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Serviços de interesse público  
prestados por privados

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

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

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

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

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

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

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

Telefones úteis

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

234 555 567

234 555 568

CPCJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 598 247

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

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

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

Repartição das Finanças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 590 820

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro Social M.ª da Glória de Almeida Pinho –  
Silva Escura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 552 232

Centro Social de Apio à Criança e ao Jovem de  
Sever de Vouga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 555 930

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

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

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

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

Biblioteca Municipal
Piscina Municipal

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

Ringues Polidesportivos em todas as freguesias 
Uso livre

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

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

Cascata da Cabreia 
Uso livre

Cascata do Filveda 
Uso livre

Parque de Merendas do Arestal 
Uso livre

Parque Urbano da Vila 
Uso livre

Envie as suas sugestões para:

cm.sever@cm-sever.pt

Desejo receber o Boletim Municipal

Nome 

Morada 

Código Postal 

Localidade 
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Editorial

Câmara 
em Movimento

António Coutinho
Presidente da Câmara

Estamos a terminar o terceiro ano deste nosso mandato 
autárquico e continuamos a prosseguir o caminho dese-
nhado nas propostas, objetivos e estratégias delineadas 
aquando do início deste ciclo.

Este Boletim Municipal continua a servir para dar a conhecer 
a todos os Severenses, os que aqui vivem e trabalham e 
todos aqueles que vivem e trabalham fora, mas também 
aos que se interessam pelo desenvolvimento do nosso 
concelho, a dinâmica social, cultural, desportiva, que se 
constata pelas várias realizações e obras levadas a cabo 
no último ano.

A abertura do Museu Municipal foi sem dúvida um marco 
relevante no panorama cultural do concelho a permitir não 
só um melhor conhecimento da nossa história, mas tam-
bém a realização de um conjunto de trabalhos e atividades 
com a comunidade e para a comunidade, reforçando as 
parcerias, das quais destaco o Agrupamento de Escolas. 

Durante os poucos meses de vida do Museu, muitas foram 
as pessoas que o visitaram e várias visitas guiadas, foram 
organizadas para instituições concelhias e de diversificados 
pontos do país.

A vertente social que muito nos orgulha, está patente em 
todos os apoios diretos às pessoas, nomeadamente às mais 
carenciadas, quer través do reforço no investimento em 
bolsas de estudo, nas refeições escolares, nos transportes, 
nas AEC’s, prolongamentos de horários, na reabilitação de 
habitação para famílias carenciadas e agora também no 
fornecimento dos livros e cadernos escolares. Continuamos 
a reforçar também o apoio às Juntas de Freguesia e às 
Coletividades (IPSS’s, associações culturais, desportivas 
e humanitárias) para dinamização dos seus planos de 
atividades e investimentos em obras.

Muito por conta disto, somos hoje um Município fami-
liarmente responsável, distinguidos recentemente com a 
Bandeira Verde, resultado das boas práticas existentes 
nas várias áreas, nomeadamente: apoio às famílias com 
necessidades especiais; serviços básicos; maternidade/
paternidade; educação e formação; habitação; urbanismo 
e acessibilidades; transportes, saúde; cultura, desporto; 
lazer e tempos livres; relações institucionais e participação 
social; políticas familiarmente responsáveis, entre outras.

Registo ainda a continua diminuição de impostos, nomea-
damente do IMI e da DERRAMA.

Recebemos também uma Menção Honrosa do Prémio Viver 
em Igualdade, uma iniciativa promovida pela Comissão para 
a Cidadania em Igualdade, que visa distinguir municípios 

com boas práticas na integração da dimensão da Igualdade 
de Género, Cidadania e Não Discriminação.

De salientar ainda o regresso do Tribunal a Sever do Vouga, 
que inicia a sua atividade no princípio de 2017, estando 
já tudo preparado, quer em termos de instalações, quer 
na afetação de pessoal.

O Balcão do Cidadão inicia a sua atividade, ainda em 2016, 
nas instalações do Balcão Único do Município e proporciona 
um conjunto de serviços públicos que antes não existiam 
em Sever do Vouga: ACT, ADSE, DGLAB; IGAC; Direção 
Geral do Consumidor; Serviços de Estrangeiros e Fronteiras; 
Instituto da Segurança Social; Caixa Geral de Aposenta-
ções; Instituto da Mobilidade e Transportes; Instituto do 
Emprego e Formação Profissional; Autoridade Tributária e 
Aduaneira; Agência para a Modernização Administrativa.

Está a ser efetuado o Regulamento para o lançamento no 
início de 2017 do Orçamento Participativo, que visa uma 
maior aproximação dos Severenses à autarquia, dando-lhes 
também algum poder de decisão.

Assinala-se também o primeiro ano de funcionamento 
da EPA – AEVA (Escola Profissional de Aveiro) e toda a 
dinâmica associada, contribuindo para que o VougaPark, 
cumpra o seu papel em termos de empregabilidade, for-
mação, educação, acolhimento e incubação de empresas, 
estando neste momento com taxas de ocupação máximas.

Ao longo do ano muitas foram as obras realizadas, des-
tacando-se as seguintes: pavimentação da EN 328-1; 
Cemitério de Sever (ampliação, remodelação, iluminação e 
arranjos); reparação de calçadas em Talhadas; estrada de 
Penouços à Teca; beneficiação da rua do Laranjal e Bouço 
Velho; estrada do Campo, em Paradela; pavimentação das 
estradas de Sanfins; reabilitação e impermeabilização do 
antigo edifício da GNR; corte de casa e arranjos da estrada 
em Vila Fria; arranjos envolventes ao Museu e Parque 
Urbano; caminhos da Associação e Borralhal; reabilitação 
da estrada da Ermida à Feira Nova; pavimentação da rua 
Sra. do Rosário, rua e travessa da antiga Câmara e rua 
do Casal, para além de dezenas de alargamentos e pavi-
mentações em pequenos troços.

Por último quero aqui deixar um cumprimento especial a 
toda a comunidade Severense e emigrante aproveitando 
a época para desejar a todos um Feliz Natal e Um 2017 
Cheio de Prosperidade.
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Nova plataforma SIG 

A modernização dos serviços municipais 
é um processo de melhoria contínua 
cujo objetivo primordial consiste em 
prestar um serviço público cada vez 
mais eficaz e eficiente.

O Serviço de Informação Geográfica 
Municipal desempenha um importante 
papel no alcance deste objetivo pois a 
sua principal função é fornecer infor-
mação geográfica de apoio à decisão.

Considerando a cada vez maior neces-
sidade em obter informação geográfica 
de forma rápida e integrada, o Muni-
cípio irá disponibilizar em breve uma 
nova plataforma SIG, disponível online, 
acessível aos munícipes.

A plataforma já se encontra a funcionar 
internamente nos serviços municipais, 
tais como: Balcão Único, Planeamento 
e Urbanismo, Ambiente, Turismo, Obras 
Públicas, etc., permitindo a consulta e edição da informação de que necessitam e, brevemente, estará disponível ao 
público.

O site é de fácil utilização e permitirá disponibilizar aos munícipes alguns serviços de consulta, nomeadamente, a consulta 
do PDM e condicionantes, as infraestruturas de defesa da floresta contra incêndios, dados do Plano de Emergência 
da Proteção Civil, localização de serviços e equipamentos, informação de interesse turístico e participação pública.

Convívio dos colaboradores do Município

Tribunal de  
Sever do Vouga
Está a ser preparado o local para a reinstalação do Tri-
bunal. Será no espaço onde anteriormente funcionava, 
com algumas adaptações que estão a ser tratadas 
entre o Município, o Instituto de Gestão Financeira 
e Equipamentos da Justiça, I.P e a Santa Casa da 
Misericórdia, relativas às rendas, projetos, obras a 
executar e acompanhamento das mesmas. Está pre-
vista a reabertura do Tribunal para janeiro de 2017.

No dia 11 de junho, os funcionários internos do município, 
repetiram pelo segundo ano consecutivo o convívio anual. 
Desta vez, o destino escolhido foi as belas paisagens do 
Douro. Aqueles que aceitaram o desafio, desfrutaram de 
um dia muito agravável rodeados pelos encantos deste 
local. O destino foi a Régua, com partida no maravilhoso 
cruzeiro até ao Pinhão, pelas águas do Rio Douro. A viagem 
de volta, do Pinhão até à Régua, foi efetuada de comboio, 

onde se pôde usufruir de uma panorâmica diferente, pelas 
margens do Rio. Houve ainda tempo para uma pequena 
paragem no Santuário de Nossa Senhora do Remédios, 
em Lamego, onde foi possível desfrutar de exercício físico 
matinal, descendo 686 degraus do escadório monumen-
tal. Um dia excecional, para sair da rotina do dia a dia e 
regressar com mais forças para enfrentar as adversidades.
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Centro de Saúde 
Empreitada de  
ampliação  
e remodelação 
Na sequência da denúncia do contrato celebrado com a 
empresa Energcambra e após pedido de informação da 
Câmara Municipal, a ARS – Administração Regional de 
Saúde, informou o Município que vai preparar novo pro-
cedimento, por concurso público, assumindo a mesma a 
totalidade dos custos de intervenção por recurso ao seu 
orçamento privativo, ou através de comparticipação do 
Quadro 2020.

A ARS informou também que a referida empreitada tem pre-
vista a reabilitação dos arruamentos e passeios exteriores.

Perante a proposta do Município de protocolar com a ARS 
a manutenção dos espaços exteriores, foi manifestada 
ainda a disponibilidade para celebrar um protocolo com 
a Câmara Municipal para esse efeito.

Municípios de baixa 
densidade
Tendo sido criada no seio da Associação Nacional de 
Municípios Portugueses uma Secção de Municípios de 
Baixa Densidade e do Mundo Rural à qual, Sever do Vouga 
pertence, reuniu no passado dia 20 de maio na sede da 
ANMP essa mesma secção para análise e aprovação da 
proposta de medidas promotoras dos Municípios de baixa 
densidade e rurais. Esta reunião surge também na sequência 
da criação pelo Governo de uma Unidade de Missão para 
a Valorização do Interior – UMVI – que tem por objetivo 
criar, implementar e supervisionar um Programa Nacional 
para a Coesão Territorial, bem como promover medidas 
de desenvolvimento dos territórios do interior. Esta UMVI 
é presidida pela Professora Doutora Helena Freitas, ante-
rior Vice-Reitora da Universidade de Coimbra que teve a 
primeira reunião, na Câmara Municipal de Carregal do Sal, 
com os Municípios da CIRA, neste caso apenas Sever do 
Vouga e Águeda e a Comunidade Dão-Lafões onde estão 
integrados todos os Municípios, para discussão de políticas 
de Desenvolvimento nos Territórios do Interior. 

O Município de Sever do Vouga contribuiu com algumas 
propostas para elaboração de uma lista de medidas a 
implementar nos Territórios de Baixa Densidade, sendo que 
algumas delas passam por majorações nas percentagens 
de comparticipação dos fundos comunitários e até criação 
de novas ações. 

Noite saudável das 
Cidades do Centro de 
Portugal
O Município de Sever do Vouga assinou conjuntamente com 
cerca de 40 Entidades incluindo a CCDR, um Protocolo 
que tem por base a chamada Declaração de Coimbra que 
pretende definir estratégias que permitam à população das 
várias cidades e vilas e neste caso Sever do Vouga vivên-
cias salutares em comunidade associadas aos contextos 
recreativos e à recreação noturna

Plano de Ação para a 
Regeneraçâo  
Urbana – PARU
Foi elaborado o Plano de Ação para a Regeneração 
Urbana, que tem como objetivo a intervenção nas zonas 
previamente definidas na ARU – Área de Reabilitação 
Urbana que abrange a zona ribeirinha do Parque Urbano 
com prolongamento até à antiga ETAR, o Largo de S. 
Mateus em Paçô, a zona de S. João e Azibal e o Parque 
do Arruamento Novo, com a área da feira e mercado. A 
candidatura já foi submetida e neste momento estão a ser 
preparados os projetos de construção e as empreitadas. 

Está previsto um investimento na ordem dos 1.300.000 
euros.

Protocolo de  
articulação funcional 
Foi assinado o Protocolo de Articulação Funcional relativo 
às estratégias de DLBC – Desenvolvimento Local de Base 
Comunitária – que visa promover iniciativas de inclusão 
social nomeadamente de combate à pobreza e à exclusão 
social e abandono escolar, através de medidas de inova-
ção social  e de empreendedorismo social em territórios 
desfavorecidos assim como a concertação estratégica e 
operacional entre parceiros, através de  GAL – Grupos 
de Ação Local rural , para produção de resultados para o 
desenvolvimento local. 

O presente Protocolo foi assinado pela CCDR representada 
pela sua Presidente Professora Doutora Ana Abrunhosa e 
pela ADRIMAG representada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga e pelo Vereador Pedro 
Mouro da Câmara de S. Pedro do Sul, enquanto diretores 
da mesma. 
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Graphenest vencedora no Websubmit  
dia 21 de setembro – Road 2 Web Submmit

Graphenest no Websummit, a maior confe-
rência de empreendedorismo da Europa

Sedeada no VougaPark, a Graphenest é um das 66 
empresas selecionadas para representar Portugal na 
Web Summit, um grande evento europeu de empreen-
dedorismo, tecnologia e inovação, que Lisboa irá 
acolher em Novembro.

Promovido pelo Governo, o concurso Road2WebSummit 
recebeu 237 inscrições de “start ups” interessadas em irem 
ao evento, tendo apurado 170 finalistas. Os 66 vencedores 
foram escolhidos pelo júri, no dia 21 de Setembro, depois 
de um pitch (apresentação sobre a empresa feita em 
poucos minutos), que decorreu no chamado Hub Criativo 
do Beato, em Lisboa, tendo estado presente a diretora de 
operações do Vougapark.

Depois de cinco edições em Dublin, a Web Summit irá 
decorrer de 8 a 10 de Novembro, em Lisboa, e espera 
receber cerca de 50 mil participantes e 600 oradores.

Recorde-se que a Graphnest é uma startup com uma 
tecnologia inovadora para a produção em larga escala de 
grafeno de alta qualidade e que contou com um investi-
mento da Portugal Ventures. Pretende distribuir grafeno 

de baixo custo a nível global de forma a democratizar os 
materiais relacionados com o grafeno e, em última instância, 
os nano materiais. A equipa promotora é composta por 
três engenheiros de alta competência com formação em 
química, materiais e mecânica. O Vitor Abrantes é o CEO, 
Bruno Figueiredo o CSO, e o Rui Silva é o CTO.

A presença da Graphenest no VougaPark faz com que 
Sever do Vouga entre no mapa da inovação, tendo em 
conta que, entre as cerca de 3000 pessoas que trabalham 
com grafeno em todo o mundo, três fazem-no a partir do 
nosso concelho.

Concurso de Ideias  
“LANÇA O TEU FUTURO!”

Foi no Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!”, organi-
zado pelo VougaPark em parceria com o CATEC – Campo 

Tecnológico da Associação para a Educação e Valorização 
da Região de Aveiro que os alunos aprenderam a transfor-
mar ideias em negócios. Este concurso pretendia sensibi-
lizar os jovens para o empreendedorismo. Neste concurso 
participaram 30 alunos da Escola Profissional de Aveiro e 
Agrupamento de Escola de Sever do Vouga que recebe-
ram mentoria de profissionais especializados e ouviram 
testemunhos de empreendedores. Depois deste período 
de aprendizagem, os alunos puderam apresentar as suas 
ideias de negócio numa cerimónia aberta à comunidade. 
Posteriormente já com os conhecimentos consolidados 
concorreram ao concurso de empreendedorismo da 
Comunidade Intermunicipal de Aveiro, onde obtiveram o 
primeiro lugar. Concorreram também ao Concurso Regional 
de Ideias de Negócio ’16 nas escolas” em Coimbra, em 
representação da CIRA onde obtiveram o 3.º lugar.
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EPA conquista 3º lugar do Prémio  
“Ciência na Escola” da Fundação Ilídio Pinho

O Projeto SRS recebeu, dia 21 de Setembro, na Escola 
Secundária do Pinhal Novo (Palmela), das mãos do 
Senhor Primeiro-Ministro, do Ministro da Educação e do 
Presidente da Fundação Ilídio Pinho o 3º lugar no Prémio 
“Ciência na Escola” da Fundação Ilídio Pinho subordinado 
à temática: A Ciência e a Tecnologia ao serviço de um 
mundo melhor.

O SRS é uma tecnologia capaz de captar e maximizar a 
energia proveniente do sol, gerando um fluxo de ascendente 
de ar (efeito idêntico ao do vento) que ao passar na roupa 
facilitará a sua secagem.

Potenciar o empreendedorismo nas escolas continua a 
ser uma das áreas que o VougaPark/Município, pretendem 
continuar a apoiar.

TECHDAYS recebeu empresas do VougaPark
O Vougapark-Centro de Inovação levou as empresas 
AMH Consulting, MWS-Master Welding Solutions 
e Graphenest para representar Sever do Vouga no 
TECHDAYS, que decorreu entre os dias 15 e 17 de 
Setembro, no Parque de Exposições de Aveiro. Trata-se 
de uma organização da Câmara Municipal de Aveiro 
com o alto patrocínio do Presidente da República.

O TECHDAYS Aveiro pretende assumir-se como um evento 
de referência nacional, dando visibilidade à importância 
das tecnologias como acelerador da inovação em prol do 
desenvolvimento económico e da melhoria da qualidade 
de vida. Durante três dias, juntou empresas, empreende-
dores, criativos e o público em geral no mesmo palco – a 
cidade de Aveiro – para debater e experimentar o futuro 
em quatro áreas temáticas: TICE, Mar&Ria e Materiais, 
Energia e Habitat. O programa foi, ainda, complementado 
com exposição e demonstrações nas áreas de gaming, 
entretenimento e educação para a ciência.

MWS – Master Welding Solutions, apresentou 
soluções à comunidade empresarial

A comunidade empresarial reuniu-se, no final da tarde 
de 16 de Setembro, para assistir à apresentação da 
MWS-Master Welding Solutions, “start up” sedeada 
no VougaPark-Centro de Inovação.

Criada por uma equipa de jovens engenheiros, em Julho 
do ano passado, a atividade da empresa assenta em três 
áreas: Engenharia, Inspeção e Formação.

Entre os diferentes serviços apresentados, destacam-se 
os simuladores de realidade virtual aumentada, solução 
formativa única em Portugal na área da soldadura, que 
foram testados pelos cerca de 100 participantes. Os 
equipamentos reduzem em mais de 50% do tempo e do 
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material necessário para formar um soldador e permitem 
que, num ambiente de realidade virtual aumentada, o 
formando adquira conhecimentos práticos de uma forma 
segura, não intrusiva e extremamente interativa.

Além de representantes dos principais parceiros da MWS 
e do tecido empresarial, académico e científico, estiveram 
presentes membros da Câmara e Assembleia Municipal 
e de organismos públicos, como a CCDRC, AICEP e 

IAPMEI que, referindo-se à MWS, sublinharam a “aposta 
num projeto inovador que procura dar resposta não só às 
carências de Sever do Vouga, mas de toda a região, com 
enfoque especial na Metalomecânica”.

O evento, organizado por uma empresa do Grupo AMH 
Consulting, também sedeada no VougaPark, procurou 
potenciar Sever do Vouga, através da divulgação e pro-
moção dos produtos e recursos do concelho.

Município de Sever do Vouga  
(Vougapark – Centro de Inovação),  
representou a Região no “Concurso Regional de 
Ideias de Negócio ’16 nas escolas”

O Município de Sever do Vouga, através do Vougapark-
-Centro de Inovação, representou a Região de Aveiro 
no “III Concurso Regional de Ideias de Negócio’16 
nas escolas”, evento promovido pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
(CCDRC), no dia 29 de Junho.

Este concurso elegeu, ainda, o “Aluno Empreendedor 2016” 
entre os representantes das Comunidades Intermunicipais 
da Região Centro, com o objetivo de sensibilizar e moti-
var os jovens para a inovação e o empreendedorismo, 
promovendo a iniciativa e o dinamismo nas comunidades 
onde se inserem.

Ao Secador de Roupa Solar (SRS) da EPA, foi atribuído o 3º 
lugar pelo júri do concurso, constituído por representantes 
de diversas entidades públicas e privadas, nomeadamente 
a Universidade de Aveiro, C.M. de Peniche, Martifer, Visa-
beira, Bluepharma entre outros.

Uma das estratégias do VougaPark passa exatamente 
pela promoção do empreendedorismo e, neste sentido, o 
reconhecimento dado pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) foi muito 
positivo e gratificante.

Ao Secador de Roupa Solar (SRS) da EPA o júri atribui o 3º 
lugar, constituído por representantes de diversas entidades 
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públicas e privadas, nomeadamente a Universidade de Aveiro, 
C.M. de Peniche, Martifer, Visabeira, Bluepharma, entre outros. 
A escolha de um projeto de Sever do Vouga representa a 
dinâmica existente à volta do empreendedorismo concelhio 
e do VougaPark – Centro de Inovação, desta vez numa 
iniciativa que contou com a participação do Catec- Campo 
Tecnológico – e a Sanjotec- Parque de Ciência e Tecnologia. 
Uma das estratégias do VougaPark passa exatamente 
pela promoção do empreendedorismo e, neste sentido, 
o reconhecimento dado pela Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) foi 
muito positivo e gratificante. O primeiro lugar atribuído 
pela Comunidade Intermunicipal (CI) da Região de Aveiro 
reconhece assim a mais-valia da ideia amiga do Ambiente 
e o trabalho de mentoria realizado durante o concurso. 
Durante uma semana, 30 jovens do Agrupamento de Escolas 
de Sever do Vouga e da Escola Profissional de Aveiro tiveram 
oportunidade de desenvolver as suas ideias de negócio, em 
diferentes sessões de mentoria com profissionais especiali-
zados que ajudaram na elaboração de um plano de negócio, 
incentivando-os a tirar as suas ideias do papel e capaci-
tando-os para transformá-las num negócio sustentável.   
“A formação foi bastante intensa e vimos uma evolu-
ção muito positiva nos alunos. A escolha de um projeto 

concebido e desenvolvido no VougaPark, em Sever do 
Vouga, mostra não só a capacidade dos alunos, mas 
também a qualidade dos mentores e palestrantes que 
deram um importante contributo para o desenvolvimento 
das ideias de negócio a concurso”, refere Andreia Fon-
seca, diretora de operações do VougaPark, que contou 
com o apoio da Sanjotec, de São João da Madeira. 
Para o presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga, 
António Coutinho, a escolha de um projeto de Sever 
do Vouga espelha que “a dinâmica existente à volta do 
empreendedorismo concelhio e do VougaPark, desta vez 
numa iniciativa que contou com a participação da Escola 
Profissional de Aveiro e do Agrupamento de Escolas de 
Sever do Vouga, está a dar frutos”, sublinhando que “uma 
das estratégias do VougaPark passa exatamente pela pro-
moção do empreendedorismo e, neste sentido, o reconheci-
mento dado pela CI da Região de Aveiro é muito positivo”. 
Recorde-se que, como prémio, além uma viagem de 
empreendedorismo à Croácia, os alunos promotores do 
projeto vencedor poderão incubar a sua ideia no VougaPark, 
com acesso privilegiado a todos os serviços disponibili-
zados às empresas que ali se instalam, e ainda mentoria 
empresarial.

IDEIA DESENVOLVIDA NO VOUGAPARK  
é a melhor da Região de Aveiro

A Comunidade Intermunicipal (CI) da Região de Aveiro 
elegeu o Secador de Roupa Solar (SRS), desenvolvido 
por alunos da EPA-Escola Profissional de Aveiro, 
como o melhor projeto da Região de Aveiro. Foi assim 
reconhecida a mais-valia da ideia amiga do Ambiente, 
assim como o trabalho de mentoria realizado durante o 
Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!”, organizado 
pelo VougaPark-Centro de Inovação, em parceria com 
o CATEC-Campo Tecnológico da Associação para a 
Educação e Valorização da Região de Aveiro.

Durante uma semana, 30 jovens do Agrupamento de 
Escolas de Sever do Vouga e da Escola Profissional de 
Aveiro tiveram oportunidade de desenvolver as suas ideias 
de negócio, em diferentes sessões de mentoria com 
profissionais especializados que ajudaram na elaboração 
de um plano de negócio, incentivando-os a tirar as suas 
ideias do papel e capacitando-os para transformá-las num 
negócio sustentável. 

“A formação foi bastante intensa e vimos uma evolução 
muito positiva nos alunos. A escolha de um projeto conce-
bido e desenvolvido no VougaPark-Centro de Inovação, em 
Sever do Vouga, mostra não só a capacidade dos alunos, 

mas também a qualidade dos mentores e palestrantes que 

deram um importante contributo para o desenvolvimento 

das ideias de negócio a concurso”, refere Andreia Fonseca, 

diretora de operações do VougaPark, que contou com o 

apoio da Sanjotec, de São João da Madeira.

Para o presidente da Câmara Municipal de Sever do 

Vouga, António Coutinho, a escolha de um projeto de 

Sever do Vouga espelha que “a dinâmica existente à volta 

do empreendedorismo concelhio e do VougaPark-Centro 

de Inovação, desta vez numa iniciativa que contou com a 

participação da Escola Profissional de Aveiro e do Agrupa-

mento de Escolas de Sever do Vouga, está a dar frutos”, 

sublinhando que “uma das estratégias do VougaPark passa 

exatamente pela promoção do empreendedorismo e, neste 

sentido, o reconhecimento dado pela CI da Região de 

Aveiro é muito positivo”.

Recorde-se que, como prémio, além uma viagem de 

empreendedorismo à Croácia, os alunos promotores do 

projeto vencedor poderão incubar a sua ideia no VougaPark, 

com acesso privilegiado a todos os serviços disponibili-

zados às empresas que ali se instalam, e ainda mentoria 

empresarial.
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Tertúlia temática
Decorreu na Tenda Técnica da Feira Nacional do Mirtilo, 
no dia 24 de junho, uma tertúlia com convidados especiais 
de diversas áreas do setor agrícola, desde a produção, 
à transformação, distribuição à comercialização, onde o 
objetivo foi debater dois temas importantes para o setor 
agroalimentar no que se refere ao mirtilo. Foram eles:

1.  Soluções inovadoras para a otimização do processo 
produtivo e de abastecimento.

2.  Produtos inovadores baseados na transformação do 
mirtilo.

Esta tertúlia foi o pontapé de saída para o concurso de 
empreendedorismo dentro da área do agro-negócio que 
vai iniciar ainda em 2016 com o Vougapark Centro de 
Inovação, em parceria com a AGIM – Associação para 
os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial, Sanjotec e 
outras entidades.

1º Roteiro de Inovação  
Visita ao Tagusvalley
O Vougapark em parceria com a AGIM – Associação para 
os Pequenos Frutos e Inovação Empresarial organizaram o 
primeiro roteiro de inovação que consistiu numa visita ao 
Tagusvalley – Parque Tecnológico sedeado em Abrantes, 
no dia 29 de Abril.

Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!”
Alunos vão aprender a transformar ideias  
em negócios

Teve início dia 7 de Abril a semana de trabalho do 
Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!”, organizado 
pelo VougaPark em parceria com o CATEC – Campo 
Tecnológico da Associação para a Educação e Valo-
rização da Região de Aveiro.

Com o objectivo de sensibilizar os jovens para o empreen-
dedorismo, os 30 alunos participantes da Escola Profis-
sional de Aveiro e Agrupamento de Escola de Sever do 
Vouga receberam mentoria de profissionais especializados 
e ouviram testemunhos de empreendedores até o dia 7 e 
Abril. Depois deste período de aprendizagem, os alunos 
apresentaram as suas ideias de negócio, numa cerimónia 
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aberta à comunidade que decorreu no dia 18 de Abril, 
onde foi conhecida a ideia vencedora.

Na sessão de abertura, o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga, Almeida e Costa, sublinhou 

a importância de “abrir os horizontes para que os alunos 
não sejam limitados pelas salas de aula” e desejou “aos 
futuros empresários de sucesso” que este fosse “o primeiro 
dia de uma vida de empreendedorismo”.

Ao longo da semana, os alunos tiveram oportunidade de 
trabalhar com profissionais que lhes transmitiram conheci-
mentos e ferramentas que possibilitam transformar ideias 
em negócios. Nesta primeira edição, concorrem 15 ideias de 
diferentes áreas que vão da eficiência energética ao turismo, 
passando pelas novas tecnologias, área social, entre outros. 
Além de uma viagem de empreendedorismo à Croácia, 
os alunos vencedores foram acompanhados durante três 
meses, período em que puderam incubar a sua ideia no 
VougaPark, tendo acesso privilegiado a todos os serviços 
que este Centro Empresarial disponibiliza às empresas 
que ali se instalam.

Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!” 

Alunos já começaram a trabalhar

Na primeira sessão de trabalho do Concurso de Ideias 
“Lança o Teu Futuro!”, organizado pelo VougaPark 
em parceria com o CATEC – Campo Tecnológico da 
Associação para a Educação e Valorização da Região 
de Aveiro, os mentores Ana Sampaio e Alexandre Rios 
Paulo, da SANJOTEC, ajudaram os alunos a elaborar 
o seu próprio modelo de negócio, ferramenta de 
grande importância para quem quer tirar uma ideia do 
papel e dar-lhe vida, transformando-a em um negócio 
sustentável.

Durante uma semana, os 30 alunos da Escola Profissio-
nal de Aveiro e do Agrupamento de Escolas de Sever do 
Vouga que participam no concurso puderam desenvolver 
as suas ideias de negócio. Durante as manhãs, os alunos 
aprofundaram os seus conhecimentos e, à tarde, traba-
lharam nos projetos com a ajuda dos mentores. Tiveram 
ainda oportunidade para ouvir os testemunhos de quem 
já ousou empreender, como é o caso de Pedro Brás, da 

NBS Group, e Vitor Arantes, da Graphnest, empresas 
com sede no VougaPark, e ainda Pedro Moura, do projeto 
Book in Loop, e Jorge Castro, diretor da Associação para 
a Educação e Valorização da Região de Aveiro.

Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!” 

“…de sonhadores a empreendedores!”

Ricardo Oliveira Figueiredo, presidente da C.M. de S. 
João da Madeira e empresário. A iniciar a semana de 
trabalho do Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!”, 
os alunos participantes puderam ouvir o testemunho 
de Ricardo Oliveira Figueiredo, presidente da Câmara 
Municipal de São João da Madeira e empresário.

Com um espírito combativo, mostrou desde cedo a sua 
capacidade empreendedora. Além de ter levado a empresa 
da família, a Fepsa – Feltros Portugueses, SA, à liderança 

mundial de feltros para chapéus, foi um dos fundadores 
da Flymaster Avionics que, em cinco anos, atingiu mais de 
metade do mercado global de instrumentos de navegação 
para voo livre.

O autarca e empresário falou sobre a importância do 
empreendedorismo consciente e dos diferentes tipos de 
empreendedores existentes: os que têm vocação e os que 
são levados a empreender por necessidade, sendo também 
possível empreender mesmo quando se é funcionário na 
Administração Pública. “Precisamos saber o que somos e 
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o que nos move. É preciso traçar uma linha, fazer um plano 
e preparar-se, também a nível pessoal, para atravessar o 
caminho”, afirmou, explicando que é desta forma que os 
sonhadores transformam-se em empreendedores.

Sobre o Concurso de Ideias, organizado pelo VougaPark em 
parceria com o CATEC – Campo Tecnológico da Associação 
para a Educação e Valorização da Região de Aveiro, referiu 
que “há jovens que vêm de famílias empreendedoras e os 
conhecimentos são naturalmente passados, mas nem todos 
nascem neste ambiente ou vivem em cidades fortemente 
empreendedoras. Torna-se, por isso, essencial fomentar o 
empreendedorismo nas escolas tal como está a ser feito 
em S. João da Madeira e em Sever do Vouga”. Para o 
autarca e empresário, “muitos destes jovens poderão ter 
um percurso diferente por terem participado neste tipo de 

iniciativas, sendo assim capazes de projetar o seu futuro 
de uma forma mais estruturada”.

Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!” 

A importância da Análise de Mercado
Todo negócio nasce de uma ideia. Mas o que é pre-
ciso para que a ideia ganhe vida fora do papel e se 
transforme em um negócio sustentável? A análise de 
mercado surge como ferramenta essencial para mini-
mizar riscos e encontrar caminhos para que o negócio 
se desenvolva de uma forma sustentada. 

Para explicar as mais-valias de uma análise de mercado 
bem estruturada e trabalhar com os alunos nas suas ideias 
de negócio, a organização do Concurso de Ideias “Lança 
o Teu Futuro!”, convidou Ana Paula Hadden, da AMH Con-
sulting. A empresária e socióloga começou por recordar 
o seu percurso no empreendedorismo que resultou na 
criação de duas empresas: a AMH Consulting e o Centro 
de Estudos Fernão Capelo Gaivota.

“Lembrem-se que ser empreendedor não é o mesmo que 
ser empresário. Há empresários que nada têm de empreen-
dedores. Por outro lado, há funcionários que são exce-
lentes empreendedores e no seu dia-a-dia preocupam-se 

em encontrar soluções para rentabilizar ao máximo o seu 
posto de trabalho”, afirmou, apelando que “não limitem a 
capacidade de empreender”. 

Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!” 

A importância da Análise Financeira do Projeto
Como organizar e estruturar uma ideia de negócio? 
Com o objetivo de esclarecer e apoiar os alunos 
participantes no Concurso de Ideias “Lança o Teu 
Futuro!”, a organização convidou o sócio gerente 
da OliveTree Consult, José Brandão de Sousa, para 
explicar a importância da análise financeira em um 
projeto. Trata-se de um processo que não deve ser 
descurado por quem quer transformar uma ideia de 
negócio numa empresa com perspetivas de sucesso. 

À tarde, José Brandão de Sousa trabalhou com os alu-
nos nas suas ideias de negócio, de forma a avaliarem a 
oportunidade e a viabilidade económica do investimento 
a ser feito. Deste modo, foram transmitidos os conceitos 
básicos de análise económica a estes jovens empreen-
dedores que, com a ajuda do VougaPark e do CATEC-
-Campo Tecnológico da Associação para a Educação e 
Valorização da Região de Aveiro, estão a lançar as bases 
do seu futuro.
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Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!” 

Empreendedores dão testemunho

A primeira fase do Concurso de Ideias “Lança o Teu 
Futuro!”, que decorreu entre os dias 4 e 7 de Abril, 
foi um período de intensa aprendizagem. Além da 
formação, os alunos participantes tiveram oportuni-
dade de ouvir o testemunho de quem arriscou e ousou 
empreender. Pedro Brás, da NBS Group, Vítor Abrantes, 
da Graphenest, e Jorge Castro, diretor da AEVA-As-
sociação para a Educação e Valorização da Região de 
Aveiro, foram os empreendedores convidados.

Com uma faturação dez vezes superior à registada no ano 
de arranque da empresa, a NBS Group atua na área de 
tratamento de água residual industrial e urbana, águas de 
consumo e águas de processo. Depois de ter iniciado a 
sua atividade, no VougaPark, em 2014, a empresa inau-
gurou, recentemente, as suas novas instalações na Zona 
Industrial da Taboeira, em Aveiro. O êxito deste percurso 
é reflexo da dedicação dos seus responsáveis, Pedro Brás 
e Carlos Sousa, que trocaram um emprego estável pela 
vontade de apostar na sua própria empresa. 

Atualmente, apenas 3 mil pessoas no mundo trabalham 
com o grafeno. Isto faz com que Sever do Vouga esteja 
no mapa mundial da inovação através da Graphenest – 
Advanced Nanotechnology, com sede no VougaPark. A 
empresa trabalha num novo método que permite produzir 
grafeno, a partir de grafite, a um preço inferior ao praticado 
no mercado. Uma ideia de negócio premiada pela Dow 
Portugal, em 2014. Participada pela Portugal Ventures, 
Vítor Abrantes, Bruno Figueiredo e Rui Silva recorreram ao 

apoio do Passaporte para o Empreendedorismo e criaram 
o seu próprio emprego.

Fundada em 1998, a Associação para a Educação e Valo-
rização da Região de Aveiro tem como objetivo colmatar 
necessidades sentidas no tecido empresarial da região, 
intervindo em maior escala, naquela que é a sua face 
mais visível, a Escola Profissional de Aveiro, que possui 
desde o ano passado, uma unidade tecnológica no Vou-
gaPark. Constituída sob a forma de 13 ‘marcas’/valências 
que atuam em diversas áreas, o trabalho desenvolve-se 
principalmente na Região de Aveiro, com uma projeção a 
nível nacional e internacional.

Concurso de Ideias “Lança o Teu Futuro!” 

Alunos aprendem a transformar ideias  
em negócios sustentáveis

Foi no dia 18 de Abril que o VougaPark-Centro de 
Inovação acolheu a apresentação pública do Con-
curso de Ideias “Lança o Teu Futuro!”, dirigido aos 
alunos do ensino secundário e profissional de Sever 
do Vouga. Promover o espírito de iniciativa nos jovens 
foi o objetivo do concurso enquadrado na estratégia 
municipal que visou potenciar o empreendedorismo 
no concelho. A organização esteve a cargo do Vouga-
Park-Centro de Inovação, em parceria com o CATEC- 
Campo Tecnológico da Associação para a Educação 
e Valorização da Região de Aveiro. 

As ideias de negócio, que foram da eficiência energética 
ao turismo, passando pelas novas tecnologias e inovação 
social, foram avaliadas por um júri, composto por entidades 
de referência no panorama do empreendedorismo. Durante 
a apresentação, os alunos do Agrupamento de Escolas de 
Sever do Vouga e Escola Profissional de Aveiro tiveram que 
ser capazes de transmitir as suas ideias e convencer os 
representantes da Portugal Ventures, Portus Park-Rede de 
Parques de Ciência e Tecnologia e Incubadoras da Região 
Norte, Aveiro Business Angel Club, Grupo A. Silva Matos, 
Instituto Pedro Nunes, VougaPark e CATEC. De forma a 
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prepararem-se para o desafio final, os 
alunos participaram em sessões de 
mentoria com profissionais especia-
lizados que ajudaram na elaboração 
de um plano de negócio, ferramenta 
de grande importância para quem 
quer tirar uma ideia do papel e dar-lhe 
vida, transformando-a em um negócio 
sustentável. 

“Apesar da curta duração (quatro dias), 
a formação foi bastante intensa. Nota-
mos uma evolução muito positiva e, no 
final desta semana do empreendedo-
rismo, vimos um maior entusiasmo nos 
alunos que estão melhor preparados, 
fruto do seu empenho e da qualidade 
dos mentores, que muito agradece-
mos”, refere Andreia Fonseca, diretora 
de operações do VougaPark.

Simulacro VougaPark (11/05/2016)

 Vougapark juntamente com a Unidade das Tecnologias 
(uniTEC) da EPA dinamizaram um Simulacro de Incêndio 
no Edifício VougaPark – Centro de Inovação.

No dia 11 de maio, pelas 10H20, soou o alarme acústico 
de incêndio no edifício VougaPark. O incêndio na Oficina 
PO causado pelo contacto entre diluente e chispas de 
soldadura originou 4 vítimas prontamente assistidas pela 
Equipa de Socorro da Unidade das Tecnologias (uniTEC) 
da EPA. Embora o incêndio tenha sido controlado inter-
namente, verificou-se a necessidade de uma evacuação 
total e de se chamar para o local os Bombeiros Voluntá-
rios de Sever do Vouga, cujos tripulantes de ambulância 
deram continuidade à estabilização das vítimas. Após 
um período em que a Comunidade Educativa da uniTEC 
(pessoal docente, não docente e discentes) e os RH das 
empresas alojadas no VougaPark foram alvo de ações de 
sensibilização e formação em SCIE, foi chegada a altura 
de ser testado o Plano de Atuação e Evacuação do edifício 
mediante a realização do presente exercício de acidente 
simulado. A uniTEC da EPA reiterou o intrínseco sentido de 
responsabilidade em matéria de resposta numa situação 
de emergência, implementando pronta e eficazmente os 
procedimentos instituídos, o que evidencia a cultura de 
segurança enraizada na organização. A EPA e o Vougapark 
agradecem a pronta colaboração do corpo operacional dos 
Bombeiros de Sever do Vouga que tem mostrado plena 
disponibilidade para formar e reciclar conhecimentos das 

suas equipas de segurança em matéria de prevenção e 
combate a incêndios e prestação de primeiros socorros.
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“Empresários esclareceram questões sobre o 
Portugal 2020” 
IAPMEI deslocou-se ao VougaPark
O VougaPark recebeu o “Dia do Atendimento Descentra-
lizado” do IAPMEI, no dia 24 de Fevereiro. Cerca de 40 
empresários do nosso concelho participaram na sessão 
e foram muitos os que usufruíram de um atendimento 
personalizado sobre os incentivos do Portugal 2020. A 
iniciativa, que visa “reforçar a proximidade às empre-
sas nas várias regiões, privilegiando os locais onde o 
Instituto não dispõe de representação legal”, contou 
com o apoio da Câmara Municipal de Sever do Vouga. 
António Coutinho, presidente da Câmara Municipal de Sever 
do Vouga, abriu a sessão, agradecendo a deslocação do 
IAPMEI ao concelho e recordou a disponibilidade do Municí-
pio para acolher e apoiar as empresas através dos diferentes 
serviços existentes no VougaPark. Para o autarca, “faz todo 
o sentido que a iniciativa decorra no Vougapark, uma vez 
que o Centro Empresarial possui excelentes condições 
para acolher e dinamizar acções desta natureza”. António 

Coutinho sublinhou ainda que, ao escolher Sever do Vouga, 
o IAPMEI demonstra o seu entendimento sobre a importân-
cia que o tecido empresarial possui na Região de Aveiro.  
Durante a sessão foram explicados os incentivos que as 
empresas têm ao seu dispor no âmbito do Portugal 2020 e a 
mais-valia que são na medida em que contribuem para alicer-
çar a estrutura financeira das empresas, ao permitir acelerar a 
execução de acções e projectos. As principais alterações do 
Sistema de Indústria Responsável também foram abordadas. 
Recorde-se que o Dia do Atendimento Descentralizado 
é implementado com base em parcerias com entidades 
da envolvente empresarial. Em Sever do Vouga, além da 
Câmara Municipal, a iniciativa contou também com o 
apoio da AGIM e da Sema que, através de Pedro Marques, 
congratulou o Município por ter ao dispor da região um 
edifício com as capacidades do VougaPark e agradeceu 
o contributo do IAPMEI.”

Nasce “Gabinete Portugal 2020”
Desde o dia 24 de fevereiro, o Vougapark disponibiliza um 
serviço gratuito destinado ao tecido empresarial do con-
celho de Sever do Vouga. Trata-se do “Gabinete Portugal 
2020” que tem como finalidade prestar apoio às empresas 
no acesso aos fundos comunitários do programa Portugal 
2020. Este Gabinete funciona todas as quartas, quintas e 
sextas-feiras, entre as 15 e as 19 horas, no Vougapark. 

O serviço é assegurado pela aGim, AMH Consulting e 
OliveTree.

Quem pretender usufruir deste serviço apenas tem que 
fazer marcação prévia através do e-mail andreia.fonseca@
vougapark.pt ou telefone 234 550 070.

Decorreu no Vougapark o Seminário:
Estratégia Nacional de Segurança e Saúde no 
Trabalho – 2020 (25/02/2016)

No dia 25 de Fevereiro decorreu no VougaPark o Seminá-
rio: Estratégia Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho 
– 2020. O evento foi organizado pela AEVA (Marcas CATEC, 
EPA e CIEDA), ACT e AIDA e contou com a participação 
de várias organizações relacionadas com a SST.

O evento visou a análise da nova Estratégia Nacional de 
Segurança e Saúde no Trabalho para os anos de 2015-2020 
publicada no transato dia 8 de setembro de 2015 através 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 77/2015 – Por 
um Trabalho Seguro, Saudável e Produtivo. A ENSST foi 
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Debate ao jantar sobre “Internacionalização das 
economias”

A AIDA – Associação Industrial do 
Distrito de Aveiro vai promover no 
VougaPark um jantar-debate subor-
dinado ao tema “Internacionalização 
das Economias”, no próximo dia 4 de 
Março (sexta-feira), pelas 19 horas. 
Como oradores estarão o Presidente 
do IAPMEI, Prof. Doutor Miguel Cruz, 
o Administrador Executivo do AICEP, 
Eng. Vital Morgado, e o Eng. Adelino 
Silva Matos, Presidente Conselho 
Administração da empresa A. Silva 
Matos Metalomecânica, S.A, sendo 
o debate moderado pelo Presidente 
do município, Dr. António Coutinho, 
e pelo Presidente da AIDA, Sr. Fer-
nando Castro.

desenvolvida pela ACT e pelos Parceiros Sociais e visa, 
fundamentalmente, 3 objetivos estratégicos:

Promover a qualidade de vida no trabalho e a competiti-
vidade das empresas;

Diminuir o n.º de acidentes de trabalho em 30% e a taxa 
de incidência de acidentes de trabalho em 30%;

Diminuir os fatores de risco associados às doenças pro-
fissionais.

Quando comparado com os restantes países europeus, 
Portugal apresenta o valor mais elevado no que respeita 
aos acidentes de trabalho não mortais e assume o 2º 
lugar no que se refere aos acidentes de trabalho mortais.

Um ambiente de trabalho seguro e saudável é um direito 
humano fundamental  e  é aquele em que empregadores 
e trabalhadores colaboram para a melhoria contínua da 
proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar 
de todos os trabalhadores e para a sustentabilidade do 
ambiente de trabalho.

Assegurar boas condições de trabalho em matéria de 
segurança e saúde conduz a maior produtividade, com-
petitividade e sustentabilidade das empresas. A longo 
prazo, as empresas que promovem e protegem a saúde 
dos trabalhadores estão entre as mais bem-sucedidas.

Diversos estudos mostram que, por cada euro investido 
em SST, existe um retorno de 2,2 euros, e que a relação 
custo-benefício do reforço da segurança e da saúde no 
trabalho é favorável.

O evento reforçou a ideia que a riqueza de uma empresa 
depende da saúde dos seus trabalhadores.
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Sessão de Networking 
Decorreu no dia 1 de dezembro no Vougapark uma sessão 
de networking com o ISQ (instituto de soldadura e quali-
dade), Inovação e Sinergia com as Empresas.

Esta iniciativa insere-se na estratégia do Vougapark de 
apoio às empresas existentes e também na interação 
com empresas da região com entidades de referência do 
sistema científico e tecnológico nacional, atuando como 
elemento facilitador no apoio à transferência de tecnologia 
e de conhecimento.

O Vougapark pretende dinamizar um conjunto de eventos 
/ encontros de networking com potenciais parceiros estra-
tégicos do tecido empresarial.

Fruto da parceria do Vougapark com a Sanjotec, este 
passa também a ser um interlocutor direto por parte das 
empresas com a unidade de I&D.

Esta sessão permitiu dar a conhecer a realidade atual do 
ISQ em particular todas as valências e projetos que se 
inserem na unidade de Investigação do Grupo ISQ.

Esta sessão decorreu na sequência de um conjunto de 
visitas efetuadas a algumas empresas de Sever do Vouga 
nomeadamente, Arestalfer, Séveme, Metalpedro bem como 
a A.Silva Matos Energia, por parte do ISQ acompanhados 
pelo Sr. Presidente da Câmara, Sanjotec e Vougapark.
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O Vougapark  
marca presença  

na FIND.UP.
FIND.UP é uma feira promovida pela Universidade do Porto, 
que pretende juntar jovens licenciados com as empresas.

Feira promovida pela Universidade do Porto, que pretende 
juntar jovens licenciados com as empresas. 

Com esta presença foi possível interagir com as diversas 
empresas, de diferentes setores de atividade, aumentando 
assim a rede de contactos do Vougapark .

Esta presença é mais uma atividade que decorre da estra-
tégia que o Vougapark tem vindo a definir com a Sanjotec, 
para a afirmação do Vougapark junto do meio académico 
e das redes de conhecimento.

Protocolo com a Universidade do Porto

No dia 19 de Outubro a Câmara Municipal de Sever do 
Vouga ( Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sever 

do Vouga) assinou um protocolo com a Universidade do 
Porto (Reitor da Universidade do Porto).

A U.Porto pretende estimular os estudantes candidatos 
a terem uma perspetiva real do mundo do trabalho; 
a construir parcerias entre a Universidade do Porto e 
as empresas e a aperfeiçoar a experiência educacio-
nal dos estudantes candidatos, de modo a apresentar-
-lhes os requisitos das profissões ajudando-os a pre-
pararem-se para o mercado de trabalho do século XXI. 
O presente Protocolo visa o estabelecimento de uma relação 
de parceria entre as Partes, com vista ao desenvolvimento 
de atividades conjuntas em prol da sensibilização do mundo 
académico para a importância do mundo do trabalho, 
através da promoção de atividades de empregabilidade.

“A melhor maneira de prever o futuro  
é criá-lo”

Peter Drucker
O Vougapark – Centro de Inovação propôs às 
empresas instaladas no seu espaço um dia de 
trabalho diferente.

Com o apoio da Desafios-desporto e aventura 
foi desenvolvido o primeiro Vougapark Outdoor 
Day que visou um espaço de partilha e conhe-
cimento entre os colaboradores das diferentes 
organizações.
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O município terá uma nova infraestrutura para 
Tratamento de Águas Residuais – ETAR Sul

No passado dia 27 de outubro foi lançada a obra da cons-
trução da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais 
(ETAR) com um prazo de execução de 360 dias. É uma obra 
com um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros, 
que se vai localizar em Sóligo, freguesia de Pessegueiro do 
Vouga e que irá servir para fazer o tratamento do efluente 
e respetivas lamas de cerca de 11 mil habitantes. 

Esta nova ETAR, muito aguardada pelas gentes do conce-
lho, vai substituir a antiga ETAR da Vila e também a que 
existia no local, no tratamento da maior parte do efluente 
do concelho e vai juntar-se à ETAR já existente de Talhadas. 
Estas infraestruturas com novas tecnologias de eficiência 

de tratamento, evitam os impactes a nível de cheiros. A 
ETAR em construção vai realizar o tratamento da parte 
líquida (efluente/ esgoto), da parte sólida (lamas resultantes) 
e da parte gasosa (gases libertados durante o processo 
de tratamento). A comunidade vai poder beneficiar desta 
ETAR de nova geração sem os incómodos que as ETAR’s 
mais antigas provocavam. 

Gestão de combustível, prevenção de incêndios 
florestais e defesa de pessoas e bens  
– ações dinamizadas nas Juntas de Freguesia 
As juntas de freguesia do concelho foram convidadas 
a colaborar na divulgação da informação no âmbito da 
prevenção de incêndios florestais, no âmbito do Decreto 
Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com nova redação no 
DL n.º 17/2009, de 14 de janeiro. As sessões de sensi-
bilização promovidas pela Câmara e pela GNR – Grupo 
de Intervenção e Proteção e Segurança (GIPS) de Vale 
de Cambra, e com colaboração dos colegas GNR de 
Águeda, visaram informar a população sobre prevenção de 
Incêndios Florestais, realização de queimas e queimadas, 
obrigatoriedade da realização da gestão de combustível 
junto das edificações, etc… alertando principalmente para 
o aspeto que a prevenção deve partir, em primeiro lugar, 
da iniciativa de cada um. 

As sessões realizadas nas juntas de freguesia que aderiram 
à ação foram:                                               

•  21 de maio pelas 14h30 – freguesia de Pessegueiro 
do Vouga;

•  28 de maio pelas 10h30 – freguesia de Sever do Vouga 
na sala;

•  28 de maio pelas 14h30 – freguesia de Talhadas;

•  4 de junho pelas 10h30 – Silva Escura, freguesia de 
Silva Escura e Dornelas;

•  4 de junho pelas 14h30 – Dornelas, freguesia de Silva 
Escura e Dornelas.

A gestão de combustível não significa que tem que 
ser eliminada todo o tipo de vegetação envolvente 
à edificação. Uma grande árvore, desde que esteja 
podada e localizada a uma distância de 4 metros de 
outras árvores e a sua copa esteja a uma distância 
mínima de 5 metros da edificação, pode ser mantida. 
É de privilegiar a presença de áreas regadas e com 
boa manutenção e evitar e controlar a presença de 
espécies de elevada combustibilidade.

➠
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Segue-se um esquema que demonstra como deve ser realizada a gestão de combustível junto das edificações com 
vista à defesa de pessoas e bens.

Porque a sua Segurança e Proteção começam em si, 
seguem 10 passos para defender a sua habitação

 1.  Reconheça o problema e crie uma faixa de limpeza 
no terreno envolvente à sua edificação;

 2.  Defina a faixa de gestão de combustível num raio 
de 50 metros da sua edificação;

 3.  Reduza a vegetação mais inflamável (ex.: silvas, 
canas, sebes, etc…), evite a plantação de espécies 
mais inflamáveis e privilegie a criação de uma área 
regada de 10 metros;

 4.  Mantenha a faixa limpa através da remoção das árvores 
de modo a deixar um intervalo com cerca de 4 metros 
entre copas. Privilegie o abate de árvores doentes 
e enfraquecidas;

 5.  Limpe a cobertura e outras estruturas da sua casa, 
mantenha os sobrantes de exploração agrícola e vegetal 
(estrumeiras; mato para a cama dos animais; etc…) 
fora do raio de 50 metros; assim como as botijas de 
gás, pilhas de lenha e outras substâncias inflamáveis 
deverão estar igualmente a mais de 50 metros ou em 
compartimentos isolados;

 6.  Mantenha uma faixa pavimentada com cerca de 2 
metros em redor da sua habitação;

 7.  Mantenha o acesso à sua edificação com uma faixa 
de gestão de combustível de cerca de 10 metros para 
cada lado, bem como uma zona que permita inversão 
de marcha de veículos de maiores dimensões (viaturas 
de emergência);

 8.  Remova as ervas secas, folhas mortas, caruma dos 
pinheiros e ramos que se encontram no chão, na 
cobertura dos edifícios, nas caleiras, nos passadiços 
de madeira, etc…;

 9.  Coloque uma rede de retenção de fagulhas nas 
chaminés da sua habitação. Em caso de incêndios 
não deixe frestas abertas por onde possam entrar 
faúlhas para o interior da sua casa;

10.  Esteja preparado para agir em caso de incêndio – 
Tenha extintores em casa, mantenha no seu jardim pás, 
ancinhos e mangueiras facilmente acessíveis. Certifi-
que-se que Todos em sua casa sabem que devem 
contactar o 112 ou 117 em caso de incêndio e que 
devem obedecer sempre às forças de segurança.

➠
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O PERÍODO CRÍTICO

É estabelecido todos os anos por 
portaria, e normalmente vigora de  
1 de julho a 30 de setembro. Durante 
este período vigoram medidas espe-
ciais de prevenção contra incêndios 
florestais, sendo que nos espaços 
rurais e florestais é proibido:

•  Fumar ou fazer lume de qualquer 
tipo no interior das áreas florestais 
ou nas vias que as delimitam ou 
atravessem;

•  Realizar fogueiras para recreio ou 
lazer e para confeção de alimentos, 
exceto quando realizadas em locais 
expressamente previstos para o 
efeito e identificados como tal;

•  Queimar matos cortados e amon-
toados e qualquer tipo de sobrantes 
de exploração agrícola/florestal;

•  Lançar foguetes ou balões de 
mecha acesa, a utilização de fogo-
-de-artifício ou outros artefactos 
pirotécnicos, que não os indicados 
anteriormente, está sujeita a autori-
zação prévia da Câmara Municipal;

•  Utilizar máquinas de combustão 
interna e externa (onde se incluem 
todo o tipo de tratores, máquinas e 
veículos), quando não estejam equi-
pados de dispositivos de retenção 
de faíscas ou faúlhas e de dispo-
sitivos tapa-chamas nos tubos de 
escape ou chaminés.

Fora do período crítico, só é per-
mitido a realização de queima ou 
queimada sempre que o “Risco de 
Incêndio” esteja na Classe de Risco 
“Reduzido” ou “Moderado

AGRADECEMOS A CONTRIBUTO DE 

TODOS NA DEFESA DA FLORESTA!
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“Os Resíduos Sobre Rodas!”  
– Exposição itinerante “Casa do Ambiente”

Numa iniciativa do município, nos dias 14, 15 e 16 de junho 
os alunos do pré-escolar tiveram a oportunidade de visitar 
a exposição itinerante disponibilizada pela ERSUC deno-
minada “Casa do Ambiente”, que esteve junto ao centro 
de camionagem, frente ao Jardim-de-Infância de Sever. A 
Casa do Ambiente consiste num atrelado adaptado com as 
seguintes valências: exposição interativa que inclui jogos 
3D e auditório para visualização de vídeo. O principal 
objetivo é sensibilizar para a problemática dos resíduos, 
nomeadamente para a importância da sua redução, reutili-
zação e tratamento adequado. A temática dos resíduos foi 
apreendida de forma divertida, as crianças assistiram a um 
vídeo alusivo à história do capuchinho vermelho adaptada 
para a problemática dos resíduos. Questionaram o monitor 
sobre algumas dúvidas que tinham e foi-lhes entregue para 
além do brinde “porta-lápis” um flyer para divulgar junto 
dos Pais outras recolhas seletivas para além do Papel/
cartão, Plástico/metal e o vidro, tais como os contentores 
distribuídos na via pública destinados à recolha de resíduos 
têxteis, calçado e brinquedos e os Oleões para recolha do 
óleo alimentar usado (OAU). 

A temática dos resíduos é sempre atual e nunca é exagero 
a sua abordagem, pois todos os dias somos confrontados 
com a necessidade de dar um destino aos resíduos e 
simultaneamente preservar os recursos naturais do planeta. 
A exposição visa esclarecer as dúvidas relativas à sepa-

ração doméstica dos resíduos e permitir aos visitantes, a 
possibilidade de aprender sobre o percurso dos resíduos, 
desde a sua produção nas nossas casas, até ao seu tra-
tamento. Permite ainda assistir a um filme que explica o 
funcionamento dos Centros Integrados de tratamento e 
Valorização de RSU de Aveiro e de Coimbra.

O QUE FAZER AOS ÓLEOS ALIMENTARES USADOS?
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Candidaturas Aprovadas  
– Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência  
no Uso de Recursos (POSEUR)

No âmbito do Portugal 2020, o Município de Sever do 
Vouga viu aprovadas 2 candidaturas que submeteu, com 
uma taxa de cofinanciamento de 85%. Assim, a curto 
prazo o concelho vai ser dotado de uma infraestrutura de 
valorização Ambiental denominada “Ecocentro de Sever 
do Vouga”, permitindo à autarquia dar resposta às várias 
solicitações para recolha/deposição de materiais que não 
devem ser colocados no contentor indiferenciado. Isto 
é, o munícipe vai poder fazer a deposição diretamente 
no Ecocentro e durante quase todos os dias da semana 
de vários materiais que pretende desfazer-se, como ex: 
mobiliário, eletrodomésticos, resíduos verdes, grandes 
quantidades de embalagens de vidro, de metal ou de 
plástico, assim como o papel e cartão. Outro material, dos 
vários possíveis de depositar no ecocentro, será o entulho 
de pequenas obras realizadas a título particular com limite 
de quantidade por munícipe. 

Nome da Operação: Ecocentro de Sever do Vouga 

Nome do Beneficiário: MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA 

Resumo da Operação: 

O Ecocentro visa ser uma infraestrutura para aumentar a 
Recolha Seletiva, através da deposição ordenada, maximizando 
a valorização e tratamento. Será um Ecocentro de segunda 
geração, mais moderno e eficaz. O seu princípio orientador 
será a melhoria contínua da qualidade do serviço prestado e o 
aumento da quantidade de material recolhido e transformado, de 
forma a contribuirmos para a melhoria ambiental local e global 

Data de Aprovação: 25-07-2016 

Data de Fim da Operação: 31-12-2017 

Despesas Elegíveis Totais: 294.426,28 € 

Taxa de Cofinanciamento do Eixo pela UE: 85,00 % 

Financiamento Comunitário Aprovado: 250.262,34 € 

A localização do Ecocentro é estratégica, visto que confina 
com a Estação de Transferência da ERSUC e facilmente 
acessível a toda a população. 

O Ecocentro não será apenas um 
espaço de depósito temporário de 
resíduos, mas uma infraestrutura com 
dinamismo, que serve como “palco” 
de consciencialização. Assim, vai exis-
tir uma sala, com algumas valências, 
que integra o ecocentro e que servirá 

para a dinamização de ações de sensibilização e progra-
mas de educação ambiental, no âmbito da temática dos 
resíduos e toda a sua abrangência, possibilitando o contato 
direto com essa mesma realidade.

A candidatura denominada “Recolha seletiva, porta-a-
-porta, de resíduos verdes”, vai permitir desviar grande 
quantidade de “bioresíduos” do contentor e valorizar este 
material através da compostagem (pilhas de compostagem) 
realizada no próprio local da sua deposição, i.e., no Eco-
centro. Será uma nova etapa e um ponto de viragem no 
município, potenciando a recolha seletiva, quer em termos 
de quantidade, quer variedade do material separado. Ao 
desviar parte dos resíduos colocados no “lixo” conseguimos 
rentabilizar o serviço e além da contribuição ambiental, 
vamos ajudar na sustentabilidade do serviço de gestão 
dos resíduos urbanos. Uma componente que integrou esta 
candidatura foi a aquisição de uma viatura 100% estanque 
para recolha seletiva e que já está na posse do Município. 

Nome da Operação: Recolha seletiva, porta-a-porta, de 
resíduos verdes 

Nome do Beneficiário: MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA 

Resumo da Operação: 

Esta intervenção permite abordar a recolha de bioresíduos de 
uma forma inovadora, através da estratégia aplicada, e de uma 
maior responsabilização individual. A oportunidade centra-se 
na conjugação de uma estrutura (Ecocentro) de proximidade 
capaz de acomodar os resíduos verdes, e de executar a sua 
compostagem local (do resíduo ao composto), e do favore-
cimento da recolha seletiva porta-a-porta em detrimento da 
recolha de indiferenciados. 

Data de Aprovação: 22-07-2016 

Data de Fim da Operação: 30-06-2018 

Despesas Elegíveis Totais: 87.000,00 € 

Taxa de Cofinanciamento do Eixo pela UE: 85,00 % 

Financiamento Comunitário Aprovado: 73.950,00 € 
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Praia Fluvial QUINTA DO BARCO  
volta a hastear a Bandeira da Acessibilidade,  

a Bandeira da Qualidade de Ouro  
e a Bandeira Azul

– símbolo de qualidade da água, disponibilização de serviços  
e de informação e sensibilização dos utentes balneares

Consulta da qualidade de água balnear: 
http://snirh.apambiente.pt/index.php?idMain=1&idItem=2.1

ANO CLASSIFICAÇÃO

2015 EXCELENTE

2014 EXCELENTE

2013 EXCELENTE

2012 EXCELENTE

2011 EXCELENTE

ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO 
E DESENVOLVIDAS NA PRAIA

EKOPÁTEO 

No dia 23 de julho, foi efetuada a atividade de sensibilização 
denominada EKOPÁTEO, que consiste num conjunto de 

➠
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jogos tradicionais portugueses revisitados com temáticas 
e regras pró-ambientais.

Esta atividade EKOPÁTEO foi constituída pelos seguintes 
jogos: “Sorte Macaca”, “Recursos em Linha”, “Composto 
na Linha” e “Sobe e Desce Ambiental”.

Os jogos desenvolvidos abordam, de modo transversal, 
todos os procedimentos corretos de encaminhamento, 

acondicionamento e deposição dos resíduos urbanos; assim 
como os hábitos de prevenção primária e de participação 
pública ativa. De modo lúdico e informal os participantes 
são envolvidos na proteção e defesa do meio que os rodeia 
confrontando-se com a simplicidade das rotinas diárias 
necessárias para tal acontecer. 

Participaram nesta atividade cerca de 25 crianças, que se 
encontravam com as famílias a usufruir do areal da Praia 
Quinta do Barco.

 “Sorte Macaca”

Jogo de exterior baseado no tradicional Jogo da Macaca, 
comum em todo o mundo e com muitas variantes que, 
neste formato, alia à pontaria, equilíbrio corporal e habili-
dade, a sorte de não pisar “presentes malcheirosos” pelo 
caminho e saber dos hábitos corretos de remoção dos 
dejetos caninos da via pública. 

“Recursos em linha”

Jogo de exterior baseado no tradicional Jogo do Galo que 
aborda o correto encaminhamento dos óleos alimentares 
usados e a contaminação da água provocada pelo incor-
reto descarte deste resíduo. Neste jogo, os peões são os 
jogadores que vestem coletes-recurso: gota de água e 
gota de óleo, sendo o objetivo é alinhar 3 elementos, nas 
9 casas existentes.

“Composto na linha”

Jogo de exterior baseado no tradicional Jogo do Galo 
que aborda a temática do encaminhamento de resíduos 
orgânicos para compostagem em detrimento do saco 
dos resíduos indiferenciados. É ainda explorado com os 
participantes a composição dos resíduos encaminhados 
como indiferenciados, mas passíveis de valorização o 
que reduziria substancialmente a quantidade de resíduos 
encaminhada para aterro. Neste jogo, o objetivo é posi-
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protagonizada pelo resíduo mais abundante nos areais das 
praias – as pontas de cigarros.

A abordagem aos veraneantes foi realizada através de con-
tacto pró-ativo realizado pela mascote “Beata Esmigalha”, 
que se sente infeliz por ter sido abandonada e procura os 
seus donos para que lhe possam “dar um final feliz”, isto 
é, para a encaminharem para o contentor de deposição 
de resíduos indiferenciados.

A ação foi desenvolvida no dia 20 de agosto, tendo cola-
borado cerca de 184 veraneantes presentes no areal da 
Praia Quinta do Barco.

cionar em linha horizontal, vertical ou diagonal 3 resíduos 
orgânicos/inorgânicos.

“Sobe e Desce Ambiental”

Jogo de exterior baseado no tradicional Jogo de tabuleiro 
das Escadas e Serpentes (sobe e desce) que aborda con-
teúdos temáticos no âmbito da gestão individual de resí-
duos provenientes da atividade balnear, nas suas diversas 
vertentes – acondicionamento, deposição e valorização, 
assim como noções de saúde e cidadania ativa.

ESQUECIDOS E ACHADOS

Tratou-se de uma atividade que visou alertar os veraneantes 
para os pequenos lixos “esquecidos” na praia. Este é o 
principal objetivo da campanha “Esquecidos e Achados” 
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PROJETOS RIOS 
Curso de Monitores do Projeto RIOS

Organigrama 

Fonte de informação: http://aspea.org/v1/index.php/conhecer

Projeto Rios…  

Une Pessoas e une Rios!

Com a realização do curso no con-

celho visou-se a implementação do 

projeto e sua dinamização nas várias 

linhas de água que existem no muni-

cípio. A metodologia utilizada pro-

move a curiosidade científica e visa a 

implementação do método científico 

experimental, através da recolha e 

registo de informações e dados geo-

gráficos, físico-químicos, biológicos, 

eventos históricos, sociais e etnográfi-

cos, contribuindo assim para um maior 

conhecimento do espaço estudado 

e potenciando o interesse na sua 

melhoria e preservação.

Para um Rio preservar, um troço 
há que adotar!

Todos os agentes sociais podem 

inscrever-se e participar ativamente 

no PR, desde escolas, associações, 

empresas, autarquias, grupos de escu-

teiros, lares da terceira idade, grupos 

de amigos e famílias. Atualmente, a 

maioria dos grupos inscritos são ins-

tituições educativas, desde o ensino 

infantil até ao universitário.

Durante dois sábados, 1 e 8 de outu-

bro, os participantes tiveram a opor-

tunidade de conhecer as potencia-

lidades pedagógicas dos materiais 

que compõem o kit do projeto e de 

compreender a metodologia a adotar 

na realização das saídas de campo de 

monitorização, toda a sua dinâmica, 

tendo ficado habilitados para fazerem 

parte da bolsa de monitores deste 

projeto. Assim, a nível local, e não só 

(dada a presença de dois formandos 

provenientes de Torres Novas e de 

Mangualde), o Projeto conta agora 

com mais monitores aptos para darem 

apoio técnico-científico a grupo de 

voluntários que estejam interessados 

em dinamizar o Projeto.
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SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 
– 22 de setembro – Dia europeu sem carros

“Mobilidade inteligente. Economia forte”, foi o Tema 
escolhido para esta edição e que visou consciencializar os 
cidadãos para os benefícios de um correto planeamento e 
de uma utilização racional dos transportes, nomeadamente 
potenciar o uso de transportes coletivos e a partilha.

A participação no Dia Europeu sem Carros, foi celebrada 
com o encerramento da rua do Comércio, que há uns 
anos atrás a sua revitalização previa que fosse só pedonal.

A tarde do dia 22 de setembro foi aproveitada para realizar 
uma atividade com os alunos do 3.º ano da EB de Cedrim, 
na antiga estação de Paradela – EcoCafé. A brincar também 
se educa e os alunos participaram de forma entusiasta 
numa caminhada pela ecopista, e em seguida assistiram 
a meios audiovisuais alusivos à segurança rodoviária, 

nomeadamente a mobilidade dos peões, e ao uso racional 
dos meios de transportes. Depois seguiu-se novamente 
uma fase ativa com circuito de bicicleta para os que qui-
seram pedalar. Este convívio entre Todos terminou com um 
refresco e um “docinho” oferecido pelo Eco Café. Com o 
fim do dia de aulas a aproximar-se os alunos regressaram 
à escola de autocarro e esperemos nós mais despertos 
para a problemática do uso individual do automóvel e 
mais recetivos, futuramente, ao uso do transporte coletivo.22 de setembro 

Dia Europeu sem Carros 
 

E n c e r r a m e n t o  d a  R u a  d o  
C o m é r c i o  

 
H o r á r i o :  0 9 h 0 0  à s  1 7 h 0 0  

Tema 2016 
Mobilidade Inteligente. Economia Forte. 
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Se estiver dentro de casa ou de qualquer 
outro edifício, o que devo fazer?

Se estiveres num dos andares superiores, não te precipites 
para as escadas e nunca utilizes os elevadores. Abriga-te 
no vão de uma porta interior, nos cantos das salas ou 
debaixo de uma mesa ou cama. Mantém-te afastado de 
janelas e espelhos e tem muito cuidado com a queda de 
candeeiros, móveis ou outros objeto.

Executa os 3 gestos de proteção que protegem:

Durante um sismo é importante ficar calmo e protegermo-
-nos debaixo de uma mesa ou da cama. Por isso devemos 
baixar-nos sobre os joelhos, que é uma posição que 
evita uma queda e proteger a cabeça e o pescoço com 
os braços e as mãos. Por fim, aguardar até que a terra 
pare de tremer.

Se estiver na rua o que devo fazer?

Devemos afastar-nos de árvores, postes elétricos, muros 
e edifícios. Devemos ter cuidado com os cabos de alta 
tensão caídos e com os objetos que estejam em contacto 
com eles.

É importante procurar um local distante dos edifícios como 
as praças, jardins ou avenidas amplas e se vivemos no 
meio rural devemos dirigir-nos para um descampado.

As ruas devem ficar livres para os veículos de socorro 
passarem. Mas se estivermos a viajar com a família é 
conveniente ficar dentro do carro e esperar que tudo 
acalme até podermos ir para um local longe dos edifícios.

Ligando o rádio ficamos a conhecer as orientações da 
proteção civil e se é possível voltar para casa.

Se nos encontrarmos na praia quando um sismo ocorrer 
é possível que surja um tsunami. É conveniente ir rapi-
damente para uma zona alta e afastada da costa. Mas se 
estivermos numa embarcação devemos afastarmo-nos da 
costa e ir para o alto-mar.

O que devo fazer se estiver num local 
com grande concentração de pessoas?

Fica dentro do edifício até o sismo cessar, depois sai 
com calma, tendo atenção às paredes, chaminés, fios 
elétricos, candeeiros e outros objeto que possam cair. 
Durante o sismo, não te precipites para as saídas. As 
escadas e portas são pontos que facilmente se enchem 
de escombros e podem ficar obstruídos por pessoas que 
tentem deixar o edifício.

Depois de um sismo, o que devo fazer?

Vamos Cuidar da nossa família e dos mais vulneráveis 
se estivermos em casa. Na escola vamos ajudar os ami-
gos e os professores.

É importante avaliar com atenção o que se passa à nossa 
volta e não nos precipitarmos. Se ficarmos presos pode-
mos comunicar com o exterior batendo com algum objeto, 
usando um apito ou até o som do telemóvel.

Se for necessário abandonar o local, não usamos o elevador, 
mas sim as escadas. No entanto é preciso verificar se elas 
resistem ao peso ou não apresentam rachas.

Devemos calçar botas ou sapatos resistentes por causa 
dos destroços, dos vidros partidos e dos cabos de ele-
tricidade soltos.

Não esquecer: é frequente existirem fugas de gás após um 
sismo, então não devemos acender fósforos ou isqueiros, 
nem ligar o interruptor mesmo que seja de noite. Vamos 
usar uma lanterna e cortar o gás, a água e a eletricidade 
por precaução.

Em caso de emergência ligue o 112

O que fazer SE OCORRER UM SISMO?  
Esteja preparado!
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Programa Ecoescolas  
e as Boas Práticas  
no Dia-a-Dia
Os 10 estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo do município 
estão de parabéns, dado que pelo 2.º ano consecutivo foram 
galardoados com a Bandeira Verde atribuída no âmbito da 
dinamização do programa EcoEscolas. As 10 Bandeiras 
e o certificado de Município Parceiro foram entregues no 
passado dia 30 de setembro durante a realização do Dia 
das Bandeiras verdes que ocorreu no Parque de Exposi-
ções de Aveiro, onde estiveram presentes Escolas de todo 
o País, incluindo Açores e Madeira.
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A Rota dos 20 

A Rota dos 20, também designada por “Rota das Eco-Es-
colas”, coordenada pela ABAE  | Programa Eco-Escolas, 
tem como temática base a mobilidade sustentável, e 
visa alertar a comunidade escolar para a importância de 
uma mobilidade mais segura, eficiente e inclusiva, através 
do envolvimento das crianças, professores, assistentes 
e auxiliares, encarregados de educação, comunidade e 
Município.

Esta Rota passou no município, os testemunhos foram 
passados de escola em escola, tendo-se iniciado em 
Rocas e terminado em Sever. Devido à proximidade, da 
escola ao edifício da Câmara, foram os alunos do 4.º ano 
da EB1 de Sever que tiveram a responsabilidade, em 
representação de todos os outros colegas, de virem à sede 
do município entregar os pergaminhos onde inscreveram 
os seus compromissos e as suas propostas. Estas foram 
apresentadas ao executivo municipal, ao Sr. Presidente 
António Coutinho e à vereadora Elisabete Henriques com 
vista à implementação, pelo menos, de uma das várias 
propostas definidas.

De entre as várias propostas, e dada a existência das 
hortas escolares, foi definida a atribuição de uma caixa 
de compostagem para cada estabelecimento de ensino. 

Assim, todos os alunos podem contribuir para a realização 
de um processo simples e muito ecológico – realização de 
compostagem caseira com vista à obtenção de composto 
para fertilizar as hortas e canteiros de flores.

Aproveitou-se a ida às escolas para entregar os compos-
tores, para divulgar um vídeo intitulado “Os animais salvam 
o planeta” que de uma forma simples e divertida alerta 
para as práticas diárias que prejudicam a nossa saúde e 
a do PlanetaTerra.
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CAE de Sever do Vouga
Sopros de renovação cultural!

Entre setembro de 2015 e setembro de 2016 o Centro das Artes do Espetáculo foi palco de realização de 118 atividades, 
cumprindo integralmente o plano de actividades estabelecido, uma vez que nenhuma actividade foi cancelada, e 
seguindo os princípios orientadores e os eixos de programação de programação cultural estabelecidos. 

Nestes 11 meses de actividade, excluindo o mês de agosto em que encerra para descanso do pessoal, acolheu 9 
682 visitantes/espectadores vindos não só do concelho de Sever do Vouga, como também de concelhos vizinhos, 
da região e até das zonas do Porto e Lisboa.

Eixos de programação cultural estabelecidos para o 
serviço do Centro das Artes do Espetáculo.

1. Acolhimento e apresentação ao público de espectáculos 
de artes performativas (música, teatro, performance e 
dança);  

2. Dinamização de projectos artísticos integrados com uma 
efetiva intervenção no território e junto da comunidade 
local;

3. Realização de exposições de artes visuais; 

4. Realização de atividades para promoção da literacia 
cultural e diálogo entre cultura e educação, bem como 
para o apoio às famílias;

5. Acolhimento de atividades programadas por entidades 
locais e regionais, apoiadas pelo Município de Sever do 
Vouga, através da cedência graciosa das instalações, 
da utilização dos recursos técnicos e humanos deste 
serviço;

6. Estabelecimento em participação de projectos culturais 
integrados em redes e parcerias locais e regionais;

Princípios orientadores da programação e gestão 
cultural/ direcção artística do Centro das Artes do 
Espetáculo.

• A vocação para o serviço público;

• A promoção de iniciativas para o desenvolvimento da 
formação de espírito crítico;

• A educação para a cidadania;

• A promoção da criatividade e da criação artística e a 
promoção da literacia cultural, valorização pessoal e 
cultural da população severense.

O cumprimento destes princípios só é possível se existir 
uma programação cultural regular, continuada e de cariz 
mormente profissional, que abranja e inclua diferentes 
disciplinas artísticas e a sua interdisciplinaridade, bem 
como o envolvimento/ participação dos elementos da 
comunidade local.

Considerados os princípios orientadores da programação 
e gestão cultural e definidos os eixos de programação, 
a actividade cultural do Centro das Artes do Espetáculo 
durante o período indicado foi a seguinte:

1. Acolhemos e apresentamos ao público 52 espetá-
culos de artes performativas (música, teatro, perfor-
mance e dança), que se dirigiram a diferentes públicos, 
relativamente à idade, gosto e motivações, no caso às 
crianças e jovens em contexto escolar e institucional, às 
famílias, aos seniores institucionalizados e ao público jovem 
e adulto em geral. 

• Uma apresentação da performance “Os Serrenhos do 
Caldeirão”, da coreógrafa Vera Mantero (3 de outubro 
2015);
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• Um concerto de música de Miguel Araújo (12 de 
março de 2016);

• Duas apresentações do espetáculo de dança contem-
porânea “A Viagem de Filipa Francisco com o Rancho 
Folclórico de Rocas do Vouga”, uma coreografia de 
Filipa Francisco (19 e 20 de março de 2016);

• Uma apresentação do espetáculo de teatro “Ana Bola 
Sem Filtro” (2 de abril de 2016);

• Uma apresentação do espetáculo de teatro “Hamlet, 
Talvez”, encena-
ção de João Garcia 
Miguel (9 de abril de 
2016);

• Duas apresentações 
do exercício performa-
tivo “O Mestre Alberto 
Caeiro”, coreografia e 
encenação de Leonor 
Barata e Jaime e inter-
pretação de alunos 
do ensino secundário 
da Escola Básica e 
Secundária de Sever 
do Vouga (30 abril e 
13 de maio de 2016);

• Cinco apresenta-
ções do espetáculo 
de teatro “Antes de 
Começar”, criação 
de Joana Providên-
cia (5 e 6 de maio de 
2016);

• Quatro Jam Sessions 
(6 de fevereiro, 4 de 
março, 23 de abril e 
14 de maio de 2016);

• Um concerto de fado 
com Carminho (7 de maio de 2016);

• Cinco apresentações da performance “Museu da Exis-
tência de Sever do Vouga”, encenação e dramaturgia 
de Rafaela Santos e Fernando Giestas (20, 21 e 22 de 
maio de 2016);

• Três concertos de música com:- Cachupa Psicadélica 
(3 de outubro de 2015); - Benjamim (31 de outubro de 
2015) e Serushiô (5 dezembro de 2015);

• A comemoração do 14º aniversário do CAESV: 14 anos 
14 horas Non Stop. (14 de novembro de 2016).

• Um concerto de fado com o grupo Alma de Coimbra 
(23 de janeiro 2016);

• Três apresentações da performance Uma Luz na 
Terra, criação e interpretação de Ainhoa Vidal (29 
e 30 janeiro de 2016).

• Uma apresentação do espectáculo de teatro “A Via-
gem de Sonia Delaunay”, criação de Vera Alvelos (4 
de fevereiro de 2016);

• Um concerto de música com Tó Trips & João Doce 
(6 de fevereiro de 2016);

• Um concerto de música de NBC (4 de março de 2016);

• Cinco apresentações do espetáculo de Teatro “O 
Baile dos Pirilampos”, criação de Vera Alvelos (25, 
26 e 27 de fevereiro de 2016);

➠
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B. Exercício Performativo O Mestre Alberto Caeiro, de 
Leonor Barata;

C. O Museu da Existência de Sever do Vouga, de Rafaela 
Santos e Fernando Giestas e

D. Desses Filhos Queridos da Fantasia, de Aldara Bizarro

A.  No projecto A Viagem de Filipa Francisco com o 
Rancho Folclórico de Rocas do Vouga, a coreógrafa 
tencionou criar diálogos entre os percursos da música e 
dança contemporâneas com a herança viva das danças 
tradicionais do Rancho Folclórico de Rocas do Vouga. 
Filipa Francisco trabalhou com os elementos do rancho 
durante 15 dias consecutivos (de 5 a 20 de março de 
2016), por forma a enriquecer e permutar experiências 
que contribuíram para o entendimento do papel das 
danças tradicionais nos dias de hoje. As apresentações 
públicas deste trabalho criativo decorreram dias 19 
e 20 de março. 

B.  Pelo segundo ano consecutivo, convidamos a coreógrafa 
Leonor Barata a desenvolver um processo artístico 
de criação de teatro e dança com os alunos do 
ensino secundário para o confronto com parte da 
obra poética de Fernando Pessoa. Durante cerca de 10 
sessões de trabalho intensivo preparamos o exercício 
performativo “O Mestre Alberto Caeiro” que contou 
com duas apresentações públicas, 30 de abril, para o 
público em geral e dia 13 de maio para os alunos do 
ensino secundário da EBSSV. 

C.  O Museu da Existência de Sever do Vouga foi um 
projecto artístico desenvolvido em maio último e que 
contou com o envolvimento de 5 famílias severenses, 
da sua história de vida e da sua ligação na comu-
nidade. O Museu da Existência de Sever do Vouga 
contou com duas componentes artísticas: por um lado 
a componente expositiva, enquanto estrutura física 
de museu com objectos doados/ emprestados das 5 
famílias envolvidas e por outro lado a componente de 
exaltação do individuo na comunidade, no território e 
no mundo.

 Baseado na obra “Um Modesto Manifesto Para Museus” 
de Orhan Pamuk, escritor turco Prémio Nobel da Lite-
ratura, o Museu da Existência deixou a sua marca em 
Sever do Vouga. A coleção do Museu da Existência 
foi enriquecida com objetos emprestados da casa 

• Cinco apresentações do espetáculo de dança “E Depois 
do Cinzento”, uma criação de Leonor Barata (2 e 7 de 
junho de 2016);

• Três apresentações do concerto encenado “Kaô: Emba-
los do Mundo”, com Tânia Cardoso, Susana Quaresma 
e Sofia Portugal (9 e 10 de junho);

• Três dias de “Festival Guitarras Mágicas” incluindo um 
espectáculo no CAESV (29 de junho de 2016);

• Três concertos de World Music no âmbito da 8ª Edição 
do Festim- Festival Intermunicipal de Músicas do Mundo 
(25 de junho, 2 e 9 de julho de 2016);

• O lançamento do Livro “Templo de Alma” de Mar-
garida Ildefonso (2 de julho de 2016);

• Uma apresentação do espectáculo de dança com a 
comunidade “Desses Filhos Queridos da Fantasia”, 
criação da coreógrafa Aldara Bizarro (24 de Setembro 
de 2016);

2. Realização de projectos integrados com uma efetiva 
intervenção no território e junto da comunidade local. 
Ao todo foram quatro, as acções que não se esgotaram 
numa apresentação efémera mas sim que estabeleceram 
uma relação com a identidade, com a população e com 
as instituições locais.

A. A Viagem de Filipa Francisco com o Rancho Folclórico 
de Rocas do Vouga, de Filipa Francisco; Exercício Performativo O Mestre Alberto Caeiro, dias 29 de abril e 13 de maio

Jam Sessions
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da Fantasia”, que é um projecto itinerante de dança 
que depende das pessoas que nele participam e do 
local onde se realiza. 

 Em Sever do Vouga o trabalho criativo foi direccionado 
para a natureza robusta da região e procurou conhecer as 
narrativas das Minas do Braçal e da Malhada em busca 
de estímulos para a conceção. Foi uma polifonia dançada 
de testemunhos da relação que o grupo participante 
tem com a sua história e com Sever do Vouga. Este 
projecto contou com 15 dias de preparação/residência 
artística, respectivamente de 10 a 24 de Setembro, dia 
de apresentação pública da criação final. 

3. Realização de exposições de artes visuais, de dife-
rentes áreas, tais como a pintura, fotografia, técnica mista 
e instalação, cujo desígnio foi mostrar ao público diferentes 
estilos, técnicas e abordagens da arte contemporânea 
portuguesa. Os artistas portugueses convidados para 
expor na galeria do CAESV durante este período foram:

Carlos Seabra com trabalhos de pintura, Alexandre 
Cabrita com trabalhos de fotografia, João Noutel e 
Patrícia Mendonça, ambos com trabalhos de técnicas 
mistas e Pedro Valdez Cardoso com trabalhos de escul-
tura/instalação.  

Estreitando a ligação com o território local e com a 
comunidade artística severense, proporcionamos tam-
bém oportunidades de divulgação e reconhecimento do 
trabalho de alguns artistas locais. Desde que o Centro 
das Artes do Espetáculo abriu ao público que privilegia o 
trabalho dos criadores locais permitindo a sua integração 
no calendário de programação, traduzindo-se desta forma 
também, numa via indireta de investimento na qualificação 
e no crescimento do tecido artístico local. Neste contexto 
esta aposta manteve-se com o acolhimento dos traba-
lhos de Sandrine Silva sob o título “Figurações”, com a 
mostra dos trabalhos dos alunos do 12º ano do Curso 
de Artes Visuais da Escola Básica e Secundária de 
Sever do Vouga sob o título “Figuras de Estilo” e com a 
mostra dos trabalhos realizados pelos alunos do ensino 
básico participantes no projecto Maneiras de Sever, uma 
organização da Fundação Mão Amiga.

da Ana, da Sofia, da Augusta, do Sr. Fausto e do Sr. 
Hildebrando, os quais abriram a porta de suas casas 
ao Sr. Melo e contaram as suas histórias. Sem elas 
o Museu da Existência em Sever do Vouga não teria 
tocado as pessoas que o visitaram como tocou.

 O Museu da Existência partiu, mas levou consigo as 
histórias destes 5 severenses! 

D.  Depois de em 2014 Aldara Bizarro ter sido convidada 
a realizar “O Baile” em Sever do Vouga, foi novamente 
convidada para, desta vez e em conjunto com 13 seve-
renses, criar o espectáculo ”Desses Queridos Filhos 

“Fotografia da Mãe Jangada”- Sr. Hildebrando

“Lenços de mão com flor” – Augusta

“Começar Recomeçar” – Ana “Caneta de escola com 70 anos”  
- Sr. Fausto

➠
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• Uma conversa das artistas Vera Alvelos e de Tânia 
Cardoso com o público após o espectáculo “A Viagem 
de Sonia Delaunay” (4 de fevereiro de 2016)

• Uma visita guiada à exposição “Paisagem Imaginada” 
de Alexandre Cabrita (4 de fevereiro de 2016)

• Um ateliê de fotografia “Iniciação à Fotografia de Estú-
dio/ Luz Dura e Suave; (27 de fevereiro de 2016); 

• Um ateliê de artes visuais “Construção de Uma Floresta” 
(19 de março de 2016);

• Uma apresentação do espetáculo de Comemoração do 
Dia Mundial do Teatro com a participação dos seniores 
das ipss de Sever do Vouga (31 de março de 2016);

• Três visitas guiadas à exposição “Statement” de João 
Noutel (5, 13 e 20 de abril de 2016);

• Um workshop de teatro e performance / corpo, criati-
vidade e espiritualidade com João Garcia Miguel (8 de 
abril 2016);

• Uma conversa de João Garcia Miguel com o público 
após o espectáculo “Hamlet, Talvez” (9 de abril de 
2016);

Exposições

Outro Lugar de Carlos Seabra (26 de Setembro a 20 de 
dezembro de 2015);

Paisagem Imaginada de Alexandre Cabrita (16 de janeiro a 
27 de fevereiro de 2016);

Passagem de Patrícia Mendonça (6 de fevereiro a 4 março 
de 2016);

Statement de João Noutel (4 de março a 30 de abril);

Somewere de Pedro Valdez Cardoso. (de 24 de Setembro a 
5 novembro de 2016;

Euforia de Estilos dos Alunos de Artes Visuais (7 de maio a 
31 de maio); 

Figurações de Sandrine Silva (26 de Setembro a 31 de outubro);

Maneiras de Sever (30 de maio a 15 de junho);

4. Com o propósito de incentivar o diálogo entre cultura 
e educação, a promoção da cidadania e do espírito critico, 
bem como a literacia cultural e o acesso/aproximação do 
público às artes, realizamos cerca de 22 actividades, 
multidisciplinares e complementares à apresentação de 
espectáculos de artes performativas e de exposições 
de artes visuais, entre elas:- conversas no final dos 
espectáculos entre os artistas e o público; - ateliês de 
artes visuais e workshops de movimento e performance 
e ainda de visitas guiadas às exposições.

• Uma conversa da artista Vera Mantero com o público 
após espectáculo “Os Serrenhos do Caldeirão” (3 
outubro de 2015)

• Um ateliê de artes visuais: Ilustra a Aventura da Cortiça 
(16 janeiro de 2016);

• Um ateliê de dança e movimento para bebés e famílias: 
Uma Terra de Luz; (30 de janeiro de 2016)

Outro Lugar

Euforia de EstilosSomewere

Paisagem Imaginada

Figurações

Statement
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A par do acolhimento de espectáculos de artes per-
formativas, da realização de projectos de intervenção 
artística na comunidade severense e da apresentação de 
diferentes exposições, a aposta no incentivo do diálogo 
entre a cultura e a educação e do apoio às famílias, foi 
reforçada com a realização de programas de actividades 
culturais durante os períodos de interrupção lectiva do 
Natal, Páscoa e Férias de Verão. Estas acções, dirigidas 
ao público infantil em idade escolar, incluíram:- ateliês 
de artes visuais;- sessões de cinema:- visitas guiadas às 
exposições, ao Museu Municipal e também muito convívio 
e brincadeira entre todos.

5. A actividade cultural do Centro das Artes do Espetá-
culo vinculou fortemente o acolhimento de actividades 
programadas por entidades locais e regionais apoiadas 
pelo Município de Sever do Vouga, quer através da 
cedência das instalações e dos equipamentos técnicos, 
bem como dos recursos humanos deste equipamento,  
designadamente seminários, cerimónias e outras iniciativas 
locais de caracter cultural e de entretenimento. No total 
foram vinte e oito acções do género: Festas de Natal e de 
encerramento do ano letivo; desfiles de moda e concursos; 
seminários e encontros; espetáculos de música e teatro; 
cerimónias; colheitas de sangue entre outras.

1. A Festa de Natal para crianças do pré e 1º ciclo ensino 
básico (Org.: Serviço de Educação do Município de 
Sever do Vouga)

2. Apresentação do Concerto de Final de Época da 
Banda Filarmónica Severense.

3. Apresentação do Concerto de Natal da Banda Filar-
mónica Severense;

4. Apresentação do concerto da Extensão de Sever do 
Vouga do Conservatório de Música da Jobra 

5. Apresentação do concerto da Orquestra Juvenil do 
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, uma 
organização da Banda União Musical Pessegueirense;

6. Realização da Festa de Natal da APCDI;

7. Realização da Festa de Natal das valências de Creche 
e JI da Santa Casa da Misericórdia

• Três ateliês de artes visuais “Formas Coloridas com 
Stencil” (5, 13 e 20 de abril de 2016);

• Um ateliê de artes visuais “Desenho de Rosto Humano” 
(16 de abril de 2016)

• Um espetáculo de comemoração do Dia Mundial da 
Dança com a participação dos seniores das ipss do 
concelho (26 de abril de 2016);

• Duas conversas com Joana Providência e o público 
depois do espectáculo “Antes de Começar” (5 e 6 de 
maio de 2016);

• Um ateliê de artes visuais “Construção de Casas em 
Cartolina” (14 de maio de 2016);

• Um ateliê de artes visuais “Desenhar a Natureza” (18 
de junho de 2016);

• Um workshop de desenvolvimento pessoal e parenta-
lidade Famílias Felizes | Regras e Limites com Cristina 
Nogueira da Fonseca (9 de julho de 2016).

O apoio às famílias e a componente de promoção de 
literacia cultural e diálogo entre cultura e educação foi 
reforçado com a realização de 3 programas de ocupação 
de tempos livres durante os períodos de interrupção lectiva 
do Natal, Páscoa e Férias de Verão. 

Férias de Verão (5, 6, 7 e 8 de julho de 2016) 

Programa de Páscoa (22, 23 e 24 de março de 2016)

Programa do Natal (21, 22 e 23 de dezembro 2016)

➠
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23. Realização das Jornadas Técnicas de Segurança no 
Trabalho, uma organização da Escola Profissional de 
Aveiro;

24. Realização da Festa de Encerramento ano lectivo da 
Escola de Música Pentagrama;

25. Realização do projecto Maneiras de Sever, uma 
organização da Fundação Mão Amiga de Edite Costa 
Matos;

26. Realização de duas colheitas de sangue, uma orga-
nização do Lyons Clube de Sever do Vouga.

27. Realização da Cerimónia de Atribuição de Medalhas 
de Mérito Municipal, uma organização da Assembleia 
Municipal de Sever do Vouga.

6. Reiterar as parcerias com as entidades locais e 
regionais com entidades como a D’Orfeu- Associação 
Cultural e os 11 municípios da CIRA.

Mais uma vez, e pela oitava edição consecutiva, o Municí-
pio de Sever do Vouga fez parte da parceria inter-regional 
do FESTIM- FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE MÚSICAS 
DO MUNDO, uma organização da D’Orfeu acolhendo 3 
concertos de World Music.

Esta oitava edição trouxe a Sever do Vouga, e em con-
creto ao parque da Vila, três bons momentos de música. 
O primeiro, decorreu dia 25 de Junho no âmbito da 
Feira do Mirtilo e trouxe-nos a representação da música 
Flamenca de Espanha, com Tomás de Perrate. Dia 2 
de Julho recebemos o cubano Ibrahim Ferrer Jr. e dia 9 
de Julho terminamos com as tablas indianas de Trilok 
Gurtu Band. 

Encontra-se em fase de candidatura mais um projeto 
regional de programação cultural em rede entre os 
vários municípios da CIRA. Será projecto para 3 anos 
e prevê o primeiro evento de programação em Sever do 
Vouga para o mês de maio de 2016.

8. Realização da Festa de Final de Ano da APCDI;

9. Realização da Festa dos finalistas da Santa Casa da 
Misericórdia de Sever do Vouga;

10. Realização da Festa de Natal;

11. Realização da Festa de Final de Ano da USR de Sever 
do Vouga;

12. Realização do Desfile de Outono;

13. Realização da Gala dos 25 anos da Implementação 
do Mirtilo em Sever do Vouga;

14. Apresentação de uma peça de teatro da JOVOUGA;

15. Realização do Desfile e Concurso de Carnaval do 
Centro Social Paroquial Maria da Glória Pinho;

16. Realização do concerto comemorativo dos 150 anos 
da Banda União Musical Pessegueirense;

17. A realização do concurso Miss e Mister Escola 2016 
da Associação de Estudantes da Escola Básica e 
Secundária de Sever do Vouga;

18. Realização do Simpósio de Turismo uma organização 
do Município de Sever do Vouga e Quercus

19. Realização do Seminário “A Educação Num Mundo em 
Transformação” organizado pelo Serviço de Educação 
do Município de Sever do Vouga;

20. Realização do Concurso Intermunicipal de Leitura 
uma organização da Rede de Bibliotecas da CIRA e 
em concreto da Biblioteca Municipal do Município de 
Sever do Vouga;

21. Realização do 1º Encontro RIVD, uma organização 
do Serviço de acção Social do Município de Sever 
do Vouga;

22. Realização da Festa da Paróquia de Sever do Vouga 
uma organização da Paróquia de Sever do Vouga;

Concerto de Trilok Gurtu Band, dia 9 de julho de 2016
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Porque os amigos são pessoas 
especiais merecem 
tratamento especial…

Desde que lançamos o CARTÂO AMIGO do CAESV em 
2012, o Centro das Artes do Espetáculo viu crescer o seu 
grupo de amigos e conta actualmente com 1007 espec-
tadores fidelizados, a quem tem sido conferido uma série 
de vantagens e benefícios, como por exemplo a entrega, 
em primeira mão, da informação sobre os espectáculos 
para que possa atempadamente fazer as suas escolhas; 
o convite especial para as inaugurações das exposições, 
conferências, ensaios abertos, conversas com os artistas, 
visitas guiadas e outros eventos de entrada livre; a oferta 
de um bilhete para um evento à escolha durante o mês 
de aniversário; o desconto até 25% no valor dos bilhetes 
dos espectáculos promovidos pelo CAESV; o desconto de 
10% para cada acompanhante; a oferta de um passe de 
cinema anual de 2 bilhetes e ainda a entrada gratuita nos 
eventos promovidos no BAR do CAESV.

Este cartão é gratuito. Para ser AMIGO do CAESV, bene-
ficiar e ter estas vantagens estas referidas, basta contatar 
a bilheteira do CAESV e pedir informações e adesão.(+351 
234 590 470).

Novo instrumento de divulgação 
da actividade cultural 

Coube também ao serviço do Centro das Artes do Espe-
táculo, coordenar a edição da nova Agenda Cultural do 
Município de Sever do Vouga, instrumento de divulgação 
da actividade cultural do município dinamizada nos seus 
equipamentos culturais, diga-se Biblioteca Municipal, 
Centro das Artes do Espetáculo e do Museu Municipal, 
bem como em outras acções culturais e de promoção 
turística dinamizadas ao longo do ano, tais como: a Festa 
da Lampreia e da Vitela; a Feira do Mirtilo, a Ficavouga e 
a Rota do Cabrito.

Esta brochura tem uma tiragem de 5000 exemplares que 
são distribuídos 3 vezes por ano: janeiro, abril e setembro.

Desde 2014 a colaborar na 
realização da FICAVOUGA

Desde 2014 que este serviço colabora na realização do 
evento FICAVOUGA como elemento da Comissão Orga-
nizadora do certame. A colaboração deste serviço é feita 
através da programação e produção executiva do cartaz 
cultural. 

Ao longo destes 3 anos de colaboração, apostamos na 
construção de um programa ecléctico e transversal a vários 
géneros e gostos musicais e, sobretudo, em elevar o evento 
a uma categoria superior, quer em termos de qualidade 
artística, quer de procura de públicos.

Agenda Cultural do Município de Sever do Vouga

AGENDA CULTURAL 
DO MUNICÍPIO DE 
SEVER DO VOUGA
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Projetos com seniores

Bibliosénior

Já na 4.ª edição, os seniores da APCDI, Centro Social 
Maria da Glória, Fundação Bernardo Barbosa de Quadros 
e Casa da Misericórdia continuam a visitar mensalmente a 
Biblioteca para participarem em palestras variadas. Medi-
cina chinesa e hipnoterapia; espiritualidade; medicina 
integrativa, nutrição clínica funcional; terapia do riso; 
gerontologia; cinema português e narração oral são 
os temas a abordar, de outubro de 2016 a julho de 2017.

Sénior Net

“De Histórias Nascem Histórias” é o título do videolivro 
digital desenvolvido no âmbito dos workshops de TIC, 
pelos seniores da APCDI.

O videolivro é constituído por textos redigidos pelos senio-
res que testemunham as suas vivências passadas e pelos 
registos vídeo realizados no decurso de 2015-16. Assentamos 
depoimentos sobre a infância; adolescência; a casa; a ali-
mentação; vestuário; escola; trabalho; enxoval; namoro; 
casamento e boda; divertimentos; orações; canções; 
curiosidades e confidências dos nossos seniores.

Consulte o videolivro no catálogo da Biblioteca  
(no site www.cm-sever.pt/biblioteca) ou na rede social face-
book (no perfil https://www.facebook.com/bm.severdovouga).

40 Boletim Municipal
Câmara Municipal de Sever do Vouga

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO



PRIMEIRA INFÂNCIA I FAMÍLIAS
Bebéteca

Na sua 6.ª edição, 2016-17, a Bebéteca é constituída por um conjunto de sessões que se desenvolvem para bebés dos 
12 aos 36 meses e seus progenitores. Mediante a animação de temáticas previamente selecionadas, promove-se o 
contato com os livros.

A “Bebéteca” permite não só estimular as crianças no contato com a leitura, mas também orientar os pais na aqui-
sição de novas competências e técnicas para mediarem a leitura em casa.
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Popup em Família: Clube de Leitura para Pequenos Leitores

“Popup em Família: Clube de Leitura para Pequenos Leitores” é um projeto concebido a pensar na estimulação das 
necessidades informacionais dos pequenos leitores dos 3 aos 6 anos de idade. Na sua 4.ª edição, as sessões mensais 
traduzem-se num conjunto de atividades de exploração de livros especiais previamente selecionados. 

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

Happy Hour: aos sábados, diverte-te em inglês

“Happy Hour: aos sábados, diverte-te em inglês” é um 
projeto pensado para crianças dos 3 aos 6 anos de idade 
aprenderem inglês através de ações divertidas. 

Na sua 4.ª edição, as ações partem sempre de estraté-
gias lúdicas como as canções, as histórias, os jogos, as 
danças, a pintura e o desenho, entre outras, associando 
a informação ao lazer. A compreensão oral da língua e 
o aperfeiçoamento da dicção, através da repetição das 
palavras, são a chave para a memorização e pronúncia 
corretas. 
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Espetáculos

Proporcionar às crianças experiências diferentes, enrique-
cedoras e determinantes nos seus primeiros anos de vida 
é um dos objetivos da contratação destas performances.

CONCHAS: Música e Marionetas num Espetáculo para 
Bebés!
Co-produção D’Orfeu e Franzisca Aarflot Productions 
23 de abril de 2016 I Dia Mundial do Livro

Pimpolhos Natalícios

Porque a quadra natalícia é especial, a Biblioteca Municipal 
não poderia deixar de a celebrar com os mais pequeninos 
de 4 aos 6 anos de idade…
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INFÂNCIA

Biblioteca de Pijama 

“Biblioteca de Pijama”, também na 7.ª ed., é já tradição entre os mais novos… Este ano foi realizada no dia 25 de 
julho, assinalando, assim, mais um aniversário da Biblioteca Municipal, com uma noite repleta de atividades divertidas. 

Workshop de Fotogra�a Estenopeica

Durante a tarde do dia de aniversário da BMSV, promovemos também um workshop de fotografia estenopeica, com 
António Rilo, para celebrarmos a data com os mais pequenos e registarmos o momento.
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Letras e Atividades e Tudo Mais: Carnaval I Páscoa I Verão

 “Letras e Atividades e Tudo Mais”, com programas recheados e divertidos, para preencher o tempo livre das crianças 
de forma educativa.

Noite de Arrepiar

Também na sua 7.ª edição, na “Noite de Arrepiar” come-
moramos o Dia das Bruxas com livros assustadores, 
muito suspense e atividades de arrepiar a espinha... 

45Boletim Municipal
Câmara Municipal de Sever do Vouga

EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO



1.º CEB 

1.º lugar – Maria Teresa Amaral 

2.º lugar – Maria Noronha 

3.º lugar – Maria Inês Batista

COMUNIDADE ESCOLAR 
Concurso Intermunicipal de Leitura

O Concurso Intermunicipal de Leitura, promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro, pretende fomentar o prazer de ler e o desenvolvimento de competências dos alunos do 1.º Ciclo ao Ensino 
Secundário, das rede pública e privada dos onze municípios que a integram. O CIL é organizado localmente com a 
participação das Bibliotecas Escolares dos Agrupamentos de Escolas, assim como com a parceria dos Departa-
mentos de Línguas e coordenação do 1.º CEB.

Vencedores da Fase Concelhia

2.º CEB 

1.º lugar – Sofia Tavares 

2.º lugar – Lara Maria Pereira 

3.º lugar – Samuel Ricardo Pinto

3.º CEB 

1.º lugar – Mariana Santos 

2.º lugar – Mariana Ferreira 

3.º lugar – Jacinta Santos 

Ensino Secundário

1.º lugar – Beatriz Ribeiro 

2.º lugar – Tiago Tavares 

3.º lugar – Tiago Rocha
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GERAL 
Ações de Formação em Promoção do Livro e da Leitura

A realização de ações de formação, ministradas por formadores de reconhecido mérito, dirigidas a mediadores de 
leitura, pais, animadores, técnicos de biblioteca, bibliotecários, professores e educadores, continua a ser fundamental 
para a aprendizagem de novas técnicas de promoção do livro e da leitura junto do público infantil e juvenil.

“Ler (quase) tudo, sempre e em toda a parte: contagiar a leitura na família, na escola e na biblioteca”, por Ana 
Margarida Ramos I fev. 

Fase Interconcelhia 

A organização da Fase Interconcelhia desta 3.ª edição 
coube ao nosso Município e decorreu no dia 28 de maio, 
no Auditório do Centro das Artes do Espetáculo, para cerca 
de 300 pessoas, entre concorrentes, alunos, professores, 
bibliotecários, executivos camarários e convidados dos 
municípios da CIM Região de Aveiro.

O júri foi constituído por personalidades com raízes 
em Sever do Vouga, nomeadamente Fernando Pinto 
do Amaral, Comissário do Plano Nacional de Leitura, 
Maria Eugénia Tavares Pereira, professora auxiliar no 
Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de 
Aveiro e Sebastião Tavares de Pinho, antigo professor 
da Universidade de Coimbra, que gentilmente aceitaram 
o nosso convite.

Nesta final, os nossos alunos também deram provas das 
suas competências leitoras. A Mariana Santos ficou em 
3.º lugar, na categoria 3.º CEB. A Beatriz Ribeiro também 
venceu, em 3.º lugar, na categoria Ensino Secundário.

Aproveitamos para agradecer a dedicada organização e 
apoio das docentes Alice Almeida, Ana Silveira, Augusta 
da Graça, Graça Fernandes, Hermínio Carvalho, assim 
como toda a colaboração dos restantes docentes envol-
vidos e direção do Agrupamento de Escolas.
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Encontros com… AUTORES

Encontro com...” é uma ação que visa facilitar o contato presencial do público com os autores. Facultamos aos 
leitores e aos autores a possibilidade de interação recíproca, de partilha e conhecimento mútuos.

A Biblioteca tem muito gosto em fomentar encontros com escritores, ilustradores e outros autores de reconhecido 
mérito, assim como de autores locais. 

Conservar, valorizar, promover e difundir o património escrito respeitante ao Fundo Local, contribuindo para reforçar 
a identidade cultural da região, é uma prioridade para a BMSV.

André Letria 
junho

Pedro Chagas Freitas 
junho

Fernanda Henriques 
dez. 2015

José Cardoso 
outubro
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Formação em TIC

Certificação  
de Competências Digitais

As ações de formação em informática e novas tec-
nologias, com certificação de competências digitais, 
continuam a ser muito procuradas pela população 
com menos aptidões nestas matérias.

3.ª Feira do Livro

De 23 a 26 de junho, a Biblioteca Municipal promoveu mais 
uma Feira do Livro. Aberta também em horário alargado, 
com a iniciativa “Biblioteca Fora D´Horas”, das 10h00 às 
24h00, disponibilizamos os nossos espaços e serviços à 
comunidade severense que, por estes dias, usufrui também 
da Feira do Mirtilo, no Parque Urbano. Este ano, a BMSV 
fomentou encontro com o escritor Pedro Chagas Freitas 
e uma oficina de construção plástica 3D com o distinto 
ilustrador André Letria. 

A exposição de ilustração “A casa dos estrambólicos” 
foi inaugurada com a presença do ilustrador e esteve 
também patente durante todo o mês de julho.
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Aconteceu… no Paradela Ecocafé: Espaço O�cial Bookcrossing 

Era uma vez...

Narração Oral com Virgínia Millefiori I julho 

Apresentação de livro “O poder dos 3 saberes no sucesso”, pelos autores Alexandra Gomes e Paulo 
Argüelles I abril

Apresentação do livro “África nos sentidos”, pelo autor Norberto Lopes Pinto I maio

FORA DE PORTAS

“Biblioteca Andante”

Composta por duas exposições itinerantes “BioArtes” e “BM Ilustra” e pela 
ação “O Senhor Sevéri”, a Biblioteca foi andando durante este ano por muitas 
escolas e bibliotecas do país, nomeadamente por Águeda, Leiria, Ílhavo, Anadia, 
Oliveira do Bairro, Espinho, Albergaria-a-
-Velha, Vale de Cambra e Peso da Régua.

Esta iniciativa promove o concelho de 
Sever do Vouga e, em particular, a marca 
“Capital do Mirtilo”, através da divulgação 
do livro “O Senhor Sevéri”.
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NOVO PROJETO
Pais do Avesso

Novo projeto do Município, a desenvolver de setembro de 2016 a julho de 
2017, pelo Centro de Apoio Familiar e de Aconselhamento Parental “Raio de 
Sol… Para Todos”, em colaboração com a Biblioteca Municipal e o Serviço 
de Ação Social da Câmara.

Através de palestras e workshops com especialistas, o projeto visa promover 
práticas de parentalidade positiva junto das famílias severenses.

Mensalmente, aos sábados, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal, é 
abordada uma temática.

Este projeto arrancou no dia 24 de setembro, com a palestra “Não grites 
comigo!” sobre a desconstrução do conceito de parentalidade.

MAIS
“Pais do Avesso” é também um dos cinco projetos inovadores de bibliotecas 
públicas portuguesas, selecionado pela Associação Portuguesa de Bibliote-
cários, Arquivistas e Documentalistas (APBAD), através de candidatura a nível 
nacional, para apresentação no Colóquio que visa assinalar os 30 anos da 
Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, a decorrer no dia 22 de outubro, na 
Biblioteca Municipal Almeida Garrett, no Porto.

Visite-nos também 
em linha, através do 
Site e Facebook

Bibliofestas

Organização de Festas de Aniver-
sário, para crianças dos 5 aos 
10 anos.

Serviço pago.
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Programa de Generalização do Fornecimento de 
Refeições aos alunos do 1º Ciclo
Com o arranque de mais um ano escolar, o Município de Sever do Vouga, enquanto entidade promotora, está a asse-
gurar o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições para os alunos do 1º CEB do concelho, tendo por 
base uma candidatura ao Ministério de Educação, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga. 
Para tal e após o levantamento das necessidades físicas, logísticas e de recursos humanos, a Autarquia procedeu à 
criação das condições adequadas para o funcionamento do mesmo, renovando protocolos / parcerias com as IPSS’s 
locais, para o asseguramento das refeições ao longo do ano letivo de 2016/2017. Presentemente estão abrangidos 275 
alunos neste Programa.

Programa de 
Desenvolvimento  
e Expansão da  
Rede Pré-escolar 

Foram renovados os protocolos com as IPSS’s locais, para 
dar continuidade ao programa acima referido em todos 
os Jardins de Infância da rede pública do concelho onde 
estão implementadas as componentes de apoio à família 
(almoço e prolongamento de horário). Presentemente estão 
abrangidas 150 alunos para a componente da refeição, e 95 
alunos para a componente do prolongamento de horário.

Oferta de Manuais Escolares aos alunos do  
2º, 3º e 4º ano de escolaridade do 1º CEB 
– Ano letivo 2016/ 2017
 O Município de Sever do Vouga, determinou em reunião do Executivo, oferecer os manuais escolares e cadernos de 
atividades complementares aos alunos dos 2º, 3º e 4º anos de escolaridade do 1º ciclo do concelho, uma vez que o 
Estado integrou a oferta dos manuais aos alunos do 1º ano de escolaridade, no seu programa de apoio escolar.
O Município, para estes alunos, determinou também, oferecer os cadernos de atividades não incluídas na oferta do Estado.

Caixa Escolar 
Considerando que o Município de Sever do Vouga vai atribuir os 
manuais escolares aos alunos do 1º CEB, (2º,3º e 4º anos de esco-
laridade), o incentivo escolar não será atribuído. No entanto, a 
caixa escolar será uma iniciativa a ser mantida, pretendendo-se que 
a mesma abranja todos os alunos do 1ºciclo. Esta medida visa fun-
damentalmente, colmatar falhas de material escolar dentro da sala 
de aula e apoiar nas atividades extra-curriculares. 

Atividades de Enriquecimento Curricular 
– Alunos do 1º ciclo
O Município de Sever do Vouga aderiu uma vez mais, ao 
Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular 
para todos os alunos do 1º CEB, promovendo as parce-
rias locais através de protocolos 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 
1º CEB do concelho, apresentando um pacote de atividades 
constituído pelo Ensino de Inglês, Atividade Físicamotora, 
Atividades Lúdico-Expressivas e Ciências Experimentais. A 
orientação técnica/pedagógica é da responsabilidade do 
Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga.
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BOLSAS DE ESTUDO 
Alunos carenciados do Ensino Superior 

– Ano letivo de 2016/2017

O Programa de Atribuição de Bolsas de Estudo aos alunos pertencentes 
a famílias carenciadas do concelho é mais uma iniciativa de carater 
social e educativa que integra o plano e orçamento do município de 
Sever do Vouga, de alguns anos a esta parte.

Decorre nos meses de outubro e novembro o período de receção das 
candidaturas às Bolsas de Estudo, para os alunos que frequentam o 
ensino superior.

No ano letivo 2015/2016 foram abrangidos 28 candidatos.

Os bolseiros abrangidos pelo subsídio têm, nos termos do regulamento, 
o compromisso de contribuir com 25h horas de serviço à comunidade, 

em regime de voluntariado. A distribuição deste 
serviço de voluntariado é efetuada pelos vários 
espaços ou serviços do Município, que habi-
tualmente dispõem de diferentes atividades, 
podendo abarcar o CAE, a Biblioteca Municipal, 
a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, 
a Ação Social e eventos, como por exemplo, 
a Feira do Mirtilo e a FicaVouga. 

PROJETO  
DE ASTRONOMIA  

– “Atividade sobre a conquista 
da Lua” – Ano letivo 2015/2016

O Município de Sever do Vouga proporcionou aos alunos 
dos 3º e 4º anos de escolaridade do 1º ciclo do Agru-
pamento de Escolas de Sever do Vouga, a realização da 
ação acima mencionada. Esta ação decorreu durante a 
primeira e segunda semana do passado mês de junho. 
O projeto foi bem acolhido pelos alunos e professores, 
considerando que é uma matéria abordada no contexto 
da disciplina do Estudo do Meio, tendo funcionado como 
um complemento às matérias dadas naquela disciplina. Foi 
também uma oportunidade para os alunos e professores 
esclarecerem dúvidas sobre esta matéria e um estímulo 
para desenvolver nos alunos o gosto pela ciência. As ses-
sões decorreram em contexto de aula, durante o período 
normal da atividade letiva, tendo tido a duração de uma 
hora por sessão. 

Realização de 
candidaturas ao 
Programa CEI 
(Contrato de Emprego e 
Inserção) ao IEFP(Instituto 
de Emprego e Formação 
Pro�ssional)

Para responder no terreno a todas as necessidades e/
ou lacunas de recursos humanos que possam apoiar 
nos serviços de limpeza, refeições e acompanhamento 
nos transportes escolares, o Município de Sever do 
Vouga elaborou candidaturas ao IEFP, visando colmatar 
as falhas em diversos estabelecimentos de ensino do 
pré-escolar e 1º ciclo. 
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Encontro Regional de Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável 
Solstício de Verão & Energias e Sustentabilidade

A Associação CIDAADS e o Município de Sever do Vouga 
realizaram nos passados dias 17, 18 e 19 de junho, o IV 
Encontro Regional de Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (IV EREDS), aproveitando, a comemoração do 
solstício de verão. 

Este encontro focou-se essencialmente no caráter formativo 
e pedagógico de profissionais, designadamente docentes, 
tendo sido esta ação acreditada.

Apresentou um programa diversificado, sustentado por 
vários oradores de diversas áreas de investigação, entre os 
quais, ligados à biologia, (a empresa Macrómia), à arqueo-
logia, (empresa EON, Indústrias Criativas, Lda,) bem como 
à gestão do território e marketing territorial, (ADRIMAG), 
com a apresentação da Carta Europeia do Turismo Susten-
tável, e da Marca Territorial “Montanhas Mágicas, (da qual 
o Município de Sever do Vouga é subscritor e parceiro), 
passando pelas energias renováveis, através de uma visita 
guiada à empresa A. Silva Matos, entre outras ações. Teve 
como finalidade debater estratégias de desenvolvimento 
sustentável, com vista ao reconhecimento e valorização 
do património ambiental e histórico-cultural da região de 
Sever do Vouga.

A animação cultural foi assegurada por alguns grupos 
locais, como as “Amélia”, o Chá de Sexta, o Grupo de 
Cavaquinhos da Universidade Sénior do Rotary Clube, os 
Amigos de SE VER, grupo de tocadores de Silva Escura, 
bem como a Desafios, Lda, empresa de desporto e aven-
tura, que proporcionou algumas atividades de desporto e 
aventura no Parque Municipal da Vila.

Rede de Transportes Escolares 
– Ano letivo de 2016/2017

Como acontece em anos anteriores, o início das atividades letivas e a sua articulação com os horários de transportes 
carecem anualmente de um acompanhamento sistemático e dinâmico, por forma a proceder aos devidos ajustamentos 
e a 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 processo, tendo em vista o seu pleno funcionamento, no respeito pelos horários e pela 
segurança dos alunos.

Para além das questões de segurança e do transporte assegurado aos alunos, a Autarquia e demais entidades respon-
sáveis no processo educativo, têm vindo a implementar um novo modelo de constituição de turmas únicas ou de dois 
anos de escolaridade, para o 1º ciclo, visando com isso uma melhoria no sucesso educativo dos alunos, implicando 
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. 

Com esta medida o balanço relativo aos dois anos de implementação é positivo, pelo que este ano letivo de 2016/2017 
o Município de Sever do Vouga e a Associação de Pais de algumas freguesias, replicaram o modelo no território.
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LEGENDA
Circuitos do Município

Circuito Ligação CAIMA
Circuito Norte (Manhã)
Circuito Norte (Tarde)
Circuito Sul (Manhã)
Circuito Sul (Tarde)
Couto-CE Rocas
Parada 1-CE Couto
Parada 2-CE Couto

Circuito Especial *
Couto de Esteves
1º Ciclo e JI Talhadas
EB1 Vala
Ereira (lig. TRANSDEV)

Circuitos IPSS's e J.F. de Cedrim
FBBQ Couto de Esteves
FBBQ Rocas do Vouga
FBBQ Sever do Vouga
Paçô - EB1 Cedrim
S. Adrião - Agr. Escolas

Circuitos Públicos
Catives
Parada
Paçô de Cedrim
Pessegueiro - Sul
Romezal
Senhorinha / Pessegueiro Norte
Talhadas / Macida
Talhadas / Seixo
R. CAIMA

* Sujeito a ajustamento após conclusão da nova rede escolar e distribuição
dos alunos pelas turmas.
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Dia dos Sítios e dos Monumentos 

O Município de Sever do Vouga, para comemorar o dia 
dos Sítios e dos Monumentos, associou-se à Junta de 
Freguesia de Pessegueiro do Vouga e levaram a efeito 
no passado dia 16 de abril, uma caminhada – Rota das 
Laranjeiras, com várias paragens e com a presença de 
oradores, para abordagem e contextualização histórico/
cultural, nomeadamente, na Ponte do Poço de S. Tiago, 
na Ex- estação Ferroviária de Paradela, na Central Hídrica 
da Grela e na Igreja Matriz de Pessegueiro do Vouga. 
Após a caminhada, teve lugar a um almoço convício com 
animação do grupo Ganda Maluco.

BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa
O Município de Sever do Vouga participou, a convite da 
CIRA – Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, 
na Bolsa de Turismo de Lisboa, realizada na FIL (Parque 
das Nações) desta vez, com uma Mostra Gastronómica 
com produtos à base de mirtilo – rissóis, licor, doces/
biscoitos diversos 
e compotas, asse-
gurada pelo restau-
rante local “Quinta 
do Barco”. Esta Mos-
tra Gastronómica foi 
dirigida a operadores 
turísticos e agências 
de viagens, tendo 
tido muito sucesso 
junto destes poten-
ciais promotores de 
turismo. O Município 
de Sever do Vouga 
fez-se também repre-
sentar com material 
promocional do con-
celho. 
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Inauguração e Atividades Museu
Foi inaugurado o Museu Municipal de Sever do Vouga, pelo 
Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Municípios 
Portugueses, Dr. Manuel Machado e pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Sever de Vouga, Dr. António Coutinho, 
no passado dia 18 de maio., Dia Internacional dos Museus.

Num dia de grande importância para o mundo dos Museus, 
foi aberto ao público um novo equipamento cultural em 
Sever do Vouga, que reúne espólio desde a era do Paleo-

lítico, passando pelo Neolítico, Época Romana, até à con-
temporaneidade; são ainda abordadas as indústrias que 
outrora estiveram a laborar em Sever do Vouga, bem como 
o Complexo Mineiro do Braçal e da Malhada. Recorrendo 
às novas tecnologias, o Museu Municipal está preparado 
para receber públicos de todas as idades. 

Este espaço cultural vai ainda receber exposições de 
caráter temporário em outubro e dezembro, deste ano. 

Rota da Lampreia e da Vitela’2016
Decorreu no concelho de Sever do Vouga, de 12 a 20 de março, a XVI edição gastronómica da “Rota da Lampreia e da 
Vitela”, tendo integrado a iniciativa 7 restaurantes locais que confecionam estas especialidades, a saber, o “Santiago”, 
a “Quinta do Barco”, o “O Cortiço”, o “Canta a Coruja”, o “O Vitorino”, o “Canastro By Júnior” e o “Júnior”. 

O evento organizado pela Confraria Gastronómica de Sever do Vouga, com o apoio da Edilidade Local e da Turismo 
Centro de Portugal, atingiu um nível francamente positivo, pelo registo dos restaurantes aderentes. 
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No dia 14 de julho de 2016, realizou-se a apresentação do projeto 
de cooperação Partnership for Geo-Education (Parceria para a 
Geoeducação), integrada no 8º Fórum Permanente de Turismo 
Sustentável das Montanhas Mágicas®.

Este projeto de cooperação resultou de uma parceria constituída 
por Grupos de Ação Local (GAL) de quatro países: Portugal – 
ADRIMAG; Islândia – Háskólafélag Suðurlands; Croácia – Barun 
Trenk; e Polónia – Stowarzyszenie Kaczawskie. Este projeto teve 
como principal objetivo o desenvolvimento de uma metodologia 
em geoeducação, apresentada neste fórum, tendo em conside-
ração os diferentes contextos geográficos e culturais dos países 
envolvidos; a sensibilização para a preservação e valorização do 
património geológico e natural e o desenvolvimento de atividades 
geoeducacionais de caráter não-formal. 

Neste fórum estiveram representados os municípios de Arouca, 
Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra, tendo marcado pre-
sença neste encontro um número significativo de atores do setor turístico e da educação, bem como, representante da 
CCDR-C, representantes dos municípios, de associações de defesa do ambiente, de associações culturais e recreativas, 
da comunicação social, entre outros. 

Este projeto desenvolveu-se no âmbito do Programa ERASMUS+ e teve o seu término a 31 de agosto de 2016.

O produto final do projeto, Geo-Education Methodology, pode ser consultado no website da ADRIMAG

“Rota da Água e da Pedra” 
 Foi concluída a implementação dos painéis ilustrados e descritivos dos locais selecionados no âmbito da Rota 
da Água e da Pedra, totalizando um número de 11 painéis e uma mesa interpretativa, implementada no lugar da 
Capela do Barreiro, virada para a Albufeira de Ribeiradio/Couto de Esteves.

Esta Rota, está implementada segundo uma matriz de linha de metro e está em articulação com as demais linhas 
de metro da Rota da Água e da Pedra, implementadas nos restantes Municípios que integram o território das 
Montanhas Mágicas, a saber, Arouca, Vale de Cambra, Castro Daire, Cinfães, Castelo de Paiva e São Pedro do Sul.

Montanhas Mágicas
– Apresentação dos resultados do  
projeto “Partnership for Geoeducation”
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FICAVOUGA 2016 
Decorreu entre o dia 23 a 31 de julho, a XXVI 
edição da FicaVouga. 

Contou com a presença de mais de uma centena 
de expositores nos diversos espaços do evento.

O programa cultural, reuniu os vários talentos 
locais, Marchas Populares, Bandas Filarmónicas, 
Ranchos Folclóricos, bandas/Grupos locais e 
artistas e grupos de referência nacional, no 
âmbito da música. Nomes como, Ana Moura, 
Agir, Minhotos Marotos, Frankie Chaves, The 
Black Mamba, Deolinda, We Trust, David 
Fonseca e Diabo na Cruz, Os D`Alva, Salto, 
Celina da Piedade, Nuno Prata, Throes + The 
Shine e Moullinex, entre outros, criaram uma 
programação constante. 

Esta edição contou com uma nova atividade de 
âmbito cultural e de formação comportamen-
tal, – “Deixa a Tua Marca”, dinamizada pela 
AMH, (empresa start up), sedeada no VougaPark.

Teve lugar o tradicional Trilho dos Mouros, XVI 
Circuito Nacional de Montanha, a Gincana de 
Bicicletas, no seu 2º ano de realização e várias 
atividades de natureza e aventura, assegura-
das pelas empresas de animação, desporto e 
aventura, destinados a todos quantos preten-
dessem desfrutar das maravilhas da natureza 
deste concelho. As atividades infanto-juvenil no 
Espaço Criança, foi uma mais valia ao longo da 
semana para todas as famílias com filhos, que 
quisessem desfrutar em pleno e sem restrições 
deste espaço.

E porque se trata de um evento transversal, a 
gastronomia marcou presença, através do XII 
Festival Gastronómico “Comeres de Se Ver”, e 
pelas tasquinhas asseguradas pelas associações 
locais, bem como pelos bares locais que, no 
seu conjunto, proporcionaram um ambiente de 
festa e de convívio entre os severenses e os 
seus visitantes.

Como balanço final, pode-se afirmar que a XXVI 
Edição da FicaVouga foi um sucesso, tendo em 
conta o registo dos vários manifestos ao longo 
dos dias do evento, bem como dos inquéritos 
dos expositores. 
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Rota do Cabrito’2016
Decorreu nos dois primeiros fins de semana de outubro (30 de setembro, 1 /2 e 7/8/9), 
a V Edição da Rota do Cabrito, com a participação de 16 restaurantes. O objetivo deste 
evento gastronómico é garantir a promoção e a divulgação da nossa gastronomia local, 
através de iniciativas que estimulem a economia 
local. Assim, toda a divulgação foi assegurada pelo 
Município, desde os jornais, às rádios, Entidade 
Regional de Turismo, passando pelas redes sociais 
e outros organismos ligados a cultura e ao turismo. 

Programa para concessão de apoios ao 
desenvolvimento cultural, social, recreativo e 
desportivo ao associativismo do concelho 
este ano de 2016 foram rececionadas 49 candidaturas, dentro das orientações previstas no Regulamento Programa para 
a Concessão de Apoios ao Desenvolvimento Cultural, Social, Recreativo e Desportivo ao Associativismo do concelho 
e, de acordo com os planos e orçamentos, bem como o relatório de contas apresentados pelos candidatos, o valor 
global de subsídios atribuídos pelo Município para o ano civil de 2016, foi de 148 750€.

A sessão oficial de entrega dos respetivos subsídios às coletividades e associações, decorreu no passado dia 1 de 
agosto, no Salão Nobre desta Autarquia.

Atribuição de medalhas
Decorreu no passado dia 21 de setembro no CAE, uma cerimónia de atribuição de medalhas a entidades que mais 
se têm vindo a destacar ou se destacaram no processo de promoção desenvolvimento do concelho. Da responsa-
bilidade da Assembleia Municipal, com a colaboração da Autarquia, a cerimónia contou com a presença e a entrega 
das medalhas aos seus nomeados, como reconhecimento público do trabalho desenvolvido por Entidades singulares 
e coletivas, cuja ação se destacou nas seguintes áreas: 

Área e Entidades galardoadas:

Medalha de Mérito Municipal Económica (Indústria):
–  Conforteam – Fabrico e Comércio de Mobiliário, Lda;
– Ferreira Aves, Lda;
– Metalcôvo – Metalúrgica do Côvo, Lda;
– Silva e Ventura – Tornearia Mecânica, Lda;
– Valter Gonçalves – Serralharia Civil e Mecânica, Lda.

Medalha de Mérito Municipal Económica (Turismo):
– “O Cortiço” de José António Marques;
– Vougaldeias, Lda;
– Zeze’s Rural Farms.

Medalha de Mérito Municipal Económica (Agrícola):
– Casa dos Barbas – Sociedade Agrícola, Lda.

Medalha de Mérito Municipal Cultural:
– Associação Desportiva e Cultural de Lourizela;
–  Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense;
–  LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de 

Esteves.

Medalha de Mérito Municipal Desportiva:
–  Clube Recreativo e Cultural de Talhadas.

Município, desde os jornais, às rádios, Entidade 

e outros organismos ligados a cultura e ao turismo. 
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Seminário: 
“A Educação num Mundo em Transformação”

No passado dia 20 de maio, realizou-se no Centro das Artes e do Espetáculo, o seminário subordinado ao tema “A 
Educação num Mundo em Transformação”, que contou com a presença de prestigiados investigadores em matéria de 
educação.

Esta iniciativa dirigiu-se a todos os agentes educativos, designadamente professores, técnicos superiores de educa-
ção, pedagogos, educadores sociais, educadores especiais, formadores, assistentes sociais, sociólogos, psicólogos, 
gestores da formação e da educação, administradores, estudantes do ensino superior, filhos(as), encarregados de 
educação, cuidadores, pais e mães. O enfoque consistiu no interesse e na convicção de que juntos podemos construir 
um mundo melhor.

O sucesso desta iniciativa em muito se deveu aos seus colaboradores, designadamente, à Turismo Centro de Portugal, 
a Escola Profissional de Aveiro, ao Hotel O Cortiço e às Pastelarias Nelita, Flôr do Vouga, Massas Vouga, Confiança e 
Padaria S. Martinho, tendo contribuído para que tudo estivesse preparado até ao mais ínfimo pormenor. 

Estamos convictos de que este foi um ponto de partida para continuar a debater a educação em Sever do Vouga, mas 
também para despertar a comunidade para questões emergentes que interpelam quotidiano e o amanhã.

Viagem Sénior’2016
No passado dia 29 de julho, decorreu a XVIII Viagem/
Convívio/Sénior/2016, destinada às pessoas do con-
celho com idade igual ou superior a 60 anos. 

A organização desta iniciativa é da responsabilidade 
do Município, com a colaboração das Juntas de Fre-
guesia do concelho. Teve como destino, a “Quinta 
da Malafaia” , e contou com as seguintes atividade: 
Eucaristia celebrada na Quinta da Malafaia pelo Pároco 
da paróquia de Esposende; almoço, animação (Rancho 
Folclórico e malhada à moda do Minho, conjunto da 
Malafaia com Música Popular Portuguesa; Grupo de 
bailarinas; Marchas populares; Tocata Minhota; largada 
de balões. Envolveu 16 autocarros para transporte de 
745 pessoas, incluindo pessoal de apoio. Foi disponi-
bilizada pela Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Sever do Vouga, uma ambulância com 
pessoal paramédico. O balanço foi uma vez mais 
positivo, pois o convívio e a renovação dos laços de 
amizade, marcados pela alegria e pela boa disposição, 
são uma constante nestas iniciativas. 
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A Câmara Municipal organizou, entre 23 e 26 de junho 
passado, a 9ª edição da Feira Nacional do Mirtilo.

Ao longo dos quatro dias, a “Capital do Mirtilo” recebeu 
mais de 50 mil visitantes que vieram apreciar os cerca 
de 100 expositores presentes e participar nas inúmeras 
atividades que o evento oferecia. 

A Feira Nacional do Mirtilo contemplou um programa dire-
cionado a profissionais da fileira do mirtilo a um programa 
de animação com propostas para toda a família.

Na componente profissional, o certame contou com cerca 
de duas dezenas de empresas presentes, todas ligadas 
à fileira do mirtilo e dos pequenos frutos, dois dias de 
palestras técnicas, visitas técnicas a pomares de mirtilos 
e ao Campo Experimental de Pequenos Frutos da Agim.

Relativamente à animação da Feira, as propostas foram 
muitas e variadas, desde a animação musical diária com 
bandas e DJ’s, com destaque para Quim Barreiros e a DJ 
Mendinha (Rita Mendes), showcookings diários para crian-
ças e adultos, animação itinerante pelo recinto, animação 
infantil, comboio turístico, apanha do mirtilo, desfile das 
crianças dos jardins-de-infância do concelho, desfile de 
moda e vários eventos desportivos e gastronomia. 

Relativamente à área 
de exposição, a Feira 
Nacional do Mir-
tilo dividiu os cerca 
de 100 expositores 
presentes em vários 
setores: produtores 
e comercializadores 
de fruto e viveiristas, 
expositores técnicos, 
artesanato, gastrono-
mia e bares.

Feira Nacional do Mirtilo volta a trazer milhares  
de visitantes a Sever do Vouga
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Cabaz de Natal 2015
No dia 22 de dezembro de 2015 foram distribuídos 
pelas famílias mais vulneráveis do concelho 215 
Cabazes de Natal.

Esta Iniciativa é organizada pelo Município de Sever 
do Vouga em parceria com as IPSS locais. As entida-
des patrocinadoras e as entidades que colaboraram 
com a iniciativa acompanharam cada cabaz entregue 
(exemplar do cartão do cabaz de Natal 2015).

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens  de Sever do 
Vouga  em colaboração com o agrupamento de escolas de 
Sever do Vouga e a Escola Segura da GNR desenvolveram 
durante o mês de abril de 2016 um conjunto de sessões de 
sensibilização direcionadas a todas as crianças do pré-es-
colar e primeiro ciclo do concelho (cerca de 550 crianças). 
A toda a comunidade escolar foi ainda distribuído uma 
pulseira com o slogan “Apenas o coração deve bater”.

Cartão Municipal do 
Idoso 65 +
O Serviço de Ação Social 
do Município de Sever do 
Vouga com o apoio dos 
estagiários de Geronto-
logia da Universidade 
de Aveiro realizaram um 
levantamento das entida-
des e comércio local que 
pretende estabelecer um 
protocolo de colaboração 
com o Município no intuito 
de integrarem a lista de 
entidades que irão promo-
ver vantagens/descontos 
aos utilizadores do Cartão Municipal do Idoso 65+.

Paralelamente foi elaborado um regulamento que aguarda 
aprovação.

Abril é o mês da 
prevenção dos maus 
tratos 
A problemática relacionada com os maus-tratos é uma 
realidade com dimensões e implicações gigantescas para 
a sociedade, à qual não se pode mostrar indiferença. Os 
maus-tratos em crianças e jovens constituem ainda, um 
grave e complexo problema social, resultando essencial-
mente das várias vertentes do conceito de maus-tratos, 
relacionados com fatores culturais e socioeconómicos. 

O reconhecimento imediato desse problema e a rápida 
intervenção, por parte dos profissionais, representam uma 
proteção efetiva para estas crianças e uma possibilidade 
de se rever as relações parentais. 
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Dia Livre na Linha  
ao longo dos anos

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Sever 
do Vouga tem realizado desde o ano 2010 a iniciativa Dia 
Livre na Linha. Desde o seu inicio (2010) tem percorrido 
as várias freguesias do concelho..

Prevê-se que no próximo ano (2017) a iniciativa decorra 
na freguesia de Talhadas.

Pessegueiro do Vouga e Paradela - 2010

Silva Escura - 2011

Rocas do Vouga - 2013

Cedrim - 2014

Sever do Vouga - 2016

Couto Esteves - 2015

Cenas da Vida Familiar
A Rede de inter-
venção na Violência 
Doméstica de Sever 
do Vouga preparou 
um conjunto de ses-
sões descentraliza-
das  sobre a temá-
tica da Violência para 
serem apresentadas 
nas freguesias.

Porque é um pro-
blema de todos e 
ninguém deverá ficar 
indiferente!
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O I Encontro da Rede de Intervenção na Violência Domés-
tica de Sever do Vouga realizou-se no dia 25 de Novembro 
de 2015 - Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres. 

Neste encontro estiveram presentes 183 participantes.
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Documentos produzidos/revistos  
durante o ano 2016  disponíveis na pág. web  

do Município para consulta

A Rede Social é um fórum de articulação e de conjugação 
de corresponsabilidades e de dinâmicas sociais ativas 
na adesão livre por parte das autarquias e das entidades 
públicas e privadas sem fins lucrativos, exigindo para tal, 
uma planificação, convergindo verdadeiras estratégias de 
intervenção de desenvolvimento social.

A Rede Social é um programa que incentiva os organismos 
do setor público (serviços desconcentrados e autarquias 
locais), instituições solidárias e outras entidades que 
trabalham na área da ação social a conjugarem os seus 
esforços para prevenir, atenuar ou erradicar situações de 
pobreza e exclusão e promover o desenvolvimento social 
local através de um trabalho em parceria.

Objetivos da Rede Social

–  Combater a pobreza e a exclusão social e promover a 
inclusão e coesão sociais;

–  Promover o desenvolvimento social integrado;

–  Promover um planeamento integrado e sistemático, 
potenciando sinergias, competências e recursos;

–  Contribuir para a concretização, acompanhamento e 
avaliação dos objetivos do Plano Nacional de Ação para 
a Inclusão (PNAI);

–  Integrar os objetivos da promoção da igualdade de 
género, constantes no Plano Nacional para a Igualdade 
(PNI), nos instrumentos de planeamento;

–  Garantir uma maior eficácia e uma melhor cobertura e 
organização do conjunto de respostas e equipamentos 
sociais ao nível local;

–  Criar canais regulares de comunicação e informação 
entre os parceiros e a população em geral.

Durante o ano 2016 para além de ter sido atualizado o 
Diagnostico Social  foram ainda elaborados o Plano de 
Desenvolvimento Social e o Plano de Ação 2016.  O regu-
lamento interno do CLAS foi também atualizado e revisto 
em plenário do CLAS no dia 26/07/2016.

De 15 de fevereiro a 29 de abril de 2016, 
o Município de Sever do Vouga  recebeu 2 
estudantes do 3º ano do Curso de Licen-
ciatura em Gerontologia. Os alunos  desen-
volveram várias atividades , entre as quais 
destaca-se as atividades em meio aquático  
realizada no dia 10 de março de 2016 e a 
ação de sensibilização “Atividade”  sobre 
o tema Envelhecimento Ativo que decor-
reu no CAE no dia 22 de abril de 2016. De 
referir ainda o importante contributo para 
a realização do levantamento concelhio  
das entidades/comercio interessados em 
colaborar com o cartão 65+.
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Atividades desenvolvidas  
pelos estagiários  
de gerontologia

Atribuição do Prémio 
Viver em Igualdade  
– 3.ª Edição (2016-2017)
Sever do Vouga foi distinguido com menção honrosa 
no Prémio Viver em Igualdade é uma iniciativa bienal, 
promovida pela Comissão para a Cidadania e Igualdade 
de Género (CIG), que visa distinguir Municípios com boas 
práticas na integração da dimensão da Igualdade de Género, 
Cidadania e Não Discriminação, quer na sua organização ou 
funcionamento, quer nas atividades por si desenvolvidas.

O Júri do Prémio Viver Em Igualdade, constituído por 
Virgínia Ferreira, professora e investigadora do Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Ana Costa, 
do GRAAL em representação do Conselho Consultivo da 
CIG – Secção das ONG, e Rosa Oliveira da CIG, após 
análise das candidaturas, decidiu atribuir vários prémios e 
menções honrosas aqueles Municípios que na sua prática 
têm um trabalho de excelência nestas áreas (https://www.
cig.gov.pt/2016/09/atribuicao-do-premio-viver-em-igualda-
de-3-a-edicao-2016-2017/)

A cerimónia de entrega 
dos prémios e das men-
ções honrosas decorreu 
no dia 24/10/2016 no 
Teatro da Trindade em 
Lisboa.

Fundação de Edite Costa 
Matos, Mão Amiga

Habitação Solidária

Com o apoio da Fundação Montepio e da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga, foram reabilitadas 2 
habitações no decorrer do ano de 2015, uma na União 
de Freguesias de Silva Escura e Dornelas e outra na 
União de Freguesias de Cedrim e Paradela.

Este Projeto, inserido na Área de Habitação da Fundação 
de Edite Costa Matos, Mão Amiga, tem como missão a 
reabilitação habitacional de agregados familiares com 
carências económicas do concelho de Sever do Vouga, 
assim como um trabalho biopsicossocial transversal no 
agregado familiar, de forma a torna-lo mais proactivo e 
promotor das suas mudanças.

Em 2016 pretendemos ainda recuperar 2 habitação e, 
em 2017, dar continuidade a este processo de reabili-
tação habitacional e familiar, que tem sido um grande 
sucesso e, para as famílias abrangidas tem funcionado 
como o motor impulsionador de mudanças positivas.
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Serviço de Psicologia  
do Município de Sever do Vouga

A criação do Gabinete de Psicologia decorreu da necessi-
dade de responder às dificuldades sentidas pelas escolas 
e instituições do concelho, por forma a intervir eficazmente 
nas problemáticas emocionais e comportamentais das 
crianças, jovens e adultos.

Funciona de 2ª a 6ª feira, das 9h às 13h, no serviço de 
acompanhamento às crianças do Pré-escolar e 1º Ciclo 
do Ensino Básico, do Agrupamento de Escolas de Sever 
do Vouga, e das 14h às 17h em regime aberto aos funcio-
nários, à comunidade e às famílias, tendo como objetivo 
geral prestar serviços de aconselhamento e acompanha-
mento psicológico a pessoas residentes no Município de 
Sever do Vouga.

Desta forma, tem como objetivos prestar apoio psicológico 
aos munícipes, contribuindo para a promoção do ajusta-
mento psicológico, visando o seu bem-estar psicossocial.

Podem ser usufruir dos serviços de psicologia:

•  Alunos sinalizados pelas escolas do Pré-escolar e do 
1º ciclo do Ensino Básico, no âmbito do protocolo de 
colaboração estabelecido entre o Município e o Agru-
pamento de Escolas de Sever do Vouga; 

•  Encarregados de educação, pais/familiares das crianças 
sinalizadas; 

•  Docentes e Não Docentes; 

•  Crianças, Jovens e Famílias sinalizados pela Comissão 
de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Sever do 
Vouga; 

•  Famílias sinalizadas pelo Serviço de Ação Social do 
Município de Sever do Vouga; 

•  Famílias sinalizadas pelas IPSS’s do Concelho. 

Durante o período compreendido entre 15 de outubro 
de 2015 e 15 de setembro de 2016 foram realizadas 317 
sessões, distribuídas pelos 61 utentes deste Serviço, sina-
lizados pelas diversas entidades, nomeadamente: 

•  22 Crianças do 1º CEB do Agrupamento de Escolas 
de Sever do Vouga (Escola Básica 1º CEB de Sever do 
Vouga, Vala, Pessegueiro do Vouga, Cedrim e aos Centros 
Escolares de Rocas do Vouga e de Couto de Esteves); 

•  2 Crianças, 4 jovens e 4 adultos encaminhados pela 
CPCJ de Sever do Vouga; 

•  1 Criança encaminhada pelo NACJR de Sever do Vouga; 

•  7 Adultos encaminhados pela RIVD de Sever do Vouga; 

•  1 Adulto encaminhado pela Equipa de Cuidados de 
Saúde;

•  1 Criança encaminhada pelo Serviço de Ação Social 
do Município;

•  1 Jovem sinalizado pelo TFM, 

•  2 jovens e 5 adultos da Câmara Municipal de Sever 
do Vouga

•  2 Crianças e 4 adultos encaminhados pela Fundação 
Mão Amiga;

•  1 adulto encaminhado pela S.C.M.S.V. 

•  4 crianças cujo apoio foi solicitado pela progenitora e/
ou encarregado de educação.

Acresce, ainda, que foram realizadas um total 52 sessões, 
distribuídas pelos Professores Titulares e Diretor de Turma, 
bem como pelas técnicas envolvidas no processo. 

Os encarregados de educação e progenitores, partes 
envolventes dos processos de avaliação e intervenção, 
também beneficiaram do atendimento, perfazendo um 
total de 50 sessões.

Quanto às principais áreas de intervenção com crianças 
e jovens, importa destacar as seguintes:

•  Promoção de Competências e Métodos de Estudo, 

•  Dificuldades de Aprendizagem;

•  Dislexia;

•  Bullying;

•  Hiperatividade /Défice de Atenção; 

•  Dificuldades de Relacionamento Interpessoal; 

•  Baixa Auto-estima; 

•  Comportamentos de Oposição e Desafio;

•  Ansiedade e Depressão; 

•  Orientação Profissional.

Relativamente às principais áreas de intervenção com 
adultos, destacam-se:

•  Problemas Emocionais, sem psicopatologia;

•  Baixa Auto-estima; 

•  Perturbações de Humor e Ansiedade; 

•  Perturbações Mentais ou Quadro Clínico; 

•  Défice de Competências Sociais e Pessoais; 

•  Violência Doméstica

O Serviço de Psicologia deste Município colabora, ainda, 
coma Biblioteca Municipal de Sever do Vouga, nomea-
damente na “Bebéteca”. Durante o ano 2015/2016 foram 
dinamizadas 9 sessões, das quais o Serviço de Psicologia 
contribuiu para a aquisição/desenvolvimento de conheci-
mento sobre o desenvolvimento infantil, de acordo com a 
temática apresentada.
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Alargamento da Rua do Campo (construção de 
muro de suporte) – Paradela

Construção de Ponte no Rio Gresso – Percurso 
da Pedra Moura – Couto de Esteves

Pavimentação de caminho no interior do Borralhal 
– Rocas do Vouga

Reparação de ponte pedonal a montante da 
Cascata da Cabreia – Silva Escura

OBRAS PÚBLICAS

Pavimentação da Rua Outeiro Meão – Senhorinha 
– Sever do Vouga

Arranjo urbanístico no Santuário Nossa Senhora dos Milagres – Cedrim

Pavimentação da estrada da Teca – Paradela
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Rua da Felícia – construção de valetas – Cedrim

Estrada de Sanfins – Aplicação de guardas 
metálicas de proteção – Rocas do Vouga

Ensaios a pavimentos betuminosos na Estrada 
do Alto da Serra – Silva Escura

Ensaios a pavimentos betuminosos 
no Caminho da Teca – Paradela

Urbanização do Largo do Cruzeiro 
– Silva Escura

Pavimentação da Rua Sr.ª do Rosário – Pessegueiro 
do Vouga

Pavimentação de caminho de acesso à Capela 
em Parada – Couto de Esteves

Pavimentação da Rua Antiga da Câmara – 
Pessegueiro do Vouga

Muro de proteção na EM 554-1 
(administração direta) – Silva Escura
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Gradeamento de proteção em Irijó (administração 
direta) – Rocas do Vouga

Reabilitação de moradia (administração direta) – 
Couto de Esteves

Alargamento no caminho do Tendal do Linho – 
Rocas do Vouga

Pavimentação de caminhos na Costa 
Má – Folharido – Silva Escura

Pavimentação do caminho do Testeiro – Rocas 
do Vouga

Pavimentação de caminho no interior da Portela 
– Rocas do Vouga

Pavimentação de caminho no interior do Louriçal 
– Silva Escura

Pavimentação de caminho no interior 
do Espinheiro – Silva Escura

Construção de Largo no Cimo da 
Aldeia – Silva Escura
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Pavimentação de caminhos no interior de Irijó – 
Rocas do Vouga

Construção de muro de suporte no centro de 
Rocas do Vouga

Construção de muro para alargamento de caminho 
em Vila fria – Silva Escura

Construção de muro de suporte à 
EM 569 – Couto de Esteves

Construção de muro no Valado, para alargamento 
de caminho – Silva Escura

Construção de muro de suporte nos Angios – 
Silva Escura

Reparação de muros de proteção na EN 16 – 
Cedrim

Pavimentação de parque de 
estacionamento na EN 328-1 Rocas 
do Vouga

Pavimentação da Rua Chão do Viroto 
– Talhadas
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Terraplenagens e alargamento na Rua da Felícia, 
para pavimentação em tapete betuminoso – 
Paradela

Pavimentação da Travessa da Mouta – Sever do 
Vouga

Reparação da Rua APCDI – Pessegueiro do Vouga

Pavimentação de passeios em betão com pigmento, 
em substituição de saibro, no Parque Urbano da 
Vila – Sever do Vouga

Pavimentação da Rua d’Ola – Talhadas

Pavimentação da Rua dos Trigais – Talhadas

Pavimentação da Ruela Cabeço das 
Eiras – Pessegueiro do Vouga

Pavimentação da estrada da 
Ermida (Barragem) à Feira Nova – 
Pessegueiro do Vouga

Sinalização horizontal após 
pavimentação da Variante de Cedrim
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Conduta de abastecimento de água na Rua do 
Campo – Paradela

Colocação de guardas de madeira de proteção na 
pista ciclável, em consequência dos incêndios do 
Verão – Pessegueiro do Vouga

Pavimentação da estrada de Sanfins – Rocas do 
Vouga

Pavimentação da estrada EM 569 da Feira Nova 
à Barragem da Ermida – Pessegueiro do Vouga

Início da construção da ETAR Sul de Sever do 
Vouga, por parte da AdRA, em regime de conceção-
execução – Pessegueiro do Vouga

Execução de pérgulas em estrutura metálica MadreMax® de ensombramento para o equipamento  
no parque geriátrico
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Reunião ordinária
28 de outubro de 2015
Orçamento Municipal 2016: – Para cumprimento do previsto na alínea c), do n.º 
1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborada a proposta 
de orçamento e as opções do plano, destinados à sua aprovação pela Assembleia 
Municipal, conforme o estabelecido na alínea a), do n.º 1, do artigo 25º da Lei 
acima referida. O orçamento deste Município para o próximo ano económico 
é de € 9 000 000,00. O documento apresentado, para além das justificações 
apresentadas quanto à previsão da receita e despesa, são apresentados, também, 
os demais documentos previsionais, designadamente, as Grandes Opções do 
Plano, com os vários projetos e ações dotadas para 2016 em € 4 057 000,00, 
que compreende o Plano Plurianual de Investimentos com um total definido de 
€ 3 300 000,00 e o Plano de Atividades com o valor definido de € 757 000,00.

Proposta de Reserva de Lugar de Estacionamento: – Aprovada, por unani-
midade, a criação de um lugar de estacionamento reservado para deficientes, 
na Rua do Comércio, localizado no primeiro lugar em frente à passadeira, por 
de trás do edifício dos Paços do Município.

Proposta de Venda de Imóvel: – Aprovado, por unanimidade, a venda da quota 
parte do Município da fração J do Bloco 1, registada na Conservatória do Registo 
Predial de Águeda sob o n.º 2918, que, em tempos, funcionou como Gabinete de 
Apoio Técnico, por € 85 875,00, valor da avaliação efetuada ao imóvel.

Mapa de Pessoal 2016: – Aprovado, por unanimidade, submeter o Mapa de 
Pessoal 2016 à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo com a alínea a) 
do n.º 2 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro.

Reunião ordinária
11 de novembro de 2015
PAVEI – Autorização de Pagamento: – Aprovado, por unanimidade, autorizar o 
pagamento do valor de € 4 160,65, na sequência da celebração do protocolo de 
colaboração entre a Universidade de Aveiro e o Município, em 2010, destinado à 
realização da ação “Plataforma para Apoio e Valorização do Empreendedorismo 
e Inovação”. 

“Alargamento da Estrada do Pisão a Soutelo” – Aquisição por Via do Direito 
Privado: – Para prossecução ou realização da respetiva empreitada, foi celebrado 
o seguinte acordo:

- de Maria Helena Bastos Fernandes, NIF 112863965, residente no lugar de 
Soutelo, da União de Freguesias de Cedrim e Paradela, a cedência gratuita de 
uma parcela de terreno com 50m2, localizada no lugar de Soutelo, da União de 
Freguesias de Cedrim e Paradela.

2ª Alteração ao Loteamento da Zona Industrial de Cedrim: – Ratificada, por 
unanimidade, a versão inicial do “Projeto de Alteração ao Loteamento da Zona 
Industrial de Cedrim” para efeitos de audiência pública.

Jovouga – Utilização do CAE – Isenção de Taxas: – Aprovado, por unanimidade, 
a isenção da taxa relacionada com a utilização do CAE, no próximo dia 9 de 
janeiro de 2016, para a realização de uma peça de teatro por parte da Jovouga.

Toponímia da Freguesia de Couto de Esteves: – De acordo com a proposta 
apresentada pela Junta de Freguesia de Couto de Esteves, o órgão executivo 
aprovou, por unanimidade, a toponímia da freguesia de Couto de Esteves.

Apoio às Freguesias 2015: – Nos termos do artigo 8º do Regulamento Municipal 
de Atribuição de Apoios às Freguesias, as Juntas de Freguesia do concelho 
apresentarem os seus pedidos para o ano de 2015.

1) Freguesia de Cedrim e Paradela: – A União de Freguesias de Cedrim e Para-
dela apresentou o seu pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:

a)  Apoio Financeiro ao Investimento – execução de abrigo para viaturas com 
um custo estimado de € 7 500,00, podendo ser apoiado até € 5 000,00 por 
parte da Câmara Municipal;

b)  Apoio Financeiro para Atividades Diversas – festa de fim de época balnear de 
2015 no valor de € 3 508,00, podendo ser apoiado até € 3 500,00 por parte 
da Câmara Municipal.

Aprovado, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no valor de 
€ 5 000,00 e para atividades diversas no valor de 3 500, através do pagamento 
de 65% daquele valor de imediato e 35% após a entrega da despesa realizada 
e prova da publicitação, exceto quanto à atividade cujo apoio pode ser pago 
na totalidade porque já apresentaram os comprovativos de publicitação e de 
despesa realizada.

2) Freguesia de Couto de Esteves: – A Freguesia de Couto de Esteves apresentou 
o seu pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:

a)  Apoio Financeiro ao Investimento – execução da obra “Adaptação de Espaços” 
(trabalhos realizados no edifício sede da freguesia) com um custo estimado 
de € 45 500,00, podendo vir a ser comparticipada em € 25 000,00 através 
da aprovação da candidatura submetida ao programa da EDP, podendo ser 
apoiado até € 5 000,00 por parte da Câmara Municipal;

b)  Apoio Financeiro para Atividades Diversas – oferta de lembranças de Natal 
para as crianças do Centro Escolar de Couto de Esteves; limpeza de troços 
nos caminhos pedestres e participação nos eventos realizados na freguesia 

através da oferta de prémios, no valor total de € 1 290,00, podendo ser apoiado 
na sua totalidade por parte da Câmara Municipal.

Aprovado, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no valor de € 5 
000,00 e para atividades diversas no valor de € 1 290,00, através do pagamento 
de 65% daquele valor de imediato e 35% após a entrega da despesa realizada 
e prova da publicitação, exceto quanto à atividade cujo apoio pode ser pago 
na totalidade porque já apresentaram os comprovativos de publicitação e de 
despesa realizada.

3) Freguesia de Pessegueiro do Vouga: – A Freguesia de Pessegueiro do 
Vouga apresentou o seu pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:

a)  Apoio Financeiro ao Investimento – aquisição de diversos equipamentos com 
um custo estimado de € 5 500,00, podendo ser apoiado até € 5 000,00 por 
parte da Câmara Municipal;

b)  Apoio Financeiro para Atividades Diversas – aniversário da Rota das Laranjeiras; 
viagens de estudo para as crianças da escola/jardim; festa de São Martinho; 
reparação parque infantil de Santa Quitéria, no valor total estimado de € 4 
000,00, podendo ser apoiado até € 4 000,00 por parte da Câmara Municipal.

O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio financeiro para investi-
mentos no valor de € 5 000,00 e para atividades diversas no valor de € 4 000,00, 
através do pagamento de 65% daquele valor de imediato e 35% após a entrega 
da despesa realizada e prova da publicitação, exceto quanto à atividade cujo 
apoio pode ser pago na totalidade porque já apresentaram os comprovativos 
de publicitação e de despesa realizada.

4) Freguesia de Rocas do Vouga: – A Freguesia de Rocas do Vouga apresentou 
o seu pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:

a)  Apoio Financeiro ao Investimento – construção de valetas e muros com 
um custo de € 4 457,00, podendo ser apoiado até € 4 450,00 por parte da 
Câmara Municipal;

b)  Apoio Financeiro para Atividades Diversas – aquisição de equipamentos de jogo 
para os atletas que representaram a freguesia no torneio inter-freguesias; oferta 
de lanche aos idosos da freguesia na viagem sénior, ambas no valor total de 
€ 148,67, podendo ser apoiado até € 145,00 por parte da Câmara Municipal;

c)  Apoio Financeiro em Espécie – aquisição de diversos materiais para a realização 
de pequenos trabalhos, no valor total de € 3 775,77, podendo ser apoiado 
até € 2 500,00 por parte da Câmara Municipal.

Aprovado, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no valor de 
€ 4 450,00, para atividades diversas no valor de € 145,00 e para o apoio em 
espécie no valor de € 2 500,00, através do pagamento de 65% daquele valor de 
imediato e 35% após a entrega da despesa realizada e prova da publicitação, 
exceto quanto à atividade cujo apoio pode ser pago na totalidade porque já 
apresentaram os comprovativos de publicitação e de despesa realizada.

5) Freguesia de Sever do Vouga: – A Freguesia de Sever do Vouga apresentou 
o seu pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:

a)  Apoio Financeiro ao Investimento – construção de rampa para deficientes 
na sede; obras de vedação das garagens e armazéns da freguesia; troca de 
viatura e execução de telheiro na Escola da Senhorinha, com um custo de € 12 
408,00, podendo ser apoiado até € 5 000,00 por parte da Câmara Municipal;

b)  Apoio Financeiro para Atividades Diversas – ações de prevenção contra incêndios 
florestais e ações de proteção da floresta contra pragas, no valor total de € 4 
926,00, podendo ser apoiado até € 2 500,00 por parte da Câmara Municipal.

Aprovado, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no valor de € 5 
000,00 e para atividades diversas no valor de € 2 500,00, através do pagamento 
de 65% daquele valor de imediato e 35% após a entrega da despesa realizada 
e prova da publicitação, exceto quanto à atividade cujo apoio pode ser pago 
na totalidade porque já apresentaram os comprovativos de publicitação e de 
despesa realizada.

6) Freguesia de Silva Escura e Dornelas: – A União de Freguesias de Silva 
Escura e Dornelas apresentou o seu pedido de apoio para o ano de 2015 na 
seguinte forma:

a)  Apoio Financeiro ao Investimento – proposta de execução de obras na Casa 
Mortuária de Silva Escura; colocação de caixilharia em alumínio no primeiro 
piso do Multiusos em Dornelas que teve um custo de € 5 356,65, podendo 
ser apoiado até € 5 000,00 por parte da Câmara Municipal;

b)  Apoio Financeiro para Atividades Diversas – comemoração do 26º aniversário 
no dia 30 de junho; participação no IV Encontro Nacional de Freguesias com 
o nome Dornelas, no valor total de € 1 525,00, podendo ser apoiado até € 1 
500,00 por parte da Câmara Municipal.

Aprovado, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no valor de € 5 
000,00 e para atividades diversas no valor de € 1 500,00, através do pagamento 
de 65% daquele valor de imediato e 35% após a entrega da despesa realizada 
e prova da publicitação, exceto quanto à atividade cujo apoio pode ser pago 
na totalidade porque já apresentaram os comprovativos de publicitação e de 
despesa realizada.

7) Freguesia de Talhadas: – A Freguesia de Talhadas apresentou o seu pedido 
de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:

a)  Apoio Financeiro ao Investimento – aquisição de uma carrinha de nove lugares 
com um custo estimado de € 12 000,00, podendo ser apoiado até € 5 000,00 
por parte da Câmara Municipal;
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b)  Apoio Financeiro para Atividades Diversas – transporte de idosos para o Cen-
tro de Dia; organização do Festival Folclórico, no valor estimado total de € 6 
200,00, podendo ser apoiado até € 4 000,00 por parte da Câmara Municipal;

c) Apoio Financeiro em Espécie – execução de trabalhos no lugar de Doninhas, 
pedido encaminhado para o serviço de aprovisionamento com vista ao proces-
samento das encomendas para os materiais que a freguesia pretende e até ao 
limite definido no regulamento que é de € 2 500,00.

Aprovado, por unanimidade, o apoio financeiro para investimentos no valor de 
€ 5 000,00, para atividades diversas no valor de € 4 000,00 e para o apoio em 
espécie até ao limite de € 2 500,00 através do pagamento de 65% daquele valor 
de imediato e 35% após a entrega da despesa realizada e prova da publicitação, 
exceto quanto à atividade cujo apoio pode ser pago na totalidade porque já 
apresentaram os comprovativos de publicitação e de despesa realizada.

Compromissos Plurianuais: – Decidido, por unanimidade, emitir pareceres favo-
ráveis e submeter os seguintes pedidos de autorização à Assembleia Municipal:

1)  “Arranjo de Largo no Cimo da Aldeia e Muros em Vila Fria – Silva Escura”.

2)  “Intempéries – Restabelecimento de Infraestruturas (Construção de Muros na 
E.M. 569 – Couto de Esteves.

3)  “Muros na Rua do Valado – Silva Escura”.

Apoio para CEI – Associação de Pais das Escolas de Silva Escura: – Apro-
vado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 2 150,00, para ajudar 
a custear as despesas com um Contrato de Emprego e Inserção (CEI) colocado 
na Escola da Vala durante o ano letivo de 2014/2015. 

Juventude Académica Pessegueirense – Apoio: – Aprovada, por unanimidade, 
a restituição do valor de €1 000,00 a título de compensação pelas despesas 
suportadas no valor de €1 130,96. 

Redução Tarifa RSU – Caso Social: – Aprovado, por unanimidade, a redução 
da tarifa de RSU para “tarifa social” em todas as faturas em divida e nas que 
venham a ser processadas durante o período de um ano, a Maria Isabel Machado 
Soares e marido José Luciano Tavares de Lima.

Jantar de Natal dos Funcionários e Colaboradores do Município 2015: – A 
Câmara Municipal tomou conhecimento de que irão ser iniciados os procedimentos 
para a realização do Jantar de Natal, a realizar-se no dia 18 de dezembro de 
2015, para os autarcas, funcionários e colaboradores do município.

Festa de Natal 2015 Destinada aos Alunos do Pré-escolar e 1º Ciclo: – Foi 
dado a conhecer ao órgão executivo o programa e despesa total da Festa de 
Natal 2015 destinada aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, que irá realizar-se 
nos próximos dias 15 e 16 de dezembro de 2015.

Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Protocolo de 
Cooperação Ano Letivo 2015/2016: – Ratificada, por unanimidade, a assinatura 
do Protocolo de Cooperação entre o Município de Sever do Vouga e o Centro 
Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga que vai assegurar as 
Atividades de Enriquecimento Curricular, para o ano letivo 2015/2016.

Transporte de Crianças do Pré-primário e 1º Ciclo – Protocolos de Coopera-
ção: – Ratificada, por unanimidade, a assinatura dos Protocolos de Cooperação 
entre o Município e o Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever 
do Vouga, a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros, a Junta de Freguesia 
de Talhadas e a União de Freguesias de Cedrim e Paradela, relacionados com 
o transporte das crianças do pré-primário e 1º ciclo do concelho para o ano 
letivo de 2015/2016.

Reunião ordinária
25 de novembro de 2015
Candidatura Ocupação na AAE (VougaPark): – Aprovada, por unanimidade, 
a instalação da empresa Metalinofer – Construções Metálicas, Lda., na Área de 
Acolhimento Empresarial (Vougapark) e a redução do valor da ocupação em € 
100,00 por serem uma empresa “startup”. 

Freguesia de Sever do Vouga – Alteração de Apoio: – Na sequência da 
aprovação dos apoios às freguesias em reunião de 11 de novembro de 2015, 
foi verificada, na Informação n.º 36-DAF/2015, uma falha no cálculo do apoio 
à Freguesia de Sever do Vouga para os pedidos enquadráveis em Atividades 
Diversas pelo que se indicou € 2 500,00 quando o apoio poderia ter sido de 
€ 4 000,00. Aprovado, por unanimidade, alterar o valor do apoio a atribuir à 
Freguesia de Sever do Vouga para as Atividades Diversas do ano de 2015 para 
€ 4 000,00, passando a deliberação a ter a seguinte redação:

5) Freguesia de Sever do Vouga: – A Freguesia de Sever do Vouga apresentou 
o seu pedido de apoio para o ano de 2015 na seguinte forma:

a)  Apoio Financeiro ao Investimento – construção de rampa para deficientes 
na sede; obras de vedação das garagens e armazéns da freguesia; troca de 
viatura e execução de telheiro na Escola da Senhorinha, com um custo de € 12 
408,00, podendo ser apoiado até € 5 000,00 por parte da Câmara Municipal;

b)  Apoio Financeiro para Atividades Diversas – ações de prevenção contra incêndios 
florestais e ações de proteção da floresta contra pragas, no valor total de € 4 
926,00, podendo ser apoiado até € 4 000,00 por parte da Câmara Municipal.

O órgão executivo aprovou, por unanimidade, o apoio financeiro para investi-
mentos no valor de € 5 000,00 e para atividades diversas no valor de € 4 000,00, 
através do pagamento de 65% daquele valor de imediato e 35% após a entrega 

da despesa realizada e prova da publicitação, exceto quanto à atividade cujo 
apoio pode ser pago na totalidade porque já apresentaram os comprovativos 
de publicitação e de despesa realizada.

Compromissos Plurianuais “Estrada do Campo em Paradela”: – Decidido, 
por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal a autorização para a assunção 
de compromissos plurianuais, relativamente à abertura de um procedimento 
para esta empreitada.

Votos de Pesar:

1) Dr. Manuel Augusto Santiago e Costa: – Aprovada, por unanimidade, a 
proposta de um voto de pesar pela morte do senhor Dr. Manuel Augusto San-
tiago e Costa, prestigiado Severense, médico, que foi membro da Assembleia 
Municipal de Sever do Vouga, Diretor do Centro de Saúde de Sever do Vouga 
e Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, que dedicou 
sempre muita atenção ao seu concelho, contribuindo com empenho para a 
resolução dos seus problemas.

2) Atentados em Paris: – Aprovou, por unanimidade, a proposta de um voto 
de pesar em memória das vítimas dos atentados ocorridos em Paris, no dia 
13 de novembro de 2015, que dizimaram mais de uma centena de cidadãos 
inocentes, incluindo portugueses, apresentando, também, sinceras condolências 
às famílias e manifestando toda a solidariedade para com o povo Francês e a 
França, país onde surgiram ideias de liberdade, fraternidade e igualdade, com 
que nos identificamos.

Autos de Receção Provisória: – Foram recebidas, provisoriamente, as seguin-
tes obras: 

– “Beneficiação de Apartamentos – Bairro Social da Bela Vista”.

–  “Comunidade Intergeracional – Parque de Interidades – Parque Geriátrico e 
Radical”.

Dia Mundial da Diabetes – Autorização de Despesa: – Ratificada, por unani-
midade, a despesa efetuada para apoiar a atividade “Dia Mundial da Diabetes”, 
realizada no passado dia 14 de novembro de 2015, que consistiu na oferta de 
uma lona, t-shirts e autocolantes.

Reunião ordinária
9 de dezembro de 2015
Aquisição Amigável de Terreno: – “Alargamento da Rua da Cheirinha à 
Decide/Dornelas: – Para prossecução ou realização da respetiva empreitada, 
foi celebrado o seguinte acordo:

–  de Fernando Jesus Oliveira, residente no lugar de Decide, da freguesia de 
Castelões e cidade de Vale de Cambra, a cedência gratuita de uma parcela 
de terreno com 120m2.

Prorrogação de Prazo da Empreitada “Beneficiação e Pavimentação da 
Estrada da Senhora da Graça a Doninhas”: – Aprovada, por unanimidade, 
a concessão da prorrogação graciosa desta obra, por um período de 60 dias.

Receção Provisória da Empreitada “Arranjo Urbanístico da Entrada da Vila”: 
– Foi recebida provisoriamente, a obra indicada em epígrafe.

Receções Definitivas: – Foram recebidas definitivamente as seguintes emprei-
tadas:

–  “Alargamento da Estrada de Decide à Senhora da Saúde, Dornelas – 1ª Fase”;

–  “Retificação da Estrada de Nespereira de Cima ao Borralhal ”.

Reconhecimento de Interesse Público Municipal: – Decidido, por maioria, 
apresentar uma proposta à Assembleia Municipal para o reconhecimento do 
interesse público municipal na regularização das seguintes instalações:

1) Atividade Pecuária de Manuel Augusto Costa Brás

2) Atividade Pecuária de Eduardo da Veiga Batista.

Abertura de Procedimento “Regulamento da Biblioteca Municipal de Sever 
do Vouga”: – A Câmara Municipal tomou conhecimento da abertura de um 
procedimento para a proposta do “Regulamento da Biblioteca Municipal de 
Sever do Vouga.

Aprovação da Versão Final da 2ª Alteração ao Regulamento da Zona Industrial 
de Cedrim: – Deliberado, por unanimidade, proceder às necessárias diligências 
para a alteração dos registos realizados na Conservatória do Registo Predial, 
sob os n.os 910 a 939, de 1998/10/12, e nas respetivas matrizes

Exploração do Bar do CAE: – A Câmara tomou conhecimento da entrega da 
exploração do bar do Centro das Artes e do Espectáculo a Denise Oliveira, atual 
exploradora do Paradela Eco Café, por um prazo de um ano.

Aquisição de Serviços – Parecer Prévio/Compromissos Plurianuais: – Decidido, 
por maioria, emitir parecer prévio favorável, nos termos dos n.os 5 e 12 do artigo 
75º da Lei n.º 83-C/2014, de 31 de dezembro, e solicitar à Assembleia Municipal, 
nos termos da alínea c), do n.º 1, do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de feve-
reiro, a autorização para a assunção de compromissos plurianuais, relativamente 
à celebração ou renovação dos seguintes contratos de aquisição de serviços:

–  Conceção e Produção do Portal do Município.

–  Aquisição de Serviços de Seguros.

–  Apoio Técnico para elaboração da candidatura do Ecocentro.

76 Boletim Municipal
Câmara Municipal de Sever do Vouga

DELIBERAÇÕES



Aquisição de Serviços – Parecer Prévio: – Decidido, por maioria, emitir parecer 
prévio favorável, nos termos dos n.os 5 e 12 do artigo 75º da Lei n.º 83-C/2014, 
de 31 de dezembro, relativamente à celebração ou renovação dos seguintes 
contratos de aquisição de serviços:

–  Dinamização do Parque Urbano da Vila;

–  Serviço de Apoio à Comunicação;

–  Recolha Fotográfica – Natureza e Cultura; 

–  Serviço de Limpeza (Equipamentos da CMA);

–  Serviço de Manutenção Espaços Verdes.

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Donativo: – Aprovado, por unanimidade, 
a atribuição de um subsídio no valor de € 1 000,00, à Liga Portuguesa Contra 
o Cancro que, durante o ano de 2015, e no âmbito do projeto “Apoio Social”, 
prestou apoio a oito doentes residentes no concelho de Sever do Vouga em 
situação de carência económica. 

5ª Revisão Orçamental: – Deliberado, por unanimidade, submeter à Assembleia 
Municipal, para efeitos de aprovação, a quinta proposta de Revisão Orçamental, 
que integra as modificações apresentadas nesta proposta.

Associação Cultural e Social de Couto de Esteves – Apoio: – Aprovado, por 
unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário, no valor de € 1 500,00, 
para fazer face às despesas que suportou com a pintura do Polidesportivo 
Henrique Westenfeld. 

Minuta do Contrato “Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica”: – Aprovada, 
por unanimidade, a minuta do contrato a celebrar, na sequência da aprovação da 
adjudicação e contratação à EDP Comercial – Comercialização de Energia, S.A. 
do Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em 
Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal (BTN) 
dos Municípios de Albergaria-a-Velha, Anadia, Agrupamento de Entidades Adjudi-
cantes do Município de Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, 
Sever do Vouga, Vagos e da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro.

Fundação Edite Costa Matos Mão Amiga – Cedência Gratuita de Transporte: 
– Aprovada, por unanimidade, a utilização gratuita do autocarro municipal no 
próximo dia 18 de dezembro de 2015 para transporte das crianças e jovens que 
irão participar na atividade “Natal da Fundação”. 

Quadro de Excelência – Atribuição de Medalhas: – Aprovada, por unanimi-
dade, a oferta das medalhas aos 76 alunos do 5º ao 12º ano que reuniram os 
requisitos para integrar o “Quadro de Excelência”, do ano letivo de 2014/0015, 
numa cerimónia a realizar no dia 18 de dezembro de 2015.

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 
Alunos do 1º CEB – Protocolos: – Ratificada, por unanimidade, a renovação dos 
protocolos celebrados ente o Município e a Associação Pró-Cidadão Deficiente 
Integrado, o Centro de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, o Centro 
Social Paroquial Maria da Glória, a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros e 
a Santa Casa da Misericórdia de Sever do Vouga, relacionados com os termos 
e condições para o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º CEB 
durante o ano letivo de 2015/2016.

Dia do Trajado – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, o transporte gratuito dos 
participantes do evento a realizar-se no próximo dia 19 de dezembro de 2015.

Filarmónica Severense – Cedência Gratuita do CAE: – Aprovada, por unanimi-
dade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro 
das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 20 de dezembro de 2015, para a 
realização de um concerto de Natal.

Reunião ordinária
23 de dezembro de 2015
Adrimag – Quotas: – Aprovado, por unanimidade, o aumento do valor da quota 
para 500 euros mensais e solicitar autorização à Assembleia Municipal para 
assunção dos encargos plurianuais.

Zona Industrial de Irijó – Resolução do Lote n.º 10:   – Aprovado, por una-
nimidade, aceitar a reversão do lote n.º 10 pelo valor de € 6 077,50, sem o 
pagamento de qualquer indemnização ou compensação.

Zona Industrial de Irijó – Venda dos Lote n.os 10, 11 e 12:  – Aprovada, por 
unanimidade, a venda dos lotes n.os 10, 11 e 12, à empresa Silva & Ventura, 
Lda., com o NIPC 504.313.126, com sede na Zona Industrial de Irijó,  pelos 
seguintes valores:

a)  Lote n.º 10 – € 6 077,50 

b)  Lote n.º 11 – € 4 749,80 

c)  Lote n.º 12 – € 6 500,12 

RUCI – Comparticipação Municipal: – Aprovado, por unanimidade, proceder 
à transferência de € 9 581,91.

“Alargamento do Caminho do Cabeço das Eiras até ao terreno de Serafim 
Ferreira da Silva” – Aquisições Amigáveis de Terreno: – Para prossecução 
ou realização da respetiva empreitada, foram celebrados os seguintes acordos:

a)  de João Rodrigues dos Santos, residente no lugar de Sóligo, na freguesia 
de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno 
com 25,20m2.

b)  de Dina Teresa Marques da Silva, representada neste acto por Alfredo Pereira 
da Silva, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 62,40m2.

c)  de António Martins, residente no lugar de Cristelo, na freguesia de Pessegueiro 
do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 42m2.

d)  de Serafim Ferreira da Silva, residente no lugar de Nogueira, na freguesia 
de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno.

e)  de António Guerra Rocha, residente no lugar de Mosqueiro, na freguesia de 
Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 
54,40m2.

f)  de Miguel de Almeida, residente no lugar de Cristelo, na freguesia de Pesse-
gueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 58m2.

g)  de Ilídio de Lima Ferreira, residente no lugar do Sobreiral, da freguesia de 
Sever do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 50,40m2.

h)  de José Pereira Martins, residente na freguesia de Pessegueiro do Vouga, a 
cedência gratuita de uma parcela de terreno com 20m2.

Aquisições Amigáveis de Terreno: – Para prossecução ou realização da respetiva 
empreitada, foram celebrados os seguintes acordos:

a)  “Centro Escolar de Sever do Vouga”:

–  de Fernando Martins Veiga, residente no lugar de Carrazedo, da União de 
Freguesias de Cedrim e Paradela, a venda de uma parcela de terreno com 
911m2, pelo valor de € 14 576,00.

b)  “Alargamento da Costeira/Arrôta – Silva Escura”:

–  de Manuel Tavares Martins, residente no lugar de Arrôta, da União de Fre-
guesias de Silva Escura e Dornelas, a cedência gratuita de uma parcela de 
terreno com 62m2.

“Beneficiação da E.N. 328-1”- Suspensão de Prazo da Empreitada: – Apro-
vada, por unanimidade, a suspensão do prazo da empreitada de “Beneficiação 
da E.N. 328-1” por um prazo de 90 dias. 

Licença Administrativa para Obras de Construção: – Aprovada, por unani-
midade, a intenção de indeferimento do pedido de licença administrativa para 
obras de construção, processo n.º 085/2014, requerida pela empresa Metalisca 
– Construções Metálicas, Lda., pelas razões evocadas naquela informação 
técnica e ao abrigo do disposto no n.º 24, n.º 1, alínea c) do Regime Jurídico 
da Urbanização e da Edificação.

Agim – Isenção de Taxa: – Aprovada, por unanimidade, a isenção do pagamento 
da taxa relacionada com a utilização da cozinha comunitária, no passado dia 
20 de dezembro, para a realização de um workshop de culinária resultante da 
animação de Natal 2015. 

ARS – Isenção de Taxa: – Aprovado, por unanimidade, a emissão do cartão não 
residente e a isenção do pagamento da respetiva taxa, à equipa de Cuidados 
Continuados na prestação de apoio domiciliário.

Apoio Freguesia Pessegueiro do Vouga – Alteração Contrato-Programa: – Em 
reunião de Câmara de 11 de novembro de 2015, foi aprovado o apoio financeiro 
para investimentos e atividades diversas nos termos do artigo 8º do Regulamento 
Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias, tendo-se constatado que, no 
ponto 1 da Informação n.º 34-DAF/2015, a Freguesia de Pessegueiro do Vouga 
propôs adquirir diversos equipamentos, quando deveria constar a aquisição de 
um pavilhão pré-fabricado para a guarda de viaturas, ferramentas e materiais. 
No ponto 2 da mesma informação, deveria constar apenas a comemoração do 
aniversário da Rota das Laranjeiras (percurso pedestre) e o transporte escolar 
das crianças da Escola do 1º Ciclo e Jardim de Infância. Aprovado, por unani-
midade, manter a decisão tomada em reunião de 11 de novembro de 2015 com 
o pagamento nos mesmos termos da minuta do contrato-programa celebrado 
em 19 de novembro de 2015, com a alteração aos dois pontos acima referidos.

Tarifário Resíduos Sólidos Urbanos 2016: – Aprovada, por maioria, a proposta 
do tarifário para 2016, para ser solicitado o devido parecer à ERSAR, de acordo 
com os seguintes valores:

Tarifa
Fixa sem 

água
Fixa com 
água (dia)

Var. com 
água (m3)

TGR

Doméstico (residente) 0,0884 0,0831 0,0050 0,0016

Doméstico (não residente) 0,0434 0,0381 0,0100 0,0016

Doméstico (social e idoso) 0,0210 0,0204 0,0025 0,0016

Não doméstico 0,1150 0,0834 0,0100 0,0016

Cabaz de Natal 2015: – Aprovado, por unanimidade, a aceitação dos donativos 
e autorização da despesa que caberá ao município para a oferta dos cabazes 
de Natal 2015 a oferta de cabazes de Natal a 214 famílias carenciadas do con-
celho em parceria com a Fundação Edite Costa Matos Mão Amiga, o Rotary 
Clube de Sever do Vouga e a Seveme, S.A., contando, ainda, com o apoio de 
alguns patrocinadores. 

Reunião ordinária
13 de janeiro de 2016
Aquisição Amigável de Terreno: – Para prossecução ou realização da respetiva 
empreitada, foram celebrados os seguintes acordos:
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a) “Beneficiação da Rua do Laranjal, Bouço Velho, em Couto de Baixo”:

- de Maria Fátima de Jesus Marques, residente na freguesia de Couto de Esteves, 
a venda de uma parcela de terreno com 35m2, pelo valor de € 270,00, do prédio 
localizado no lugar de Boucinhas, da freguesia de Couto de Esteves.

Alteração Toponímia de Couto de Esteves: – Aprovada, por unanimidade, as 
duas alterações à toponímia da freguesia de Couto de Esteves

–  Rua das Cavadinhas (Lourizela) – novo nome atribuído à parte norte da Rua 
das Sarraipas;

–  Travessa do Peso, deixa de existir e passa a ser o prolongamento da Rua 
do Cabeço.

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, as duas alterações à toponímia 
da freguesia de Couto de Esteves.

Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:

1 –  Licenciamento Atividade Produtiva Local: – Aprovado, por unanimidade, 
autorizar a redução de 75% relativamente à taxa prevista no artigo 25º pelo 
registo da empresa de Fernando Martins Henriques. 

2 –  ADCR Senhorinhense – Taxas Administrativas Licenciamento: – Aprovado, por 
unanimidade, a isenção do pagamento das taxas administrativas relacionadas 
com o pedido de legalização da sede.

3 –  APCDI – Placas UCC: – Aprovado, por unanimidade, a isenção do paga-
mento das taxas administrativas relacionadas com a colocação das placas 
de sinalização da UCC, que funciona em Nogueira.

Aquisição de Serviços – Parecer Prévio e Compromissos Plurianuais: – 
Aprovado, por maioria, o seguinte:

Emitir parecer prévio favorável, nos termos dos n.os 5 e 12 do artigo 75º da 
Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, por força do artigo 12º-H da Lei de 
Enquadramento Orçamental (LEO);

Solicitar autorização à Assembleia Municipal para a assunção dos compromissos 
plurianuais (alínea c) do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro).

Auxílios Económicos para os Alunos Carenciados do 1º Ciclo no Âmbito da 
Ação Social Escolar – Ano Letivo 2015/2016: – Aprovado, por unanimidade, 
os subtotais dos subsídios (A e B) e Caixa Escolar nos valores de € 4 585,00 e 
€ 7 392,00, respetivamente, perfazendo um montante de € 11 977,00.

Utilização Gratuita da Piscina Municipal – Aluno NEE: – Aprovada, por unani-
midade, a isenção do pagamento das entradas na piscina municipal de Leandro 
Simão, com graves limitações motoras, 

Reunião ordinária
27 de janeiro de 2016
Assembleia de Freguesia de Sever do Vouga – Moção de Reconhecimento: 
– A Câmara tomou conhecimento da moção de reconhecimento aprovada em 
Assembleia da Freguesia de Sever do Vouga, relacionada com o agrado com a 
execução da Casa Mortuária e a Requalificação do Cemitério Municipal.

Capela de São Brás – Agradecimento: – Foi dado conhecimento ao órgão 
executivo do conteúdo da carta enviada por parte da Paróquia de Santa Maria de 
Sever do Vouga a agradecer a limpeza e pintura exterior da Capela de São Brás. 

ANMP – Projeto “Vamos pôr o Sequeira no Lugar Certo”: – Deliberado, por 
unanimidade, manifestar junto da ANMP o seu acordo em preservar o património 
português e, ainda, solicitar informação mais detalhada sobre a angariação de 
fundos, nomeadamente, quanto é que o Ministério da Cultura irá contribuir e os 
demais municípios, bem como, solicitar parecer jurídico para sabermos como 
poderá o município enquadrar legalmente o apoio solicitado.

Área de Reabilitação Urbana de Sever do Vouga – Delimitação: – Aprovada, 
por unanimidade, a proposta para ser apresentada à Assembleia Municipal para 
efeitos de delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) da vila de Sever 
do Vouga com as sugestões apresentadas, nos termos da competência dada 
através do n.º 1 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 
alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto.

“Estrada do Campo, em Paradela” – Apoios: – Aprovado, por unanimidade, 
aceitar os apoios concedidos pela União de Freguesias de Cedrim e Paradela 
no valor de € 5  000,00 e pelo Conselho Diretivo dos Baldios de Paradela no 
valor de € 10 000,00, destinados à realização da empreitada “Estrada do Campo, 
em Paradela”.

Aquisição Amigável Terreno – Alteração Deliberação: – 

–  “Arruamentos da Zona Industrial de Irijó – Infraestruturas – 1ª Fase”:

–  de Victor Manuel Moreira Machado, residente no lugar de Sanfins, da fregue-
sia de Rocas do Vouga, a venda de uma parcela de terreno com 452,5m2, 
localizada no lugar de Cancela, Irijó, da freguesia de Rocas do Vouga, pelo 
valor de € 3 620,00.

Pedidos de Licença Administrativa:

1)  Licença Administrativa para Obras de Construção: – Aprovado, por unanimi-
dade, a intenção de indeferimento do pedido de licença administrativa para 
obras de construção, processo n.º 055/2015, requerida por António Henriques 
Tavares, pelas razões evocadas na informação técnica. 

2)  Licença Administrativa para Obras de Reconstrução e Ampliação: – Analisada 
a Informação n.º ID 0030/AVP/16 exarada pela Divisão de Administração do 
Território do Município de Sever do Vouga, o órgão executivo 

Aprovado, por unanimidade, a intenção de indeferimento do pedido de licença 
administrativa para obras de reconstrução e ampliação, processo n.º 068/2015, 
requerida por Paula Susana Fernandes Pinheiro, pelas razões evocadas na 
informação técnica.

Redução de Taxa – Piscina Municipal: – Aprovado, por unanimidade, a redução 
em 70% do valor total das taxas de utilização da Piscina Municipal durante o 
mês de julho de 2015, ao Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever 
do Vouga, aquando das atividades de verão para ocupação dos tempos livres. 

Colocação Sinal “sem saída” em Cedrim: – Aprovado, por unanimidade, a 
colocação de um sinal H4 de característica “sem saída” nas seguintes vias da 
União de Freguesias de Cedrim e Paradela evitando, assim, constrangimentos 
de trânsito:

- Rua do Cabeço da Bouça Pedra;

- Rua da Varziela.

Subsídio Anual – Adiantamento: – Aprovado, por unanimidade, proceder ao 
pagamento de um adiantamento no valor de metade do subsídio, às associações 
desportivas e filarmónicas que se encontrem atualmente em atividade.

–  Banda União Musical Pessegueirense....................................................€ 4 000,00

–  Filarmónica Severense...............................................................................€ 4 000,00

–  Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga.....................€ 4 250,00

–  Associação Desportiva e Cultural de Lourizela..........................................€ 1 000,00

–  Centro de Recreio e Cultura de Rocas.......................................................€ 5 250,00

–  JAP – Juventude Académica Pessegueirense..........................................€ 3 250,00

–  Sever Fintas...............................................................................................€ 1 250,00

–  Vouga Sport Clube.....................................................................................€ 2 500,00

Constituição Fundos de Maneio 2016: – Aprovado, por unanimidade, manter 
constituídos os fundos de maneio para o ano económico de 2016 e o regulamento 
interno, de acordo com os seguintes valores:

Presidência......................................................................................................€ 250,00

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

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

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

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

Modificação Orçamental n.º 1: – Ratificada, por unanimidade, esta modificação 
orçamental.

Proposta Constituição Fundo Maneio – CPCJ: – Aprovado, por unanimidade, a 
constituição do Fundo de Maneio, bem como o Regulamento Interno respeitante 
a este fundo de maneio, no valor de € 60,00.

Redução Tarifa RSU – Caso Social: – Analisada a situação económica e 
financeira do agregado familiar de Carolina Matos da Silva, foi aprovado, por 
unanimidade, o seguinte:

A tarifa social de RSU até 31-12-2016;

Que o serviço de Ação Social volte a analisar a situação económica e financeira 
do agregado familiar no final do ano de 2016.

Concurso Intermunicipal de Leitura: – Aprovado, por unanimidade, a atribui-
ção de quatro cheques, no valor de € 50,00 cada, aos primeiros classificados 
das quatro categorias, no âmbito da 3ª edição do Concurso Intermunicipal de 
Leitura, composto por três fases, uma das quais se vai realizar na Biblioteca 
Municipal de Sever do Vouga.

Reunião ordinária
10 de fevereiro de 2016
Equipa de Intervenção Permanente – Plano de Atividades 2016: – A Câmara 
tomou conhecimento do Plano de Atividades, para o ano de 2016, da Equipa 
de Intervenção Permanente dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga.

Aquisições Amigáveis de Terreno: – Para prossecução ou realização das 
respetivas empreitadas, foram celebrados os seguintes acordos:

a)  “Alargamento da Rua do Fundo de Vila – Pessegueiro”:

–  de Maria Elvira da Silva Tavares, residente no lugar de Nogueira, da freguesia 
de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno 
com 6,84m2.

b) “Estabilização de talude – Rua da Chã – Pessegueiro”:

–  de Maria Elvira da Silva Tavares, residente no lugar de Nogueira, da freguesia 
de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno.

c) “Estrada da Igreja à Lomba – Cedrim + Escoamento de Águas”:
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–  de Augusto Henriques, residente no lugar de Cedrim, da União de Freguesias 
de Cedrim e Paradela, a venda de uma parcela de terreno com 1342m2, pelo 
valor de € 3 500,00.

Redução/Isenção de Taxas: 

1)  Atividade “Ciência à Solta” – Utilização Gratuita Autocarro Municipal: – Rati-
ficada, por unanimidade, a isenção da taxa de utilização do autocarro muni-
cipal do dia 13 de janeiro de 2016 e aprovada, por unanimidade, a isenção 
do pagamento da taxa relacionada com o transporte dos dias 9 de março 
e 13 de abril de 2016, para o transporte dos alunos do 4º ano do 1º Ciclo 
do Ensino Básico à sede do Agrupamento de Escolas para participação na 
atividade “Ciência à Solta”. 

2)  Atividade PIRLS – Utilização Gratuita Autocarro Municipal: – Aprovada, por 
unanimidade, a isenção da taxa relacionada com a utilização do autocarro 
municipal, no dia 23 de fevereiro de 2016, para o transporte dos alunos do 
4º ano da Escola Básica de Couto de Esteves à sede do Agrupamento de 
Escolas para participação no estudo PIRLS (Progress in International Reading 
Literacy Study).

Regulamento da Biblioteca Municipal – Início da Consulta Pública: – Apro-
vado, por unanimidade, o início da consulta pública nos termos do artigo 101º 
do CPA – Código do Procedimento Administrativo.

Colocação Sinal para Pároco em Cedrim: – Aprovado, por unanimidade, a 
colocação de um sinal de lugar de estacionamento reservado ao Pároco junto 
à Igreja em Cedrim.

Colocação Sinal Estacionamento Deficientes em Cedrim: – Aprovado, por 
unanimidade, a colocação de um sinal de estacionamento para deficientes, junto 
à entrada da sacristia da Igreja de Cedrim.

Ingrow – Regularização de Dívida: – Deliberado proceder à anulação das fatu-
ras emitidas em nome de Pedro Tiago da Costa Henriques Almeida e cessar o 
contrato celebrado em 1 de fevereiro de 2014, uma vez que não chegou a ocupar 
o espaço e por estar numa situação de desemprego não tem possibilidade de 
liquidar as faturas de ocupação em dívida

Graphenest – Aditamento ao Contrato: – Aprovada, por unanimidade, a alte-
ração ao contrato celebrado em 1 de outubro de 2015, passando a ocupar a 
oficina 157 com um valor de ocupação de € 900,00 mensais, depois da oficina 
ser desocupada pelo atual locatário.

Revisão Orçamental: – Deliberado, por unanimidade, submeter à Assembleia 
Municipal, para efeitos de aprovação, a quarta proposta de Revisão Orçamental.

Freguesia Pessegueiro do Vouga – Apoio para coberto do Edifício do Centro 
Social: – Aprovado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a atribuição 
de um subsídio extraordinário à Junta de Freguesia de Pessegueiro do Vouga, 
no valor de € 8 000,00, para a substituição da cobertura do edifício do Centro 
Social daquela freguesia.

Vouga Race 2016 – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um 
subsídio no valor de € 1 250,00, ao Viking Kayak Clube, para a realização do 
evento “Vouga Race 2016”.

GRCS Silvaescurense – Apoio para Campeonato de Canasta: – Ratificada, 
por unanimidade, a oferta de medalhas e placas ao Grupo Recreativo e Cultural 
Silvaescurense, para o Campeonato de Canasta, realizado no passado dia 5 de 
fevereiro de 2015.

Rallye Baixo Vouga – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um 
subsídio no valor de € 20 000,00, para a realização do evento “Rallye Baixo Vouga”, 
que irá passar pelos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga.

Reunião ordinária
24 de fevereiro de 2016
Proposta para Recrutamento Excecional – Museu Municipal: – Aprovado, por 
unanimidade, solicitar autorização à Assembleia Municipal, para a abertura de um 
procedimento concursal, com vista ao preenchimento de um posto de trabalho 
na categoria de Técnico Superior, para exercer funções no Museu Municipal.

1ª Alteração ao Mapa de Pessoal para 2016: – Aprovado, por unanimidade, 
apresentar à Assembleia Municipal a proposta da primeira alteração ao Mapa 
de Pessoal 2016

a)  Criação de um novo posto de trabalho de Assistente Técnico para o Balcão de 
Atendimento, com eliminação do posto que constava no Gabinete Administrativo;

b)  Criação de um novo posto de trabalho de Assistente Técnico no Serviço de 
Ação Social e Educação.

Agim – Redução Valor Ocupação AAE (Vougapark): – Aprovada, por unanimi-
dade, a redução do valor de ocupação, a partir desta data, passando a pagar 
apenas €36,90, por mês, que corresponde ao valor do condomínio, por considerar 
ser uma entidade importante para o concelho, especificamente na dinamização 
da área agrícola e promoção da marca Sever do Vouga

Aquisição de Serviços – Parecer Prévio: – Decidido, por maioria, emitir parecer 
prévio favorável, relativamente à celebração ou renovação dos seguintes contratos 
de aquisição de serviços:

–  Serviço de segurança e medicina no trabalho;

–  Aquisições de serviços para Ficavouga.

Ficavouga 2016: – Deliberado, por maioria, aprovar o orçamento previsional 
para a realização da Ficavouga 2016, que decorrerá entre os dias 23 e 31 de 
julho de 2016, com um valor de € 172 970,00. 

Bolsas de Estudo 2015/2016 – Lista Provisória: – Aprovado, por unanimidade, 
atribuir bolsas de estudo a vinte e oito alunos.

XVI Edição da Festa da Lampreia e da Vitela: – Aprovado, por unanimidade, a 
assinatura do protocolo de colaboração com a Confraria Gastronómica de Sever 
do Vouga, para a realização do XVI Festival da Lampreia e da Vitela, assumindo 
esta entidade os compromissos indicados no documento.

Reunião ordinária
9 de março de 2016
Proposta Arrendamento Garagem: – Aprovado, por unanimidade, o arrenda-
mento da garagem correspondente à fração C do Bloco C do Bairro Social a 
Maria Adelaide Martins da Silva, mediante o pagamento de uma renda mensal 
no valor de € 10,97.

Regulamento e Tabela de Taxas – Atualização 2016: – Deliberado, por una-
nimidade, tomar conhecimento da atualização das taxas do Regulamento e 
Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais em 0,5%, a entrar em vigor no 
dia 1 de abril de 2016.

Proposta de Apoio – Daniela Bastos: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição 
de um subsídio no valor de € 1 500,00, a Daniela Filipa da Silva Bastos, para 
poder competir no Troféu Regional de Karting do Oeste (TREKO).

APESE – Pedido de Cedência Gratuita de Transporte: – Aprovada, por una-
nimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do 
autocarro municipal, no transporte das crianças do Jardim Infantil de Silva Escura, 
realizado no passado dia 3 de março, à Universidade de Aveiro no âmbito do 
projeto Ciência na Escola “Tinta com Pinta”. 

Reunião ordinária
23 de março de 2016
RSU – Revisão Tarifária de 2016: – Aprovado, por unanimidade, o seguinte tarifário 
de resíduos sólidos urbanos a entrar em vigor a partir de 01 de abril próximo:

Tarifário de RSU (dia e m3)

Fixa s/
água (dia)

Fixa c/ 
água (dia)

Var. c/ 
água (m3)

TGR 
(DIA)

1. Doméstico (residente) 0,0884 0,0831 0,0050

2. Doméstico (não residente) 0,0434 0,0381 0,0100 0,0016

3. Doméstico 7social) e idoso) 0,0210 0,0204 0,0025

4. Não Doméstico 0,1150 0,0834 0,0100

Receção Definitiva: – Foi recebida definitivamente a empreitada “E.M. 554 – 
Urbanização entre E.N. 328 e a Senhorinha – Correções nos termos do artigo 
228º”.

Aprovação de Plano de Sinalização no Centro de Talhadas: – Aprovada, por 
unanimidade, a alteração da sinalização vertical, de acordo com a Informação 
Técnica n.º 29/OP/15/MAR/MMXVI dos Serviços Técnicos das Obras Públicas 
do Município de Sever do Vouga e respetiva planta.

Aquisições Amigáveis de Terreno: – Para prossecução ou realização das 
respetivas empreitadas, foram celebrados os seguintes acordos:

a)  “Estrada do Campo, em Paradela”:

–  de Manuel Tavares Pinto, residente no lugar do Campo, da União de Freguesias 
de Cedrim e Paradela, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 74m2.

b)  “Alargamento da Estrada em Nespereira (Santo António)”:

–  de Silene Lourenço Coutinho, residente no lugar de Nespereira de Cima, da 
freguesia de Rocas do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno 
com 20m2.

c)  “Alargamento da Estrada da Rua da Bandeira”:

–  de Maria da Conceição dos Santos, cabeça de casal da herança de António 
Pereira Ribeiro, residente no lugar de Sóligo, da freguesia de Pessegueiro do 
Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 11,70m2.

d)  “Alargamento do Interior de Soutelo”:

–  de Maria Aldina Alves Martins Nogueira, residente no lugar de Soutelo, da 
União de Freguesias de Cedrim e Paradela, a cedência gratuita de uma parcela 
de terreno com 27m2.

e)  “Alargamento da Rua e Arranjo Urbanístico”:

–  de Custódio Tavares Pereira de Lima, residente na Rua Fundo de Vila, da 
freguesia de Pessegueiro do Vouga, a venda do prédio com a área de 394m2, 
pelo valor de € 12 500,00.

f)  “Requalificação da Rua do Cabo”:
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–  de Ascensão Maria Pereira de Lima, cabeça de casal da herança de Fernando 
Pereira de Lima, residente no lugar da Lombinha, da freguesia de Pessegueiro 
do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 12m2.

Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:

1)  APCDI – Utilização Gratuita do CAE: – Aprovada, por unanimidade, a isenção 
do pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e 
do Espectáculo, no próximo dia 17 de junho de 2016, para a realização da 
festa de final do ano letivo.

2)  Fundação de Edite Costa Matos Mão Amiga – Utilização Gratuita do CAE: 
– Aprovada, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada 
com a utilização do CAE, no dia 16 de abril de 2016, para a realização de 
uma apresentação pública dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto 
“Maneiras de Sever”. 

3)  Fundação de Edite Costa Matos Mão Amiga – Cedência Gratuita Transporte: 
– Aprovada, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada 
com a utilização do autocarro municipal no dia 30 de março de 2016, para o 
transporte das crianças e dos jovens que irão participar numa atividade da 
Páscoa, em Ílhavo. 

Bolsas de Estudo – Lista Definitiva: – Aprovados os apoios, na forma de bolsas, 
a pagar aos alunos beneficiados ao abrigo do previsto no regulamento e alínea 
hh) do n.º 1 do artigo 33ºdo anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Aquisição de Serviços – Feira Nacional do Mirtilo 9ª Edição – Aluguer de 
Som e Luz e Outro Equipamento: Decidido, por unanimidade, emitir um parecer 
favorável, relativamente à aquisição de serviços para a “Feira Nacional do Mirtilo 
9ª Edição – Aluguer de Som e Luz e Outro Equipamento”.

Aquisição de Serviços – Feira Nacional do Mirtilo 9ª Edição –Aluguer de 
Equipamento Logístico: – Decidido, por unanimidade, emitir um parecer favo-
rável, relativamente à aquisição de serviços para a “Feira Nacional do Mirtilo 9ª 
Edição – Aluguer de Equipamento Logístico”.

Reunião ordinária
13 de abril de 2016
Prestação de Contas 2015: – Deliberado, por maioria, aprovar a proposta apre-
sentada de aplicação dos resultados e a remessa dos documentos de prestação 
de contas do ano económico de 2015 à Assembleia Municipal para apreciação 
na próxima sessão de abril, como determina a lei em vigor.

Património: – Foram presentes e analisados os documentos do inventário dos 
bens, direitos e obrigações patrimoniais do Município para serem submetidos à 
apreciação da Assembleia Municipal na próxima sessão de abril.

Aquisições Amigáveis de Terreno: – Para prossecução ou realização das 
respetivas empreitadas, foram celebrados os seguintes acordos:

a) “Alargamento do Interior de Sanfins (Irijó)”:

–  de Alberto de Jesus Tavares, residente no lugar de Sanfins, da freguesia de 
Rocas do Vouga, a cedência gratuita de um prédio com 216m2.

b)  “Arranjo Urbanístico e Alargamento do Largo – Lourizela”:

–  da Cooperativa Agrícola Vale do Vouga, CRL, com sede no lugar de Couto de 
Cima, da freguesia de Couto de Esteves, a venda de um prédio com 149m2, 
do prédio inscrito sob o artigo matricial 389, pelo valor de € 4 750,00.

Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:

1)  Associação Sempre Escola – Manifestação Desportiva: – Aprovada, por una-
nimidade, a isenção da taxa relacionada com a emissão de uma Licença de 
Manifestação Desportiva para a realização do 2º Passeio BTT Rocas do Vouga. 

2)  Rotary Club de Sever do Vouga – Utilização do CAE: – Aprovada, por una-
nimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do 
Centro das Artes e do Espectáculo, no próximo dia 12 de junho de 2016, para 
a realização de uma festa de final do ano letivo de 2015/2016. 

3)  LandsdSever – Manifestação Desportiva: – Aprovada, por unanimidade, a 
isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma Licença 
de Manifestação Desportiva para a realização do 6º Passeio de Clássicos 
Terras do Vouga. 

4)  Multimetal – Alvará de Obras: – Aprovada, por unanimidade, a redução em 
50% (€ 1 252,56) do valor total das taxas administrativas relacionadas com a 
emissão de um alvará de obras para a construção de um pavilhão industrial 
na Zona Industrial dos Padrões

5ª Modificação Orçamental – 2ª Revisão Orçamental: – Deliberado, por una-
nimidade, submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a quinta 
proposta de Revisão Orçamental.

Freguesia de Couto de Esteves – Pedido de Transporte: – Ratificado, por 
unanimidade, o pedido de isenção da taxa relacionada com a utilização do 
autocarro municipal, no passado dia 23 de março de 2016, para a realização 
de uma viagem a Lisboa. 

Reunião ordinária
27 de a  bril de 2016
Ajuste Direto – Limpeza e Manutenção da E.N. 16 – Emissão de Parecer 
Prévio: – Emitido parecer prévio favorável para a abertura do procedimento por 
ajuste direto para a aquisição de serviços de Limpeza e Manutenção da E.N. 16.

Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:

1)  Associação Sempre Escola – 7º Passeio Off Road: – Aprovada, por una-
nimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de 
uma Licença de Manifestação Desportiva para a realização do 7º Passeio Off 
Road a realizar-se no próximo dia 4 de junho de 2016. 

Conta Final – Vougapark – Obra: – Aprovada, por unanimidade, a Conta Final da 
“Requalificação e Ampliação da Fábrica das Massas Alimentares do Vouga para 
novas funções como Vougapark – Parque Tecnológico de Inovação do Vouga E.M.” 
com trabalhos normais no valor de € 6 318 927,09, trabalhos a menos no valor de € 
1 184 562,10, trabalhos a mais no valor € 396 771,60 e revisões de preços num total 
de € 116 204,47, custando esta empreitada à autarquia o valor de € 5 647 341,06.

Conta Final – Vougapark – Avac: – Aprovada, por unanimidade, a Conta Final 
do “AVAC e Impermeabilizações do Edifício Vougapark – Parque Tecnológico 
de Inovação do Vouga E.M.”, com trabalhos normais no valor de € 762 500,00 
e com trabalhos a menos no valor de € 4 173, custando a empreitada do AVAC 
o valor de € 758 327,00.

APESE – Cedência Gratuita de Transporte: – Aprovado, por unanimidade, a 
isenção do pagamento da taxa, relacionada com a utilização do autocarro muni-
cipal no dia 26 de abril para o transporte das crianças do Jardim de Infância de 
Silva Escura à Fábrica da Ciência Viva, em Aveiro, para participarem no projeto 
Ciência na Escola “Tinta com Pinta”. 

26ª Mini Volta a Portugal em Cicloturismo – Apoio: – Aprovado, por unanimi-
dade, prestar apoio ao evento através da cedência do salão da Piscina Municipal 
para colocação dos sacos-cama dos participantes e a oferta de uma refeição 
para quinze participantes.

Aprovação Novo Plano Transportes Escolares 2016/2017: – Aprovado, por 
unanimidade, o respetivo plano de transportes escolares.

Reunião ordinária
11 de maio de 2016
Toponímia da Freguesia de Cedrim e Paradela: – Aprovada, por unanimidade, 
a toponímia desta freguesia. 

Recrutamento Excecional – Balcão de Atendimento: – A Câmara tomou 
conhecimento do conteúdo do despacho do presidente da Câmara a determinar 
a abertura do procedimento concursal para preenchimento de um posto de 
trabalho na carreira/categoria de Assistente Técnico, destinado exclusivamente 
a candidatos com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, para 
integração no Balcão de Atendimento.

Recrutamento Excecional – Ação Social: – A Câmara tomou conhecimento 
do conteúdo do despacho do presidente da Câmara a determinar a abertura 
do procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na 
carreira/categoria de Assistente Técnico, destinado exclusivamente a candidatos 
com vínculo de emprego público por tempo indeterminado, para integração no 
Serviço de Ação Social, Cultural, Turismo e Educação.

Recrutamento Excecional – Serviço Operacional de Obras Municipais: – A 
Câmara tomou conhecimento do conteúdo do despacho do presidente da Câmara 
a determinar a abertura do procedimento concursal para preenchimento de dois 
postos de trabalho na carreira/categoria de Assistente Operacional, destinado a 
candidatos com e sem vínculo de emprego público por tempo indeterminado, 
para integração no serviço operacional de obras municipais (cantoneiros de 
vias municipais).

Entrada em Vigor de Tarifário RSU – Adiamento: – A Câmara tomou conhe-
cimento do despacho emitido pelo presidente da Câmara a adiar a entrada em 
vigor do novo tarifário de RSU (resíduos sólidos urbanos) para o primeiro dia 
do mês de junho de 2016.

Aquisições Amigáveis de Terreno: – Para prossecução ou realização das 
respetivas empreitadas, foram celebrados os seguintes acordos:

a)  “Alargamento do Largo da Lomba – Pessegueiro”:

–  a aquisição de um prédio com 143m2, pelo valor de € 1 500,00, a Alexandre 
Pereira da Silva, Alfredo Pereira da Silva, Lucinda Pereira da Silva e Maria 
Pereira da Silva.

b) “Requalificação do Caminho de Leirós à Pereira”:

–  de Dulcínea Pereira de Bastos e Joaquim Pereira de Bastos, a cedência gratuita 
de uma parcela de terreno com 23,25m2. 

–  de Ilídio de Lima Ferreira, residente na freguesia de Glória, cidade de Aveiro, 
a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 29,90m2, 

–  de Liliana Manuela Ribeiro Mesquita, residente no lugar de Nogueira, da 
freguesia de Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de 
terreno com 32,76m2. 
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–  de Elmano Figueiredo de Lima, residente no lugar de Nogueira, da freguesia de 
Pessegueiro do Vouga, a cedência gratuita de uma parcela de terreno com 51m2,

Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:

1)  Paróquia Santa Maria de Sever do Vouga – Utilização do CAE: – Aprovado, 
por unanimidade, a isenção da taxa relacionada com a utilização do Centro 
das Artes e do Espectáculo, no dia 15 de maio de 2016, para a realização de 
um convívio cultural com o objetivo de angariar fundos para aquela paróquia. 

2)  Associação Sempre Escola – Legalização da Sede: – Aprovado, por unanimidade, 
a redução em 50% (€ 56,68) do valor total das taxas administrativas relacionadas 
com a emissão de um alvará de obras e autorização de utilização para a sede 
daquela associação localizada no lugar Irijó da freguesia de Rocas do Vouga.

Taça de Portugal Sub 23 de Ciclismo – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, 
a atribuição de um apoio financeiro no valor de € 750,00, à organização conjunta 
da Associação de Ciclismo de Aveiro e Município de Ovar para a realização das 
segundas e terceiras provas da Taça de Portugal de Sub 23 de Ciclismo que 
ocorreu nos passados dias 30 de abril a 1 de maio de 2016.

CRC de Talhadas – Ratificação de Apoio: – Ratificado, por unanimidade, 
o apoio financeiro concedido ao Clube Recreativo e Cultural de Talhadas, no 
valor de € 116,40, através da compra de bateiras e outros bens entregues aos 
participantes da 1ª Prova de Carrinhos de Rolamentos que decorreu no passado 
dia 23 de abril de 2016.

Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense – Apoio: – Aprovado, por 
unanimidade, a atribuição de um apoio extraordinário no valor de € 770,00, para 
a realização dos trabalhos de alteração da entrada do ringue desportivo em Silva 
Escura e respetivo portão de entrada- 

Apoio Casa +: – Aprovado, por unanimidade, fornecer algum material de 
construção, de acordo com a informação técnica, no valor de € 522,85, para a 
construção de um muro de vedação à habitação de Manuel Martins Rodrigues, 
no lugar do Barreiro – Lourizela, na freguesia de Couto de Esteves.

Comemorações dos 150 anos da BUMP – Pedido de Comparticipação: – Foi 
presente e analisado um pedido de comparticipação por parte da Banda União 
Musical Pessegueirense para apoiar as comemorações dos 150 anos daquela 
entidade. Analisado o pedido, respetivo orçamento e informação financeira de 
cabimento, a Câmara Municipal 

Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um subsídio extraordinário no valor 
de € 3 500,00 e autorizar a utilização gratuita do autocarro municipal, no próximo 
dia 28 de maio de 2016, para transporte dos membros da Orquestra Clássica do 
Conservatório de Música de Aveiro, da Fundação Calouste Gulbenkian.

Proposta de Integração de Aluno – Apoio Social Escolar 2015/2016: – Analisada 
uma informação do serviço de Ação Socia,l foi aprovado, por unanimidade, a 
inclusão de Alexandre Dinis Maia Tavares no incentivo escolar correspondente 
ao escalão A.

Museu Municipal – Merchandising: – Aprovado, por unanimidade, os preços, 
com IVA incluído, do merchandising que irá estar disponível para venda ao 
público no Museu Municipal:

–  Catálogo……………………………………………………………………………..€ 7,00
–  Pins…………………………………………………………………………………..€ 1,50
–  Marcadores de papel………………………………………………………………€ 0,80
–  Porta chaves……………………………………………………………………….€ 1,50
–  Canetas……………………………………………………………………………….€ 1,20
–  Lápis………………………………………………………………………………….€ 0,90
–  Borrachas…………………………………………………………………………….€ 0,60
–  Postais………………………………………………………………………………..€ 0,50
–  Flyers…………………………………………………………………………...…..gratuito
–  Canecas………………………………………………………………………………€ 8,00

Reunião ordinária
25 de maio de 2016
Equipa de Intervenção Permanente – Relatório de Atividades 2015: – A 
Câmara Municipal tomou conhecimento do Relatório de Atividades 2015 da 
Equipa de Intervenção Permanente da Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Sever do Vouga.

Obras de Beneficiação Variante de Cedrim: – A Câmara Municipal tomou 
conhecimento do início das obras de beneficiação da variante de Cedrim, que 
vão ser realizadas pela EDP.

Freguesia de Sever do Vouga – Toponímia: – Aprovado, por unanimidade, a 
inclusão do “Caminho da Serra” na toponímia da freguesia de Sever do Vouga.

Abertura de Procedimento – Arrendamento por tempo determinado de Bar/
Cafetaria no Arruamento Novo: – Decidido, por unanimidade, aprovar a aber-
tura de um concurso público, por ajuste direto, para “Arrendamento por tempo 
determinado de Bar/Cafetaria do Arruamento Novo”.

Auto de Receção Provisória “Beneficiação da E.N. 328-1”: – Foi recebida 
provisoriamente, a obra indicada em epígrafe.

Aquisições Amigáveis de Terreno: – Para prossecução ou realização das 
respetivas empreitadas, foram celebrados os seguintes acordos:

a)  “Reabilitação da Estrada da Ermida à Feira Nova – Alargamento e Pavimentação”:

–  de José Adriano Domingues da Silva, a venda de uma parcela de terreno com 
165m2, pelo valor de € 412,50.

–  de Vítor António Martins e Silva, a venda de uma parcela de terreno com 
400m2, pelo valor de € 1 000,00.

–  de Maria Helena da Silva Roxo e herdeiros de João Correia Martins, a venda 
de uma parcela de terreno com 468m2, pelo valor de € 1 170,00.

–  de Maria Helena da Silva Santos, a cedência gratuita de uma parcela de 
terreno com 60m2.

–  de Maria Elisabete Silva Pereira, a cedência gratuita de uma parcela de terreno 
com 94m2.

–  de Vasco Fernandes dos Santos, a cedência gratuita de uma parcela de 
terreno com 90m2.

b) “Estrada do Campo em Paradela”:

–  de Maria Benilde da Silva Coelho, a cedência gratuita de uma parcela de 
terreno com 17,5m2.

Modificações Objetivas – Trabalhos a Mais “Estrada do Campo em Paradela”: 
– Aprovado, por unanimidade, o a realização de trabalhos a mais no valor de € 
3 885,50, acrescido do IVA, na empreitada da “Estrada do Campo em Paradela”.

4ª Gala da Audioglobo Academia – Cedência de Espaço: – Deliberado, por 
unanimidade, autorizar a utilização do espaço aberto localizado nas traseiras da 
Cozinha Comunitária e indeferir o pedido de isenção de pagamento das taxas 
relacionadas com o licenciamento do evento, uma vez que aquela entidade não 
se enquadra nas entidades que podem ser isentadas. 

Oferta de Livros: – Deliberado aceitar a oferta de Jorge Adelino Costa, de 
vinte livros que publicou na área da Educação. para Biblioteca Municipal de 
Sever do Vouga. 

Freguesia de Couto de Esteves – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, propor 
à Assembleia Municipal a atribuição de um subsídio no valor de € 8 000,00, para 
as obras de reabilitação da sede da Junta de Freguesia de Couto de Esteves.

Reunião ordinária
8 de junho de 2016
ARS – Arranjos do Centro de Saúde de Sever do Vouga: – A Câmara tomou 
conhecimento de que a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. 
desenvolveu um procedimento por concurso público para a conclusão da obra 
do Centro de Saúde de Sever do Vouga.

Moção de Repúdio do Município de Anadia: – Foi dado a conhecer ao órgão 
executivo o conteúdo da Moção de Repúdio apresentada pelo Município de 
Anadia, relacionada com o Despacho Normativo n.º 1-H/2016, que regula o 
regime de matrícula e de frequência no âmbito da escolaridade obrigatória das 
crianças e dos jovens entre os 6 e os 18 anos.

Freguesia de Cedrim e Paradela – Gestão e Distribuição da Água à Freguesia: 
– Deliberado, por unanimidade, manifestar a intenção, conforme ofício da União 
de Freguesias de Cedrim e Paradela a informar que, em reunião de Assembleia 
de Freguesia de 30 de abril de 2016, tinha sido deliberado entregar a gestão e 
distribuição de água daquela freguesia ao Município para posterior transferência 
à AdRA, de entrega da gestão e distribuição de água daquela freguesia.

Ratificação de Apoio aos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga: – 
Ratificado, por unanimidade, o apoio financeiro a conceder à Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga, correspondente ao 
montante da contrapartida nacional referente à candidatura a financiamento 
através de fundos comunitários que aquela entidade apresentará no âmbito do 
Aviso POSEUR-10-2016-51, do Eixo II do PO SEUR 2020 “Aquisição de Veículos 
Operacionais de Proteção e Socorro”.

Informação – Interfreguesias 2016: – A Câmara Municipal tomou conhecimento, 
de que o Município irá organizar o torneio de futebol Interfreguesias 2016, em 
parceria com o Sever Fintas, com um orçamento de € 1 300,00, ao qual serão 
acrescidos os encargos com os lanches, contratação de um seguro para os 
participantes e cedidas as instalações do Estádio Municipal para a realização 
do evento.

Informação – Campo de Férias 2016: – A Câmara Municipal tomou conhecimento 
da realização do Campo de Férias 2016 em parceria com o Sever Fintas, sendo 
que o Município assegurará os transportes e cederá gratuitamente as instalações 
municipais necessárias ao desenvolvimento das respetivas atividades (Estádio 
Municipal, Piscina Municipal, CAE e Biblioteca Municipal), bem como a contratação 
de seguro, caso seja necessário, o qual será da responsabilidade do Município.

Procedimento de Correções Materiais da Primeira Revisão do PDM: – Deli-
berado, por unanimidade, aprovar a correção dos erros materiais identificados e 
que incide em vários aspetos, nomeadamente, no acerto da cartografia do espaço 
residencial e espaço agrícola da Planta de Ordenamento 1.1 – Classificação e 
Qualificação do Solo, face à existência de um lapso na representação de uma 
área urbana como espaço agrícola devido à inexistência de cadastro, na corre-
ção dos títulos das plantas que constituem o PDM, na correção da legenda da 
Planta de Condicionantes 2.4 – Áreas Percorridas por Incêndio, na representação 
cartográfica dos perímetros florestais omissos na Planta de Condicionantes 
2.6 – Outras Condicionantes e comunicar a referida declaração de retificação à 
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Assembleia Municipal e à Comissão e Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro e, a seguir, proceder à sua publicação.

Área de Acolhimento Empresarial – Proposta de Ocupação: – Deliberado, por 
unanimidade, aprovar o arrendamento das instalações localizadas em frente ao 
edifício do Vougapark, à empresa BDP – Bagas de Portugal, CRL, mediante o 
pagamento mensal de € 100,00, durante um período de dois anos consecutivos, 
passando a pagar € 200,00, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

Arrendamento do Bar da Quinta do Barco – Paradela: – Decidido, por una-
nimidade, aprovar a abertura de um concurso público, por ajuste direto, para 
“Arrendamento do Bar da Quinta do Barco – Paradela”, tendo como objetivo o 
arrendamento do bar localizado na Praia Fluvial da Quinta do Barco. 

Parecer Prévio – Aquisição de Serviços: – Decidido, por maioria, emitir parecer 
prévio favorável, relativamente à celebração ou renovação dos seguintes contratos 
de aquisição de serviços:

–  Elaboração do projeto “Centro Escolar de Sever do Vouga”;

–  Serviço de apoio à dinamização do Vougapark;

–  Manutenção e assistência técnica de multifunções;

–  Transportes Escolares 2016/2017 – Circuitos Especiais.

Aquisições Amigáveis de Terreno: – Para prossecução ou realização da respetiva 
empreitada, foram celebrados os seguintes acordos:

a)  “Centro Escolar de Sever do Vouga”:

–  de Maria Elisa Tavares Carvalheira Martins Pereira, a venda de uma parcela de 
terreno com 7123m2, pelo valor de € 113 968,00.

–  de Maria Elisa Tavares Carvalheira Martins Pereira, a venda de uma parcela de 
terreno com 4268m2, pelo valor de € 119 504,00.

Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:

1)  Associação Sempre Escola – 4º Encontro Renault 4L: – Aprovada, por unani-
midade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a emissão de uma 
Licença de Manifestação Desportiva para a realização do 4º Encontro Renault 
4L a realizar-se no próximo dia 26 de junho de 2016. 

2)  Agim – Cozinha Comunitária: – Aprovada, por unanimidade, a isenção do 
pagamento da taxa relacionada com a utilização da Cozinha Comunitária, no 
próximo dia 18 de junho de 2016, para a realização de um workshop. 

Licenciamento Recinto Improvisado – 4ª Gala Audioglobo Academia: – 
Aprovada, por unanimidade, a emissão de uma Licença de Recinto Improvisado 
com dispensa de vistoria.

Prestação de Contas Consolidadas 2015: – Aprovadas, por maioria, para serem 
apreciadas e votadas na Assembleia Municipal, as demonstrações financeiras 
consolidadas elaboradas de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade, 
Regime Financeiro das Autarquias Locais e Portaria n.º 474/2010, de 1 de julho, 

Concurso Pecuário da Feira do Arestal – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, 
atribuir um subsídio no valor de € 1 000,00.

7ª Modificação Orçamental – 3ª Revisão Orçamental: – Deliberado, por maioria, 
submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a quinta proposta 
de Revisão Orçamental.

Viking – 20ª Descida Noturna Rio Vouga 2016 – Apoio: – Aprovado, por 
unanimidade, a utilização do edifício da Piscina Municipal, para secretariado, 
banhos e local de exposição de equipamentos de canoagem, utilização do 
pavilhão gimnodesportivo para dormidas dos participantes na noite de 2 de julho 
e utilização gratuita do autocarro municipal para transporte dos participantes 
entre o pavilhão gimnodesportivo e a Foz.

Vouga Sport Clube – 38º Ralicross – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, prestar 
o apoio logístico solicitado, assim como a oferta dos prémios aos participantes, 
para a realização do 38º Ralicross, nos próximos dias 18 e 19 de junho de 2016. 

Reunião ordinária
22 de junho de 2016
Feira do Mirtilo 2016 – Programa: – Aprovado, por unanimidade, o Plano de 
Coordenação e Segurança da Feira Nacional do Mirtilo 2016, assim como a 
planta do recinto, planta de emergência e respetivo programa.

Proposta Valores Venda artigos Feira do Mirtilo 2016: – Aprovada, por una-
nimidade, a proposta para fixação dos valores de venda ao público, com IVA 
incluído, dos seguintes artigos alusivos à Feira do Mirtilo:

–  T-shirts: € 6,00;

–  T-shirts da edição anterior: € 5,00;

–  Panamás: € 4,00;

–  Rota do mirtilo: € 8,50 por inscrito;

–  Apanha do mirtilo: € 3,00 por inscrito;

– Volta no Vouguinha: € 1,00, com um desconto de 50% para menores de 12 anos.

Aquisição Amigável de Terreno: – Para prossecução ou realização da respetiva 
empreitada, foi celebrado o seguinte acordo:

a) “Aquisição de Terreno para Horta do Centro Escolar de Couto de Esteves”:

- de Evangelina Tavares, residente no lugar de Couto de Cima, da freguesia de 
Couto de Esteves, a venda de uma parcela de terreno com 373m2, pelo valor 
de € 3 730,00.

Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:

1)  LandsdSever – Manifestação Desportiva: – Aprovada, por unanimidade, a 
isenção de taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação 
Desportiva para a realização de uma concentração e passeio de vespas no 
próximo dia 26 de junho de 2016. 

2)  LANCE – Manifestação Desportiva: – Aprovada, por unanimidade, a isenção de 
taxa relacionada com a emissão de uma Licença de Manifestação Desportiva 
para a realização de uma caminhada/corrida no próximo dia 09 de julho de 2016. 

Reunião ordinária
13 de julho de 2016
Toponímia da Freguesia de Rocas do Vouga: – Aprovada, por unanimidade, a 
proposta de toponímia, com exceção da EN 328-1, a toponímia desta.

Fábrica da Igreja de Paradela – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, um apoio 
no valor de euros 5 000,00, para realização de uma intervenção paisagística no 
espaço público da Igreja de Paradela. 

Fundo de maneio – Museu: – Aprovado, por unanimidade, a constituição de 
um fundo de maneio para o serviço do Museu Municipal, no valor de € 50,00.

União de freguesias de Cedrim e Paradela – Licença administrativa – Parecer 
prévio: – A Câmara Municipal tomou conhecimento do parecer técnico não vin-
culativo referente à obra de construção de um telheiro, pela União de Freguesias 
de Cedrim e Paradela, nos termos do disposto no artigo 7.º, n.º 2, do RJUE.

Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:

1)  Vouga Sport Clube – Licença Manifestação Desportiva: – Aprovada, por 
unanimidade, a isenção da taxa relacionada com a emissão de uma Licença, 
para realização do 1.º Encontro Motard em Sever do Vouga, a realizar-se nos 
dias 2 e 3 julho. 

2)  Fundação Mão Amiga – Transporte Gratuito: – Aprovada, por unanimidade, a 
isenção do pagamento relacionado com a utilização do autocarro municipal, 
no dia 19 de julho, para as Férias Solidárias Kids. 

Ratificação Adenda Acordo Tripartido – DGArtes e D’Orfeu: – A Câmara 
Municipal ratificou a Adenda do Acordo Tripartido entre os vários municípios.

Recrutamento excecional para ocupação de um posto de trabalho existente 
no Mapa de Pessoal: – A Câmara Municipal tomou conhecimento do conteúdo 
do despacho do presidente da Câmara a determinar a abertura do procedimento 
concursal para preenchimento de um posto de trabalho na carreira/categoria 
de Técnico Superior, destinado exclusivamente a candidatos com vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado, para integração no Gabinete de 
Contratação Pública.

Bairro Social – Atribuição de apartamento: – Aprovado, por unanimidade, o 
valor da renda e a atribuição de um apartamento de tipologia T2, a Maria Isabel 
Tavares da Silva, pelo valor de euros 13,73 mensais (renda apoiada). 

Proposta de atribuição de subsídios anuais às IPSS, Coletividades e Asso-
ciações do Município de Sever do Vouga: – Aprovado, por unanimidade, 
apoiar as seguintes coletividades que desenvolvem atividades no município, 
consideradas de interesse municipal, através da atribuição de subsídio nos 
valores em euros abaixo indicados:

a) Culturais (Grupos Etnográficos e Musicais):
–  Associação de Folclore, Danças e Cantares de Silva Escura...................... 1 500,00
–  Banda União Musical Pessegueirense......................................................... 8 000,00
–  Filarmónica Severense................................................................................ 8 000,00
–  Rancho Folclórico de Sever do Vouga........................................................ 1 500,00

b) Desportivos:
–  Associação Cultural e Recreativa de Pessegueiro do Vouga....................... 9 500,00
–  Associação Desportiva e Cultural de Lourizela............................................ 1 800,00
–  Centro de Recreio e Cultura de Rocas...................................................... 10 500,00
–  JAP – Juventude Académica Pessegueirense............................................ 6 500,00
–  Sever Fintas................................................................................................ 2 500,00
–  Vouga Sport Clube....................................................................................... 7 500,00

c) Sociais:
–  APCDI....................................................................................................... 10 000,00
–  Centro Social de Apoio à Criança e ao Jovem de Sever do Vouga.............. 3 500,00
–  Centro Social Paroquial Maria da Glória........................................... 10 000,00
–  Fundação Bernardo Barbosa de Quadros................................................. 10 000,00
–  Fundação Edite Costa Matos – Mão Amiga................................................. 2 500,00
–  Santa Casa da Misericórdia.................................................................. 10 000,00
–  Fabrica da Igreja de Sever do Vouga (Grupo Cáritas Paroquial)..................... 400,00

d) Proteção Civil e Defesa do Meio Ambiente:
Associação dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga........................ 22 000,00

e) Educação, para atividades extracurriculares:
–  APESE – Associação de Pais e Encarregados de Educação de Silva Escura....... 500,00
–  APENESEV..................................................................................................... 600,00
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–  Associação de Pais da Freguesia de Cedrim................................................. 450,00
–  Assoc. Pais e E. E. do 1º Ciclo e JI de Paradela do Vouga............................ 450,00
–  Assoc. Pais e E. E. do Núcleo Escolar de Pessegueiro do Vouga.................. 500,00
–  Assoc. Pais e E. E. de Rocas do Vouga..................................................... 500,00
–  Assoc. Pais e E. E. Escola Básica e Secundária de Sever do Vouga........... 1 250,00
–  Associação de Pais e E. E. das Escolas de Talhadas..................................... 450,00

f) Cultural, Lúdica e Outros:
–  Agrupamento de Escuteiros de Rocas do Vouga........................................... 400,00
–  Associação Águias da Mouta.......................................................................... 250,00
–  Associação de Artesãos de Sever do Vouga.................................................. 800,00
–  Associação Cultural e Desportiva de Dornelas............................................ 3 500,00
–  Associação Cultural e Social de Couto de Esteves........................................ 850,00
–  Associação Desportiva Águias de Carrazedo................................................. 500,00
–  Associação Desportiva, Cultural e Recreativa Senhorinhense.................... 1 000,00
–  Associação Humanitária de Talhadas............................................................. 750,00
–  Associação Irmãos Unidos das Talhadas....................................................... 250,00
–  Associação Sempre Escola............................................................................ 500,00
–  Centro Desportivo e Cultural de Paradela....................................................... 800,00
–  Clube de Caça e Pesca de Rocas e Couto de Esteves................................... 250,00
–  Clube Desportivo Recreativo da Silveira......................................................... 500,00
–  Grupo Recreativo, Cultural e Social Silvaescurense.................................... 1 500,00
–  Jovouga – Associação Cultural e Recreativa de Cedrim.............................. 1 600,00
–  LANCE – Liga dos Amigos e dos Naturais de Couto de Esteves.................... 750,00
–  Landsdsever – Associação para a Promoção do Património......................... 600,00
–  Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Sever do Vouga............................. 600,00
–  Liga dos Amigos do Folharido e Braçal.......................................................... 500,00
–  Mimos e Tratos............................................................................................... 300,00
–  Turma dos Melhores....................................................................................... 800,00
–  Viking Kayak Clube........................................................................................ 500,00
–  Clube Recreativo e Cultural de Talhadas........................................................ 850,00

Viagem Convívio/Sénior 2016: – Aprovado, por unanimidade, o encargo a 
suportar pelo Município com os transportes, sendo que as Freguesias asseguram 
50% desse valor, com a XVIII Viagem Convívio Sénior, a realizar-se no dia 29 de 
julho de 2016 e que tem como destino a Quinta da Malafaia. 

FICAVOUGA 2016 – Critérios de Funcionamento e o Plano de Coordenação 
e Segurança: – Aprovado, por unanimidade, os Critérios de Funcionamento e 
do Plano de Coordenação e Segurança para a Ficavouga 2016.

Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – ERASMUS – Pedido de 
lembrança: – Aprovado por unanimidade a oferta de produtos gastronómicos 
locais até ao valor máximo em euros de 200,00, no âmbito da participação de 
2 alunas do agrupamento numa formação em Duga Resa (Croácia) – Erasmus. 

Reunião ordinária
27 de julho de 2016
Autoridade Nacional de Proteção Civil – Aviso POSEUR – Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários – Aquisição de uma Viatura 2016: 
– A Câmara tomou conhecimento do parecer emitido pela Autoridade Nacional 
de Proteção Civil relacionado com a candidatura apresentada pela Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sever do Vouga, para a aquisição de 
um veículo operacional de proteção e socorro.

Aquisição Amigável de Terreno: – Para prossecução ou realização da respetiva 
empreitada, foi celebrado o seguinte acordo:

a) “Estrada do Campo em Paradela”:

–  de João Costa dos Santos, residente no lugar de Campo, da União de Fregue-
sias de Cedrim e Paradela, a venda de uma parcela de terreno com 100m2, 
pelo valor de € 600,00.

Abaixo Assinado – Moradores de Couto de Baixo – Pavimentação de Estrada: 
– Foi apresentado um abaixo assinado pelos moradores do lugar de Couto de 
Baixo, sobre o prolongamento da pavimentação em tapete da Estrada do Bouço 
Velho até ao centro do lugar de Couto de Baixo (Eira da Bouça).

Associação Sempre Escola – Licença Especial de Ruído – Isenção de Taxas: 
– Aprovado, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com 
a emissão da Licença Especial de Ruído, para a realização de um arraial em 
honra de São Geraldo, nos dias 12 a 14 de agosto de 2016, no lugar de Irijó.

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Talhadas – Pedido de Apoio: – 
Aprovado, por unanimidade, a atribuição de um subsídio no valor de € 5 000,00, 
para a realização de uma intervenção de preservação no edifício da Igreja de 
Talhadas, incluindo a execução de calçadas no espaço que envolve a igreja, 
com a condução de águas pluviais. 

Municípia, S.A. – Venda de Ações: – Decidido que se deve dar seguimento ao 
processo de venda das ações da Municípia, pelo valor de € 0,01/cada e sejam 
pagos os valores em dívida do equilíbrio de contas. 

Reunião ordinária
10 de agosto de 2016
Projeto “Deixa a Tua Marca” – Ficavouga 2016 – Agradecimento: – A Câmara 
tomou conhecimento do agradecimento apresentado pela AMH – Consulting, 

Unipessoal, Lda., pela colaboração do Município no projeto “Deixa a Tua Marca” 
desenvolvido durante a Ficavouga 2016.

Assembleia Municipal de Viseu – Moção pela Abolição das Portagens na 
A24 e A25: – O órgão executivo tomou conhecimento do conteúdo da moção 
pela abolição das portagens na A25 e A25 aprovada na sessão da Assembleia 
Municipal de Viseu.

Auto de Receção Provisória da Empreitada “Reparação de Pequenos Troços 
e Largos – I”: – Foi recebida, provisoriamente, a obra indicada em epígrafe.

Ordenamento do Trânsito no Parque Senhora da Saúde – 13 a 15 agosto: 
– Aprovado, por unanimidade, o ordenamento de trânsito e estacionamento no 
Parque da Senhora da Saúde no período compreendido entre os dias 13, 14 e 
15 de agosto de 2016.

Manuais Escolares 2016/2017 – 1º CEB: – Aprovado, por unanimidade, ofere-
cer os manuais escolares aos alunos do 2º, 3º e 4º anos escolares do Ensino 
Básico do concelho e oferecer os cadernos de atividades a todos os alunos do 
Ensino Básico do concelho. 

ASK – Vouga Sport Team – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição 
de um subsídio no valor de € 2 500,00, para apoiar o ASK Vouga Sport Team, 
para a sua participação no Campeonato Nacional de Kartcross. 

Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Renovação do Acordo de 
Cooperação – Componente Refeição: – Aprovada, por unanimidade, a renova-
ção dos Acordos de Cooperação celebrados entre o Município e a Associação 
Pró-Cidadão Deficiente Integrado, o Centro Social Paroquial Maria da Glória, 
a Fundação Bernardo Barbosa de Quadros e a Santa Casa da Misericórdia 
de Sever do Vouga, bem como a atualização do valor da refeição para € 2,20.

Programa de Generalização do Fornecimento de Refeição Escolares aos 
Alunos do 1º CEB – Ano Letivo 2016/2017: – Aprovada, por unanimidade, a 
renovação dos Acordos de Cooperação celebrados entre o Município e a Asso-
ciação Pró-Cidadão Deficiente Integrado, o Centro Social de Apoio à Criança 
e ao Jovem de Sever do Vouga, o Centro Social Paroquial Maria da Glória, a 
Fundação Bernardo Barbosa de Quadros e a Santa Casa da Misericórdia de 
Sever do Vouga bem como a proposta dos valores atualizados relativos ao 
fornecimento e acompanhamento da componente da refeição, designadamente 
para os seguintes valores: fornecimento da refeição, € 2,20; fornecimento e 
acompanhamento, € 2,45.

Programa de Expansão da Rede Pré-Escolar – Componentes de Apoio 
à Família. Aprovação dos Valores Referentes aos Escalões e Respetivas 
Tabelas de Comparticipação: – Aprovados, por unanimidade, os escalões e 
respetivas tabelas de comparticipações para o ano letivo de 2016/2017, bem 
como os valores das verbas para fazer face aos encargos trimestrais dos Jar-
dins de Infância (aquisição de bens e serviços destinados ao prolongamento do 
horário e fornecimento de refeições), a movimentar através do Fundo de Maneio 
já constituído. Deliberado, igualmente, o pagamento da componente refeição, até 
trinta dias após a apresentação da fatura mensal emitida pelas IPSS. 

Reunião ordinária
24 de agosto de 2016
Escola da Granja – Intenção de Aquisição: – Deliberado, por unanimidade, 
apresentar uma contraproposta a Fernando Ribeiro, no valor de € 28 000,00, 
negociável, para a aquisição do edifício onde funcionou a Escola da Granja, uma 
vez que o Município enviou uma carta ao interessado a propor o valor base de 
€ 34 000,00 e Fernando Ribeiro veio propor o valor de € 22 000,00.

Pedidos de Redução/Isenção de Taxas:

1) Filarmónica Severense – Concerto de Natal: – Aprovado, por unanimidade, a 
isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do Centro das Artes e 
do Espectáculo, no dia 18 de dezembro, para a realização de um concerto de Natal. 

2) Filarmónica Severense – Concerto de Encerramento: – Aprovado por una-
nimidade, a isenção do pagamento da taxa relacionada com a utilização do 
CAE, no dia 16 de outubro, para a realização de um concerto de encerramento. 

Parecer Prévio “Manutenção Semestral de Painéis Solares, Térmicos e 
Fotovoltaicos”: – Decidido, por unanimidade, emitir parecer prévio favorável, 
nos termos dos n.os 5 e 12 do artigo 35º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, 
relativamente ao ajuste direto para a “Manutenção Semestral de Painéis Solares, 
Térmicos e Fotovoltaicos”.

Sandra Pereira – Bolsa de Estudo: Aprovado, por unanimidade, a atribuição de 
uma bolsa de estudo, em regime de situação especial, a Sandra Marlene Rodri-
gues Pereira, no valor de € 1 951,00, para apoio com as despesas relacionadas 
com a sua matrícula na Escola de Artes LUCA, na Bélgica. 

AASH – Festa das Eiras – Apoio: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição de 
um subsídio no valor total de € 1 000,00, para apoiar a realização da IX Mostra de 
Cultura, Artesanato e Gastronomia de Cedrim (Festa das Eiras), que irá decorrer 
nos dias 15 a 18 de setembro de 2016. 

Arrendamento Habitação Social: – Aprovado, por unanimidade, a atribuição da 
referida casa a Fernando Augusto Pereira Amaral e Fernanda da Costa Pereira 
Amaral, em regime de arrendamento de renda apoiada, calculada em € 64,18.
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Reunião ordinária
14 de setembro de 2016
Aquisição de um Prédio Rústico para o Arranjo Urbanístico em Couto de 
Esteves: – Para prossecução ou realização da respetiva empreitada, foi cele-
brado o seguinte acordo:

a) “Arranjo Urbanístico no Centro de Couto de Esteves, junto ao Edifício da 
Junta de Freguesia”:

- de Fernando Manuel de Oliveira Terra, residentes na Rua Gago Coutinho, n.º 
89, 6 D, na cidade de Coimbra, a venda de um terreno com 442m2, pelo valor 
de € 7 134,00 

Taxas do IMI 2017: – Aprovada, por unanimidade, a proposta das taxas de IMI 
a serem cobradas em 2017, para ser submetida à apreciação e aprovação da 
Assembleia Municipal.

Taxas do IMI 2017 – Redução de Taxa por Agregado Familiar: – Aprovada, por 
unanimidade, a seguinte proposta para ser submetida à apreciação e aprovação 
por parte da Assembleia Municipal:

Número de dependentes a cargo Dedução fixa (em €)

1 20

2 40

3 70

Participação Variável no IRS 2017: – Aprovada, por unanimidade, a proposta 
apresentada de manter a participação variável do IRS pelo valor máximo da taxa 
prevista para o município que é de 5%. e submeter a proposta à apreciação e 
aprovação por parte da Assembleia Municipal.

Associação de Apoio Social e Humanitário Cedrinense – Isenção de Taxa: – 
Aprovado, por unanimidade, a isenção do pagamento da taxa inerente à emissão 
de uma Licença Especial de Ruído para a Festa das Eiras, evento a realizar-se 
nos próximos dias 15 a 18 de setembro de 2016.

Derrama 2017: – Aprovado, por unanimidade, apresentar a proposta para a 
Assembleia Municipal fixar a taxa de 0,75% sobre o lucro tributável até € 150 
000,00 sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas 
(IRC) e 1,25% sobre o lucro tributável que exceda os € 150 000,00 sujeito e 
não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) para a 
cobrança da Derrama em 2017, nos termos dos n.os 1 e 4 do artigo 18º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

TMDP 2017: – Aprovada por unanimidade, para ser submetida à apreciação e 
a aprovação por parte da Assembleia Municipal.

10ª Modificação Orçamental – 4ª Revisão Orçamental: – Deliberado, por 
maioria, submeter à Assembleia Municipal, para efeitos de aprovação, a quarta 
proposta de Revisão Orçamental.

Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo – Nota Expli-
cativa: – Aprovada, por unanimidade, a nota explicativa exarada pelo serviço 
de Ação Social do Município, acerca dos critérios constantes do Regulamento.

Reunião ordinária
28 de setembro de 2016
Confraria Gastronómica de Sever do Vouga – Pedido de Instalações: – Apro-
vado, por unanimidade, ceder gratuitamente a sala 1.01 do antigo edifício da GNR.

Voto de Pesar e de Louvor: – Aprovado, por unanimidade, a proposta de um 
voto de pesar pela morte de Maria Eugénia Rodrigues Branco Pinto do Amaral, 
prestigiada cançonetista e atriz que dedicou a sua vida à música, à cultura e 
que adotou Sever do Vouga como sendo a sua terra “de coração” onde manteve 
“vivas relações familiares e afetivas muito fortes”.

Minuta do Protocolo de Entrega do Restabelecimento da E.M. 569 e da 
Estrada de Ligação da E.M. 569 ao Encontro Direito da Barragem de 
Ribeiradio: – Aprovada, por unanimidade, a minuta do protocolo de entrega do 
restabelecimento da E.M. 569 e da estrada de ligação da E.M. 569 ao encontro 
direito da barragem de Ribeiradio.

Minuta do Aditamento ao Protocolo de Colaboração Celebrado em 24 março 
2015: – Aprovada, por unanimidade, a minuta do aditamento ao protocolo cele-
brado em 24 de março de 2015 entre a Greenvouga e o Município de Sever do 
Vouga relacionado com a execução, gestão e manutenção do restabelecimento 
de um conjunto de infraestruturas localizadas no concelho de Sever do Vouga 
e que foram afetadas pela realização da obra de construção do Aproveitamento 
Hidroelétrico de Ribeiradio-Ermida.

Abertura de Procedimento Empreitada “Intempéries – Eventos Meteorológicos 
Excecionais de janeiro a fevereiro 2016”: – Decidido, por unanimidade, aprovar 
a abertura de um concurso público, para a empreitada “Intempéries – Eventos 
Meteorológicos Excecionais de Janeiro a Fevereiro de 2016”, tendo como objetivo 
a construção de muros e outras pequenas obras de arte correntes, em dezasseis 
locais devidamente identificados, atendendo às diversas derrocadas em diversos 
pontos do concelho de taludes e muros de suporte a estradas e caminhos. 

Informação Prévia: – Aprovado, por unanimidade, o pedido de informação 
prévia para alteração ao uso da dependência de uma habitação unifamiliar para 
instalação de prestação de serviços e atividade industrial, requerida por Pedro 
Manuel Martins Tavares Carvalheira, sita no lugar da Quinta da Cortinha, da 
freguesia e concelho de Sever do Vouga.

Apoio às Despesas Relacionadas com o Desfile dos Mirtilos – Informação: – 
Ratificado, por unanimidade, o apoio concedido às associações, no valor total de 
€ 1 244,00, para ajuda na preparação das roupas para o desfile dos “mirtilitos” 
2016, tendo sido atribuído o valor de € 4,00 por criança.

Proposta de Atribuição do Incentivo Caixa Escolar aos Alunos do 1º CEB: – 
Aprovado, por unanimidade, não atribuir o subsídio único e manter a atribuição 
da Caixa Escolar no valor de € 22,00 por aluno para o ano letivo de 2016/2017.

Reunião ordinária
12 de outubro de 2016
Greenvouga – Protocolo: – Aprovado aceitar o protocolo de entrega ao município 
da responsabilidade pela execução, gestão e manutenção da zona de fruição de 
Couto de Baixo, depois de efetuadas as alterações de reposição de uma praia 
fluvial em Couto de Esteves, sendo que a reposição das zonas de fruição era 
uma obrigação na sequência da construção da Barragem de Ribeiradio-Ermida 
e proceder a algumas alterações ao protocolo, nomeadamente, que o valor a 
transferir seja de € 150 000,00, que seja instalado um espaço sanitário e que 
a Greenvouga preste apoio nas expropriações para que não seja o Município a 
assumir a sua totalidade

Proposta de Moção de Agradecimento e Congratulação: – Aprovada, por 
unanimidade, a proposta de moção de agradecimento e congratulação ao Eng.º 
António Guterres pela nomeação como Secretário Geral das Nações Unidas, 
elevando Portugal às maiores responsabilidades mundiais e valorizando o nosso 
papel na política internacional.

Aquisição Amigável de Terreno: – Para prossecução ou realização da respetiva 
empreitada, foi celebrado o seguinte acordo:

a) “Caminho da Associação – Borralhal”:

- de Armelim Tavares Miranda, cabeça de casal da herança de Ana Henriques 
Miranda Marques, residente no lugar de Borralhal, da freguesia de Rocas do 
Vouga, a venda de uma parcela de terreno com 40m2, onde existe uma pequena 
construção com um lagar e um canastro, pelo valor de € 3 000,00.

Pedidos de Redução/Isenção de Taxa:

1) Fábrica da Igreja Paroquial de Cedrim: – Aprovada, por unanimidade, a isenção 
do pagamento das taxas relacionadas com a emissão de duas plantas ortográ-
ficas e ocupação da via pública para a realização das obras de conservação da 
residência paroquial de Cedrim.

Bairro da Bela Vista – Permuta de Garagem: – Aprovado, por unanimidade, 
autorizar a realização da permuta de garagens, conforme requerimento apresen-
tado por Maria Adelaide Martins da Silva.

Bairro da Bela Vista – Atribuição de Garagem: – Aprovado, por unanimidade, 
autorizar o arrendamento de uma garagem a Paula Cristina da Costa Lobo.

Freguesia de Rocas do Vouga – Toponímia e Números de Polícia – Pedido 
de Apoio: – Aprovado, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a atri-
buição de um subsídio extraordinário à Junta de Freguesia de Rocas do Vouga, 
no valor de € 5 000, para a marcação de denominação das ruas e números de 
polícia daquela freguesia.

Monitorização da Carta Educativa: – Aprovado, por maioria, o documento de 
monitorização da Carta Educativa do concelho de Sever do Vouga, que obteve 
parecer favorável por parte do Conselho Municipal de Educação e que propõe 
a criação do Centro Escolar de Sever do Vouga. 

Programação de Expansão da Rede Pré-Escolar – Renovação do Acordo de 
Cooperação – Componente Refeição: – Aprovada, por unanimidade, a renova-
ção dos Acordos de Cooperação celebrados entre o Município e a Associação 
Pró-Cidadão Deficiente Integrado, o Centro Social Paroquial Maria da Glória, a 
Fundação Bernardo Barbosa de Quadros e a Santa Casa da Misericórdia de 
Sever do Vouga, com vista à prossecução da componente de apoio à família 
relacionado com o fornecimento das refeições da rede pré-escolar, para o ano 
letivo de 2016/2017. 

Programação de Atividades Enriquecimento Curricular – 1º CEB – Protocolo 
de Cooperação – Ano Letivo 2016/2017: – Ratificada, por unanimidade, a 
assinatura dos Protocolos de Cooperação entre o Município de Sever do Vouga, 
o Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga e o Centro Social de Apoio à 
Criança e ao Jovem de Sever do Vouga, de forma a assegurar as Atividades de 
Enriquecimento Curricular para o ano letivo 2016/2017.

Agrupamento de Escolas de Sever do Vouga – Utilização da Piscina Muni-
cipal 2016/2017: – Aprovado, por unanimidade, o pagamento de €7,50 por 
cada entrada e o limite máximo de €3 600,00 por parte do Agrupamento para a 
utilização da Piscina Municipal por parte dos alunos na disciplina de Educação 
Física durante o ano letivo de 2016/2017.

Apoio Casa +: – Aprovado, por unanimidade, proceder à substituição de toda 
a cobertura existente por painel sandwich – telha lusa de espessura média de 
40mm, em chapa de aço galvanizada, da habitação de Delmiro da Silva, no lugar 
do Paço, na União de Freguesia de Silva Escura e Dornelas.
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Serviços de interesse público  
prestados por privados

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

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

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

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

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

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

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

Telefones úteis

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

234 555 567

234 555 568

CPCJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 598 247

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

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

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

Repartição das Finanças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 590 820

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro Social M.ª da Glória de Almeida Pinho –  
Silva Escura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 552 232

Centro Social de Apio à Criança e ao Jovem de  
Sever de Vouga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234 555 930

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

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

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

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

Biblioteca Municipal
Piscina Municipal

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

Ringues Polidesportivos em todas as freguesias 
Uso livre

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

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

Cascata da Cabreia 
Uso livre

Cascata do Filveda 
Uso livre

Parque de Merendas do Arestal 
Uso livre

Parque Urbano da Vila 
Uso livre

Envie as suas sugestões para:

cm.sever@cm-sever.pt

Desejo receber o Boletim Municipal

Nome 

Morada 

Código Postal 

Localidade 

CM Y K
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