeia da Mobilidade e do Dia 
Europeu Sem Carros. Os alunos 
saborearam um lanche com 
produtos locais, dando enfo-
que à importância de consumir 
produtos locais, bem como a 
sua relação com a diminuição 

Dia Europeu Sem 
Carros/Semana 
Europeia da 
Mobilidade

da pegada ecológica. Seguiu-se 
uma ação prática de partilha de 
bicicletas na ecopista e experiên-
cia de utilização da bicicleta elé-
trica, junto ao edifício da antiga 

Estação de Paradela.
Esta ação visou também sensibi-
lizar para a qualidade do ar e do 
ambiente contra as alterações 
climáticas.

Entre outras ações, no centro da Vila, 
a Rua do Comércio foi encerrada ao trânsito

Ao abrigo do protocolo Biovespa, 
estabelecido com a Associação 
Refcast, foram realizadas, em 
maio, seis largadas do parasitoide 
Torymus sinensis, numa luta bioló-
gica contra esta praga. Os lugares 
onde decorreram as largadas, pre-
viamente sinalizados e visitados 
pela DRAP, foram os seguintes: 
Zevedinho; Granja; Fílveda; Talha-
das; Espinheiro e Senhorinha. O 

Vespa da Galha do Castanheiro

sucesso desta medida requer a 
colaboração dos proprietários que 
não devem intervir na área, seja 
através da mobilização do solo 
ou aplicação de produtos fitofar-
macêuticos nos soutos afetados 
pela praga, bem como nas suas 
imediações, depois da largada dos 
parasitoides. 
Os proprietários que possuam 
castanheiros afetados devem 

comunicar à DRAP do Centro ou 
à Câmara Municipal de forma a 
ficarem registados para possíveis 
largadas no próximo ano. De acor-
do com alguns registos e visita 
aos locais, estão sinalizadas mais 
quatro áreas para largadas futuras, 
nas freguesias de Pessegueiro do 
Vouga, Rocas do Vouga, Couto de 
Esteves e Sever do Vouga. 

As etapas da largada do parasitoide  Torymus Sinensis
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Praia fluvial Quinta do Barco 
destaca-se pela qualidade 
ambiental e acessibilidade

A praia fluvial Quinta do Bar-
co recebeu dois galardões que 
atestam a qualidade da sua 
água, infraestruturas e serviços. 
No início do mês de julho, num 
ato simbólico e informal, foram 
hasteadas as Bandeiras Azul e 
Praia Acessível – Praia para Todos. 
As bandeiras assinalam o empe-
nho e o compromisso da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga 
em fazer desta infraestrutura um 
dos muitos cartões de visita do 
concelho.
Com a atribuição da Bandeira 
Azul, um selo ecológico reco-
nhecido internacionalmente, a 
ABAE - Associação Bandeira Azul 
da Europa atesta a qualidade 
ambiental da praia fluvial Quin-
ta do Barco. Recorde-se que a 
associação atribui, anualmente, o 
galardão às praias fluviais e cos-
teiras que cumprem critérios nas 
áreas da Informação e Educação 
Ambiental, Qualidade da Água, 
Gestão Ambiental e Equipamen-
tos, Segurança e Serviços. 
Além da qualidade ambiental, 
a praia fluvial Quinta do Barco 

destaca-se pela acessibilidade. A 
Bandeira Praia Acessível – Praia 
para Todos tem sido atribuída 
desde o ano de 2006. O galardão 
é resultado de uma parceria entre 
o Instituto Nacional para a Reabi-
litação, a Agência Portuguesa do 

Bandeiras atestam qualidade 
da água e infraestruturas

Ambiente e o Turismo de Portu-
gal, tendo como objetivo dotar 
as zonas balneares de condições 
que permitam o seu uso univer-
sal, sem que se ponha em causa 
a idade e/ou as dificuldades de 
locomoção ou mobilidade.
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Ação de sensibilização 
contra incêndios em edifícios

No âmbito do regime jurídico de 
segurança contra incêndios em 
edifícios (SCIE), a Câmara Muni-
cipal de Sever do Vouga, com a 
colaboração do Comando Distrital 
de Operações de Socorro de Avei-
ro, organizou uma sessão de escla-
recimento, no dia 15 de junho, no 
Centro das Artes e do Espectáculo.
Após um enquadramento teórico, 

o público presente foi sensibi-
lizado para a necessidade de 
se implementarem projetos de 
segurança contra incêndios, bem 
como medidas de autoproteção 
em edifícios.
A ação enquadra-se na campa-
nha nacional de sensibilização da 
Autoridade Nacional de Proteção 
Civil (ANPC), no âmbito da Reso-

lução do Conselho de Ministros 
n.º 13/2018 que determina um 
conjunto de iniciativas sobre a 
divulgação e cumprimento do 
regime jurídico da segurança 
contra o incêndio em edifícios. 
A ANPC disponibilizou alguns 
contactos para esclarecimentos: 
800 203 203 (segunda a sexta) 
e scie@prociv.pt.

Psila Africana dos Citrinos

A Direção Regional de Agricul-
tura e Pescas do Centro (DRAP 
Centro) alerta para a obrigato-
riedade de poda e tratamento 
de citrinos (limoeiros, limeiras, 
laranjeiras doce e azeda, tangeri-
neiras, toranjeiras e cumquates) 
infestados com a psila africana 
dos citrinos ou Citrus Greening. 
São objeto de obrigatoriedade 

do cumprimento das medidas 
de proteção fitossanitária as 
seguintes freguesias: Cedrim 
e Paradela, Couto de Esteves, 
Pessegueiro do Vouga, Rocas 
do Vouga, Sever do Vouga, Silva 
Escura e Dornelas. 
A Trioza erytreae (Del Guercio), 
ou psila africana dos citrinos, 
é um inseto vetor da bactéria 

causadora da forma africana da 
doença conhecida como Citrus 
Greening (Candidatus Liberi-
bacter africanus Jagoueix, Bové 
& Garnier), uma das doenças 
mais destrutivas que ocorre em 
citrinos. As perdas na produção 
podem variar de 30% a 70% ou 
mesmo inviabilizar a citricultura, 
caso não sejam tomadas as me-
didas de controlo efetivas. 
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Sever do Vouga vai ter posto 
de carregamento para veículos elétricos

A Câmara Municipal de Sever do 
Vouga vai investir num posto de 
carregamento para veículos elétri-
cos. A nova infraestrutura insere-
-se no processo de expansão da 
MOBI.E, entidade gestora da rede 
nacional de mobilidade elétrica.
Sever do Vouga terá um posto de 
carregamento normal, com duas 
tomadas de 22KW de potência 
cada. A este posto de carregamen-
to serão afetos dois lugares de es-
tacionamento. A localização, num 
espaço central da Vila, o parque 

de estacionamento público, na 
Rua do Jardim, deve-se à existên-
cia de infraestruturas necessárias 
para a sua instalação. 
Trata-se, como explica a autarquia 
severense, de um “importante 
contributo para a mobilidade sus-
tentável, bem como um incentivo 
para que as pessoas optem por 
este tipo de veículo”, acrescen-
tando que visa, ainda, o “reforço 
da transição para uma economia 
com baixas emissões de carbo-
no”. A medida, que se preocupa 

com as gerações futuras, vai ao 
encontro dos anseios da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga, que 
tem vindo a implementar políticas 
ambientais para melhorar a quali-
dade do ar e de vida dos cidadãos.
A autarquia severense encontra-
-se, neste momento, a aguardar 
que a MOBI.E dê andamento ao 
processo de instalação.

A Câmara Municipal de Sever do 
Vouga e a AdRA - Águas da Re-
gião de Aveiro, S.A. desafiaram  os 
alunos do 3.º ano das escolas do 
1.º ciclo de Sever do Vouga. O con-
curso interescolar “A importância 
da água” consistia na elaboração 
de trabalhos em tela que expres-
sassem a importância da água 

Câmara e AdRA atribuem prémio 
ao Agrupamento de Escolas 
de Sever do Vouga

no município. A Escola Básica de 
Rocas do Vouga ganhou o prémio, 
um cheque no valor de 300 euros, 
que foi entregue ao Agrupamento 
de Escolas de Sever do Vouga.
A cerimónia contou com a pre-
sença do engenheiro Fernando 
Vasconcelos, administrador da 
AdRA, da engenheira Elisabete 

Henriques, vereadora da autarquia 
severense, e da professora Lurdes 
Alves, da direção do Agrupamento 
de Escolas de Sever do Vouga.
A vereadora Elisabete Henriques 
agradeceu o empenho e a dedica-
ção dos mais novos e do professor 
responsável na iniciativa, mostran-
do-se satisfeita com a sensibilida-
de daquele estabelecimento de 
ensino para as questões ambien-
tais. O valor do prémio, como 
adiantou o professor Feliciano 
Angélico, será direcionado para a 
aquisição de materiais para ativi-
dades desportivas dos alunos.

Trabalho VencedorNo final da cerimónia, houve lanche convívio



20

Município de Sever do Vouga  I Desporto

O relvado sintético do Centro 
de Recreio e Cultura (CRC) de 
Rocas do Vouga, no Campo de 
Jogos “Capitão Bernardo Bar-

bosa de Quadros”, em Rocas do 
Vouga, foi inaugurado, no dia 16 
de setembro, pelo presidente da 
Câmara Municipal de Sever do 

Câmara inaugurou 
terceiro relvado 
sintético do concelho

Desporto Adaptado - Natação

O Agrupamento de Escolas de 
Sever do Vouga organizou, com a 
colaboração da Câmara Munici-
pal de Sever do Vouga, a 1.ª con-
centração do quadro competiti-
vo do grupo equipa de Desporto 
Adaptado – Natação, em janeiro.
Para além dos alunos deste 
Agrupamento, participaram 

Vouga, António Coutinho. O in-
vestimento de 149.650,00 euros 
enquadra-se na política muni-
cipal de promoção do Desporto 
que prevê o melhoramento das 
infraestruturas existentes. Trata-
-se do terceiro campo com relva 
sintética no Município.
Com o objetivo de promover o 
desporto de qualidade, valorizar 
e apoiar o trabalho das associa-
ções do Município, a autarquia 
severense procedeu ao arrelva-
mento do campo. A empreitada 
contemplou, além do arrelva-
mento sintético, trabalhos de 
drenagem da área do campo e 
colocação de sistema de rega 
com oito aspersores. O campo 
apresenta marcação para futebol 
de 11 e duas marcações para fute-
bol de 7. Além dos trabalhos da 
empreitada, foram executados os 
arranjos exteriores à área de jogo, 
nomeadamente a colocação de 
vedação de madeira, limpeza e 
arranjos dos taludes, pavimen-
tação da entrada do campo e 
colocação de um reservatório de 
água para a rega da relva, bem 
como os trabalhos acessórios.
Para António Coutinho, trata-se 
de uma obra que vem reconhe-
cer de forma justa o trabalho fei-
to pelo CRC de Rocas do Vouga. 
A inauguração, bastante partici-
pada pela comunidade, contou 
com a presença do presidente e 
do vice-presidente da Associação 
de Futebol de Aveiro, Armé-
nio Pinho e José Neves Coelho, 
respetivamente, que elogiaram a 
qualidade da infraestrutura.

cerca de 80 alunos de mais seis 
escolas/agrupamentos: Escola 
Básica e Secundária Pe António 
Morais da Fonseca, Escola Básica 
de Pardilhó, Escola Básica Mon-
senhor Miguel de Oliveira, Escola 
Básica da Branca, Escola Secun-
dária de Albergaria-a-Velha e 
Escola Básica São João de Loure.

Com o objetivo de divulgar 
e enaltecer a nossa região, o 
Município de Sever do Vouga 
disponibilizou as instalações 
da piscina municipal durante a 
manhã e ofereceu a cada um dos 
participantes e professores uma 
lembrança alusiva ao ex libris da 
nossa terra, o mirtilo.

Promover o desporto, valorizar 
e apoiar o trabalho das associações
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O 39.º Grande Prémio 
Abimota em ciclismo foi 
para a estrada em junho. 
Uma das provas mais 
antigas do calendário 
velocipédico, inscrita na 
Federação Portuguesa 
de Ciclismo, que no seu 
último dia de compe-
tição (5.ª etapa) passou 
por Sever do Vouga. As 
duas metas de montanha 
encontravam-se localiza-
das no centro da vila (3.ª 
categoria) e em Talhadas 
(2.ª categoria).

Grande Prémio 
Abimota

Uma verdadeira festa do desporto 
em que a alegria marcou golos 
dentro e fora de campo. É assim 
que se vive o InterFreguesias, inse-
rido na programação da FicaVou-
ga, que decorre em julho.
Cerca de 200 crianças e jovens, 
dos sete aos 15 anos idade, vindas 
de todas as freguesias do conce-
lho, encontraram-se no relvado 
do Estádio Municipal dos Padrões 
para mostrar que o futebol é mais 
que uma competição, sendo tam-
bém um motivo para o convívio e 
partilha de momentos saudáveis.

InterFreguesias: 
a alegria a marcar 
golos

O InterFreguesias é uma organiza-
ção da Escola de Futebol Sever-
Fintas, em estreita colaboração 

com a Câmara Municipal de Sever 
do Vouga e apoio das Juntas de 
Freguesia locais.

Ralicross trouxe 
espetáculo

Em junho e outubro, o ralicross 
regressou a Sever do Vouga, mais 
precisamente ao Circuito do Alto 
do Roçário. Uma das melhores 
pistas do país em ambiente de 
festa, dezenas de pilotos, surpre-
sas para o público e uma organi-
zação que prima pela qualidade. 

Estes foram alguns dos ingre-
dientes que fizeram do 42.º e 43.º 
Ralicross verdadeiros momentos 
de espetáculo organizados pelo 
Vouga Sport Club, com o apoio 
da Câmara Municipal de Sever 
do Vouga.
Com provas pontuáveis para o 
Campeonato de Portugal de Ra-
licross, Kartcross e Super Buggy, 
as corridas em Sever do Vouga 
são, por norma, muito competi-

tivas e trazem para o concelho 
milhares de visitantes que, não 
raras as vezes, pernoitam nos 
alojamentos e aproveitam para 
conhecer um pouco mais o nos-
so concelho.

Bancadas cheias e boa disposição



22

Município de Sever do Vouga  I Desporto

Mirtilo Cup: quando 
o futebol promove 
Sever do Vouga

Sever do Vouga: 
um “Município Amigo 
do Desporto”
Sever do Vouga revalidou o título 
de “Município Amigo do Des-
porto”. O galardão é atribuído 
pela Associação Portuguesa de 
Gestão do Desporto (Apogesd) 
e Cidade Social, com o apoio 
institucional do Secretariado 
de Estado da Juventude e do 
Desporto.

“Pelo segundo ano consecuti-
vo fomos distinguidos a nível 
nacional pelas boas práticas 
desportivas, sendo este um 
reconhecimento de um trabalho 
feito, também, em parceira com 
os nossos clubes e associações”, 
afirma Almeida e Costa, vice-pre-
sidente da Câmara Municipal 

Com 60 equipas participantes, 
oriundas de cinco distritos e 
Espanha, e cerca de 1.100 atletas, 
divididos por nove escalões, a 5.ª 
edição do Mirtilo Cup superou 

de Sever do Vouga, responsável 
pelo Desporto. “Estamos no bom 
caminho, mas queremos fazer 
melhor e, neste sentido, vamos 
continuar a conjugar esforços 
para oferecer mais e melhores 
opções para a prática desporti-
va”, acrescentou o autarca.
O projeto “Município Amigo do 
Desporto” assume-se como uma 
rede de partilha, que privilegia 
a monitorização, o reconheci-
mento e a divulgação de boas 
práticas no âmbito municipal do 
desenvolvimento desportivo em 
Portugal, partindo dos projetos e 
ações implementados em cada 
concelho aderente ao programa.

todas as expetativas. Em seis dias, 
o Estádio Municipal dos Padrões 
recebeu mais de 10.000 pessoas 
que assistiram os mais de 110 
jogos disputados com muita ani-

mação e fair play.
Uma organização da Escola de 
Futebol SeverFintas, numa estreita 
parceria com o Município de 
Sever do Vouga, que está inseri-
da no calendário de atividades 
da Feira Nacional do Mirtilo. Ano 
após ano, o Mirtilo Cup dá provas 
de ser mais que um evento des-
portivo, assumindo-se como uma 
iniciativa de divulgação concelhia, 
através da promoção das poten-
cialidades de Sever do Vouga.

Uma das equipas que participaram no torneio
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Cerca de 30 jornalistas e 
bloggers de viagens, portugueses 
e espanhóis, estiveram em Sever 
do Vouga, no dia 23 de fevereiro, 
no âmbito de uma “press trip” 
às Montanhas Mágicas®. Uma 

Jornalistas e bloggers de viagens 
visitaram Sever do Vouga

organização da ADRIMAG, em 
parceria com a Entidade Regio-
nal de Turismo do Centro e apoio 
da Câmara Municipal de Sever 
do Vouga.
Os profissionais da comunica-

ção, especializados em viagens 
e turismo, descobriram alguns 
dos encantos da Rota da Água e 
da Pedra no nosso concelho. A 
Ecopista do Vouga, a Ponte do 
Poço de Santiago, a praia fluvial 
Quinta do Barco e a Albufeira 
de Ribeiradio foram os locais 
visitados. Recorde-se que a rota 
atravessa os sete municípios que 
integram o território das Monta-
nhas Mágicas®, a saber: Sever do 
Vouga, Castro Daire, São Pedro 
do Sul, Arouca, Castelo de Paiva, 
Vale de Cambra e Cinfães.
O grupo experienciou ainda 
algumas atividades de lazer na 
albufeira, como a canoagem, 
stand up paddle e um passeio 
de lancha. No final do dia, os 
jornalistas e bloggers pernoi-
taram nas diferentes unidades 
de alojamento local e rural de 
Sever do Vouga. Esta “press trip” 
foi uma das ações do projeto de 
Internacionalização das Monta-
nhas Mágicas®, promovido pela 
ADRIMAG e cofinanciado pelo 
Compete 2020 no âmbito do 
SIAC Internacionalização.

Sever do Vouga esteve repre-
sentado no concurso nacional 
“7 Maravilhas à Mesa”, que visa 
promover os patrimónios gas-
tronómicos, históricos, culturais 
e naturais que marcam a iden-
tidade de Portugal. A mesa da 
Encosta dos Túneis, alojamento 
turístico promotor da candidatu-
ra, participou na iniciativa.
A Câmara Municipal de Sever do 
Vouga apoiou esta ação e apro-
vou, por unanimidade, em reu-
nião do Executivo Municipal, o 
jantar e o transporte de autocar-
ro de um grupo de 60 pessoas. 
A comitiva deslocou-se a Tomar, 

Sever do Vouga 
no concurso para 
as “7 Maravilhas 
à Mesa”

Na sequência da visita, vários artigos 
sobre Sever do Vouga foram publicados

onde decorreu a transmissão 
de uma gala, com vista a apoiar 
Sever do Vouga nesta iniciativa 
que promoveu o que de melhor 
o concelho tem para oferecer. 

Broa de milho, vitela assada, mir-
tilo e o rio Vouga foram alguns 
dos ingredientes que fizeram da 
mesa de Sever do Vouga, uma 
experiência única.

Fotografia oficial do livro  "As mesas que ainda ninguém experimentou"
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Gaiteiros, dançarinas orientais, 
saltimbancos e contadores de 
histórias animaram Sever do 

Sever do Vouga 
recuou no tempo com 
a Feira Quinhentista

Vouga durante a Feira Quinhen-
tista que regressou nos dias 28 
e 29 de abril. Uma organização 

da Câmara Municipal, com a 
colaboração da Associação de 
Artesãos e coletividades locais, 
que assinala uma importante 
data na construção da identidade 
concelhia: a atribuição do Foral 
a Sever do Vouga pelo Rei D. Ma-
nuel I (29 de abril de 1514).
A Feira Quinhentista é um convite 
que o Município de Sever do 
Vouga faz a todas as famílias, com 
atrações nas áreas do teatro, mú-
sica, dança, circo, jogos populares 
e tradicionais e, ainda, ativida-
des pensadas especialmente 
nos mais novos, como o espaço 
encantado com fadas, duendes e 
outros seres imaginários. Artífices 
e regatões animaram o Jardim 
do Lago que teve tabernas com 
iguarias de épocas passadas. Uma 
verdadeira viagem no tempo que 
transportou os visitantes para um 
ambiente feito de História e histó-
rias, numa altura em que as lam-
preias eram usadas como forma 
de pagamento de impostos.

Dois dias de grande animação, 
apesar da chuva que se fez sentir
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dos produtos locais.
Através da gastronomia, os 
profissionais do setor do Turismo 
e visitantes foram convidados a 
descobrir Sever do Vouga. Inicia-
tivas como a Rota da Lampreia 
e da Vitela, a Feira Nacional 
do Mirtilo e a Rota do Cabrito, 
que decorrem ao longo do ano, 
como explica o vice-presidente 
da Câmara Municipal, Almeida e 
Costa, “refletem o compromisso 
da autarquia para a divulgação 
dos produtos locais”, acrescen-
tando que “promover Sever do 
Vouga enquanto destino turísti-
co de excelência é um trabalho 
global que passa pelos diversos 
agentes locais e não se esgota 
na ação da autarquia. Todos, 
através das nossas ações, con-
tribuímos para dar bom nome e 
imagem a Sever do Vouga”.

Município de Sever do Vouga  I Turismo/Cultura

Sever do Vouga continua a apos-
tar na gastronomia como fator 
de promoção territorial. Entre 
os dias 3 e 11 de março, decorreu 
a Rota da Lampreia e da Vitela, 
iniciativa organizada em estreita 
parceria com a Confraria Gas-
tronómica de Sever do Vouga e 
que conta com a colaboração 

A gastronomia foi o mote para 
a promoção de Sever do Vou-
ga como destino turístico de 

Sever do Vouga 
promove território 
na BTL

excelência, durante a 30.ª edição 
da Bolsa de Turismo de Lisboa 
(BTL). Especialidades de mirtilo, 
lampreia à bordalesa, o tradicio-
nal bolo de laranja à moda da 
avó e o espumante produzido no 
concelho traduziram a aposta da 
Câmara Municipal na valorização 

Representantes de 27 confrarias 
visitaram o nosso concelho

Rota da Lampreia e da Vitela: 
gastronomia e turismo de mãos dadas

da Entidade Regional da Turis-
mo Centro de Portugal na sua 
divulgação.
Nesta XVIII edição, a lampreia 
em Sever do Vouga voltou a pro-
var que é uma receita de suces-
so. “Com o apoio do movimento 
confrádico, aliamos a gastro-
nomia à cultura, e em parceria 

com as empresas de desporto e 
aventura, restaurantes e outros 
importantes agentes locais, 
estamos a conseguir pôr Sever 
do Vouga no mapa do turismo”, 
afirma Almeida e Costa, vice-pre-
sidente da autarquia severense, 
recordando que “todos somos 
responsáveis pela divulgação, 
promoção e valorização do nosso 
concelho”.

Gastronomia foi convite para descobrir Sever do Vouga
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Mirtilo convidou 
os portugueses
a descobrir Sever do Vouga

Entre os dias 28 de junho e 1 de 
julho, a Feira Nacional do Mirtilo 
regressou ao Parque Urbano da 
Vila de Sever do Vouga. A edi-

ção deste ano contou com um 
programa reforçado dirigido aos 
profissionais do setor e às famí-
lias que visitaram a “Capital do 

Mirtilo”, cuja dinâmica ultrapassou 
as datas de realização do certame. 
Uma aposta da Câmara Municipal 
de Sever do Vouga no desenvol-
vimento sustentável do território, 
com forte impacto no turismo.
Para a autarquia severense, tra-
ta-se de uma oportunidade para 
promover também o território e 
as suas potencialidades. “Temos 
vindo a apostar numa organi-
zação transversal que não se 
limita à divulgação do mirtilo e 
suas potencialidades, mas que 
promove de forma integral o nos-
so concelho e o que de melhor 
temos para oferecer”, explica o 
vice-presidente Almeida e Costa, 
sublinhando a articulação entre os 
equipamentos culturais muni-

Um dos momentos que marcaram a inauguração da feira

Durante o certame decorreram 
mais de 60 atividades diferentes
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VII Rota do Cabrito 
passou por 16 
restaurantes
É já uma tradição. O mês de 
outubro traz aos restaurantes de 
Sever do Vouga a “Rota do Ca-
brito”. Este ano, a especialidade 
foi apreciada durante todos os 
fins de semana (6/7, 13/14, 20/21 e 
27/28). Uma iniciativa promovida 
pela Câmara Municipal de Sever 
do Vouga que visa, sobretudo, es-
timular a economia local através 
da promoção e divulgação dos 
sabores da cozinha tradicional.
Considerando a experiência 
resultante das edições anteriores, 
francamente positiva, quer pela 

adesão dos visitantes, quer pela 
satisfação manifestada pelos 
empresários da restauração local, 
a Câmara Municipal de Sever do 
Vouga voltou a desafiar os agen-
tes locais para aderirem à Rota 
do Cabrito, dinamizando assim 
mais uma edição da iniciativa. 
Com a rota, pretende-se valori-
zar um produto endógeno de 
grande qualidade, contribuindo 
para a manutenção da tradição 
gastronómica local, reforçando, 
ainda por esta via, a identidade 
cultural do território.

cipais no desenvolvimento de 
atividades, assim como o envolvi-
mento dos agentes locais na feira.
Além da programação per-
manente, com ações dentro 
e fora do recinto, os visitantes 
puderam usufruir de mais de 
60 atividades, como desfile dos 
mirtilitos, animação infantil, 

showcookings com chefs e nu-
tricionistas, apanha do mirtilo, 
desporto ao ar livre, caminha-
das com degustação, desfile 
de moda, concertos, comboio 
turístico, transmissão em direto 
do programa televiso “Somos 
Portugal”, da TVI, entre outros. 
Através de palestras e sessões 

gratuitas, houve partilha de 
conhecimentos que foram da 
plantação à transformação, pas-
sando pela certificação, conser-
vação do fruto e pressupostos le-
gais. Os visitantes tiveram ainda 
acesso às novidades recentes da 
cultura do mirtilo com os mais 
de cem expositores presentes.

A Turismo Fundos, em colabora-
ção com a Entidade Regional de 
Turismo do Centro de Portugal 
e Município de Sever do Vouga, 
apresentou o Programa de Inves-
timento em Território de Baixa 
Densidade. A sessão decorreu 

Programa de Investimento 
em Territórios de Baixa Densidade

no dia 2 de julho, no VougaPark-
-Centro de Inovação.
Criar condições financeiras 
adequadas para estimular o 
aparecimento de projetos de 
investimento na área do Turismo 
e contribuir para o desenvolvi-

mento e sustentabilidade das 
economias locais e regionais dos 
territórios de baixa densidade 
são alguns dos objetivos do pro-
grama que possui uma dotação 
de 25 milhões de euros.
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Milhares de pessoas passaram 
pelo Espaço Severi durante a 
FicaVouga’18 que decorreu entre 
os dias 28 de julho e 5 de agosto. 
Dezenas de concertos com entra-
da gratuita em que a música con-
vidou a descobrir as potenciali-
dades de Sever do Vouga, através 
dos expositores presentes.
Durante os nove dias, passaram 
pelo palco principal, nomes como 
GNR, Gaiteiros de Lisboa, Herman 
José & Quarteto, Diogo Piçarra, 
Slow J, Ricardo Ribeiro, Dead 
Combo, Blasted Mechanism e 
One Vision-Tributo aos Queen. Ao 
todo, cerca de 40 concertos fize-
ram o cartaz de um evento que 
não se esgota na música. O espe-
táculo de Freestyle com veículos, 
o Torneio de Futebol InterFregue-
sias’18, para as camadas jovens, 
o “Deixa a Tua Marca”, projeto de 
formação comportamental diri-
gido à comunidade com artistas 
convidados, exposições e apre-
sentação de livro complementa-
ram o programa cultural.
No pavilhão dos expositores, os 
visitantes conheceram melhor a 
dinâmica económica da região, 
através de dezenas de empresas, 

serviços, comércio e artesanato 
presentes. Na vertente gastro-
nómica, algumas das nossas 
coletividades locais participaram 
com as suas tasquinhas e boa 
disposição, e além das rulotes, a 
já tradicional área de restauração, 
com restaurantes da região. Uma 
zona de insufláveis atraiu a aten-
ção da pequenada para o Espaço 
Criança, onde reinou a animação.

Milhares de pessoas passaram 
pelo Espaço Severi durante a 
FicaVouga

A Câmara Municipal de Sever 
do Vouga agradece a participa-
ção de todos, em especial dos 
expositores que, mais um ano, 
abraçaram o desafio. Por moti-
vos relacionados com a Proteção 
Civil e com a defesa dos interes-
ses dos severenses, o espetáculo 
de fogo-de-artifício previsto para 
o encerramento foi cancelado.

Expositores receberam agradecimento especial por parte da autarquia

Música foi o convite para descobrir o concelho
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Nesta 28.ª edição, a FicaVouga 
recebeu a classificação de “EcoE-
vento”, um selo de qualidade 
atribuído pela ERSUC-Resíduos 
Sólidos do Centro, Lda. Reduzir o 
impacte ambiental e contribuir 
para um melhor ambiente foi o 
objetivo da Câmara Municipal de 

FicaVouga: 
um “EcoEvento” 
solidário

Sever do Vouga que asso-
ciou uma vertente solidária 
ao apoiar a Liga Portuguesa 
Contra o Cancro (Núcleo 
Regional do Centro).
Fruto do trabalho em par-
ceria da Câmara Municipal 
de Sever do Vouga com 
a ERSUC, a classificação 
“EcoEvento” permitiu dotar 
a FicaVouga, com os meios 
adequados para a recolha de 
resíduos recicláveis e, ainda, 
envolver e sensibilizar os 

expositores para a temática da 
reciclagem. Durante os nove dias 
de realização do evento, foram 
recolhidos 340 quilos de papel, 
160 quilos de embalagens e 580 
quilos de vidro, o que totalizou 
1.080 quilos de resíduos que 
serão valorizados. 
O desempenho ambiental foi 
premiado pela ERSUC com o 
valor de 69,36 euros que foi en-
tregue na totalidade ao Núcleo 
Regional do Centro da Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro.

Diogo Piçarra foi um dos cerca de 40 
artistas que atuaram na Ficavouga

Tradições que não se esquecem Atividades para crianças e jovens Música de qualidade

Animação no pavilhão de expositores Novidades com adrenalina Iguarias nas tasquinhas
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Centro das Artes em 
festa com a comunidade
Dezenas de criadores e intérpre-
tes deram vida e forma a sete 
projetos artísticos nas áreas da 
dança, performance, street art e 
música. Foi assim o 17.º aniver-
sário do Centro das Artes e do 
Espetáculo, nos dias 16 e 17 de 
novembro, com uma programa-
ção dirigida a diferentes públi-
cos, com entrada gratuita.
Desde que entrou em funcio-
namento, a 16 de novembro de 
2001, o Centro das Artes e do Es-
petáculo de Sever do Vouga tem 
contribuído para a democratiza-
ção da cultura em Sever do Vou-
ga, recorda António Coutinho, 

presidente da Câmara Municipal 
de Sever do Vouga, acrescentan-
do que a programação, regular e 
estruturada, colocou o concelho 
no mapa cultural da Região de 
Aveiro. 
“Ao longo dos anos, o Centro 
das Artes e do Espetáculo 
tem cumprido a sua missão 
de sensibilizar e formar novos 
públicos, bem como promover o 
encontro da Arte com a comu-
nidade, contribuindo para a 
formação cultural das nossas 
gentes. A todos os que frequen-
tam este espaço e contribuem 
para a sua dinamização, seja 

através do seu trabalho, alguns 
deles voluntários, da sua parti-
cipação, atuação ou assistência, 
o nosso muito obrigado. Todos, 
juntos, fazemos a Cultura acon-
tecer em Sever do Vouga”, afirma 
António Coutinho.
Neste aniversário, o destaque foi 
para dois projetos que envolve-
ram a comunidade severense. 
O espetáculo performativo “Do 
Sacro ao Profano-Ecos de um 
Povo” e o projeto artístico cole-
tivo “Sever em Flor”. Também 
com a vontade de envolver a 
comunidade, aconteceu uma 
arruada com os “Dixie Gringos 
Jazz Band”, em que a música e 
a alegria invadiram o centro da 
vila. A oferta cultural continuou 
com “Truz, Truz… deixa-me entrar” 
e “Truz, Truz… a minha cidade 
de cartão”, projetos em que a 
dança é uma ferramenta para a 
descoberta, dirigidos aos mais 
pequenos (instituições e famílias). 
Os dias de festa terminaram com 
dois cafés-concertos, com as “Se-
gue-me à Capela” e “Lince”.
“Abrimos as nossas portas e, mais 
uma vez, não só convidamos a 
comunidade, como também 
vamos ao encontro dela”, afirma, 
recordando que “o principal ob-
jetivo do serviço público presta-
do por este equipamento cultu-
ral, além de promover o acesso 
à cultura, é fomentar a literacia 
cultural”, conclui a programadora 
cultural Brígida Alves.

Parabéns foi cantado com a comunidade

Houve programação especial e brindes para os mais novs Ações decorreram dentro e fora de portas
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O CAE 
em números

De janeiro a novembro, decor-
reram 81 ações, entre acolhi-
mentos, coproduções, e orga-
nizações da Câmara Municipal.
Ao todo, foram 1.424 horas 
de trabalho e 8.806 pessoas 
envolvidas, entre preparação 
técnica e público.

Elas têm Sever do Vouga à flor da 
pele e mostraram que a Prima-
vera pode acontecer em todas 
as estações, desde que haja 

vontade de florir. No âmbito das 
comemorações do 17.º aniver-
sário do Centro das Artes e do 
Espetáculo de Sever do Vouga, 

“Sever em Flor”

“Do Sacro ao Profano-Ecos de um Povo”

No âmbito do 17.º aniversário do 
Centro das Artes e do Espetáculo 
de Sever do Vouga, cerca de 60 
severenses subiram ao palco, nas 
noites de 16 e 17 de novembro. 
A criação musical “Do Sacro ao 
Profano-Ecos de um Povo”, uma 
encomenda da Câmara Munici-
pal de Sever do Vouga ao maes-
tro severense Carlos Marques, foi 
uma homenagem à memória 
coletiva das nossas gentes que 
celebrou a identidade cultural de 
Sever do Vouga.
Foram duas semanas de um 

intenso trabalho que deu origem 
ao espetáculo performativo, a 
partir do Cancioneiro Popular. 
Com uma forte componente 
vocal, foram trabalhados temas 
como o trabalho/lavoura, religio-
sidade/procissão, romaria/festa e 
amor, resgatando assim memó-
rias. Preservar e divulgar os ele-
mentos da cultura popular foi um 
dos objetivos do projeto, que ao 
envolver a comunidade, também 
promoveu e despertou o senti-
mento de pertença e estima.

Oficina criativa permitiu também estabe-
lecer laços de afeto entre os participantes

Cerca de 60 severenses ensaiaram durante duas semanas

foi apresentado, no dia 16 de no-
vembro, pelas 23h00, o projeto 
artístico coletivo “Sever em Flor”.
O trabalho de street art, orienta-
do por Maria de Lurdes Almeida 
e Costa durante uma oficina cria-
tiva, resultou numa instalação no 
espaço envolvente ao Centro das 
Artes. As flores ali instaladas qui-
seram transmitir a mensagem de 
que os equipamentos culturais 
podem ser uma inspiração para 
que os indivíduos floresçam, na 
medida em que as ações cul-
turais contribuem para o seu 
desenvolvimento e crescimento.
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Camané, um dos nomes incon-
tornáveis do Fado da atualidade, 
veio a Sever do Vouga apresentar 
o seu mais recente trabalho “Ca-
mané canta Marceneiro”. Na noi-
te de 10 de fevereiro, a emoção 
e a tradição subiram ao palco, 
num registo intemporal, para a 
justa homenagem a uma das 
maiores referências de Camané. 
Para este concerto, foi preparada 
uma dinâmica especial através 
de um passatempo, com oferta 
de bilhetes, cujos vencedores 
tiveram oportunidade de partici-
par num momento de “maior in-
timidade” com o fadista, através 
de uma conversa que aconteceu 
após o ensaio geral.

Camané cantou “Alfredo Marceneiro ”

Os seniores foram os protagonis-
tas da festa do teatro que de-
correu no Centro das Artes e do 
Espectáculo de Sever do Vouga, 
a 27 de março. A iniciativa, que 
envolveu as IPSS da região, assi-
nalou o Dia Mundial do Teatro.
Durante a tarde, os utentes do 
Centro de Dia e Lar do Centro 

Social e Paroquial Maria da Glória 
(Silva Escura), da Fundação Ber-
nardo Barbosa de Quadros (Rocas 
do Vouga) e do Centro Social 
e Paroquial Santa Eulália (Vale 
Maior) subiram ao palco, vestiram 
diferentes personagens e celebra-
ram o teatro a representar.
Ao longo do ano, o Centro das 

Seniores celebraram o Dia Mundial do Teatro
Artes e do Espectáculo procu-
ra envolver a comunidade e os 
agentes locais na sua programa-
ção cultural com vista a valorizar 
as pessoas e o território, tendo 
como principal objetivo promo-
ver o acesso à cultura e fomentar 
a literacia cultural.

Vencedores do passatempo participaram numa conversa informal com o fadista

Espetetáculo proporcionou momentos 
de boa disposição em palco
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O artista visual António Jorge 
Gonçalves foi ao Centro das Artes 
e do Espectáculo de Sever do 
Vouga apresentar “Desenhos 
Efémeros”, no dia 7 de abril. O 
livro, editado pela ABYSMO, 
documenta, em mais de 350 
páginas, o método e a dinâmi-
ca performativa do desenho 
digital em tempo real. No final 
da apresentação, decorreu uma 
masterclass gratuita em que o 
artista partilhou o método com o 
público presente.

“Desenhos 
Efémeros”: 
a criatividade 
em tempo real

Os sons do Jazz fizeram-se ouvir 
no Centro das Artes e do Espec-
táculo, nos dias 13 e 14 de abril, 
naquela que foi a I edição do 
FestiJAZZ - Festival Internacio-
nal de Jazz. Mais de dez horas 
de jazz em quatro concertos e 
duas jam sessions, com entrada 
gratuita para os estudantes. O 
Município de Sever do Vouga 
associou-se, assim, às comemo-
rações do Dia Internacional do 
Jazz, criado pela UNESCO.
Numa parceria entre Portugal 

e Inglaterra, o evento trouxe 
nomes como o 6TETO Festa do 
Jazz, do Conservatório de Música 
de Coimbra, Alexandre Coelho 
Quartet, reconhecido com o pré-
mio de Grupo Revelação da Fes-
ta do Jazz do São Luiz, Thomas 
Dixon, que partilhou o palco com 
Rui Jr. Trio, uma formação que 
nasceu na Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo 
(ESMAE), Wilson Graeme Quartet 
e ainda o Combo do Conservató-
rio de Música da Jobra.

FestiJAZZ trouxe grandes 
nomes da Inglaterra

Consciente da importância da 
música no desenvolvimento 
global da criança, o Centro das 
Artes e do Espectáculo de Sever 
do Vouga apresentou “Os Indio-
zinhos”. As sessões temáticas, da 
responsabilidade da MUSA-Es-
cola de Música e Artes de Aveiro, 
decorreram nos dias 20 e 21 de 
abril para o público escolar e 
famílias.
Através da música, estimula-se o 
desenvolvimento da coordena-

“Os Indiozinhos” ção motora, cognitiva e linguísti-
ca dos bebés, criando momentos 

em que é possível estreitar os laços 
de afeto que unem pais e filhos.

Evento trouxe grandes nomes 
da Inglaterra e Portugal
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Exposição 
“Perdidos 
e Achados”

A exposição “Perdidos e Acha-
dos”, patente entre 28 de abril e 
13 de maio, reuniu vários traba-
lhos escolares dos alunos do 12.º 
ano do Curso de Artes Visuais 
do Agrupamento de Escolas de 
Sever do Vouga.
A mostra, que revelou o talento 
de 19 alunos, contou com uma 
forte participação da comunida-
de que teve a oportunidade de 
acompanhar os artistas numa 
viagem pelos seus trabalhos e 
ainda assistir a uma performance 
preparada por uma aluna.  
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“Mar de pernas 
para o ar”

Através de um conjunto de 
atividades lúdicas e apelativas, 
a equipa da MUSA-Escola de 
Música e Artes de Aveiro trouxe, 
no dia 7 de julho, ao Centro das 
Artes e do Espectáculo o espe-
táculo “Mar de Pernas para o Ar”, 
com três sessões temáticas para 
bebés (dos seis aos 36 meses), 
crianças (dos três aos cinco anos) 
e famílias, que privilegiou dife-
rentes sonoridades.

Festim: uma viagem 
pelas músicas do mundo

Sever do Vouga embarcou em 
mais uma viagem musical com 
o Festim – Festival Intermunici-
pal de Músicas do Mundo, que 
regressou com três grandes 
concertos, em junho (23 e 30) e 
julho (14). A 10.ª edição foi uma 
jornada eletrizante pelas diferen-
tes sonoridades que começou 
em França, com os “La Carava-
ne Passe”, seguindo-se “Boban 
Markovic Orkestar”, durante a 
Feira do Mirtilo e com entrada 

gratuita. O périplo terminou com 
“La Yegros”, a primeira-dama da 
cumbia digital.
“Estamos desde o primeiro 
momento com a d’Orfeu nesta 
viagem musical que teve início 
em 2009. É um exemplo de su-
cesso na programação cultural 
em rede, que prima por uma 
oferta de qualidade. , explica o 
vice-presidente da Câmara Muni-
cipal, Almeida e Costa. 

Os alunos puderam explicar 
as técnicas utilizadas
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De 27 de junho a 1 de julho, 
numa organização da Associa-
ção Cultural e Social de Couto de 
Esteves com o apoio do Municí-
pio de Sever do Vouga, decorreu 
o 6.º Festival Guitarras Mágicas. 
Seis concertos, duas masterclass 
e o VII Curso de Verão fizeram 
parte da programação que arran-
cou no Centro das Artes com o 
concerto de Pedro Rodrigues & 
Coro Voz Nua + Guitarrafonia (Or-
questra de Guitarras). No dia 29 
de junho, o festival regressou ao 
Centro das Artes com o concerto 
de Irina Kulikova. As freguesias 
de Couto de Esteves e Talhadas 
também foram palco deste even-
to de grande qualidade musical.

Festival 
Guitarras 
Mágicas
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Festival trouxe música de qualidade ao 
centro da vila, Talhadas e Couto de Esteves

Pelos bastidores 
do cinema e teatro

Durante a interrupção letiva de 
férias de verão, entre os dias 11 e 
25 de julho, as crianças que fre-
quentaram os programas de ATL 
de Sever do Vouga e Verão Total 
desfrutaram de quatro tardes de 
cinema e viagens pelos bastidores 

A verdade sobre a crise dos 
refugiados contou-se, no dia 
21 de junho, com o espetáculo 
“Do Bosque Para o Mundo”, 
apresentado às crianças que 
frequentam o 1.º ciclo do ensi-
no básico. Com encenação de 
Miguel Fragata e texto de Inês 
Barahona, conceitos tão con-
cretos como refugiados, tráfico, 
asilo, deportação e como pode 
a Europa proteger quem chega 
foram abordados.

“Do Bosque 
para o Mundo”

do teatro e do cinema.
O projecionista, Sr. Leça, explicou 
todo o processo de preparação 
e projeção de um filme em fita 
16mm, desde a chegada das bobi-
nes até à projeção de um peque-
no trailer. Na viagem pelo bastidor 

do palco, as crianças conhecerem 
um pouco dos materiais e equipa-
mentos técnicos que sustentam a 
realização dos espetáculos, bem 
como algum vocabulário próprio 
desta área de trabalho.
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Memórias de Verão foi o título 
escolhido por um grupo de artistas 
plásticos contemporâneos que, au-
xiliados pela curadoria de Miguel 
Martins e Filomena Castro, expuse-
ram na galeria do Centro das Artes 
um conjunto de obras de pintura e 
instalação artística. Esta exposição 
esteve patente entre 14 de julho e 5 
de agosto.

 “Memórias 
de Verão”

“Paisagens-Festival 
Internacional de Cinema”
Com a vontade de colocar “o 
cinema no miradouro de Sever do 
Vouga”, decorreu a 2.ª edição do 

O Centro das Artes e do Espetá-
culo de Sever do Vouga recebeu, 
no dia 6 de outubro, os Slash 
N’Roses, um tributo aos Guns 
N’Roses, que recordou alguns 
dos grandes êxitos de uma das 
maiores bandas de rock do 
planeta. Foram 75 minutos de 
um concerto intenso, com muita 
energia e adrenalina.

Tributo 
aos Guns N’Roses

“Paisagens-Festival Internacional 
de Cinema de Sever do Vouga”, 
entre os dias 7 e 9 de setembro. As 

ações foram partilhadas pelos três 
equipamentos culturais concelhios: 
o Centro das Artes e do Espetáculo, 
a Biblioteca e Museu Municipal. O 
júri internacional atribuiu prémios 
a filmes de 14 países.
A abertura decorreu no Centro das 
Artes e do Espetáculo, com uma 
homenagem à atriz portuguesa 
Dalila Carmo, cuja carreira foi recor-
dada através de uma exposição. 
Destaque para o concerto mul-
timédia de Laurent Rossi “Uma 
História da Trompa”, o projeto 
“Operação Ophelia”, que preten-
deu criar um programa diferente 
e inovador no sentido de dar a 
conhecer melhor Sever do Vouga, 
e a apresentação do livro “O Misté-
rio do Quarto Escuro” pela escri-
tora Mariana Bento Lopes, cujos 
desenhos estiveram expostos na 
Biblioteca Municipal.

Exposição integrou o cartaz cultural da Ficavouga

Júri com presenças internacionais atribuiu prémios a 14 países
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“As Cores da Vida”em exposição

No dia 21 de setembro, foi 
inaugurada a exposição de arte 
contemporânea “As Cores da 
Vida”, seguindo-se um mirtilo de 
honra. A coletiva  reuniu mostra 

Entre 12 de outubro e 10 de no-
vembro, o Centro das Artes e do 
Espetáculo de Sever do Vouga 
recebeu a 4.ª edição do Alter Ego 
Music Sessions. 
Quatro noites, quatro bandas 
com sonoridades que se dife-

Alter Ego 
Music Sessions 

renciam no circuito tradicional 
da música portuguesa. The 
Legendary Tigerman, Sean Riley 
& The Slowriders, Frankie Chavez 
e Señoritas foram as propostas 
para este ciclo pensado, sobretu-
do, no público mais jovem.

A rede de postos de venda 
e distribuição de bilhetes foi 
alargada. Agora, é possível 
adquirir ingressos em mais 
de 500 postos de venda 
espalhados pelo país. Local-
mente, o serviço de venda e 
levantamento de bilhetes é 
também prestado pelo Bal-
cão de Atendimento (Câmara 
Municipal), Museu e Biblio-
teca Municipal e, ainda, pelo 
Posto de Turismo. Aos postos 
locais, soma-se a possibili-
dade da compra online em 
www.ticketline.sapo.pt.
“A descentralização da bilhe-
teira e aumento do número 
de postos de venda vão ao 
encontro de uma necessi-
dade há muito sentida e 
manifestada pela população 
local e visitantes”, explica a 
programadora cultural do 
Centro das Artes e do Espetá-
culo, Brígida Alves.

Mais postos 
de venda 
de bilhetes

Onde vivem 
as memórias

De 22 a 26 de outubro, decorreu 
a primeira parte da residência 
artística de “Para Vós-Um solo 
coral sobre o lugar onde vivem 
as memórias”. O workshop de 
teatro sobre as memórias contou 
com a participação dos senio-
res da APCDI, bem como de 
mais oito severenses. Memórias, 
esquecimentos, cheiros, receitas 
e datas foram partilhados. De 
28 de janeiro a 1 de fevereiro, 
irá decorrer a segunda parte da 
residência. A apresentação final 
será nos dias 2 e 3 de fevereiro.

de trabalhos de pintura de Ana 
Paula Sousa, António Pinho e da 
severense Irene Almeida, esteve 
patente até o dia 31 de outubro.

The Legendary Tigerman abriu o ciclo Alter Ego

Momento da inauguração da exposição
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Através da cedência gra-
ciosa das suas instalações, 
bem como dos recursos 
humanos e técnicos, o 
Centro das Artes e do 
Espectáculo acolhe diver-
sas iniciativas dado o seu 
elevado interesse cultural e 
social. Foi exemplo disso as 
duas peças de teatro e gala 
de aniversário da Severi, 
dois Saraus da Universidade 
Sénior do Rotary, evento 
Maneiras de Sever, apresen-
tação do projeto concelhio 
da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro, exposições “Perdi-
dos e Achados” e “Memórias 
de Verão”, dois desfiles de 
moda solidários, palestras, 
festa de encerramento do 
ano letivo da Escola de 
Música Pentagrama e da 
VeigaFit, Festival Internacio-
nal de Cinema “Paisagens”, 
peça de teatro da Jovouga, 
encontro de produtores da 
Viniq, workshop-concerto 
de André Silva, da Audio-
Globo, concerto de encerra-
mento, audição e concerto 
de Natal da Filarmónica 
Severense e festa de Natal 
da Santa Casa da Miseri-
córdia de Sever do Vouga e 
da Associação Pró-Cidadão 
Deficiente Integrado.

Acolhimentos

Ciclo de cafés-concertos 
gratuito

De setembro a dezembro, Sever do 
Vouga recebeu um ciclo de cafés-
-concertos que trouxe ao concelho 
diferentes sonoridades ligadas às 
músicas do mundo, antropofagia 
de música popular portuguesa, 
country, blues, pop e folk.
Ela Vaz, Lavoisier, Moonshiners e 
Medeiros/Lucas foram os nomes 
de um cartaz musical que primou 
pela qualidade. O ciclo, com entra-
da gratuita, decorreu no âmbito do 
circuito português de música ao 
vivo “OuTonalidades”, organizado 
em parceria com a d’Orfeu.

Na noite de 3 de novembro, o 
Centro das Artes e do Espetácu-
lo de Sever do Vouga acolheu a 
“Idade do Silêncio”, uma criação 
de Julieta Aurora Santos. Ao lon-
go de cerca de 40 minutos, dois 
atores confrontaram o espetador 
com uma realidade paralela que, 
mais tarde será, também a nossa. 
Um espetáculo multidisciplinar 
de marionetas e vídeo art que 
convidou a um momento de con-
templação sobre a terceira idade 
e de reflexão sobre o Homem.

“Idade do Silêncio”

Olhar para lá do que se vê, foi o desafio

Auditório e cafetaria foram 
os palcos dos concertos
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“Portugal não é 
um país pequeno”

Uma reflexão sobre a ditadura e 
a presença portuguesa em África 
é a proposta da trilogia “A Des-
colonização”, teatro documental 
da Companhia Hotel Europa, 
que teve início na noite de 27 de 
outubro, com o primeiro espe-
táculo “Portugal não é um país 
pequeno”. Segue-se, em 2019, 
com “Passa-Porte”, a 2 de março, 
e “Libertação”, no dia 27 de abril.
Em “Portugal não é um país pe-
queno”, investigaram-se histórias 
reais que se tornaram memó-
rias herdadas com o passar do 

tempo. Contestar e reconstruir 
identidades culturais, dando ao 
teatro a oportunidade de contri-
buir para a reescrita da história, 

bem como para a transmissão da 
memória às gerações futuras é a 
ambição deste trabalho compos-
to por três momentos.

Mais novos 
visitaram exposição

A exposição Memórias de Verão 
recebeu a visita de cerca de uma 
centena de crianças severenses, 

nos dias 25 e 26 de julho. Com 
orientação de Catarina Gonçal-
ves, as crianças puderam olhar 
as obras expostas sob a pers-
petiva do orientador e dos seus 
sentidos, resultando um maior 
conhecimento das técnicas uti-

lizadas pelos vários artistas, bem 
como do significado dos temas. 
No final, exploraram algumas 
técnicas de pintura, através da 
experimentação prática em con-
texto de atelier.

“Férias Criativas” 
A pensar nos mais pequenos, o 
Centro das Artes e do Espetáculo 
de Sever do Vouga preparou as 
“Férias Criativas”. Com o Natal 
como tema central, as crianças e 
jovens, dos seis aos 12 anos, par-
ticiparam em diferentes oficinas 
gratuitas, entre os dias 18 e 21 de 
dezembro. Costura, decoração, do-
ces tradicionais e cinema. Houve 
atividades para todos os gostos! Mais novos deram asas à imaginação

  A formação do  público infantojuvenil é uma das apostas

Trilogia continua em 2019 com
 espetáculos em março e abril
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Durante dois dias, Sever do 
Vouga celebrou o seu património 
e refletiu sobre a importância 
da memória na construção e 
preservação da identidade local. 
O projeto cultural, “Espaços de 
Memórias”, concebido pelo Cen-
tro das Artes e do Espectáculo e 
pelo Museu Municipal, reuniu es-
pecialistas e comunidade. A pro-
gramação percorreu diferentes 
locais do concelho, nos dias 18 e 
19 de maio, contribuindo para a 
descentralização da cultura.
“Dois equipamentos culturais 
uniram esforços e organizaram 
um programa com diversas 
ações que levaram a Cultura 
a diferentes pontos de Sever 
do Vouga, o que permitiu (re)
descobrir o nosso território. O 
património e o povo severense 
foram celebrados com estas 
jornadas culturais”, afirma o 
vice-presidente da Câmara Muni-

cipal, Almeida e Costa.
O primeiro dia, 18 de maio, foi 
dedicado à partilha de conhe-
cimentos com profissionais, 
investigadores e artistas. Na 
sessão de abertura, Gertrudes 
Branco, em nome da Direção 

Regional de Cultura do Centro, 
elogiou o trabalho que o Municí-
pio tem desenvolvido na defesa 
e salvaguarda do património, 
referindo o encontro como mais 
um exemplo de boa prática. Os 
painéis contaram com a partici-

“Espaços de Memórias” 
celebrou o património 
e povo severense

Comunidade participou em diferentes atividades

Aldeia dos Amiais em Couto de Esteves, 
foi um dos palcos das ações
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pação da arqueóloga Alexandra 
Cerveira Lima, da ACOA (Amigos 
do Parque e Museu do Coa), da 
coreógrafa Sofia Silva, do drama-
turgo Fernando Giestas, da ar-
queóloga da reitoria da Universi-

dade de Coimbra, Sónia Filipe, do 
antropólogo Hugo Morango, dos 
arqueólogos Jorge Lopes e Daniel 
Matos, e do investigador de Histó-
ria Local António H. Tavares.
Após a partilha de conheci-

mentos, celebrou-se o segundo 
aniversário do Museu Municipal, 
com uma visita guiada pela co-
reógrafa Leonor Barata e inau-
guração da exposição de Renato 
Pinto, jovem severense. 
No dia seguinte, os “Espaços 
de Memórias” percorreram a 
freguesia ribeirinha de Couto de 
Esteves. A manhã foi passada na 
Casa da Cultura, numa animada 
conversa sobre um tempo que 
não regressa, com os moderado-
res Mário Silva, investigador de 
História Local, e Hugo Morango, 
antropólogo. À tarde, a  Aldeia 
dos Amiais, que integra a rede 
de Aldeias de Portugal, foi palco 
de uma visita afetiva orientada 
pela coreógrafa Leonor Barata. 
À noite, no Centro das Artes, foi 
inaugurada a exposição coletiva 
de artes visuais e escrita “Memó-
ria(s)”, que desafiou os severenses 
a dialogarem com as suas me-
mórias e, em seguida, celebrou-
-se a cultura portuguesa através 
da voz do cantautor Fausto que 
apresentou o espetáculo “A Trilo-
gia” e lotou o auditório.
A iniciativa “Espaços de Memó-
rias” insere-se no Ano Europeu do 
Património Cultural 2018 e decor-
re no âmbito do programa “Cul-
tura em Rede - Região de Aveiro”, 
financiado pelo Centro2020.

Jovem severense lança o seu
 “Olhar sobre Sever do Vouga”

Em dia de aniversário (18 de 
maio), o Museu Municipal de 
Sever do Vouga inaugurou a 
exposição de desenhos do jovem 
severense Renato Pinto. O seu 
“Olhar sobre Sever do Vouga” é a 
interpretação de oito elementos 
patrimoniais do concelho.
Através destas ações que aproxi-
mam os públicos, explorando as 
ligações existentes com a comuni-
dade, o Museu Municipal de Sever 
do Vouga associou-se à celebração 
do Dia Internacional dos Museus 
que tem como tema para 2018, 
"Museus hiperconectados: novas 
abordagens, novos públicos".

Memórias  que ajudam a construir a história foram resgatadas

Foram dois dias de  intensa atividade cultural

Renato Pinho interpretou elementos
patrimoniais do concelho
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O segundo aniversário do Museu 
Municipal de Sever do Vouga foi 
celebrado, no dia 18 de maio, com 
um programa especial gratuito 
que reforçou a ligação deste equi-
pamento cultural com a comuni-
dade e o território.
“Desde que abriu as suas por-
tas, o museu tem acolhido as 
mais diversas formas de cultura, 

Museu Municipal: 
Severenses mais 
próximos do património

privilegiando o talento severense. 
Temos vindo a trabalhar no sen-
tido de aproximar os severenses 
da cultura e do seu património, 
através dos nossos equipamentos 
culturais, sendo o Museu Muni-
cipal exemplo disso”, afirmou o 
vice-presidente Almeida e Costa. 
Ir ao encontro da comunidade 
é um dos objetivos, como expli-

ca o responsável técnico Pedro 
Nóbrega. 
“Queremos reforçar a presença 
do museu não só no território 
concelhio, através de ações 
fora de portas, mas também 
nas comunidades emigrantes, 
através do novo site e redes 
sociais que irá consolidar o 
trabalho deste espaço que se 
quer dinâmico e atento ao que 
os severenses fazem”.
Uma visita guiada surpreenden-
te, orientada pela coreógrafa 
Leonor Barata, a inauguração da 
exposição de desenhos de Rena-
to Pinto, jovem talento severense, 
foram algumas das ações. Na 
varanda do Museu Municipal, 
com vista para o Parque Urbano 
da Vila, foi servido o bolo de ani-
versário, acompanhado por um 
espumante produzido em terras 
de Couto de Esteves, proporcio-
nando um momento de convívio 
entre os presentes.
Desde o dia 18 de maio, é pos-
sível aceder ao site oficial do 
Museu Municipal de Sever do 
Vouga, através de www.cm-sever.
pt/museu. 
"O visitante, em qualquer parte do 
mundo, poderá pedir informações 
e contactar o museu, conhecer 
as suas coleções e marcar visitas 
guiadas", explica Pedro Nóbrega, 
responsável técnico. A presença 
na Internet vem reforçar o traba-
lho de um centro cultural dinâ-
mico, comprometido em contar a 
história de Sever do Vouga.

História do património foi recordada Comunidade cantou os parabéns

A coreógrafa Leonor Barata orientou 
a visita guiada ao Museu Municipal
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Visitante 
número 5.000

O Museu Municipal de Sever 
do Vouga recebeu o visitante 
número 5.000 durante a Feira 
Nacional do Mirtilo. O momento 
foi assinalado com a entrega de 
um kit promocional. Inaugurado 
a 18 de maio de 2016, o museu 
tem vindo a ser reconhecido 
como um equipamento cultural 

No âmbito de uma pós-gradua-
ção sobre a implementação do 
programa LEADER nos Estados 
membros, um grupo de estudan-
tes europeus visitou, no dia 22 de 
fevereiro, o Museu Municipal de 
Sever do Vouga, considerado um 
exemplo de projeto de sucesso. 
Inaugurado em maio de 2016, o 
museu recebeu uma compartici-
pação do Programa LEADER de 
60%, através de uma candidatura 
à ADRIMAG, Grupo de Ação Local 
responsável pela gestão dos fun-
dos comunitários no território de 
Sever do Vouga.
Ao longo das várias gerações do 
Programa LEADER, o foco tem 
sido a identificação e promoção 
dos recursos endógenos dos ter-

Museu é exemplo 
de boas práticas

ritórios rurais, visando, sobretudo, 
valorizar o património e promover 
a qualidade de vida no mundo 
rural. Neste sentido, como explica 
o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga e 
vereador da Cultura, Almeida e 

Costa, “o Museu Municipal tem 
contribuído para a articulação 
entre a valorização dos recursos 
endógenos e a construção da 
identidade concelhia, com vista 
a consolidar as imagens de mar-
ca do nosso território”.

de excelência na promoção e 
divulgação do território. Em 2017, 
foi distinguido com o prémio 
da Associação Portuguesa de 
Museologia, na categoria Infor-
mação Turística.
O aumento de visitas deve-
-se, sobretudo, ao trabalho de 
promoção e divulgação desen-
volvido pelo Município de Sever 
do Vouga. É exemplo disso as 
parcerias com as agências de 
viagens, bem como a aposta nas 

acessibilidades, com a criação de 
um novo acesso pela varanda e 
colocação de sinalética. A flexibi-
lidade no horário e a gratuidade 
também contribuem para atrair 
os visitantes que são recebidos 
com a hospitalidade que tão 
bem caracteriza os severenses. 
Uma degustação de produtos 
locais dá a conhecer as artes e os 
sabores da nossa terra.

Comunidade cantou os parabéns

Visitantes receberam uma oferta

Grupo de estudantes europeus conheceu parte do nosso património
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Achados arqueológicos 
do Rodo regressaram 
a Couto de Esteves

Reserva Municipal 
de Arqueologia

Os achados arqueológicos, des-
cobertos durante a construção 
do Aproveitamento Hidroelé-
trico de Ribeiradio-Ermida, em 
2014, regressaram à freguesia de 
Couto de Esteves. As mais de 20 
mil peças, que datam o Paleo-
lítico Superior, foram acolhidas 
no âmbito da criação da Reserva 
Municipal de Arqueologia, que 

se encontra em fase de instala-
ção no edifício do Centro Escolar 
de Couto de Esteves.
Após o estudo pela empresa 
Arqueologia e Património, cus-
teado pela EDP Produção, 107 
contentores, com mais de 20 
mil peças, encontram-se agora 
depositados na Reserva Munici-
pal de Arqueologia, criada em ar-

Integrada no Museu Municipal de 
Sever do Vouga, a Reserva “tem 
como missão o depósito de ma-
teriais arqueológicos provenientes 
de sítios arqueológicos do conce-
lho de Sever do Vouga; bem como 
o seu tratamento, organização, 

ticulação com a Direção Geral do 
Património Cultural e a Direção 
Regional de Cultura do Centro.
Para o vice-presidente da Câma-
ra Municipal de Sever do Vouga, 
Almeida e Costa, com a criação 
da Reserva Municipal de Arqueo-
logia, “Sever do Vouga dá um 
importante passo na salvaguar-
da e preservação do patrimó-
nio cultural e, em especial, o 
arqueológico, integrado numa 
estratégia adequada no que 
diz respeito à recolha, estudo 
e conservação da informação 
arqueológica, fundamental 
para o conhecimento da nossa 
história”. 

preservação e disponibilização a 
todos os utilizadores para o de-
senvolvimento das suas ativida-
des profissionais ou de investi-
gação”, explica Pedro Nóbrega, 
técnico responsável pelo Museu 
Municipal de Sever do Vouga. 
Além do depósito de materiais 
arqueológicos, será criado um 
espaço para acolher investigado-
res para o estudo dos materiais e, 

ainda, um espaço para exposição. 
A partir de agora, todos os 
materiais recolhidos em escava-
ções arqueológicas (anteriores 
e futuras) serão depositados na 
Reserva Municipal de Arqueolo-
gia, estando já o Museu Municipal 
em contacto com os investigado-
res das Universidades de Lisboa e 
Coimbra que ali irão desenvolver 
as suas investigações.

Peças foram acolhidas no âmbito da criação 
da Reserva Municipal de Arqueologia
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Severenses 
na primeira 
guerra  mundial

O Museu Municipal de Sever 
do Vouga está a preparar uma 
exposição sobre os severenses que 
combateram na frente da Flan-
dres, durante a primeira guerra 
mundial. É neste sentido que ape-
la à colaboração de quem possua 

As Montanhas Mágicas® 
pela lente de João Cosme

As fotografias de João Cosme, 
um dos mais reconhecidos fotó-
grafos portugueses de Natureza, 
com imagens publicadas em 
conceituadas revistas nacionais 
e internacionais, estiveram em 
destaque no Museu Municipal, 
com a exposição “Montanhas 
Mágicas: a Natureza como ela é”, 
durante o mês de abril.
Localizadas no centro/norte de 
Portugal, entre os rios Douro e 
Vouga, as Montanhas Mágicas® 
abraçam as Serras da Freita, 

Arada e Arestal. Um território de 
valores naturais excecionais que 
abrange quatro sítios da Rede 
Natura 2000 e um Geoparque 
da UNESCO e do qual Sever do 
Vouga faz parte.
No âmbito da exposição de-
correu um workshop aberto à 
comunidade, orientado por João 
Cosme. Depois de uma primeira 
parte teórica, os participantes 
puderam testar os seus conheci-
mentos no terreno, durante uma 
visita à Cascata da Cabreia

Participantes, que também vieram de fora do concelho, avaliaram a experiência como positiva

Os números
do Museu
Municipal

De janeiro a novembro, 
o Museu Municipal 
recebeu 1.942 visitan-
tes. Relativamente ao 
ano de 2017, houve um 
aumento de 7%. Entre 
os visitantes registados 
que não estão inseri-
dos em grupos, 41% 
são de Sever do Vouga, 
sendo 45% do resto 
do país e 14% estran-
geiros. Dos 38 grupos 
que visitaram o Museu 
Municipal, 15 grupos 
(527 turistas) vieram 
através de agências e 
empresas de turismo.

fotografias, objetos, documentos e 
informações a respeito. 
A exposição, a ser inaugurada no 
primeiro trimestre de 2019, surge 
no âmbito do trabalho de investi-
gação, da autoria dos professores 
António H. Tavares e Mário Silva, 
sendo intenção dos autores a pu-
blicação de um livro sobre o tema.
Para mais informações, entrar em 
contacto com o Museu Municipal, 
através de 234 597 079 ou 
museu@cm-sever.pt.
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Longe vai o tempo em que o 
conceito de biblioteca pública era 
reduzido a um armazém de livros. 
Hoje, é possível dançar, meditar, 
pintar e rir através de projetos 
que contribuem para a saúde 
e bem-estar das comunidades. 
Com a vontade de divulgar as 
boas práticas e apontar cami-

Profissionais de todo 
o país debateram o papel 
das Bibliotecas Públicas
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O projeto “Pais do Avesso” foi 
apresentado no II Encontro da 
Rede de Bibliotecas Associadas à 
Comissão Nacional da UNESCO, 
no dia 22 de março, na Biblioteca 
Municipal Almeida Garrett, no 
Porto. A iniciativa, que teve como 
tema o contributo das bibliote-
cas para uma educação de quali-
dade ao longo da vida, pretende 
promover a partilha de boas 
práticas no âmbito da Agenda 
2030 da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

“Pais do Avesso” no Encontro 
de Bibliotecas da UNESCO

nhos para o futuro, a Biblioteca 
Municipal organizou a conferên-
cia “Bibliotecas Vivas: transfor-
mar o nosso mundo”, nos dias 18 
e 19 de janeiro.
Tratou-se da primeira iniciativa 
do género a nível nacional em 
que estiveram representados 
mais de 30 concelhos, através 

de uma centena de profissionais 
que partilharam projetos inova-
dores nas áreas da Dança, Músi-
ca, Saúde, Ciências, entre outros. 
Em Sever do Vouga, o projeto de 
risoterapia “Rir é o melhor remé-
dio” foi a prática divulgada.
Entre os objetivos da conferên-
cia, destaque para a divulgação 
da Agenda 2030 das Nações 
Unidas e as 17 Metas do Desen-
volvimento Sustentável. Fátima 
Claudino, da Comissão Nacional 
da Unesco, elogiou a relevância 
do evento.

Através de diferentes dinâmicas, aborda-se a parentalidade positiva

Tratou-se da primeira inciciativa
 do género a nível nacional
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O Concurso Intermunicipal de 
Leitura (CIL) é promovido pela 
Rede de Bibliotecas da Comuni-
dade Intermunicipal da Região 
de Aveiro e dirigido a todos os 
estabelecimentos de ensino das 
redes pública e privada dos 11 
Municípios que compõem a Co-
munidade Intermunicipal (CI) da 
Região de Aveiro. Proporcionar 
à comunidade educativa uma 
oportunidade renovada de esti-
mular, nos alunos, o gosto pelo 
livro e pela leitura é o principal 
objetivo da iniciativa.
Em Sever do Vouga, o ambiente 

de festa, com alunos entusias-
mados e professores satisfeitos, 
marcou a fase concelhia que 
decorreu em duas etapas. No dia 
7 de março, foram conhecidos 
os vencedores do 1.º e 2.º CEB 
do Agrupamento de Escolas de 
Sever do Vouga. No dia 20 de 
abril continuaram os trabalhos 
para o apuramento dos alunos 
do 3.º ciclo e Ensino Secundário 
do Agrupamento de Escolas de 
Sever do Vouga e da Unidade 
das Tecnologias (UniTEC) da 
Escola Profissional de Aveiro, a 
funcionar no VougaPark-Centro 

Vencedores da fase concelhia

1.º CEB
1.º Rafaela Calvo Coutinho
2.º Valentina Luares Botero
3.º Ana Leonor Tavares Portela

2.º CEB
1.º Ema Clara Leite Martins
2.º Maxime Dragus
3.º Inês Martins Ventura

3.º CEB
1.º Francisca Matos (A.E. Sever do Vouga)
2.º ex aequo Samuel Pinto (A. E. Sever do Vouga) 
e Valentina Silva (E.P. Aveiro)

de Inovação.
Os primeiros lugares foram pre-
senteados pela Câmara Munici-
pal de Sever do Vouga com um 
cheque prenda, no valor de 50 
euros, e os três primeiros classifi-
cados receberam um livro. 
A final do CIL decorreu no Centro 
de Artes de Águeda, no dia 19 de 
maio, com os primeiros classi-
ficados nas quatro categorias a 
representar o concelho. Rafaela 
Calvo Coutinho foi a grande ven-
cedora intermunicipal do 1.º CEB.

Ensino Secundário
1.º Eduardo Veiga (A.E. Sever do Vouga)
2.º Ana Rodrigues (A.E. Sever do Vouga)
3.º Lucas Melo (E.P. Aveiro)

Vencedor da fase intermunicipal

1.º CEB 
Rafaela Calvo Coutinho (1.º lugar)

No dia 10 de junho, representou a Região de Aveiro 
na final do Concurso Nacional de Leitura que 
decorreu em Pombal. 

Vencedores do 1º CEB Vencedores do 2º CEB Vencedores do 3º CEB e Secundário
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50 Horas Semanais 
| 46.423 Visitantes 
Ano 2908 Total 
Utilizadores I 5.908 
Participantes nas 
200 Atividades de 
Promoção do Livro, 
da Leitura, das Artes 
e das TIC (exposições, 
ateliers, encontros 
com autores, ações de 
formação, palestras, 
performances) | 406 
Participantes em 14 
Acolhimentos, des-
tacando-se reuniões 
da Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, da 
Associação Natureza, 
Turismo e Aventu-
ra, do Arciprestado 
de Sever do Vouga, 
entre outros | 26.224 
Documentos Dispo-
níveis I 571 Novos 
Documentos Adqui-
ridos (livros, DVD’s, 
entre outros…) | 4.694 
Empréstimos Domici-
liários | 4.477 Utiliza-
dores de Wireless no 
Interior da Biblioteca  
| 41 Filmes assistidos 
por Crianças e Jovens.

Os números
da Biblioteca
Municipal

Sessão de contos para toda a família

No mês em que se celebrou 
o livro e a leitura, a Biblioteca 
convidou as crianças, com idades 
entre um e cinco anos, a desco-
brirem “O que dizem os bichos?”. 
A sessão de contos gratuita, diri-

gida a toda a família, aconteceu 
na tarde de 21 de abril.
Com recurso a tapetes e aven-
tais de histórias, a narradora oral 
Cláudia Pinheiro mostrou que, 
com linhas, agulhas e imagina-

ção, é possível dar vida às perso-
nagens através dos tecidos. A ex-
posição “Entre Pontos e Contos”, 
resultado do trabalho criativo 
da narradora, esteve patente na 
Biblioteca Municipal. 

Em dia de aniversário (25 de 
julho), a Biblioteca Municipal 
convidou os mais novos a vesti-
rem os seus pijamas e, munidos 
de sacos camas, passarem a 
noite entre os livros. “Leituras em 
movimento: um livro e muitas 
danças”, com Raquel Bontempo, 
foi uma das atividades prepara-
das para este dia.
Ao longo de nove anos de serviço 
público, a Biblioteca Municipal 
tem apostado em iniciativas 
inovadoras que visam, sobretu-
do, contribuir para o bem-estar 
da nossa comunidade. “Temos 
uma biblioteca viva que, não só 

Biblioteca Municipal: 
nove anos de serviço 
público

abre as suas portas, como vai 
ao encontro da comunidade. 
Devemos orgulhar-nos disso. 
Procuramos envolver os seve-
renses nas diferentes atividades 
e ter um espaço desta quali-
dade, com profissionais empe-
nhados, é uma mais-valia para 
toda a Região de Aveiro”, afirma 
o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga, 
Almeida e Costa.
Recorde-se que a Biblioteca 
Municipal de Sever do Vouga 
integra a Rede de Bibliotecas 
Associadas da UNESCO.
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“O pequeno país dos frutos”, 
que João Pedro Mésseder dedi-
ca a Sever do Vouga, Capital do 
Mirtilo, é a prova de que cer-
tos livros não têm idade para 
ser lidos. O autor convida-nos 
a saborear o pequeno fruto 
de bagas azuis e outros, em 
pequenos poemas. João Pedro 
Mésseder passeia pelos poma-
res severenses e enamora-se 
dos mirtilos colhidos no fim de 
uma qualquer tarde de verão. 
Faz-nos pensar em como pode 
ser doce a vida, entre as serras, 
com vista para o rio Vouga. 
Com as suas vibrantes e atraen-
tes ilustrações, Paul Hardman 
confirma-o.
No dia 5 de junho, o pré-lança-
mento do livro, no Agrupamento 
de Escolas de Sever do Vouga, 
reuniu mais de 450 crianças do 
1.º e 2.º ciclos do Ensino Básico. A 
iniciativa contou com a presença 
dos autores, João Pedro Mésse-
der (texto) e Paul Hardman (ilus-

tração), que ouviram alguns dos 
poemas musicados por alunas 
do ensino articulado de música, 
da JOBRA, e pelo grupo Cantos 
e Cordas, da Universidade Sénior 
do Rotary Club. No final da 
apresentação, todas as crianças e 
docentes receberam um exem-
plar do livro, oferta da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga.
Esta iniciativa enquadrou-se 
num conjunto de ações peda-
gógicas que pretende contribuir 
para a consolidação da marca 
“Sever do Vouga, Capital do Mir-
tilo”. Em abril, o tema “O país dos 
pequenos frutos” começou a ser 
trabalhado nas escolas, de forma 
a despertar a curiosidade dos 
mais novos para o livro, sensibi-
lizando-os para as potencialida-
des do território. O 1.º e o 2.º CEB 
ilustraram alguns dos poemas, em 
exposição na Biblioteca Escolar, e 
os Jardins de infância construíram 
mirtilos para adornar as árvores 
do concelho. Foi possível também 

Sever do Vouga: 
“O pequeno país 
dos frutos”

apreciar as ilustrações originais 
de Paul Hardman, uma exposição 
que esteve patente até julho na 
Biblioteca Municipal.
O livro, editado pela Caminho/
Leya, com o apoio da autarquia 
severense, foi oficialmente apre-
sentado no dia 28 de Junho, du-
rante a Feira do Livro que decor-
reu em simultâneo com a Feira 
Nacional do Mirtilo. A apresenta-
ção esteve a cargo da reconhe-
cida especialista em literatura 
infantojuvenil Sara Reis da Silva e 
a sessão contou com uma breve 
performance de Gonçalo Reis e 
momentos musicais da JOBRA e 
do grupo Cantos e Cordas.

Pré-lançamento decorreu no 
Agrupamento de Escolas e a Câmara 

ofereceu um livro aos alunos
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No âmbito da divulgação do livro 
“O pequeno país dos frutos”, o gru-
po Cantos e Cordas, da Universida-
de Sénior do Rotary Club de Sever 

Grupo “Cantos e Cordas” 
levou “O pequeno país 
dos frutos” às IPSS

do Vouga, musicou três poemas 
para apresentar nas IPSS’s locais, 
durante o mês de junho. 
A Fundação Bernardo Barbosa 

Com a chegada da Primavera e 
uma pequena ajuda dos alunos 
do 1.º ciclo de Sever do Vouga, 
dezenas de fadas voaram das 
páginas do livro “A Poeira das Es-
trelas”, de Clara Haddad (texto) e 
Anabela Dias (ilustração), para o 
Parque Urbano da Vila. O Dia da 
Poesia e da Árvore foi celebrado, 
a 21 de março, por quase uma 
centena de crianças.

Biblioteca 
Municipal 
assinalou 
o Dia da Poesia 
e da Árvore

As turmas do 1.º e 2.º anos ouvi-
ram a narração do livro, pela voz 
da reconhecida contadora de 
histórias Clara Haddad, visitaram 

a exposição de ilustrações e par-
ticiparam na oficina criativa, com 
a designer e ilustradora portu-
guesa premiada Anabela Dias.

de Quadros foi a primeira IPSS a 
ser visitada. Foi ali que, em 1991, 
decorreu a primeira experiência 
piloto com o mirtilo, o que viria 
a marcar o início do cultivo do 
fruto no país. À alegria e boa 
disposição do grupo Cantos e 
Cordas, juntou-se o doce sa-
bor do mirtilo. Além de muita 
música e um baile improvisado, 
os seniores ouviram alguns dos 
poemas do livro. 

Poemas foram transformados em música 
com a ajuda do grupo "Cantos e Cordas"
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Biblioteca 
Andante

Popup 
em Família

O projeto "Popup em Família", 
um Clube de Leitura concebido 
a pensar na estimulação das 
necessidades informacionais dos 
pequenos leitores, dos três aos 
seis anos. Com sessões mensais 
aos sábados, os participantes 
embarcam numa viagem de 
descoberta dos livros.

Pais 
do Avesso

Projeto de parentalidade positi-
va, distinguido com uma men-
ção honrosa do Prémio Boas 
Práticas em Bibliotecas Públicas 
Municipais, pela Direção-Geral 
do Livro, dos Arquivos e das Bi-
bliotecas (2016). Depois de duas 
edições com enfoque na primei-
ra infância, a temática agora é a 
adolescência, indo ao encontro 
das necessidades sentidas na 
nossa comunidade, tendo em 
conta os dados da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens 
(CPCJ) de Sever do Vouga. Uma 
parceria com o Serviço de Ação 
Social do Município e o Centro 
de Apoio Familiar e de Acon-
selhamento Parental "Raio de 
Sol. Para Todos", da Associação 
Humanitária Mão Amiga, de 
Albergaria-a-Velha.

Biblioteca 
com oferta 
variada Criado a pensar na divulgação 

de Sever do Vouga. "O Pequeno 
País dos Frutos", "O Senhor Se-
véri", "Rir à Letra" e as exposições 
itinerantes "Bioartes", "BM Ilustra" 
e "Pais do Avesso" são as ações 
disponibilizadas que podem ser 
requisitadas gratuitamente por 
escolas, bibliotecas, IPSS, asso-
ciações e outras entidades da 
Região Centro e Norte. O projeto 
“Biblioteca Andante” foi apresen-
tado na Conferência “Educação, 
Artes e Bibliotecas”, promovida 
pela Biblioteca Municipal Rocha 
Peixoto, Póvoa de Varzim, em 
articulação com a Comissão Na-
cional da UNESCO, no dia 22 de 
maio de 2018. 

Os projetos continuados da 
Biblioteca Municipal são uma 
oferta variada, dirigida a todas 
as faixas etárias, que permitem 
uma maior aproximação e en-
volvimento com a comunidade. 
São eles: “Bebeteca”, “Popup em 
Família: Clube de Leitura para os 
pequenos leitores”, “Pais do Aves-
so”, “Rir é o Melhor Remédio” e 
“Biblioteca Andante”.

Criada a pensar na promoção da 
leitura para os primeiros anos de 
vida dos bebés (12 aos 36 meses), 
a “Bebeteca” permite também 
aos pais e outros familiares a 
aquisição de novas competên-
cias de mediação do livro. As 
sessões decorrem aos sábados, 
uma vez por mês.

Bebeteca

Rir é o Melhor 
Remédio

O projeto, dirigido ao público sé-
nior, atesta os benefícios da riso-
terapia. Com sessões quinzenais, 
abertas à comunidade e com 
a parceria de todas as IPSS do 
concelho, às quintas-feiras pela 
manhã, o yoga do riso contribui 
para o envelhecimento ativo dos 
nossos seniores.
A adesão da comunidade tem 
sido muito positiva e as sessões 
proporcionam momentos de 
verdadeiro bem-estar entre os 
participantes.
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A Biblioteca Municipal apoia 
os autores locais, ao acolher a 
apresentação e lançamento dos 

Biblioteca Municipal 
apoia autores locais

No dia 5 de maio, a autora Olívia 
Henriques apresentou o seu 
primeiro livro “Poesia, Gratidão 
em Palavras”. Ao longo da vida, 
aprendeu a transformar a sua 
gratidão em poesia. A escrita 
assume uma função terapêutica, 
em que através das palavras, a 
autora aprende a superar os mo-
mentos menos bons.

O livro “Colecionador de Mo-
mentos”, de José de Sousa, foi 
apresentado, na noite de 28 de 
julho. Começou a escrever com 19 
anos e, desde então, tem cole-
cionado momentos, memórias e 
sentimentos que, com a ajuda do 
seu talento, foram traduzidos e 
gravados através de palavras que 
se transformaram em poesia. 

“Rufus”, de Edite Costa Matos 
(texto) e Sónia Pais (ilustração), 
foi apresentado na tarde de 10 
de novembro. O livro, que fala 
sobre a amizade improvável entre 
um cavalo e uma lagartixa, em 
que o afeto é o caminho para a 
superação, foi integrado no Plano 
Nacional de Leitura. A exposição 
com as ilustrações originais do 
livro esteve patente até o dia 31 
de dezembro.

“Poesia, Gratidão 
em Palavras”

“Colecionador 
de Momentos”

“Rufus”

E ainda...

seus livros. Para isso, disponibili-
za recursos técnicos e humanos, 
cumprindo assim a sua missão 

de conservar, valorizar, pro-
mover e difundir o património 
escrito, em especial o respei-
tante ao fundo local, reforçan-
do assim a identidade cultural 
do nosso território. Todos os 
livros podem ser requisitados 
na Biblioteca Municipal.

Autor José de SousaAutora Olívia Henriques Autoras Edite  Matos (texto) 
e Sónia Pais (ilustração)

“Devaneios Poéticos de um Bebé”. Performance 
Poética Interativa, com Ana Mourato, no dia 14 de julho.

Apresentação do livro “Sete bases do sucesso”, de Alexandre Mar-
tins, no dia 29 de julho, no pavilhão de expositores da FicaVouga
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“Letras e Atividades e Tudo Mais: Páscoa 18”. Ocupação dos tempos livres dos mais novos durante as férias da Páscoa. Com a colabora-
ção de Biblioteca Municipal de Ílhavo e de Anadia e dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga

“Contar as Metas”, com Sandro William 
Junqueira, nos dias 9 e 10 de maio, 
no Agrupamento de Escolas

Apresentação do livro “Coração mais que perfeito”, de Sérgio Godinho, no dia 1 de julho, 
no âmbito da Feira do Livro que decorreu em simultâneo com a Feira Nacional do Mirtilo

Apresentação do livro “O mistério do quarto escuro: a história do 
cinema contada às crianças”, de Mariana Bento Lopes, no dia 8 
de setembro, no âmbito do “Paisagens-Festival Internacional de 
Cinema de Sever do Vouga”

Formação em TIC, com atribuição 
de Diploma de Competências Básicas, em outubro

Pimpolhos Natalícios, com atividades 
para os mais novos no dia 13 de dezembro
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Centro Escolar de Sever do Vouga

Construção de novo Centro Escolar, na Rua da Igre-
ja, na freguesia de Sever do Vouga, com vista à reor-
ganização da rede de escolas do Município de Sever 
do Vouga, integrado no Programa Nacional de Re-
qualificação da Rede do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
da Educação Pré-escolar. Visa garantir a igualdade 
de oportunidade de acesso a espaços educativos de 
dimensão e recursos adequados ao sucesso educa-
tivo. Valor de adjudicação: 3.126.922,68 euros.

Qualificação do Espaço Público – 1.ª Fase

Esta empreitada tem como objetivo a requalifica-
ção de algumas ruas (Rua do Azibal, Rua do Ra-
chado, Travessa do Rachado, Rua da Cruz, Rua da 
Carvalheira e Rua da Bela Vista), no centro da Vila 
de Sever do Vouga. A ação decorre no âmbito do 
programa PARU (Planos de Ação de Regeneração 
Urbana) e inclui trabalhos de rede de águas pluviais, 
remodelação de piso e rede elétrica pública.
Valor de adjudicação: 127.834,70 euros.

Esta empreitada tem como objetivo a abertura 
de 28 covas para construção de sepulturas. Existe 
muita procura neste momento para compra, não 
existindo, no entanto, capacidade de resposta neste 
cemitério. A abertura das covas far-se-á em três 
fases, durante os anos de 2018, 2019 e 2020. Valor 
de adjudicação: 31.420,76 euros.

Cemitério de Sever do Vouga 

Muro em Pontizela

Esta empreitada, na freguesia de Pessegueiro do 
Vouga, surge na sequência de uma deliberação em 
reunião de Câmara, de 11/02/2015. O objetivo passa 
por proteger os veículos e pessoas de possíveis 
derrocadas que, infelizmente, acontecem frequen-
temente. Valor de adjudicação: 13.658,00 euros.

Obras Públicas
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Arrelvamento sintético-Paradela do Vouga

O polidesportivo de Paradela foi construído há mais 
de quinze anos, juntamente com outros em todas 
as freguesias do concelho. Dada a sua constante 
utilização, apresentava um desgaste bastante acen-
tuado. No passado, foi alvo de uma reparação (piso 
em betão poroso). Dada a sua grande utilização, 
e por solicitação da associação local e de todos os 
utentes, o piso (betão poroso) será substituído por 
relva sintética, garantindo melhores condições de 
utilização. Valor de adjudicação: 13.997,00 euros.

Infantário de Pessegueiro do Vouga – Coberto

Melhoramento do abrigo para animais abandonados

Esta intervenção deve-se, essencialmente, à entrada 
de água no edifício (infantário), tendo em conta que 
muitas telhas encontravam-se partidas e degrada-
das. Para salvaguardar a estabilidade da estrutura 
e eliminar a entrada de água, substituiu-se toda a 
cobertura por chapa sanduíche a imitar telha. Valor 
de adjudicação: 11.300,00 euros.

A executar no atual abrigo, no lugar da Ermida, na 
freguesia de Sever do Vouga. No âmbito do Orça-
mento Participativo de 2017, o “Melhoramento do 
abrigo para animais” foi um dos três vencedores. 
Os trabalhos, que já começaram, são os seguintes: 
vedações com rede metálica para a criação de três 
espaços separados, pavimentação do piso com be-
tão, onde se encontram agora os animais, e, ainda, 
uma estrutura coberta metálica. Valor de adjudica-
ção: 20.186,05 euros.

Município de Sever do Vouga  I Obras Públicas

Travessa da Variante de Cedrim

Atendendo que este caminho tem acesso direto 
ao centro do lugar de Cedrim e apresenta uma 
plataforma muito reduzida e danificada, pretende-
-se proceder ao seu alargamento e pavimentação. 
Valor de adjudicação: 52.562,60 euros.
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Escarpas do Gresso
No âmbito do Orçamento Participativo de 2017, o 
projeto “Escarpas do Gresso”, em Rocas do Vouga, 
foi um dos três vencedores. Propõe a valorização 
das margens do rio Gresso, através da implemen-
tação de um trilho pedonal acompanhando as 
quedas do rio, com aplicação de painel informativo, 
placas direcionais, passadiço em madeira, vedação, 
limpeza, remoção da vegetação ao longo do trilho 
e, ainda, criação de um folheto promocional para 
divulgação. Trata-se de um circuito circular, com a 
particularidade de ser constituído por quatro pon-
tes, todas implementadas. Este trilho irá entroncar 
com o trilho do Gresso, já implementado. 
Valor de adjudicação: 20.300,00 euros.

Reparação de pequenos troços e largos – III

Esta empreitada está relacionada com a conser-
vação da rede viária do concelho ao nível do pavi-
mento. Inclui pequenos arruamentos de acesso, 
caminhos ou pequenos troços de estrada munici-
pais que apresentam depressões, piso degradado 
e bermas por pavimentar. Pretende-se com estas 
intervenções, melhorar os acessos e consequen-
temente a qualidade de vidas das pessoas. Estão 
previstos 24 caminhos nas freguesias de Pesseguei-
ro do Vouga, Dornelas, Sever do Vouga, Silva Escura, 
Talhadas e Couto de Esteves. Valor de adjudicação: 
143.402,50 euros.

Este investimento, uma candidatura ao POSEUR-
-Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiên-
cia no Uso de Recursos, visa o aumento da quanti-
dade da recolha seletiva multimaterial de resíduos, 
através da sua deposição ordenada, conduzindo as-
sim à maximização da sua valorização e tratamento, 
e ainda reduzindo custos. O Ecocentro, a funcionar 
na Zona Industrial de Cedrim, é um parque equipa-
do com contentores adequados a receber, separa-
damente, diversos tipos de resíduos, visando o seu 
encaminhamento para retomadores licenciados, 
com vista à sua valorização e reciclagem. 
Valor de adjudicação: 469.925,59 euros.

EcoCentro – Valorização Ambiental

Município de Sever do Vouga  I Obras Públicas
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A Câmara Municipal de Sever do 
Vouga e as Juntas de Freguesia 
assinaram os Acordos de Execu-
ção, em agosto. Os protocolos, 

que têm um valor global de 
277.468,46 euros, contemplam 
a transferência direta de ver-
bas para as Juntas executarem 

277 mil euros para 
Acordos de Execução 
com as Freguesias

trabalhos, como a manutenção 
dos edifícios escolares, limpeza 
de valetas e de percursos pedes-
tres e, ainda, manutenção dos 
espaços públicos e jardins. 
No âmbito dos acordos assi-
nados, a Junta de Freguesia 
de Rocas do Vouga irá receber 
40.372,32 euros, a Junta de 
Freguesia de Silva Escura e Dor-
nelas, 70.677,68 euros, a Junta 
de Freguesia de Pessegueiro do 
Vouga, 36.440,83 euros (a ma-
nutenção da Ecopista não está 
incluída neste acordo, fazendo 
parte de outra empreitada), a 
Junta de Freguesia de Couto de 
Esteves, 42.637,44 euros, a Junta 
de Freguesia de Sever do Vouga, 
39.701,04 euros, e a Junta de 
Freguesia de Cedrim e Paradela, 
47.639,15 euros. 
Além dos Acordos de Execução, 
a Câmara Municipal de Sever 
do Vouga disponibiliza outro 
instrumento de financiamento 
para apoio em investimento, 
atividades diversas e materiais, 
cujo valor global pode chegar 
aos 103.500,00 euros para as 
sete freguesias. 

Protocolos contemplam a transferência de 
verbas para as Juntas executarem trabalhos

Aplicação para promover Sever do Vouga

A Câmara Municipal de Sever 
do Vouga lançou uma aplica-
ção móvel e gratuita que dá a 
conhecer o que de melhor o 
concelho tem para oferecer. 
Uma maior proximidade com 
os munícipes e uma interação 
mais eficaz é o que pretende a 
autarquia severense que destaca 
a promoção turística como uma 
mais-valia da aplicação que foi 
alvo de uma candidatura ao 
Programa Valorizar, do Turismo 
de Portugal.
O que comer, onde dormir e 
o que visitar são algumas das 
informações disponibilizadas, 
além da história do concelho, 
calendário de eventos, notícias 
do Município e outros contactos 
úteis, sendo também possível 
enviar sugestões.

A aplicação integra o projeto 
“Wi-fi de SeVER” que contempla 
mais de 10 pontos de acesso 
(hotspots) gratuitos e escolhidos 
de forma estratégica, a saber: 
Estação de Paradela/VougaPark, 
Praia Fluvial Quinta do Barco, 
Centro Urbano de Talhadas 
(Junta de Freguesia), Centro Ur-
bano de Couto de Esteves (Junta 
de Freguesia), Centro Urbano 
de Rocas do Vouga (Junta de 
Freguesia), Centro Urbano de 
Sever do Vouga (Parque Urbano, 
Museu, Biblioteca, Largo do Mu-
nicípio, Espaço Severi – recinto 
da Ficavouga e Piscinas), Centro 
Urbano de Pessegueiro do Vou-
ga (Junta de Freguesia e Unida-
de de Saúde) e Centro Urbano 
de Silva Escura (Largo do Nicho 
e Casa da Calçada).

Município de Sever do Vouga  I Câmara Municipal
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Em dia de aniversário, o Rotary 
Club de Sever do Vouga reconhe-
ceu quem, ao longo dos seus 31 
anos, tem colaborado para sua 
missão de servir a comunidade. 
A Câmara Municipal de Sever do 
Vouga foi distinguida com um 
Paul Harris, o mais alto reconhe-
cimento dentro da família rotá-
ria, outorgado pela Rotary Foun-
dation. O certificado foi entregue 
ao vice-presidente da autarquia 
severense, Almeida e Costa, pelas 
mãos da presidente do clube ro-
tário, Ana Paula Hadden, durante 
o jantar comemorativo, na noite 
de 10 de abril.
O gesto de agradecimento pro-
curou reconhecer, como explica 
Ana Paula Hadden, os 31 anos de 
trabalho em comum entre a au-

Câmara reconhecida pelo Rotary Club

Cadeira todo o terreno
é exemplo de turismo 
de inclusão 
A Câmara Municipal de Sever do 
Vouga apresentou a Joëlette, ca-
deira todo o terreno para pessoas 
com mobilidade reduzida, no 

dia 20 de outubro, durante uma 
caminhada em Couto de Este-
ves. Trata-se de um dos projetos 
selecionados pelos severenses no 

Orçamento Participativo (OP) 2017.
O “Ponto i – Sever Inclui” foi o se-
gundo projeto mais votado no OP 
que contemplou três vencedores. 
Com a aquisição da Joëlette, o 
projeto proposto pela severense 
Adélia Correia, defende o turismo 
acessível para todos, permitindo 
aos visitantes com mobilidade 
reduzida descobrir as ofertas 
turísticas do concelho.
Para o presidente da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga, “o 
turismo tem sido uma área de 
grande importância na estratégia 
de desenvolvimento municipal”, 
dando como exemplo a aposta 
no pedestrianismo, através dos 10 
percursos pedestres que atra-
vessam o concelho, aos quais se 
soma a Ecopista do Vouga. 
“A Joëlette vai permitir que to-
dos, sem exceção, desfrutem dos 
nossos percursos pedestres e de 
todo o potencial turístico de Se-
ver do Vouga, contribuindo para 
que o turismo de inclusão ganhe 
uma maior expressão no nosso 
concelho”, afirma o autarca.    
A Joëlette é de utilização gratuita 
e pode ser requisitada no Posto 
de Turismo de Sever do Vouga.

Câmara recebeu um Paul Harris, o mais alto 
reconhecimento dentro da família rotária

tarquia e o Rotary Club. “Ser rotário 
é saber valorizar as parcerias e a 
importância de trabalhar em rede”, 
afirmou. Almeida e Costa agrade-

ceu o reconhecimento e renovou a 
disponibilidade da autarquia para 
colaborar com o clube.

A Joëlette foi um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo
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Sever do Vouga decidiu e elegeu 
os projetos que vão integrar o 
Orçamento Municipal para 2019, 
no âmbito do Orçamento Partici-
pativo. A requalificação do ringue 
desportivo de Pessegueiro do 
Vouga, a aquisição de um equipa-
mento para o combate às vespas 
asiáticas e, ainda, a limpeza do rio 
Gresso e de quatro corgas (Pon-
tinha, Azenha, Crasto e Gresso), 
para caminhadas ao longo dos 
percursos de água, foram as pro-
postas vencedoras. 
“Trata-se de um processo de par-
ticipação democrática em que 
os munícipes dão, de uma forma 
muito direta, o seu parecer sobre 
os investimentos que consideram 
importantes”, afirmou o presiden-
te da Câmara Municipal de Sever 
do Vouga, António Coutinho, 
durante o anúncio público dos 
vencedores. O autarca mostrou-se 
satisfeito por muitas das propos-
tas apresentadas irem ao encon-
tro das estratégias municipais 

de desenvolvimento, revelando 
sintonia entre os anseios da co-
munidade e as opções tomadas 
pelo Executivo Municipal nos 
últimos anos.
O projeto mais votado, com 347 
votos, foi a “Requalificação do 
ringue desportivo de Pessegueiro 
do Vouga” que prevê – como o 
nome indica – a requalificação da 
infraestrutura desportiva, locali-
zada junto ao Centro Social de 
Pessegueiro, visando a realização 
de atividades físicas e eventos de 
âmbito local/regional, no valor de 
21.736,06 euros.
Em segundo lugar, ficou o pro-
jeto de Rocas do Vouga para o 
“Combate à vespa velutina ou 
asiática” que prevê a aquisição de 
um equipamento especialmente 
concebido para eliminar este in-
seto predador de outras abelhas, 
no valor 5.750.25 euros.
Por fim, em terceiro lugar, o pro-
jeto da freguesia de Couto de Es-
teves que também abrange a de 

Orçamento 
Participativo 2018

Rocas do Vouga. Os “Caminhos 
da Água” propõem a limpeza 
do rio Gresso e de quatro corgas 
(Pontinha, Azenha, Crasto e Gres-
so) para criação de caminhadas 
ao longo dos percursos de água 
e, ainda, elaboração de panfletos 
para sensibilização da população 
e proprietários pela limpeza das 
linhas de água, com informação 
legal, no valor 23.795,00 euros. 
Nesta segunda edição, o valor do 
investimento total a ser feito pela 
Câmara Municipal de Sever do 
Vouga soma os 51.281,31 euros.
Para António Coutinho, “os proje-
tos vencedores têm um impacto 
positivo em todo o território con-
celhio, o que, naturalmente, con-
tribui para o desenvolvimento 
de Sever do Vouga e bem-estar 
da nossa população, cumprindo 
assim um dos principais objeti-
vos do Orçamento Participativo, 
a par do incentivo a uma maior 
participação cívica da nossa 
comunidade”, concluiu o autarca.

Projetos contribuem para 
o bem-estar da comunidade
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Escola Profissional de Aveiro 
homenageia Câmara Municipal

Por toda a colaboração e apoio 
prestado ao seu projeto educati-
vo, a Escola Profissional de Aveiro 
(EPA) reconheceu a Câmara 
Municipal de Sever do Vouga 
como parceiro de excelência. A 

homenagem foi feita durante a 
22.ª Grande Gala EPA, na noite de 
8 de junho, em Águeda e reuniu 
cerca de 600 convidados.
O vice-presidente da autarquia 
severense, Almeida e Costa, 

recebeu o “Tributo EPA Parceria” 
pelas mãos dos administradores 
da EPA, Cláudia Matos e Jorge 
Castro. “É o reconhecimento de 
que estamos a fazer o nosso 
trabalho e dever enquanto 
autarquia sensível para as 
questões da Educação”, afirmou 
o autarca.
Entre os vários projetos em 
desenvolvimento com a EPA, 
destaca-se o “Potencial Positi-
vo”, projeto inovador na área da 
responsabilidade social. Uma 
parceria feliz entre a autarquia e 
a EPA, através da UniTEC-Unida-
de de Tecnologias, que envolve a 
Unidade de Cuidados na Co-
munidade de Sever do Vouga, 
o Agrupamento de Centros 
de Saúde do Baixo Vouga e as 
IPSSlocais. Os alunos da UniTEC 
prestam diferentes cuidados 
à população idosa, como pe-
quenas reparações domésticas, 
em que todos os materiais e 
consumíveis são fornecidos pela 
Câmara Municipal.

O "Tributo EPA Parceria" foi entregue 
pelas mãos dos administradores da EPA, 
Cláudia Matos e Jorge Castro

Com o objetivo de dinamizar o 
comércio tradicional, a Câmara 
Municipal de Sever do Vouga 
lançou a terceira edição da 

Campanha de Natal para 
dinamizar o comércio local

campanha “Passaporte rumo 
ao Natal Tradicional”. Quem fez 
compras nos estabelecimentos 
comerciais aderentes habilitou-

-se a ganhar prémios oferecidos 
pelas empresas do concelho.
O balanço positivo das últimas 
edições levou a autarquia a 
manter a aposta na campanha, 
desenvolvida em parceria com o 
Grupo AMH Consulting. Além de 
contribuir para a dinamização do 
comércio, a iniciativa tem como 
objetivo mostrar que Sever do 
Vouga possui uma vasta oferta 
de produtos e serviços. 
Esta ação enquadra-se na estra-
tégia municipal para o desenvol-
vimento da economia local, du-
rante a quadra natalícia, da qual 
fazem parte iluminação e música 
ambiente no centro da vila. 
A autarquia desenvolve, ainda, 
ações dirigidas aos mais novos 
nos diferentes equipamentos 
culturais do Município, alguns 
em colaboração com o Agru-
pamento de Escolas, dos quais 
se destaca a Festa de Natal que 
reúne os alunos do pré-escolar 
ao 1.º ciclo.

Nesta edição foram premiados 59 participantes  

Município de Sever do Vouga  I Câmara Municipal
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Novos circuitos e ligações, um 
autocarro com maior capacidade 
e uma imagem renovada que 
promove as potencialidades de 
Sever do Vouga. Estas foram al-
gumas das melhorias anunciadas 
pela Câmara Municipal de Sever 
do Vouga e pela Transdev para 
o serviço de transporte SeverIN, 
projeto pioneiro a nível nacional. 
A funcionar desde 2011, o projeto 
entra numa nova fase, a partir de 2 

de janeiro de 2019.
Entre as novidades, o destaque 
vai para a criação de uma nova 
linha para Aveiro, passando por 
Albergaria-a-Velha, com ligação 
nos dois sentidos, para permitir a 
utilização dos autocarros Expres-
sos e dos comboios, às sextas-fei-
ras e domingos, ao final do dia. A 
ligação foi criada com vista a servir 
os jovens que estudam fora do 
concelho, mas também pode ser 

Câmara e Transdev 
alargam oferta 
do SeverIN

Autarquia de Sever do Vouga 
foi pioneira a nível nacional

Cumpriu-se a tradição e, em 
visita oficial a Sever do Vouga, o 
Governador do Rotary, Joaquim 
Branco, foi recebido no Salão No-
bre do Município, pelo vice-pre-
sidente da Câmara Municipal, 
Almeida e Costa, em novembro.
A boa relação entre o clube a au-
tarquia, que se traduz através de 
parcerias em diferentes projetos 
e ações, foi referida pelos presen-
tes que sublinharam a impor-

Câmara e Rotary: 
uma parceria feliz

tância da área social para ambas 
as instituições. A dinâmica da 

utilizada por quem vive ou traba-
lha fora do concelho e vem a Sever 
do Vouga aos fins de semana.
Atualmente a transportar cerca 
de 500 pessoas por mês, o 
autocarro, que teve a capaci-
dade aumentada de 15 para 27 
lugares, passará a fazer um novo 
circuito interno, às sextas-feiras, 
saindo da Cerqueira (Couto de 
Esteves) com destino ao centro 
da Vila (Sever). Recorde-se que às 
segundas o SeverIN sai de Dor-
nelas e passa por Silva Escura, 
com destino a Sever, às terças sai 
de Couto de Esteves e vai para 
Sever, passando por Rocas do 
Vouga, às quartas sai de Cedrim, 
passa por Paradela e Pessegueiro 
do Vouga, com destino a Sever e 
às quintas sai de Talhadas e pas-
sa por Paradela, com destino a 
Sever. Algumas paragens em de-
terminadas localidades  ficarão 
a funcionar "a pedido", bastando 
aos interessados fazer a reserva 
através do call-center.
Outra novidade é a criação de um 
circuito interno. Todos os dias, o 
SeverIN irá circular no centro da 
Vila, passando pelos supermerca-
dos de grande superfície, Igreja 
de Pessegueiro do Vouga e de 
Sever do Vouga, Zona Industrial, 
Finanças, Tribunal, Escolas e Cen-
tro de Saúde, para permitir aos 
passageiros a movimentação na 
área mais central da vila. 

Universidade Sénior do Rotary 
Club também foi destacada, 

Instituições são parceiras em diferentes projetos
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A Câmara Municipal de Sever do Vouga 
poderá intervir na manutenção e conser-
vação do espaço exterior do Centro de 
Saúde de Sever do Vouga. 
A competência foi transferida pela Admi-
nistração Regional de Saúde do Centro, 
proprietária do edifício, através da cele-
bração de um protocolo entre as duas 
entidades.
O espaço exterior contempla a área ajardi-
nada, bem como o aparcamento e todos 
os encargos referentes às intervenções 
promovidas pela autarquia serão da sua 
responsabilidade. O protocolo, com vali-
dade de um ano, poderá ser renovado.
Depois de ter procedido à limpeza do 
espaço exterior, a Câmara Municipal pre-
tende prosseguir com o embelezamento 
e ajardinamento do local.

Manutenção 
do espaço 
exterior 
do Centro 
de Saúde

Jantar de Natal da Câmara Municipal

Colaboradores, Executivo Munici-
pal, incluindo os vereadores sem 
pelouros atribuídos, o presidente 
da Assembleia Municipal e das 
Juntas de Freguesia, bem como 

autarcas de mandatos anteriores 
participaram no já tradicional 
Jantar de Natal da Câmara Mu-
nicipal de Sever do Vouga. Este 
ano, a iniciativa que decorreu no 

VougaPark-Centro de Inovação, 
foi organizada pela Associação 
de Colaboradores do Município 
de Sever do Vouga, recentemen-
te criada.

Município de Sever do Vouga  I Câmara Municipal

Relativamente aos impostos e taxas 
municipais para o ano de 2019, fo-
ram aprovados os seguintes valores: 
Imposto Municipal sobre Imóveis 
para os prédios urbanos avaliados, 
nos termos do CIMI, em 0,3%, corres-
pondente ao valor mínimo previsto 
na Lei. A dedução adicional fixa do 
IMI para os agregados foi aprovada e, 
desta forma, fixada em 20 euros para 
os agregados com um dependente, 
40 euros para dois dependentes a 
cargo e 70 euros para os agregados 
com três ou mais dependentes. 
Trata-se de uma medida que, apesar 
de reduzir a receita da autarquia, 
irá beneficiar as famílias severenses, 
o que traduz a aposta do Executivo 
Municipal nas questões sociais, con-
siderando esta redução um incentivo 
à natalidade e fixação da população. 
Com vista a apoiar as atividades 
económicas do concelho, a Derrama 
Municipal, que incide sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de IRC, 
foi fixada em 0,5% sobre as empresas 
com um lucro tributável até 150 mil 
euros e de 1% para as que ultrapas-
sem esse valor.
A participação variável de IRS sofreu 
uma redução de 1%, sendo taxada 
em 4% e a Taxa Municipal de Direitos 
de Passagem em 0,25%.

Impostos 2019 
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Orçamento para 2019, no valor de 11.100.000,00 
euros, foi aprovado, em Assembleia Municipal, em 
dezembro, por maioria, com os votos contra da 
bancada do CDS e do presidente da Junta de Fre-
guesia de Couto de Esteves (5). A bancada do PSD 
(8) absteve-se.
Entre os projetos com comparticipação aprovada 
através do novo quadro de apoio ou por entidades 
privadas, destaca-se a construção, já iniciada, do 
Centro Escolar de Sever do Vouga, “um desejo an-
tigo da população manifestado através de diferen-
tes órgãos e justificado por especialistas através da 
Carta Educativa”. Trata-se da maior obra municipal 
até hoje adjudicada diretamente pela Câmara, cujo 
valor de adjudicação foi de 3.126.922,68 euros.
À lista dos projetos com comparticipação aprovada, 
somam-se a requalificação das piscinas municipais 
(componente eficiência energética); a zona de frui-
ção ribeirinha de Couto de Baixo e, no âmbito do 
programa PARU-Planos de Ação de Regeneração 
Urbana, a requalificação da frente ribeirinha da 
Ribeira de Pessegueiro; reabilitação e requalifica-
ção do Largo da Feira; arranjo urbanístico do Largo 
de São Mateus – Paçô e qualificação do Espaço 
Público – 1.ª fase (execução) e 2.ª fase.
Através dos apoios às famílias, IPSS e coletivida-
des, o Executivo Municipal procura dar resposta a 
uma das suas maiores preocupações, o bem-estar 
da comunidade. Neste sentido, na área da Ação 
Social, prevê-se desenvolver um CLDS (Contrato 
Local de Desenvolvimento Social), com vista a 
impulsionar uma maior coesão territorial, através da  
inclusão social dos cidadãos. Ainda nesta área, além 
da redução dos impostos municipais (IRS), des-
taque para as bolsas de estudo, os programas de 
apoio às coletividades e às Juntas de Freguesia, à 
natalidade, ao arrendamento urbano e à requa-
lificação de habitações, e ainda o financiamento 
dos projetos em curso da Associação Pró-Cidadão 
do Deficiente Integrado, da Fundação Bernardo 
Barbosa de Quadros, do Centro Social e Paroquial 
Maria da Glória e Santa Casa da Misericórdia.
Na Cultura, além da aposta na continuação de ativi-
dades como o Festival Internacional de Guitarras, 
a Festa do Emigrante, a Feira Quinhentista (Foral), 
o Festim, a “Programação cultura em rede" e o 
“Festival de Cinema Internacional Paisagens”, des-
taca-se a criação de uma plataforma elevatória de 
mobilidade no Centro das Artes e do Espetáculo.

No Desporto, continua-se a apoiar a realização dos 
torneios “InterFreguesias” e “Mirtilo Cup”, bem 
como a ocupação dos jovens nos seus tempos li-
vres, com o “Campo de Férias”. Pretende-se, ainda, 
requalificar as piscinas municipais (componente 
eficiência energética).
Na Rede Viária, fator de dinamização e desenvol-
vimento local, destaca-se a necessidade dos se-
guintes projetos, já em curso ou a realizar: Rua da 
Arrôta; Reparação de pequenos troços e largos – 
III; Travessa da variante de Cedrim - Alargamento 
e pavimentação; Estrada de Dornelas a Silva Es-
cura; Regularizações no piso da estrada da Santa 
Eufémia, na Vide. 
No Ambiente, o destaque vai o projeto Naturvouga 
- Reabilitação das Margens Ribeirinhas, que visa, 
sobretudo, assegurar a conservação da fauna e flora 
selvagens, através da plantação de espécies autóc-
tones e manutenção do local.
No Turismo, área de elevada importância para o 
concelho, destacam-se os projetos inscritos que pro-
curam valorizar o património e recursos concelhios, 
como a via ciclável do Braçal; parque de pesca da 
Cabreia; parque temático – Mirtilândia; parque 
de caravanas; praia fluvial da Quinta do Barco; 
recuperação dos silos para um espaço radical e 
de apoio aos caminhantes de Santiago; reabilita-
ção de casa junto ao Largo das Eiras; reabilitação 
do apeadeiro da Ponte do Poço de Santiago e 
a realização de arranjos no espaço de lazer do 
Rodo, em Couto de Esteves. Mantém-se a aposta 
na continuidade de iniciativas como a FicaVouga, 
a Feira Nacional do Mirtilo e as semanas gastro-
nómicas (Vitela, Lampreia e Cabrito), eventos que 
colocam o concelho no mapa cultural da região e 
do país e complementam a oferta turística de Sever 
do Vouga.
A autarquia prevê ainda a realização de remode-
lações e restauros nos prédios e apartamentos 
do Bairro da Bela Vista, com vista a evitar a sua 
degradação e melhorar as condições de habitabili-
dade nas habitações sociais, bem como o aumento 
da rede de iluminação pública, com instalação de 
sistemas de eficiência energética, para melhorar a 
proteção e segurança de pessoas e bens. A autar-
quia manifesta, ainda, vontade de intervir nas atuais 
zonas industriais ou áreas de acolhimento empre-
sarial, designadamente na de Talhadas.

Orçamento 2019
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A partir de Sever do Vouga, a 
Graphenest-Advanced Nano-
technology, instalada no Vou-
gaPark-Centro de Inovação, vai 
produzir grafeno em escala semi 
industrial para os Estados Uni-
dos, Europa e Ásia. Através dos 
projetos GProd e GNESIS, será 
possível adaptar o pavilhão do 
VougaPark e instalar uma unida-
de piloto semi industrial para a 
produção de grafeno.

Produção de grafeno
no Vougapark-Centro 
de Inovação

Potenciar a criação de 
novas ideias e negócios, 
através da partilha e 
troca de conhecimen-
to entre os principais 
players do mercado e 
as startups integradas 
no ecossistema em-
preendedor de Sever 
do Vouga e da região. 
Foi com este objetivo 
que o VougaPark-Cen-
tro de Inovação organi-
zou os Vouga Business 
Challenges.

Vouga 
Business 
Challenges

O VougaPark-Centro 
de Inovação acolheu, 
em novembro, uma 
formação gratuita 
sobre o Novo Regu-
lamento Geral de 
Proteção de Dados. A 
iniciativa faz parte do 
programa de ações 
do VougaPark-Centro 
de Inovação que visa, 
sobretudo, contribuir 
para a formação dos 
empresários da nossa 
região. 

Formação 
gratuita

Recorde-se que a Graphenest-
-Advanced Nanotechnology, cria-
da em julho de 2015, após um in-
vestimento da Portugal Ventures, 
tem a sede das suas operações 
no VougaPark-Centro de Inova-
ção. “Encontramos aqui o que 
precisávamos para avançar com 
o nosso projeto e, agora, com a 
colaboração da Câmara Munici-
pal, estão reunidas as condições 
para continuarmos a trabalhar a 

Ao longo do ano de 2018, o Vouga-
Park-Centro de Inovação organizou 
um ciclo de encontros informais 
dirigidos à comunidade empre-
sarial, e não só, que teve como 
principal objetivo a partilha de 
conhecimentos e o networking.
Para isso, contou com o apoio 
de parceiros especializados que 
orientaram as sessões. As prin-
cipais alterações e impactos 
do Orçamento de Estado 2018, 
estratégias de coaching, com 

coaches de alta performance, a 
4.ª revolução industrial e a im-
portância do storytelling foram 
alguns dos temas abordados.
Houve ainda espaço para a ver-
tente solidária, através de uma 
angariação de fundos, num dos 
encontros, a reverter a favor da 
Liga Portuguesa Contra o Cancro, 
no âmbito do projeto “Dou Mais 
Tempo à Vida”, que decorreu em 
Sever do Vouga. Todas as sessões 
foram de participação gratuita.

Uma das sessões angariou
 fundos para a luta contra o cancro

Meet Up promoveu 
partilha de conhecimentos

partir de Sever do Vouga”, afirma 
Bruno Figueiredo, diretor científi-
co da Graphenest.
A Graphenest desenvolve tecno-
logias inovadoras baseadas no 
grafeno, isolado pela primeira 
vez em laboratório em 2004. 
Forte, duro, fino, leve e dobrável 
são algumas das características 
do nanomaterial que promete 
construir o futuro.



65

Município de Sever do Vouga  I Empreendedorismo

StartUP Visa
A incubadora do VougaPark-Cen-
tro de Inovação foi certificada 
para acolher e apoiar jovens em-
preendedores de todo o mundo 
que queiram abrir uma empresa 
inovadora em Sever do Vouga. 
O apoio é dado no âmbito do 
StartUP Visa, um programa cria-
do pelo Governo que pretende 
atrair para Portugal investimento, 
talento e capacidade de inovação.
O StartUP Visa funciona como 
um visto de residência para 
imigrantes empreendedores que 
lhes permite criar ou mover a sua 
startup para o nosso país. Trata-
-se de um dos programas mais 
inovadores a nível europeu para 
atração e captação de talento 
internacional. Mais informações 
através do VougaPark-Centro de 
Inovação (234 550 070).

Tecnologia produzida 
no VougaPark dá origem 
ao caiaque mais leve do mundo

O caiaque de surfski mais leve 
do mundo é feito em Portugal, 
com tecnologia produzida no 
VougaPark-Centro de Inovação, a 
partir dos laboratórios da Graphe-

nest-Advanced Nanotechnology, 
que aceitou o desafio da Sipre-So-
ciedade de Plásticos Reforçados 
de Esposende, empresa que se 
dedica à construção e comerciali-

zação de caiaques.
O resultado foi a otimização de 
um modelo já existente, o “Ackua 
575”, que agora pesa apenas 
9,3Kg, com todos os acessórios 
incluídos, depois de ser construído 
com fibra de carbono reforçada de 
grafeno. Além do peso, destaca-se, 
entre as vantagens, a melhor resis-
tência mecânica e química, assim 
como a durabilidade.
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Qualidade do trabalho de mentoria foi visível na apresentação

Máquina para a apanha 
e corte da salicórnia 
vence concurso de ideias
Uma máquina que corta e apa-
nha a salicórnia, um substituto 
natural do sal, venceu a III edição 
do Concurso de Ideias “Lança 
o Teu Futuro”. Organizado pela 
Câmara Municipal de Sever do 
Vouga, através do VougaPark-
-Centro de Inovação, e com a 

colaboração da Sanjotec.
Enquadrado na estratégia 
municipal que visa potenciar 
o empreendedorismo no con-
celho, o concurso, que procura 
sensibilizar os jovens do Ensino 
Secundário e promover o espí-
rito de iniciativa, contou com 

um júri especializado e com 
mentores de relevo. Além do kit 
de empreendedorismo, entregue 
a todos os participantes, os três 
primeiros lugares receberam um 
cheque prenda da Câmara Muni-
cipal de Sever do Vouga e ainda 
dois tablets (oferta da Seveme ao 
1.º lugar) e dois estágios curricula-
res (oferta da A. Silva Matos ao 2.º 
lugar).
A “Salicorte” pretende dar 
resposta a um problema identi-
ficado pelos produtores. Bruno 
Henriques e Gonçalo Saraiva, do 
Curso Profissional de Técnico 
de Manutenção Industrial, da 
UniTEC-Unidade de Tecnologias 
da Escola Profissional de Aveiro, 
foram os autores. Em segundo lu-
gar, ficou a ideia “i-Fireman”, um 
dispositivo que alerta o comando 
de bombeiros para a eventual 
existência de bombeiros feridos 
durante o combate a incêndios e, 
em terceiro lugar, o equipamento 
“ChildVision” que deteta a que 
distância as crianças se encon-
tram, com vista a preservar a sua 
segurança. Ambas as ideias foram 
apresentadas pelas alunas Ana 
Ladeira e Diana Figueiredo, do 
Curso Profissional de Informática 
de Sistemas, da UniTEC.

Concurso visa potenciar 
o empreendedorismo entre os jovens

A “Salicorte” conquistou o segun-
do lugar no Concurso Intermu-
nicipal de Ideias de Negócios, 
iniciativa que reuniu as ideias 
de negócio promovidas pelas 
escolas do Ensino Secundário 
dos 11 municípios da Comunida-
de Intermunicipal da Região de 
Aveiro e decorreu no dia 30 de 
maio, em Vagos.
“Mais importante que a classi-
ficação final foi ver a excelente 
prestação dos alunos e ter a 
certeza de que todo o trabalho 
de mentoria desenvolvido pelos 
profissionais especializados que 

Concurso Intermu-
nicipal de Ideias 
de Negócio

convidamos durante o concurso 
no deu frutos”, afirmou Andreia 
Fonseca, diretora de operações 
do VougaPark.

Em primeiro lugar ficou a ideia 
de negócio  “EasyPark”, do Muni-
cípio de Oliveira do Bairro.
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A Comissária europeia para o 
Emprego, Assuntos Sociais, Com-
petências e Mobilidade Laboral, 

Comissária europeia 
visitou o VougaPark- 
Centro de Inovação

Comissária considerou o VougaPark 
como um exemplo na promoção 
do empreendedorismo

Marianne Thyssen, esteve em Se-
ver do Vouga, no dia 26 de abril, 
para conhecer a Unidade das 

Tecnologias (UniTEC) da Escola 
Profissional de Aveiro (EPA), que 
funciona no VougaPark-Centro 
de Inovação, desde 2015.
Recebida pelo vice-presidente 
da autarquia severense, Almeida 
e Costa, e pela diretora de ope-
rações do VougaPark, Andreia 
Fonseca, Marianne Thyssen co-
nheceu de perto o funcionamen-
to do projeto educativo da EPA 
que disponibiliza aos jovens da 
região qualificação profissional 
orientada para o pleno emprego, 
que tem na Câmara Municipal 
de Sever do Vouga, um parceiro. 
A Comissária conheceu ainda 
uma das 23 empresas instaladas 
no VougaPark-Centro de Inova-
ção, a Graphenest- Advanced 
Nanotechnology que desenvolve 
tecnologias inovadoras baseadas 
no grafeno.
A Comissária mostrou-se bas-
tante satisfeita com o modelo 
de funcionamento do Vouga-
Park-Centro de Inovação, con-
siderando-o um bom exemplo 
na promoção do empreende-
dorismo em territórios de baixa 
densidade, como é o caso de 
Sever do Vouga.

O VougaPark-Centro de Inova-
ção não podia deixar de marcar 
presença no Web Summit, o 
maior evento de tecnologia na 
Europa que decorreu em novem-

VougaPark presente no Web Summit

bro, na cidade de Lisboa. Foram 
dias de inovação, networking, 
muita inspiração e consolidação 
de parcerias. Esta edição contou 
com números impressionan-

tes: 69.304 participantes de 159 
países; mais de 1.200 oradores 
entre 24 palcos e mais de 1.800 
startups participantes.

Representantes da Universidade 
de Aveiro Incubator, Rede Nacional 
de Incubadoras e AIRO-Associação 
Empresarial da Região Oeste

Representantes da Portugal Expo 2020, 
AIRO-Associação Empresarial da Região 
Oeste e da Agência Nacional de Inovação

Representantes do IAPMEI e AIRO-
Associação Empresarial da Região Oeste
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Com 25 empresas instaladas, 
que empregam 150 pessoas, 
responsáveis por um volume de 
faturação anual superior a seis 
milhões de euros, o VougaPark-
-Centro de Inovação assinalou, a 
30 de novembro, cinco anos de 
funcionamento.
“Vemos que valeu a pena o voto 
de confiança dado à Câmara 
Municipal de Sever do Vouga. 
Os números são a prova dis-
so. Não se tratou apenas da 
criação de uma área de aco-
lhimento empresarial, mas 
da construção de um projeto 
voltado para o futuro, com 
ênfase nas questões científicas 
e tecnológicas, dando especial 
atenção aos recursos locais”. A 
afirmação é de Jorge Brandão, 
da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do 
Centro (CCDRC), entidade ges-
tora do Programa Mais Centro, 
que financiou em 6,5 milhões de 
euros o projeto.
Recorde-se que a transformação 
da antiga fábrica das Massas 

Vouga numa moderna incuba-
dora e área de acolhimento em-
presarial era um anseio antigo 
da Câmara Municipal e mostra o 
que é possível acontecer quando 
visão e ação se conjugam.
António Coutinho, presidente da 
autarquia severense, recordou o 
percurso do VougaPark, referin-
do que o seu crescimento tem 
sido substancial. Com uma área 
de acolhimento empresarial, 
uma incubadora associada à 
rede da Incubadora de Empre-

VougaPark-Centro 
de Inovação: cinco anos 
a valorizar a região

sas da Região de Aveiro-IERA e, 
ainda a Escola Profissional de 
Aveiro, com a Unidade de Tecno-
logias, o maior polo da Região de 
Aveiro, com cerca de 400 alunos, 
o VougaPark ganhou mais um 
reforço, com a inauguração do 
Centro Local de Aprendizagem 
da Universidade Aberta (UAb).
Criado em 2013, no âmbito da 
estratégia municipal de de-
senvolvimento económico, o 
VougaPark teve como principal 
objetivo criar um ecossistema de 

As 25 empresas instaladas empregam 150 pessoas 
e faturam mais de 6 milhões de euros anuais
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Universidade Aberta 

No dia em que o VougaPark-
-Centro de Inovação comemorou 
o seu quinto aniversário (30 de 
novembro), foi inaugurado o 
Centro Local de Aprendizagem da 
Universidade Aberta (UAb), uma 
parceria entre o Município de Se-
ver do Vouga, Universidade Aber-
ta e Associação para a Educação 
e Valorização da Região de Aveiro 
(AEVA). A inauguração contou 
com a presença do vice-reitor da 
UAb, Domingos Caeiro, e de Jorge 
Castro, diretor da AEVA. 
“Caminhamos no sentido de con-
solidar a aposta numa maior ofer-
ta formativa para o concelho, algo 
que temos defendido nos últimos 
anos”, afirmou António Coutinho, 

referindo que se tratava de “um 
importante passo na qualificação 
e valorização territorial de Sever 
do Vouga”.
Recorde-se que, nos últimos 
anos, a autarquia tem apostado 
em alargar a oferta formativa da 
região, sendo exemplo disso a 
abertura, em 2015, da Unidade 
de Tecnologias da Escola Profis-
sional de Aveiro (EPA), no Vouga-
Park-Centro de Inovação, sendo 
este hoje o maior polo da EPA na 
Região de Aveiro, com cerca de 
400 alunos.
Assente na metodologia de en-
sino à distância, a Universidade 
Aberta é uma inovadora opção de 
Ensino Superior para toda a Re-

gião de Aveiro, através da qual os 
jovens e adultos (com o 12.º ano 
ou que prestem provas no Acesso 
para Maiores de 23 anos) podem, 
em qualquer parte do país ou 
estrangeiro, valorizar a sua forma-
ção mediante os seus interesses, 
motivações e disponibilidade.

inovação e de suporte às empre-
sas, fomentando e promovendo 
o empreendedorismo. Para isso, 
disponibiliza espaços e serviços 
para a criação de projetos dife-
renciadores ligados à Metalome-
cânica, Agronegócio, Turismo de 
Natureza e Floresta, sendo estas 
as suas principais áreas de es-
pecialização. Entre os serviços e 
apoios prestados, o destaque vai 
para os programas de incubação 
física e virtual disponibilizados 
aos empreendedores. 

Programa 
de aceleração 
em Boston

A Graphenest-Advanced 
Nanotechnology participou 
no programa de aceleração 
da TechStars que decorreu 
em Boston (EUA), em abril. 
Sedeada no VougaPark-Cen-
tro de Inovação, a startup foi 
a única estrangeira presente 
na iniciativa que contou com 
a parceria da US Air Force. 
Trata-se de um programa 
bastante restrito, tendo sido 
a Graphenest selecionada 
entre milhares de candida-
turas. A empresa esclareceu 
que a sua participação es-
teve desde sempre condi-
cionada à possibilidade das 
forças aéreas americanas 
fazerem uso das aplicações 
desenvolvidas pela equipa.

Alargar a oferta formativa 
é uma aposta da autarquia

António Coutinho mostrou-se satisfeito com o caminho percorrido
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Agim promove 
formações gratuitas

A Agim está a preparar para 2019 
um programa de formações 
financiadas destinadas à popula-
ção ativa e à população desem-
pregada do concelho de Sever 

do Vouga e concelhos limítrofes.
Tratam-se de formações gratui-
tas em diversas áreas, como a 
agricultura, informática e novas 
tecnologias, línguas, saúde e 

bem-estar, cosmética e restaura-
ção e hotelaria.
Com este plano de formações, 
a Agim pretende, no caso da 
população ativa, aumentar as 
qualificações dos participantes, 
respondendo às suas necessida-
des formativas.
No caso da população não ativa, 
onde se incluem os desempre-
gados, beneficiários de RSI e 
domésticas, os objetivos passam 
por proporcionar um aumento 
das qualificações, de convívio 
entre os participantes, ao mes-
mo tempo que recebem alguma 
compensação financeira.
Tanto a população ativa como 
a não ativa poderão ainda ter a 
possibilidade de aumentarem as 
suas habilitações literárias, caso o 
participante não tenha o 12.º ano 
de escolaridade, ao abrigo de uma 
parceria que a Agim tem com o 
Centro Qualifica do Agrupamento 
de Escolas de Sever do Vouga.
Para mais informações sobre 
as formações, pode contactar 
através do número 912010596 ou 
email eventos@agim.pt

Treino intensivo 
gratuito para 
empreendedores

O VougaPark-Centro de Inovação 
acolheu a 3.ª edição do Boot-
camp da IERA-Incubadora de 
Empresas da Região de Aveiro, 
uma organização da Universida-
de de Aveiro, através da sua Uni-
dade de Transferência de Tecno-
logia. A ação gratuita foi dirigida 
a empreendedores, com vista a 
dotar os participantes de compe-
tências úteis no desenvolvimento 
dos seus negócios.
Promover a discussão, em 
ambiente informal, de ideias, 
desafios e possíveis soluções que 
conduzam o negócio um passo 
mais à frente, bem como parti-
lhar experiências e ferramentas 

para que, de uma forma autóno-
ma, os empreendedores cons-
truam uma proposta de valor e a 
comuniquem para angariação de 
financiamento ou aumento das 

vendas foram alguns dos objeti-
vos das ações de capacitação ali 
desenvolvidas. Para isso, os parti-
cipantes tiveram um treino inten-
sivo em vários temas relevantes,

Duntest quid moluptaquam qui volupta-
tibus iume cullam aliquis dNulpa peles 

Formação para empregados
e desempregados

Bootcamp da IERA trouxe empreendedores ao VougaPark

Município de Sever do Vouga  I Empreendedorismo
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HORÁRIO DE ATENDIMENTO
O atendimento do presidente da Câmara 
Municipal e dos vereadores faz-se, prefe-
rencialmente com marcação prévia, em 
qualquer dia e hora da semana.

ANTÓNIO COUTINHO I Presidente 
acoutinho@cm-sever.pt

Funções: Ação Social e Habitação Social, 
Educação, Desenvolvimento Económico e 
VougaPark-Centro de Inovação, Gestão de 
Fundos Comunitários, Empreendedorismo 
e Inovação, Modernização Administrativa, 
Fiscalização e Comunicação.

JOSÉ MANUEL ALMEIDA
E COSTA I Vice-presidente
almeidaecosta@cm-sever.pt

Funções: Saúde, Turismo e Cultura, Centro 
de Recolha Animal, Associativismo e 
Coletividades, Desporto e Juventude e 
Contraordenações.

RAUL DUARTE I Vereador
raulduarte@cm-sever.pt

Funções: Obras Públicas, Iluminação 
pública, sinalização e trânsito, toponímia 
e atribuição de números de polícia, Prote-
ção Civil e responsável pela coordenação 
dos serviços externos.

ELISABETE HENRIQUES I Vereadora
elisabetehenriques@cm-sever.pt

Funções: Administração do Território/
Urbanismo, Mobilidade e Transportes, 
Planeamento, Cemitério e Mercados, Am-
biente e Gabinete Técnico Florestal, Zonas 
Industriais e Energia e Sustentabilidade.

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA
Maria Edite Veiga
cm.sever@cm-sever.pt

CONTACTOS
Largo do Município 
3740-262 Sever do Vouga
Tel. 234 555 566 | Fax: 234 552 982 
www.cm-sever.pt
Seg. a sex. 9h00 às 16h00

Informação geral
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE SEVER DO VOUGA
Parque Urbano da Vila
3740-263 Sever do Vouga
Tel. 234 550 030 
E-mail: biblioteca@cm-sever.pt
www.cm-sever.pt/biblioteca
www.facebook.com/bm.severdovouga
Seg. e sáb. 13h30 às 19h00
Ter. a sex. 10h00 às 19h00

CENTRO DAS ARTES 
DO ESPECTÁCULO 
DE SEVER DO VOUGA
Av. Com. Augusto Martins Pereira, 70
3740-255 Sever do Vouga
Tel. 234 590 470
E-mail: centrodasartes@cm-sever.pt
www.cm-sever.pt/caesv
www.facebook.com/cae.severdovouga

MUSEU MUNICIPAL 
DE SEVER DO VOUGA
Rua do Matadouro
3740-255 Sever do Vouga
Tel. 234 597 079
E-mail: museu@cm-sever.pt
www.facebook.com/museusever
Ter. a sáb. 10h00 às 12h30 e 14h00 às 
17h00

POSTO DE TURISMO 
DE SEVER DO VOUGA
Rua do Jardim
3740-273 Sever do Vouga
Tel. 234 555 566
E-mail: adeliacorreia@cm-sever.pt
Ter. a sáb. 9h30 às 12h30 e 14h00 às 18h00 
Encerra dom. e seg.

PISCINA MUNICIPAL 
DE SEVER DO VOUGA
Av. Com. Augusto Martins Pereira 
3740-256 Sever do Vouga
Tel. 234 556 206 | Fax: 234 556 206
E-mail: piscina@cm-sever.pt
Seg., qua. e sex. 10h00 às 20h00
Ter. e qui. 10h00 às 21h00

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SEVER DO VOUGA
Rua dos Bombeiros 
3740-267 Sever do Vouga
Tel. 234 555 738
E-mail: central@bombeirossever.pt

GUARDA NACIONAL REPÚBLICANA
DE SEVER DO VOUGA
Av. Com. Augusto Martins Pereira
3740-258 Sever do Vouga
Tel. 234 551 225
E-mail: ct.avr.dagd.psvv@gnr.pt

CPCJ DE SEVER DO VOUGA
Rua do Sobreiral, Piso 1
3740-265 Sever do Vouga
Tel/fax: 234 598 247
E-mail: cpcj.sv@gmail.com
Seg. 10h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00
Sex. 9h30 às 12h00

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE SEVER DO VOUGA
Av. Com. Augusto Martins Pereira
3740-257 Sever do Vouga 
Tel. 234 550 130 | Fax: 234 555 435
E-mail: geral@aesv.pt

Município de Sever do Vouga  I Informação geral

Câmara 
Municipal

Deseja receber o 
Boletim muncipal 
em sua casa?

Nome: 

Morada: 

Codigo Postal:

Localidade: 

Pode também enviar um e-mail, 
com os seus dados, para 
comunicacao@cm-sever.pt 
para receber o Boletim Municipal em 
formato digital e informações 
atualizadas sobre Sever do Vouga.
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