


Durante cinco dias, mais de 30 artistas e grupos 
locais vão dar música à FicaVouga, que regressa 
ao “Espaço Severi”, entre os dias 31 de julho e 4 
de agosto. Além do cartaz musical, há gastrono-
mia, artesanato e atividades desportivas, cultu-
rais e pedagógicas para toda a família.
Os D.A.M.A. (31/07), Sons do Minho (01/08), Piru-
ka (02/08), Calema (03/08) e Ana Laíns, Mafalda 
Arnauth e Ricardo Azevedo (04/08) são os cabe-
ça de cartaz. A entrada é gratuita.
Durante a FicaVouga, estará, ainda, a funcionar 
um balcão de votação do Orçamento Participa-
tivo, cujos projetos vencedores serão anunciados 
na noite de 4 de agosto.
Veja o cartaz da FicaVouga em http://www.cm-
-sever.pt/pages/560?event_id=91

Vem aí a FicaVouga!

Milhares de pessoas estiveram na Feira Nacio-
nal do Mirtilo, entre os dias 27 e 30 de junho. 
A iniciativa, que vai na sua 12.ª edição, reuniu 
cerca de 100 expositores e mais de 60 ativida-
des técnicas e lúdicas dirigidas aos profissionais 
do setor e famílias. Organizada pela Câmara 
Municipal de Sever do Vouga, em parceria com 
a aGim-Associação para os Pequenos Frutos e 
Inovação Empresarial, a Feira Nacional do Mirti-
lo proporciona uma dinâmica que vai além dos 
quatro dias da feira e que consolida as marcas 
“Mirtilo de Sever do Vouga” e “Capital do Mirti-
lo”. Única no país a divulgar o mirtilo, a Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Centro e 
Turismo Centro de Portugal, presentes na inau-
guração, veem a feira como um exemplo para a 
agricultura e o turismo.

Feira do Mirtilo 
é exemplo para 
a agricultura 
e turismo



Está a decorrer até o dia 4 de agosto, a votação 
para a terceira edição do Orçamento Participa-
tivo de Sever Vouga. Com uma dotação de 50 
mil euros, concorrem 10 projetos que abrangem 
todas as freguesias do concelho.
O Turismo lidera as intenções de investimento, 
existindo também projetos nas áreas do Des-
porto e Ambiente. A grande maioria das propos-
tas traz mais-valias para todo o território, inde-
pendentemente da freguesia onde 
são implementadas.
A votação decorre na plataforma online do 
Orçamento Participativo (op.cm-sever.pt) e 
presencialmente nas sedes das Juntas de Fre-
guesia e no Balcão Único da Câmara Municipal.

O projeto “Portuguese Mills - 
Rota dos Moinhos de Portugal”, 
elaborado por uma equipa de 
técnicos das Câmaras Munici-
pais de Sever do Vouga, Alber-
garia-a-Velha, Águeda, Nelas e 
Vagos, foi um dos três vencedo-
res do programa ALA+T - Pro-
grama Nacional de Qualificação 
para a Administração Local 
Autárquica para o Turismo.
Promovido pelo IPDT-Instituto 
de Planeamento e Desenvolvi-
mento do Turismo com o apoio 
do Turismo de Portugal, trata-se 
da primeira edição da iniciativa. 
O projeto “Portuguese Mills - 
Rota dos Moinhos de Portugal”, 
que será apoiado pelo Turismo 
de Portugal, vem dar resposta à 
ausência de uma rota estrutu-
rada a nível regional e nacional. 

Portuguese Mills - Rota dos 
Moinhos de Portugal

Orçamento 
Participativo: 
o seu voto conta!

Através de uma oferta turística 
inovadora associada às tradi-
ções culturais e vivências de 
experiências, o projeto contribui 

para a valorização do património, 
recursos endógenos e comuni-
dades locais. 



Mais de 200 pessoas trajadas 
à época deram vida à V recria-
ção histórica “Sever Quinhen-
tista”, nos dias 27 e 28 de abril, 
com propostas culturais para 
toda a família. A iniciativa, com 
entrada gratuita, assinalou a 
atribuição do Foral, pelo Rei D. 
Manuel I (29 de abril). Uma or-
ganização da Câmara Munici-
pal de Sever do Vouga, com a 
colaboração da Associação de 
Artesãos e coletividades locais.
A comunidade local fez-se 
representar, resultado do 
trabalho em oficinas nas áreas 
da dança, música e teatro, da 
responsabilidade da Alber-
gAR-TE. Além da gastronomia, 
música e dança, cortejos his-
tóricos, rábulas teatrais, jogos 

A terceira edição do Festival Internacional de 
Cinema “Paisagens” decorreu entre os dias 30 
de maio e 2 de junho. Durante quatro dias, a Bi-
blioteca, o Museu e o Centro das Artes exibiram 
54 filmes de uma seleção de 1.857 que concorre-
ram este ano, provenientes de 28 países, repre-
sentando os cinco continentes.
Fizeram ainda parte da programação três 
exposições permanentes e tertúlias. No dia 1 
de junho, centenas de crianças e adultos par-
ticiparam nas atividades do Dia da Criança, na 
Biblioteca Municipal. A homenagem póstuma a 
Helena Ramos marcou o festival.
O filme “Marias da Sé”, do cineasta português Fi-
lipe Martins, foi distinguido com o Prémio Longa 
Metragem. Ao todo, o júri internacional atribuiu 
sete prémios e seis menções honrosas. 

Sever Quinhentista 
já é uma tradição

Festival Internacional 
de Cinema “Paisagens”

tradicionais, artes circenses e 
animação de rua, houve um 
acampamento de petizes com 
diversas atividades e jogos. Os 

40 artesãos, regatões, merca-
dores e taberneiros completa-
ram o cenário quinhentista.



Foi com o objetivo de promover, divulgar, orga-
nizar e gerir os Caminhos de Santiago em Portu-
gal que nasceu a Federação Portuguesa do Ca-
minho de Santiago. No âmbito da sua estratégia 
de valorização do território, Sever do Vouga, que 
integra o Caminho de Santiago Caramulo e Vale 
do Vouga, é um dos municípios fundadores e 
participou na cerimónia oficial que decorreu no 
dia 17 de maio, em Vila Pouca de Aguiar. Através 
da ação conjunta com a Federação, será imple-
mentada uma estratégia comum de valorização 
e promoção dos diferentes percursos do Cami-
nho de Santiago. 

A I Gala Mirtilo d’Ouro decorreu no dia 6 de 
abril, no Centro de Artes e Espetáculos de Sever 
do Vouga, numa organização da Palavras Lidas-
-Eventos, em parceria com a Câmara Municipal 
de Sever do Vouga. A gala recordou o que de 
positivo aconteceu no concelho, reconhecendo 
pessoas e entidades nas categorias de Cultura 
(Leandro Machado), Desporto (João Monteiro), 
Formação & Inovação (Núcleo de Voluntariado 
Comunitário, no âmbito do projeto “Dou Mais 
Tempo à Vida”), Turismo & Gastronomia (Encos-
ta dos Túneis), Empresarial (Arestalfer) e Prémio 
Carreira (Adelino Silva Matos). 

Federação 
Portuguesa 
do Caminho 
de Santiago

Gala Mirtilo 
d’Ouro



A praia fluvial Quinta do 
Barco recebeu três galardões 
que atestam a qualidade da 
sua água e infraestruturas. 
As Bandeiras Azul e Praia 
Acessível – Praia para Todos 
foram hasteadas, tendo sido 

O dia 11 de maio foi dedicado ao Ambiente. A 
EcoVouga, uma ação de voluntariado, que envol-
veu a comunidade e diferentes entidades, levou 
voluntários a um troço do rio Vouga para preser-
var a sua biodiversidade, através da limpeza das 
suas margens, criação de pontos para a reco-
lha de lixo e eliminação de espécies invasoras. 
“Não há margens para dúvidas” foi o lema da 
iniciativa que convidou a um exercício coletivo 
de consciencialização ambiental no rio Vouga. 
A ação foi organizada pelo Viking Kayak Clube, 
em estreita parceria com o Município de Sever 
do Vouga, que também apoiou a iniciativa, e 
as empresas de desporto e aventura do conce-
lho, como a Boca do Lobo, Desafios e Turnauga, 
bem como a associação Landsdsever, Rikor e 
Bombeiros Voluntários locais. A Comunidade 
Intermunicipal da Região de Aveiro apoiou a 
iniciativa que contou com outros importantes 
parceiros, como a Associação Bandeira Azul da 
Europa e Montanhas Mágicas®.

Praia fluvial Quinta do Barco 
recebe três galardões

EcoVouga não deixou 
margens para dúvidas

também atribuído o Galardão 
Qualidade de Ouro. Os galar-
dões renovam o compromisso 
do Município de Sever do Vou-
ga em fazer daquele espaço 
um cartão de visita da região. 
Recorde-se que, para receber 

Bandeira Azul
Bandeira Praia 
Acessível – Praia 
para Todos. 

Galardão 
Qualidade 
de Ouro

a classificação de praia com 
qualidade de ouro, a água 
balnear tem de respeitar vá-
rios critérios, entre eles, uma 
qualidade da água excelente 
nas últimas quatro épocas 
balneares de 2014 a 2017.



Este ano, o concurso interes-
colar “A importância da Água 
em Sever do Vouga” teve dois 
vencedores: a Escola Básica 
da Vala e a Escola Básica da 
Senhorinha. Desafiados pela 
Câmara Municipal e pela 
AdRA-Águas da Região de 
Aveiro, os alunos expressaram 
através das tintas e dos pincéis 
o valor que atribuem à água. 
As escolas vencedoras recebe-
ram um cheque de 300 euros, 
entregue ao Agrupamento de 
Escolas de Sever do Vouga, 
no dia 21 de junho. Ao longo 
do ano letivo, a Câmara Muni-
cipal, em parceria com dife-
rentes entidades, desenvolve 
um conjunto de atividades 
de educação ambiental, que 
visam sensibilizar e alertar os 
mais novos para questões liga-
das à temática do Ambiente.

Sensibilizar os mais novos para 
o valor da água é o objetivo do 
projeto pedagógico “Água é 
Vida”, dirigido aos alunos do 4.º 
ano de escolaridade. Através 
de jogos e experiências labo-
ratoriais, o Município de Sever 
do Vouga e a AdRA fomentam 
as melhores práticas de res-
ponsabilidade social. O projeto 
pedagógico teve o seu encerra-
mento oficial na Escola do Cal-
vário, no dia 23 de maio, com a 
presença de representantes da 
AdRA e do Município. 

Escolas da Vala e da 
Senhorinha vencem concurso

“Água é Vida” sensibiliza 
os mais novos



Uma nova metodologia de 
ensino e aprendizagem, que 
responda às reais necessida-
des das indústrias nas áreas da 
Metalurgia, Mecânica, Meca-
trónica e Manutenção Indus-
trial, está a ser desenhada por 
Portugal, Espanha e Itália. O 
projeto piloto “Do namoro ao 
casamento – uma prática de 
formação em contexto de tra-
balho com sucesso!” pretende 
atualizar o Catálogo Nacional 
de Qualificações, através da 
adoção de novos currículos a 
nível nacional.
Desde fevereiro do ano pas-
sado, a Câmara Municipal de 
Sever de Vouga, a Associação 
para a Educação e Valorização 
da Região de Aveiro (AEVA), 
através da Escola Profissional 
de Aveiro (EPA), a empresa A. 
Silva Matos Metalomecânica 
SA, o Instituto Politécnico de 
Porto e duas outras escolas 
profissionais, duas autorida-
des locais e duas empresas 

Sever participa em projeto 
educativo europeu pioneiro

de Espanha e Itália trabalham 
com o objetivo de criar um 
perfil de competências ajusta-
do às necessidades do tecido 
empresarial. A última reunião 
entre os parceiros do projeto, 

que surge no âmbito do Pro-
grama Erasmus+, na vertente 
das Parcerias Estratégicas para 
o Ensino e Formação Profis-
sional, decorreu em maio, na 
cidade de Urbino (Itália). 

Bolsas de estudo 
batem recorde
No âmbito da política muni-
cipal de apoio à Educação e à 
Juventude - que tem início no 
Ensino Básico e estende-se até 
ao Ensino Superior – a Câmara 
Municipal de Sever do Vouga 
atribuiu 36 bolsas de estudo 
ao Ensino Superior. Trata-se do 
maior número de atribuições, 
desde que o programa teve iní-
cio. Uma forte aposta na Ação 
Social que traduz um investi-

mento na ordem dos 35.913,60 
euros. A cerimónia de assinatu-
ra dos protocolos decorreu na 
tarde de 24 de abril.



Foi no VougaPark-Centro de 
Inovação que o Concurso Inter-
municipal de Ideias de Negó-
cios conheceu o seu projeto 
vencedor, no dia 29 de maio. 
O “Neptuno Speaker”, uma 
boia de salvamento guiada por 
GPS, apresentada por Estarreja, 
conquistou o primeiro lugar da 
iniciativa que reuniu as ideias 
de negócios desenvolvidas 
pelos alunos das escolas do 
Ensino Secundário da Comuni-
dade Intermunicipal da Região 
de Aveiro (CIRA).
O “Eco Hornet Master”, propul-
sor pneumático para exter-
mínio das colónias de vespas 
asiáticas, apresentado por 
Sever do Vouga (2.º lugar) e o 
“MHC-Magic”, uma tela que se 
aplica no chão das casas de ba-
nho, com sensores que emitem 
um alerta em casos de queda, 
de Oliveira do Bairro (3.º lugar) 

Concurso Intermunicipal 
de Ideias de Negócios

também foram reconhecidos.
O concurso, que procura ca-
pacitar os jovens, possui uma 
forte componente de mentoria 
qualificada, em que profissio-
nais de diferentes áreas trans-

mitem importantes conhe-
cimentos para quem quer 
transformar uma ideia em um 
projeto sustentável, contribuin-
do assim para a promoção de 
uma cultura empreendedora.

Com mais de 6.500 visitas 
registadas desde que abriu as 
suas portas, o Museu Munici-
pal de Sever do Vouga com-
pletou três anos de serviço 
público, a 18 de maio. O ani-

Museu Municipal 
de portas abertas 
para a comunidade

versário foi comemorado com 
a estreia do projeto artístico, 
“Há Gente no Museu!”, desen-
volvido em parceria com a 
Severi-Associação Cultural de 
Expressão Dramática.



As visitas guiadas teatralizadas, que propõem 
um novo olhar sobre o território, com humor 
à mistura, decorrem até o final do Verão, no 
último domingo de cada mês (28 de julho, 25 
de agosto e 29 de setembro). Nestes dias, o Mu-
seu Municipal estará a funcionar das 14h00 às 
17h00, com vista a aproximar as famílias.

Patente até 26 de outubro, a ex-
posição “261, Por Terras de Sever 
do Vouga” é uma mostra de um 
dos patrimónios mais represen-
tativos de Sever do Vouga, as al-
minhas. Através da Arte, Bastia-
na Angélico colocou ao serviço 
dos severenses o seu talento e 
imortalizou os pequenos monu-
mentos em marcadores.

O Museu Municipal de Sever 
do Vouga recebeu  248 visitan-
tes, durante os quatro dias da 
Feira Nacional do Mirtilo (27 a 
30 de junho). 

Teatro para aproximar 
as famílias

Alminhas em exposição

Mais de duas centenas 
na Feira do Mirtilo

O horário alargado e uma pro-
gramação especial, com visitas 
guiadas e degustações, contri-
buíram para a boa afluência.



A Biblioteca Municipal de Sever do Vouga vai 
completar 10 anos de serviço público. Para 
assinalar a data, um programa especial com 
duração de três dias (25 a 27 de julho), dirigido 
às crianças, a partir dos nove meses, e famílias. 
Biblioteca de Pijama, “Poka Pokani”-performan-
ce teatral, danças do mundo, cinema de anima-
ção, “Ida e Volta”-oficinas de ilustração, história e 
ecologia e “Big Bang Boom!”-oficina/performan-
ce de exploração plástica para a primeira infân-
cia são as propostas. A participação é gratuita, 
mas sujeita à inscrição. O corte do bolo é às 
20h30. Venha cantar os parabéns connosco!

Biblioteca 
Municipal: 
uma década 
de serviço 
público

Mais de duas centenas 
na Feira do Mirtilo

A Biblioteca tem contribuído para o bem-estar 
da nossa comunidade, em especial dos seniores 
(IPSS e comunidade em geral), através do pro-
jeto “Rir é o Melhor Remédio!”, que teve início 
em 2017. “Há pessoas que andam tristes e que 
até são doentes. Mas aqui, nem temos doenças 
porque não nos lembramos delas”. A afirmação 
é de Esbelta, utente da Fundação Bernardo 
Barbosa de Quadros, uma das IPSS que partici-
pa nas sessões de risoterapia, que decorrem às 
quintas-feiras, pelas 10h30, duas vezes por mês. 

Riso: o remédio que cura a alma!



No âmbito do Festival Interna-
cional de Cinema – Paisagens 
2019, o Dia da Criança foi co-
memorado com um programa 
especial. A iniciativa decorreu 
na Biblioteca Municipal e Par-
que Urbano da Vila. Jogos, fil-

Crianças em 
festa no seu dia

A funcionar com um horário alargado, até à 
meia-noite, a Biblioteca Municipal recebeu mais 
visitantes este ano durante a Feira do Livro, que 
decorreu em simultâneo com a Feira Nacional 
do Mirtilo (27 a 30 de junho). A iniciativa, que 
vai na sua sexta edição e continua a atrair novos 
públicos, trouxe 4.657 pessoas ao equipamen-
to cultural. Entre horas do conto, ateliers de 
expressão plástica, degustações de mirtilo e 
centenas de livros em exposição, destaque para 
duas ações: workshop de esculturas de papel e 
o encontro com os severenses Joana Nogueira e 
Tiago Pinho.

Feira do Livro: 
seis edições 
de sucesso

mes, insufláveis, lanche, oficina 
de cinema e muita animação 
dinamizada pela equipa téc-
nica da Biblioteca Municipal 
fizeram parte do dia dos mais 
pequenos.

Abril, o mês do livro e da leitura, foi comemora-
do em grande pela Biblioteca. Oficina de ilus-
tração ao vivo, biodanza, formação para educa-
dores e professores, apresentação do livro “Um 
Caminho para Todos”, formação sobre contos 
terapêuticos, hora do conto e  férias da Páscoa 
foram as atividades que se somaram à progra-
mação habitual, do qual fazem parte a “Bebéte-
ca”, o “Popup em Família”, “Pais do Avesso”, “Rir 
é o Melhor Remédio” e exposição documental.

Abril, mês do 
livro e da leitura



Abril, mês do 
livro e da leitura

Durante quatro anos, o projeto 
“Pais do Avesso” promoveu o 
conceito de parentalidade po-
sitiva, através de um trabalho 
de proximidade com a comu-
nidade. As sessões ajudaram 
os educadores a encontrarem 
respostas a muitas das inquie-
tações que fazem parte do 
dia-a-dia das famílias. No dia 19 
de junho, um jantar comemo-
rativo foi o pretexto para reunir 
os mais de 40 participantes 
das três edições (2016-2019). 
Juntos, conceberam o Mani-
festo das Famílias Felizes, um 
compromisso partilhado com 
vista a cada um assumir a res-
ponsabilidade da construção 
da sua própria felicidade.

Chegou ao fim mais uma tempo-
rada da “Bebéteca” e do “Popup 
em Família: Clube de Leitura para 
pequenos leitores”. Para assinalar 
o encerramento de um ano de 
trabalho, decorreu no dia 13 de ju-
lho, uma sessão especial de conto 
musicado com o Som do Algodão 
que trouxe o espetáculo poético 
sonoro “VOaR”, que se desenvolve 
em torno do tema Aves e Liberda-
de. Criada a pensar na promoção 

“Pais do Avesso” ajudaram 
famílias a serem mais felizes

Leitura na 
infância com 
a “Bebéteca”  
e o “PopUp”

da leitura para os primeiros anos 
de vida dos nossos bebés, a “Be-
béteca” permite também aos pais 
e outros familiares a aquisição de 
novas competências de mediação 
do livro. Já o “Popup em Família” 
é um Clube de Leitura concebi-
do a pensar na estimulação das 
necessidades informacionais dos 
pequenos leitores dos 3 aos 6 
anos de idade.
“A Bebéteca e o PopUp foram 

“Participei nas sessões para crian-
ças e adolescentes. Os grupos 
foram extraordinários e a equi-
pa técnica fabulosa. As sessões 
foram de grande partilha. Fez-nos 

pensar, questionar e refletir. O 
projeto mostrou o que realmente 
importa: os laços de afeto que 
criamos”, Sandra Coutinho.

fundamentais, não só do ponto 
de vista da estimulação precoce, 
mas também porque me deram 
ferramentas para que pudesse 
continuar a estimulação em 
casa. Só tenho pena que não 
existam projetos destes a partir 
dos 6 anos. Estou certa de que 
ajudariam a ultrapassar algu-
mas dificuldades de aprendiza-
gem, no que respeita à leitura e 
escrita”, Alexandra Vasconcelos.



O Dia Mundial do Teatro foi celebrado, na tarde 
de 27 de março, com a alegria e boa disposição 
de cerca de 200 seniores de diferentes institui-
ções da região. Uns subiram ao palco, outros 
assistiram às peças e houve até quem desse um 
pezinho de dança.  E todos, sem exceção, foram 
os protagonistas desta grande festa.

Teatro em festa!

Diferentes sonoridades foram ouvidas, entre os 
dias 22 de junho e 6 de julho, com o Festim-Festi-
val Internacional de Músicas do Mundo. Uma par-
ceria intermunicipal, que Sever do Vouga integra 
desde a primeira edição, organizada em conjunto 
com a Associação Cultural d’Orfeu. Do flamenco, 
com Rocío Márquez, a um quinteto de cordas po-
laco nada convencional, os Volosi, passando pelo 
jazz sul-africano, com a estrela Nomfusi, o Festim 
foi uma verdadeira viagem musical. 

Música em festa com o Festim

O Município de Sever do Vouga 
organizou, nos dias 12 e 13 de 
abril, a segunda edição do Fes-
tiJazz – Festival Internacional de 
Jazz, no Centro das Artes e do 
Espetáculo. Durante dois dias, 

O regresso 
do FestiJazz

numa parceria entre Portugal 
e Inglaterra, grandes nomes do 
jazz vieram ao concelho para 
concertos, ensaios abertos, mas-
terclasses e jam sessions.



O Centro das Artes e do Es-
petáculo preparou o “Nós em 
Festa”, um programa espe-

Centro das Artes: 
Cultura dentro e fora de portas

Nos dias 25 e 26 de maio, 17 
severenses subiram ao pal-
co do Centro das Artes e do 
Espetáculo para interpretar 
William Shakespeare, em 
“Quedas D’Água D’Amor”, e 
deram vida a mais um projeto 
comunitário do Município. 
O público sentiu a magia e o 
romantismo de um dos locais 
mais oníricos de Sever do 
Vouga, a Cascata da Cabreia, 
em Silva Escura, e conheceu 
as personagens Titânia e 
Pavão, os patronos das fadas 
e dos faunos, bem como os 
(des)encontros amorosos, 
partidas e verdadeiras paixões 
dos amantes que se inun-
dam com as “Quedas D’Água 
D’Amor”.

Talento severense em palco

cial para o encerramento da 
temporada, no dia 14 de julho. 
Numa grande interação com a 

comunidade, a vida foi celebra-
da através das Artes, mostran-
do que a Cultura também se 
faz nas ruas e com as pessoas. 
Com “O Incrível Caminho das 
Árvores-Biblioteca”, a comu-
nidade foi convidada a usar 
os cinco sentidos para ler a 
paisagem do nosso território. A 
instalação “Naturália” mostrou 
como a Natureza está ligada 
à construção da nossa identi-
dade e a performance revelou 
fragmentos da nossa memória 
coletiva. Houve ainda tempo 
para as “Segue-me à Capela”, 
uma viagem pelo património 
musical, e com os “Sampla-
délicos não morreram”, Tiago 
Pereira e Sílvio Rosado trou-
xeram as músicas dos nossos 
avós, sampladas com o ritmo 
da eletrónica, e convidaram o 
público a dançar as memórias.

“A cultura quando é feita no 
contexto de uma localida-
de pequena, como é o caso 
de Sever do Vouga, deve ser 
para e com a comunida-

de. É o que acontece com 
este projeto que dá corpo à 
verdadeira forma de fazer 
cultura”. Eduardo Veiga, Sever 
do Vouga.



Requalificação do Edifício 
da Câmara Municipal

Teatro, música, exposições, 
reflexões e debates, dança e 
stand up comedy, com Pedro 
Tochas, foram algumas das 
propostas da programação 
cultural do Centro das Artes 
e do Espetáculo, nos últimos 
meses. Na música, além dos 
Capitão Fausto, que apre-
sentaram “A Invenção do Dia 
Claro”, Vitorino Salomé e sex-

Sever do Vouga foi um dos 
municípios contemplados, no 
âmbito do Programa BEM-Be-
neficiação de Equipamentos 
Municipais. O Estado irá apoiar 
a remodelação do edifício 
principal da Câmara Municipal 

Outras 
ações no 
CAESV

teto regressaram ao concelho 
passados 41 anos e o ciclo de 
cafés concerto trouxe sonori-
dades únicas. Destaque para 
a homenagem a Erik Satie, 
compositor francês, através 
de um recital e de um con-
certo comentado para alunos 
e professores do 1.º ciclo pela 
pianista Joana Gama. 

em 150 mil euros, montante 
que ultrapassa os 50% do 
custo total das obras. A remo-
delação contempla a criação 
de espaços e gabinetes para 
vários serviços (social, educa-
tivo, psicologia, entre outros) 

com vista a concentrá-los e 
torná-los mais acessíveis para 
a população. O protocolo foi 
assinado, no dia 29 de maio, 
em Castelo Branco.




