






















































Biblioteca Municipal 

A Fase Municipal da 6.ª edição do Concurso Intermunicipal de Leitura terminou, 

com provas nos dias 20 e 22 de fevereiro, tendo registado concorrentes do 

Agrupamento de Escolas e UniTEC da Escola Profissional de Aveiro. Os 

vencedores do 1.º CEB foram: em 1.º lugar, João Miguel Bastos Rodrigues 

(EB1 Cedrim); 2.º lugar, Elisa Adriana da Silva Pereira (EB1Pessegueiro do 

Vouga); 3.º lugar, Francisco Pereira Viegas (EB1 Dornelas). Relativamente 3.º 

CEB, 1.º lugar para Francisca da Silva Matos, 2.º lugar para Samuel Ricardo da 

Silva Pinto, e 3.º lugar para Verónica Sofia Castro da Silva (UniTEC). Quanto ao 

ensino secundário, 1.º lugar, Eduardo José Martins Veiga (Agrupamento de 

Escolas de Sever do Vouga); 2.º lugar, Mariana Silva Pinto (Escola Profissional 

de Aveiro - UniTEC); 3.º lugar, Joel Arada Quintaneiro (Escola Profissional de 

Aveiro - UniTEC). A fase final decorre no Centro de Congressos de Aveiro, no 

próximo dia 4 de maio de 2019. 

Em pleno mês de março, destacamos a Poesia com uma sessão especial no dia 

16, dirigida aos mais pequenos e famílias – o espetáculo “Ninho”, da Companhia 

Partículas Elementares – baseado no poema de Miguel Torga, uma peça 

premiada no Festival Internacional de Marionetas de Ovar. Contamos com uma 

sala repleta, com 86 presenças curiosas que passaram a tarde de sábado 

connosco.  

Nos dias 28 e 29 de março, participamos na II Conferência Internacional 

[Re]Pensar a Biblioteca Pública: Gaming e Makerspaces, organizada pelo Grupo 

de Trabalho da Rede de Bibliotecas da CIM Região de Aveiro, que integramos, 

assumindo também a responsabilidade do secretariado durante todo o processo. 

Iniciou no passado dia 23 de março e terminará no próximo dia 27 de abril, a 

ação de formação “De O Pequeno País dos Frutos à Educação Poética em 

Contexto Escolar”, monitorizada pelo professor especialista em literatura 

infantojuvenil José António Gomes, autor do livro homónimo enquanto 

pseudónimo literário João Pedro Mésseder. A ação de curta duração (6h), com 

creditação do Centro de Formação Intermunicipal Adolfo Portela, conta com a 

participação de docentes do nosso concelho, de Águeda, Gafanha da Nazaré, 

Mealhada e Escariz. Recordamos que esta ação de formação foi idealizada para 
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permitir ao corpo docente a aquisição de maiores competências para abordar o 

livro, editado com o apoio da Câmara Municipal e dedicado a Sever do Vouga, 

em sala de aula. O livro “O Pequeno País dos Frutos” foi também nomeado na 

categoria Cultura, na Gala Mirtilo D`Ouro, de forma que o escritor esteve 

presente na referida Gala, no dia 6 de abril. 

No dia 01 de abril, pelas 18h00, decorreu a apresentação do livro "Um Caminho 

para Todos- Diário de uma Peregrina a Caminho de Santiago", da autoria de 

Luísa Sousa, uma organização da Desafios com a nossa parceria. 

De 8 a 10 de abril, desenvolvemos mais um programa de ocupação de férias 

letivas de forma educativa, designado “Letras e Atividades e Tudo Mais”, 

envolvendo 47 entusiasmadas presenças nas atividades que contaram com a 

parceria das BM Ílhavo e Albergaria. Workshop maker para desenvolver uma 

máquina de rabiscos, hora do conto e ler com chá e ciência foram as ações em 

destaque durante estas três manhãs divertidas. 

Nos passados dias 11 e 12 de abril, organizámos uma ação de formação com a 

distinta narradora, escritora e formadora Clara Haddad, designada “Conto, Logo 

Existo: os contos terapêuticos”, que reuniu 27 docentes, bibliotecários e 

terapeutas oriundos do concelho e de outros, como Paredes, Albergaria, Mira, 

Viseu, não tendo sido possível aceitar todos os pedidos de inscrição por motivos 

técnicos. A avaliação da ação de 12h realizada através de questionário também 

ultrapassou todas as expetativas, sendo unânime a excelência. 

Para assinalar o Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, promovemos no 

dia 26 de abril, pelas 10h00, para crianças do 1.º CEB, em articulação com o 

Agrupamento de Escolas, uma Oficina de Ilustração ao Vivo com o premiado 

ilustrador Paulo Galindro. De 2 a 29 de maio, promovemos também uma 

Exposição de Ilustração de originais do livro “O Cuquedo e um amor que mete 

medo”, do referido ilustrador, na Sala Polivalente da BMSV. 

Para assinalar o Dia Internacional da Dança, promovemos no próximo dia 24 de 

abril, a ação “Leituras em Movimento: Um Livro, Muitas Danças!”, dirigida ao pré-

escolar, com a facilitadora de biodanza Raquel Bontempo. 
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Conscientes da relevância do projeto “Rir é o Melhor Remédio”, na sua 2.ª 

edição, elaborámos candidatura do mesmo ao Prémio Acesso Cultura 2019, na 

área Acessibilidade Social; assim como também o submetemos às Boas Práticas 

na ONU (https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/). Cientes do papel 

fulcral que a biblioteca pública desempenha no concelho de Sever do Vouga, 

planeamos um projeto arrojado que contribui para assegurar alguns dos ODS, 

nomeadamente a promoção de uma vida saudável e o bem-estar dos seniores 

(objetivo 3, meta 3.8), a aprendizagem ao longo da vida (objetivo 4, meta 4.7), a 

redução das desigualdades dentro do país (objetivo 10, meta 10.2), torna a 

comunidade severense mais inclusiva, segura, resiliente e sustentável (objetivo 

11, meta 11.4 e 11.7), promove também uma sociedade mais pacífica (objetivo 

16, metas 16.1 e 16.10) e incentiva e promove parcerias público-privadas e com 

a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização 

de recursos dessas parcerias (objetivo 17, meta 17.17). 

“Rir é o melhor Remédio” promove a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

idosas através da aquisição de novos conhecimentos e novas competências na 

área da saúde. Mais informação sobre terapias alternativas, a prática de hábitos 

de vida saudável, exercício físico e o contato com manifestação culturais 

variadas permite o alargamento de horizontes culturais, a tolerância e o melhor 

entendimento da condição humana que, com certeza, se refletem no bem-estar 

físico, social e mental desta população e, consequentemente, dos seus 

familiares e da sociedade severense. Por outro lado, a Biblioteca Municipal vê o 

seu papel reforçado na comunidade, aumenta o número de utilizadores 

frequentes e assiste a uma maior procura dos seus serviços, fortalecendo-se 

enquanto espaço inclusivo, sustentável e agente ativo de mudança de 

mentalidades. 
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Informação do Museu Municipal para a “Comunicação Escrita do Sr. 

Presidente da Câmara à Assembleia Municipal de Fevereiro de 2019” 

Gestão do Museu 

• Resposta a pedidos de informação externos e a pedidos de colaboração de outros

serviços municipais.

• Inicio do procedimento de adesão à Rede “Roteiro das Minas e Pontos de interesse

mineiro e geológico de Portugal”.

Incorporação e Depósito de bens 

• Continuação da regularização da incorporação e depósito de bens à guarda do

museu.

• Depósito e tratamento de diversa documentação.

• Participação na discussão pública sobre “Boas Práticas na Gestão de Espólios e

colecções arqueológicas”

Estudo e Investigação 

• Continuação da pesquisa bibliográfica e documental sobre as temáticas abordadas

no museu, a fim de serem documentadas as colecções do museu, o planeamento

de futuras exposições temporárias, a definição da política de incorporações e a

criação de actividades educativas.

Inventário e Documentação 

• Continuação da pesquisa e aquisição de documentos bibliográficos para o Centro de

Documentação.

Exposições temporárias 

• Preparação de uma exposição temporária sobre a participação de severenses na 1ª

Grande Guerra (parceria com Prof.s Mário Silva e António Tavares), a inaugurar no

2º Trimestre de 2019.

Serviços Educativos e Mediação Cultural 

• Manutenção do Sítio na Internet do Museu (www.cm-sever.pt/museu).

• Participação no Encontro do Grupo Temático Cidades Inclusivas, da Rede de

Cidades Educadoras, sobre a Inclusão em Museus.

• Parceria com a Severi – Associação Cultural de Expressão Dramática de Sever do

Vouga para a criação de um projecto artístico, sob a coordenação do encenador

Pedro Giestas, a ser apresentado no dia 18 de Maio, 3º aniversário do Museu, e

desenvolvido nos meses de Junho a Setembro (um Domingo por mês).
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• Apoio à Residência Artística da Escola Superior Media Artes e Design do Instituto

Politécnico do Porto.

Dados estatísticos referentes a 2019 (até 18 de Abr.): 

• Visitas Individuais: 115 visitantes em 45 visitas.

• Visitas de Grupos: 367 visitantes em 19 grupos.

• Visitas totais: 481 visitantes.

• Utilizadores do Centro de Documentação: 6.
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Informação de Gestão 

A informação financeira é de uma importância elevada para os seus utilizadores, pois 

permite conhecer a execução por parte do executivo municipal do orçamento em vigor, 

dando assim aos seus utilizadores conhecimento/visão da posição financeira 

municipal. 

A informação apresenta várias formas de divulgação de ações que tenham impacto 

no desempenho municipal e reflexo na visão dos seus utilizadores na comunidade 

municipal, pois as suas ações são de responsabilidade social. 

O relato financeiro apresentado usará informação quantitativa com comparações de 

períodos homólogos, à data de 31 de março de 2019. 

Análise Orçamental 

• Execução orçamental da receita

A receita total regista um acréscimo de 254 mil de euros, relativamente ao ano de 

2018. Para este acréscimo contribuíram o aumento das receitas correntes e de capital 

no valor de 50 mil euros e 203 mil euros, respetivamente. 

Rúbricas económicas 31/03/2018 31/03/2019 
Variação 

anual 

Receita corrente 1 605 844,32 1 656 255,49 50 411,17 

Receita de capital 155 092,25 358 941,18 203 848,93 

Outras receitas 0,00 0,00 0,00 

Totais 1 760 936,57 2 015 196,67 254 260,10 

Relativamente à execução orçamental, o orçamento da receita em termos globais 

atinge no final do período 18%, valor abaixo das previsões para o respetivo período, 

em consequência da fraca execução de projetos previstos do Portugal2020. 

A rúbrica das transferências correntes atinge uma execução de 22%, essencialmente 

pelas receitas vindas do orçamento de estado, que continuam a ser as receitas com 

peso mais significativo nas receitas correntes, revelando-se ainda as receitas de 

impostos diretos e das vendas de bens e prestação de serviços. 
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No que concerne às receitas de capital a execução atinge apenas 10%, valor baixo 

para o período em análise, devido as justificações dadas anteriormente. 

Rúbricas económicas 

Impostos Diretos 

Impostos Indiretos 

Taxas, multas e outras penalidades 

Rendimentos de propriedade 

Transferências correntes 

Vendas de bens e prestações de serviços correntes 

Outras receitas correntes 

Total das receitas correntes 

Venda de bens de investimento 

Transferências de capital 

Ativos financeiros 

Passivos financeiros 

Outras receitas de capital 

Total da receitas de capital 

Reposições não abatidas nos pagamentos 

Saldo da gerência anterior 

Outras receitas 

Totais 
-

. .

• Execução orçamental da despesa

Dotação 
erçamental 

1 531 060,00 

43 975,00 

108 020,00 

8 605,00 

5 100 150,00 

838 230,00 

48 060,00 

7 678 100,00 

31 945,00 

3 736 535,00 

1 250,00 

70,00 

495,00 

3 770 295,00 

5,00 

0,00 

5,00 

11 448 400,00 

31/03/2019 31/03/2018 

Execução Taxa de Taxa de 

erçamental execução execução 

145 168,26 9% 9% 

11 584,93 26% 36% 

23 570,15 22% 25% 

118,50 1% 1% 

1 295 665,60 25% 25% 

153 661,04 18% 20% 

26 487,01 55% 87% 

1 656 255,49 22% 22% 

0,00 0% 3467% 

358 941,18 10% 3% 

0,00 0% 0% 

0,00 0% 0% 

0,00 0% 4501% 

358 941,18 10% 4% 

0,00 0% 0% 

0,00 0% 0% 

0,00 0% 0% 

2 015 196,67 18% 15% 

As despesas totais, no período em apreço, tiveram um aumento de pagamentos de 

269 mil euros em relação ao período anterior, em que, nas despesas correntes existe 

um aumento de 241 mil euros e nas despesas de capital um aumento de 28 mil euros. 

Rúbricas económicas 

Despesa corrente 

Despesa de capital 

.- --· ,. _, . ._. - ·

Totais 

31/03/2018 

939 993,11 

665 311,22 

1 605304 ,33 

31/03/2019 
Variação 

anual 

1 181 498,62 241 505,51 

693 747,01 28 435,79 

1 875245,63 269 941 ,30 

O orçamento da despesa no final do período encontra-se com uma taxa de execução 

de 16%, percentagem baixa, mas dentro da normalidade em comparação com o 

período do ano anterior. 

1� 
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