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Mais Refeições 
Escolares 
para o 1º CEB

A 21ª edição do Passeio Sénior 
rumou a Fátima no dia 13 de 
setembro, contando com a 
participação de 578 pessoas, 
incluindo a equipa de apoio e 
bombeiros.
O evento é da organização da 
Câmara Municipal de Sever 
do Vouga, que continua a 
contar com a contribuição 
das Juntas de Freguesia 
locais. O grande objetivo da 
autarquia é o combate ao 
isolamento e a luta por uma 
população mais ativa, com 
especial foco nos idosos. 
Iniciativas como esta têm 
um valor acrescentado para 
o concelho, dinamizando o 
convívio e a revisitação de 
pontos turísticos e religiosos 
portugueses.

Tradição cumprida 
com 21º Passeio Sénior

Na preparação do novo ano 
escolar, e seguindo orien-
tações do Agrupamento de 
Escolas, a autarquia decidiu 
apostar nas novas tecnologias 
no ensino, através da aquisi-
ção de tablets. 
A proposta aprovada pela 
Câmara Municipal, permitirá a 
utilização de tablets por escola 
e não por aluno, acautelando a 
sua utilização e preservação. 

Município ofereceu 
tablets para 1º ciclo 

Os tablets irão proporcionar a 
implementação de práticas pe-
dagógicas inovadoras, permitin-
do um maior envolvimento por 
parte dos aluno e uma apren-
dizagem otimizada, tirando 
partido de ferramentas digitais.
Assim, de acordo com o núme-
ro de alunos a abrangidos,fo-
ram adquiridos 153 aparelhos,  o 
que significou um investimento 
que ronda os € 31.365. 

Com o arranque de mais um ano escolar, o Mu-
nicípio de Sever do Vouga assegurou Programa 
de Generalização do Fornecimento de Refeições 
para os alunos do 1º CEB, tendo por base uma 
candidatura ao Ministério de Educação, em co-
laboração com o Agrupamento de Escolas. 
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 com as IPSS locais, para o assegura-
mento das refeições ao longo do ano letivo de 
2019/2020.

Decorreu em novembro a 
conferência “Famílias do 
Avesso”, organizada pela 
Rede de Intervenção na 
Violência Doméstica (RIVD) 
e a Comissão de Proteção 
de Crianças e Jovens (CPCJ) 
de Sever do Vouga. Acolhido 
pelo CAE, o evento abordou 
a temática das famílias, com 
especial foco na questão da 
violência doméstica.
Os três painéis debateram 
temas relacionados com a 
desconstrução do paradigma 
da intervenção no Sistema de 
Promoção e Proteção, novas 
perspetivas e focos para a in-
tervenção com famílias onde 
há violência e os recursos ne-
cessários para a intervenção 
em famílias com violência, . 
No total, esta iniciativa con-
tou com 110 participantes, 20 
palestrantes e 3 moderadores.
Estas iniciativas e momentos 

“Famílias do Avesso” no CAE 

de reflexão são mais um pas-
so no combate e prevenção 
da violência. De um modo 
global, faz-se um balanço 

bastante positivo das confe-
rências, estando a organiza-
ção à altura dos vários desa-
fios inerentes à sua gestão. 



O CAE de Sever do Vouga aco-
lheu em dezembro a peça “Cli-
chés: aqui não!”, resultante de 

Durante o ano foram rececio-
nadas 57 candidaturas, dentro 
das orientações previstas no 
Regulamento Programa para 
a Concessão de Apoios ao 
Desenvolvimento Cultural, So-
cial, Recreativo e Desportivo 
ao Associativismo do conce-
lho. Deste modo e de acordo 
com os planos e orçamentos, 
bem como o relatório de con-
tas apresentados pelos can-
didatos, após a avaliação das 
candidaturas o valor global de 
subsídios atribuídos pelo Mu-
nicípio foi de € 178.500  para o 
ano civil de 2019.
A sessão oficial de entrega 
dos respetivos subsídios às 
coletividades e associações, 
decorreu no dia 9 de agosto, 
no Salão Nobre da Autarquia.

Idosos sobem ao palco no CAE 

Município apoia IPSS 
com mais de 170.000€

Plataforma de formação 
com Projeto Erasmus+ 
Já começou mais uma fase do 
Projeto Transnacional Eras-
mus +, iniciado em 2018. 
A parceria entre a Câmara 
Municipal de Sever do Vouga, 
a Associação para a Educa-
ção e Valorização da Região 
de Aveiro (AEVA), através da 
Escola Profissional de Aveiro 
(AEVAEPA), a empresa A. Silva 
Matos Metalomecânica e o 
Instituto Politécnico do Porto 
(IPP), visa a cooperação na 
criação de uma metodologia 
de ensino nova.
Os trabalhos desenvolvidos 
contemplaram a definição 
dos conteúdos a incluir na 
plataforma digital e a inserção 
dos estudantes em estágios 
nas áreas da Metalurgia, Me-
cânica, Mecatrónica e Manu-
tenção Industrial. Encontram-
-se envolvidas empresas de 
Portugal, Espanha e Itália, nas 

quais os alunos serão acom-
panhados e avaliados, através 
de um programa de tutoria.

Promover a inclusão social, 
com foco no idoso, através de 
uma intervenção de proximi-
dade na comunidade – este 
é o principal objetivo do “Pro-
xim’IDADE”, o Contrato Local 
de Desenvolvimento Social de 
4.ª Geração (CLDS 4G) a ser de-
senvolvido em Sever do Vouga.
As ações previstas serão desen-
volvidas em torno dos eixos de 

Sever do Vouga ganha 
“Proxim’IDADE” 

intervenção do projeto: empre-
go, formação e qualificação; 
intervenção familiar/parental, 
preventiva da pobreza infantil; 
e apoio à população idosa. 
“Vamos trabalhar para que o 
“Proxim’IDADE” seja um con-
tributo efetivo para a coesão 
social do nosso território, dando 
especial atenção aos idosos”, 
afirma a coordenadora do 

CLDS 4G em Sever do Vouga, 
Zélia Marques; acrescentando 
que “através de ações socio-
culturais que promovam o 
envelhecimento ativo e a sua 
autonomia, bem como ações 
de combate à solidão e o iso-
lamento, queremos envolver 
toda a comunidade neste pro-
jeto que também contempla o 
voluntariado”. 

Os trabalhos terão continui-
dade em janeiro de 2020, em 
Pesaro, Itália.

uma parceria com o município 
de Ílhavo. Protagonizada pelo 
grupo de idosos do Espaço 

Maior Idade, estiveram, em pal-
co, cerca de 25 participantes. 
A plateia, com mais de 200 
espectadores, pôde assistir a 
um espetáculo que conciliou a 
comédia com o teatro musical, 
enquanto contou a história de 
uma encenadora ambiciosa 
que luta até ao fim pelo su-
cesso da sua companhia face 
às adversidades. O estímulo à 
reflexão do público acerca da 
adaptação à mudança foi a 
promessa da produção organi-
zada pela ADRIMAG, que, cer-
tamente, conseguiu cumprir.



Pelo segundo ano consecutivo 
foi atribuída à FicaVouga a clas-
sificação de EcoEvento – numa 
parceria entre a ERSUC-Resí-
duos Sólidos do Centro, Lda e a 
Câmara Municipal de Sever do 
Vouga. Este compromisso visa 
reduzir o impacto ambiental 
resultante do evento, através 
da gestão adequada de resí-
duos.
No Espaço Severi, foi criado e 

FicaVouga foi EcoEvento pelo 
segundo ano consecutivo 

Com o objetivo de sensibilizar 
a comunidade para o valor e 
importância da água, a AdRA 
e a Câmara Municipal de 
Sever do Vouga organizaram 
mais uma edição do Roteiro 
da Água. Os utentes do Lar de 

Seniores viajaram pelo 
Roteiro da Água 

O Município de Sever do Vouga 
aderiu a mais uma edição da 
Semana Europeia da Mobilida-
de, entre 16 e 22 de setembro, 
participando no Dia Europeu 
sem Carros com o encerra-
mento da Rua do Comércio no 
dia 22 de setembro.

Semana Europeia da Mobilidade

A antiga ETAR em Pessegueiro do Vouga deu 
vida a uma nova obra que já era precisa há 
algum tempo. Sever do Vouga é um concelho 
de natureza e água com muito potencial e, 
segundo o presidente da autarquia severense, 
“a ETAR veio dar resposta ao que é uma priori-
dade do concelho – a preocupação ambiental 
– nomeadamente o abastecimento de água 
e o saneamento”; sendo que só seria possível 
graças à AdRA. A ETAR corresponde a uma so-
lução para determinados problemas, como era  
o exemplo da descarga de sólidos diretamente 
no rio Vouga, sem tratamento.  

AdRA inaugurou 
ETAR em Sever 
do Vouga 

implementado um sistema de 
recolha seletiva para deposição 
de resíduos de embalagens. 
Estes foram recolhidos e enca-
minhados para as instalações 
da ERSUC, onde foram triados 
e enviados para reciclagem.
Sensibilizar a comunidade para 
a adoção de práticas ambien-
talmente sustentáveis é o 
objetivo da Câmara Municipal 
de Sever do Vouga.

Dia do Centro Social Maria da 
Glória e alunos da Universida-
de Sénior do Rotary Clube de 
Sever do Vouga embarcaram 
numa viagem que acompa-
nhou o percurso da água no 
nosso concelho.

O objetivo é que as pessoas 
partilhem os passos que dão 
para uma deslocação mais in-
teligente! Pretende-se expandir 
o  formato da atividade para 
que esta decorra durante o ano 
inteiro e criar uma comunida-
de online, focada no transporte 

Com esta iniciativa, que in-
tegra o plano de atividades 
desenvolvidas no âmbito do 
Programa Bandeira Azul 2019, 
“queremos valorizar a água, 
recurso imprescindível à vida”, 
explica a autarquia severense.

sustentável na Europa.
Esta edição, com o tema “Ca-
minhar e Pedalar em Seguran-
ça” e sob o slogan “Mantém-te 
ativo e caminha connosco” pre-
tende evidenciar que caminhar 
e pedalar traz benefícios para a 
saúde e para o meio ambiente. 



Entrou em vigor o Regula-
mento Municipal de Incentivo 
à Criação de Gado Tradicional 
– Raça Arouquesa, criado pela 
Câmara Municipal de Sever 
do Vouga. Considerando que 
“a produção de gado bovino 
de raça arouquesa é bastante 
insuficiente na região”, o apoio 
visa contrariar este cenário.
Com o incentivo, a Câmara 
Municipal de Sever do Vouga 
pretende, como explica o pre-
sidente António Coutinho, dar 
o seu contributo para “fazer 
renascer a tradição de criação 
do gado tradicional e pro-
mover também a defesa do 
património genético da raça 
arouquesa, cuja produção con-
tribui para o desenvolvimento 
económico do concelho”.

Câmara Municipal incentiva a 
produção da raça arouquesa 

Com uma dotação de 50 mil 
euros, o Orçamento Participa-
tivo de Sever do Vouga teve 
um grande envolvimento da 
comunidade, ao registar um 
número recorde de partici-
pação, com 6.573 votos. Os 
projetos “Vilarinho’s Board 
Walk” (976 votos) e “Um Ponto 
de Observação do rio Gresso” 
(778 votos) venceram a 3ª edi-
ção da iniciativa, cujo anúncio 
dos vencedores foi feito na 
última noite da FicaVouga, a 4 

Orçamento Participativo 
registou recorde de votação

Decorreu a 4ª Campanha de Natal promovida 
pelo Município de Sever do Vouga, dirigida a todas 
as casas do comércio tradicional local. Esta inicia-
tiva tem como objetivo dar o seu  contributo para 
a dinamização do comércio local e sensibilizar 
a população para a vasta  oferta que o concelho 
possui, levando  os consumidores a reconhecerem 
as compras  feitas em Sever do Vouga como uma 
alternativa competitiva. 
Para além disso, foi uma aposta no apoio à divul-
gação do concelho, garantindo simultaneamen-
te a sua diferenciação através da  promoção de 
locais e serviços de interesse turístico e cultural. 
Como parte do incentivo foram atibuídos pré-
mios  para quem participou na Campanha e foi 
contemplado no sorteio final.

“Neste Natal, 
compro no 
Comércio 
Tradicional” 

Os Municípios integrantes da 
ADRIMAG receberam o con-
vite de adesão a um projeto 
de geminação e a Câmara 
Municipal de Sever do Vouga 
abraçou esta oportunidade 
para fortalecer laços com a 
autarquia de Porto Novo - 
Cabo Verde.
A parceria assenta em desen-
volver visitas de intercâmbio por 
parte dos municípios, de modo 
a comunicar e trocar informa-
ção regularmente entre os ser-
viços técnicos das autarquias.
Ambos os Municípios reco-
nheceram a necessidade 
de desenvolver programas 
conjuntos em diversas áreas, 

Reforço de laços com 
autarquia de Porto Novo

de agosto. Fortalecer a demo-
cracia, ao aproximar a comu-
nidade da gestão pública, é o 
objetivo da Câmara Municipal.
Os projetos, que possuem 
uma forte componente turís-
tico ambiental, contribuem 
para a promoção de todo o 
concelho, sendo capazes de 
captar visitantes para usufruí-
rem da paisagem severense. 
A realização destes projetos 
terá de ocorrer até ao final do 
ano de 2020

nomeadamente educação e 
formação profissional, ao nível 
das energias renováveis, da 
proteção civil e da agricultura. 

Estes projetos irão potenciar a 
troca de experiências e a aqui-
sição de novos conhecimentos 
e competências.



Três dias de comemoração, 
com atividades dirigidas a 
diferentes faixas etárias. A Bi-

10 anos de Biblioteca Municipal 

Espaço Severi com 
novidades na FicaVouga
A FicaVouga abriu as suas por-
tas no dia 31 de julho e o Espa-
ço Severi encheu na primeira 
noite que teve como cabeça 
de cartaz os D.A.M.A. Com 
mais de 40 horas de música, 
o certame que mais uma vez 
teve entrada gratuita, foi um 
convite para descobrir Sever 
do Vouga.
Com um cartaz musical de 
elevada qualidade, artistas de 
renome no panorama na-
cional e muitos talentos da 
região, o evento de cinco dias  
excedeu as expetativas. Além 
da música que se fez ouvir nos 
diferentes palcos e espaços do 
recinto, a gastronomia, com 
a área de restauração e as 
tasquinhas das associações e 
bares, foi outro dos atrativos, 

O CAE de Sever do Vouga teve mais um ano de 
vida repleto de possibilidades artísticas para 
comunidade. Durante vários meses, o espaço 
de apresentação acolheu cerca de três dezenas 
de eventos, que serviram como convite a todos 
aqueles que procuram experienciar os vários 
espetáculos e aproveitar a  cultura das várias 
propostas apresentadas.
As ações realizadas são o reflexo do esforço de 
aproximação e envolvimento da comunidade 
com a cultura. É importante referir o papel da 
autarquia como órgão que apoia, não só as en-
tidades locais, mas também nacionais, enquan-
to coprodutora de espetáculos que percorrem 
o país, elevando o nome do nosso concelho.

Três dezenas 
de eventos 
no CAE

Património ilustrado 
em tinta da china 
Inserido no programa das Jor-
nadas Europeias do Patrimó-
nio, realizou-se um workshop 
de Ilustração no Museu Muni-
cipal, dinamizado pelo artista 
Bastiana Angélico, autor da 
exposição temporária “261, Por 
Terras de Sever”, patente até 
26 de Outubro.
A iniciativa contou com a parti-
cipação de oito elementos, do 
concelho e não só, revelando-se 
uma oportunidade de aprendi-
zagem e diversão, abrangendo 
diferentes formas de patrimó-
nio, como as alminhas, o pelou-
rinho ou o cruzeiro.

blioteca Municipal de Sever do 
Vouga comemorou uma déca-
da de serviço público e provou 

mais uma vez ser um equipa-
mento cultural vivo aberto à 
comunidade que serve.
“Nada disto faria sentido sem 
as pessoas que participam nas 
atividades”, afirmou o vice-
-presidente Almeida e Costa. 
“É um espaço que acompanha 
a nossa população do nascer 
ao envelhecer e isso enche-nos 
de orgulho. O aniversário é da 
Biblioteca, mas quem está de 
parabéns é quem a mantém 
viva através da sua participa-
ção”, acrescentou.
Este ano, o aniversário teve 
como convidada especial a ilus-
tradora Margarida Botelho que, 
durante os três dias, dinamizou 
diferentes ações educativas.

aos quais se somou o artesa-
nato. A completar o programa, 

houve várias atividades para 
todos os gostos.



A peça de teatro “O Pequeno 
País dos Frutos”, baseada na 
obra literária com o mesmo 
título, de João Pedro Mésseder, 
estreou em de outubro no CAE,  
esgotando a sua lotação. O mes-
mo sucedeu nas três sessões de 
antestreia direcionadas ao 5º e 6º 
ano, estando presentes cerca de 
180 crianças no total.
Em homenagem a Sever do 
Vouga e ao mirtilo, a obra foi 
abordada de modo a ser retra-
tada em palco de uma forma 
particular, através do teatro 
de objetos, e concebida em 
formato itinerante. Para Almei-
da e Costa, vice-presidente da 
Autarquia, “será um orgulho 
apresentar a peça em outros 
concelhos promovendo a nos-
sa terra através da cultura.”

“O Pequeno País dos Frutos” 
em teatro de objetos 

O final de outubro foi marcado 
pelo acolhimento da celebração 
da gastronomia da Região de 
Aveiro, rica em sabores e aro-
mas excecionais, sendo organi-
zadas experiências em Sever do 
Vouga, Águeda, Ovar e Aveiro. 
A iniciativa é promovida pela 
Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro, da qual Sever 
do Vouga faz parte, no âmbito 
do projeto Produto Turístico 
Integrado num esforço concer-
tado e partilhado de promoção 
turística sustentável.
Sever do Vouga oferece o seu ex-
traordinário património natural 
ao evento desde as várias ativi-
dades gastronómicas ao simples 
disfrutar do riquíssimo patrimó-
nio natural do concelho. Este 
evento veio reforçar a importân-
cia das paisagens e, simultanea-
mente, permitir abordar áreas 
da saúde e bem-estar. 

Sever do Vouga Ao Sabor da Ria 

Em parceria com a Severi – Associação Cultural 
de Expressão Dramática, o Museu Municipal de 
Sever do Vouga acolheu o projeto “Há Gente no 
Museu!”, que contou a história do concelho e 
apresentou o Museu com uma grande dose de 
humor. Abordam-se temas desde a pré-história 
aos mirtilos através de uma grande interação 
com a audiência. 
O projeto recebeu mais de 200 espectadores, 
dos quais 48 menores e 57 famílias, fazendo-se 
um balanço muito positivo do mesmo.
Após os espetáculos de sucesso no Museu, o 
projeto foi, também, editado em livro e vídeo. 
Um livro ilustrado, em que o leitor poderá não 
só recordar o texto da peça, mas também 
conhecer as biografias dos atores e encenador, 
os parceiros do projeto, as partilhas na comuni-
cação social e nas redes sociais. Saiba mais no 
website/blog do Museu Municipal” 

“Há Gente no Museu!” 
+ Novos formatos 

Depois de mais um mês de 
tradição gastronómica em 
Sever do Vouga, faz-se um ba-
lanço francamente positivo da 
8ª edição da Rota do Cabrito, 
que contou com a adesão de 
13 restaurantes.
O evento excedeu as expeta-
tivas e os resultados do ano 
anterior. Para a Autarquia, esta 
é uma iniciativa que justifica 
ser mantida e assim como se 
divulgar para que, efetivamen-

8ª edição da Rota 
do Cabrito excede 
expectativas 

te, se promova o desenvolvi-
mento local.
Esta atividade promove o 
território severense, nomea-
damente, as paisagens, as 
gentes, a cultura local, a gas-
tronomia e o património no 
seu todo. O Município encon-
tra-se de braços abertos para 
receber os seus visitantes, aos 
quais pretende transmitir a 
essência do concelho e convi-
dando ao seu regresso.
 



Em novembro, Sever do Vouga 
foi palco para o encerramento 
das gravações para a longa-
-metragem “Irregular”, pro-
duzida por Diogo Morgado, 
com a participação do ator 
Pedro Teixeira. A Câmara Mu-
nicipal geriu toda a logística 
necessária para que a equipa 
pudesse aceder aos espaços 
pretendidos, nomeadamente 
à Ecopista e Ponte do Poço de 
Santiago, na qual decorreram 
as últimas filmagens.
Os atores demonstraram um 
grande interesse pelo território 
e pelas paisagens severenses, 
fazendo também referência 
ao acolhimento caloroso que 
receberam. Houve, ainda, um 
manifesto de intenção por par-

Município escolhido por Diogo 
Morgado para Longa-metragem

O 18º aniversário o Centro das Artes do Espetá-
culo de Sever do Vouga foi celebrado em gran-
de, com a apresentação de várias iniciativas 
culturais. Os dias 15 e 16 de novembro tiveram 
uma programação que representou o talento 
severense e a cultura regional.
Participaram mais de 600 pessoas neste 
evento que representou a comemoração de 
memórias e encontros, encerrando-se, assim, 
um ciclo essencial para o crescimento do CAE 
e iniciando-se uma nova jornada.

Centro das Artes do Espetáculo 
celebra a maioridade

O projeto “Portuguese Mills 
- Rota dos Moinhos de Portu-
gal”, elaborado por uma equi-

“Portuguese Mills - Rota dos 
Moinhos de Portugal” 

O Parque Natural da Cascata da Cabreia, em 
Sever do Vouga, foi palco  para a realização de 
um vídeo musical protagonizado pelo músico 
e compositor Rodrigo Serrão com um instru-
mento  único no país – Chapman stick (uma 
mistura de  piano, guitarra,  contrabaixo e har-
pa, num só instrumento), Rodrigo Serrão ele-
geu as belas paisagens de Sever do Vouga para 
o seu vídeoclipe, captando imagens da cabreia, 
na ponte do poço de Santiago por entre outros 
locais, dando a conhecer o concelho como um 
destino por excelência para a prática de turis-
mo de natureza.

Rodrigo Serrão escolhe 
a Cabreia para videoclipe

No âmbito do Projeto “Produto 
Turístico Integrado” da Comuni-
dade Intermunicipal da Região 
de Aveiro – (CIRA) decorreu 
mais uma ação de reconheci-
mento e avaliação de edifícios 

Turismo acessível a todos 
e espaços públicos, bem como 
restauração e hotelaria. 
Esta realizou-se no sentido de 
avaliar as condições de acessi-
bilidade universal, garantindo a 
igualdade de oportunidade para 

todas as pessoas, no momento 
da escolha de uma experiência 
turística que tem como finali-
dade  disponibilizar esta infor-
mação a todos os  que sejam  
prescritores de turismo acessível. 

te dos atores em regressar à 
Capital do Mirtilo para desen-
volver eventuais realizações 
cinematográficas, destacando 

o facto de Sever do Vouga reu-
nir as condições paisagísticas e 
patrimoniais adequadas para 
os seus projetos.

pa de técnicos das Câmaras 
Municipais de Sever do Vou-
ga, Albergaria-a-Velha, Águe-

da, Nelas e Vagos, foi um dos 
três vencedores do programa 
ALA+T – Programa Nacional 
de Qualificação para a Admi-
nistração Local Autárquica 
para o Turismo e reconhecido 
e distinguido pelo IPDT e pelo 
Turismo de Portugal, como 
um projeto inovador, com ele-
vado grau de inovação, coope-
ração territorial e contributo 
para a valorização dos desti-
nos e das suas comunidades.
Por este motivo, será apoiado 
financeiramente através de 
uma candidatura ao Regime 
Geral dos Financiamentos do 
Turismo de Portugal – RegFin. 



Dois dias, 16 equipas, mais de 200 participantes 
e sete freguesias unidas pelo futebol. O InterFre-
guesias, que decorreu nos dias 20 e 21 de julho, 
no Estádio Municipal dos Padrões, foi uma ver-
dadeira festa do desporto que lotou as bancadas 
com alegria.
Estiveram em competição três escalões: Iniciados 
(2004, 2005 e 2006), Infantis (2007, 2008 e 2009) e 
Traquinas (2010, 2011 e 2012), que mostraram que 
o futebol é também convívio e partilha.
O InterFreguesias é uma iniciativa da Câmara 
Municipal de Sever do Vouga, com a colaboração 
da Escola de Futebol SeverFintas e com o apoio 
das Juntas de Freguesia locais.

InterFreguesias uniu Sever 
do Vouga com futebol

A última prova do Campeona-
to de Portugal de Ralicross, 
Kartcross e SuperBuggy de 
2019, realizou-se em outubro 
e foram cerca de 50 os con-
correntes que se apresenta-
ram na 8ª e última jornada do 
Campeonato. Com os títulos 
de 3 das 7 divisões ainda por 
decidir, bem como os vice-
-campeonatos e restantes 
lugares das outras divisões a 
prova severense foi decisiva 
para  o campeonato.
Apesar das condições atmos-
féricas adversas  para o último 
dia de Ralicross, o evento con-
tou com muita competição e 
público no Circuito do Alto do 
Roçário.
Estiverem presentes repre-
sentantes da FPAK - Fe-
deração Portuguesa de 
Automobilismo e Karting 
que verificaram, no terreno, 

Ralicross fechou 
45ª edição com sucesso 

O Vouga Trail irá ocorrer em Sever do Vouga 
em janeiro de 2020, sob a organização da As-
sociação AZtrail, em parceria com o Município. 
A competição está inscrita no campeonato 
nacional de Trail.  Este é um evento de Trail 
Running (corrida de montanha) e irá integrar 
três provas competitivas, uma caminhada não 
competitiva e um evento inclusivo destinado 
aos mais pequenos.
Com início no lugar da Senhorinha e fim no 
Parque Urbano de Sever do Vouga, este evento 
pretende chegar a todos. A correr ou a cami-
nhar, e com distâncias para todos os gostos, o 
convívio e a boa disposição estão garantidos na 
Capital do Mirtilo.

Sever do Vouga 
recebe prova 
do Circuito 
Nacional de Trail 

Entre outubro de 2019, Sever do Vouga foi 
representado na prova rainha da modalidade 
de OCR por André Santos, em Londres. Para 
André, “foram dias de muita aprendizagem e 
de novas experiências”, na companhia dos me-
lhores atletas do mundo.
Juntamente com os restantes membros, André 
Santos representou em grande as cores nacio-
nais, levando o nome da capital do mirtilo mais 
longe. Contou, também, com o apoio e acom-
panhamento do Município de Sever do Vouga 
na sua participação no campeonato. “Conti-
nuarei a promover a nossa terra por esse país e 
mundo fora”, partilhou, orgulhosamente.

Severense 
no mundial 
de OCR 

o esforço do Vouga Sport 
Clube no melhoramento das 

infraestruturas na zona do 
público, com o melhoramento 
da bancada e na zona da saí-
da de emergência, no parque 
de concorrentes.



Arrancou, em novembro, a 
5ª edição do concurso de 
ideias “Lança o Teu Futuro!”, 
com o apoio da Sanjotec - 
Parque de Ciência e Tecnolo-
gia, da Escola Profissional de 
Aveiro e do Agrupamento de 
Escolas de Sever do Vouga.
Visa-se continuar, ano após 
ano, a fomentar uma cultura 
de empreendedorismo em Se-
ver do Vouga, paralelamente à 
aquisição de conhecimentos e 
ao desenvolvimento de capa-
cidades importantes para con-
seguir transformar as ideias 
em negócios sustentáveis. 

Concurso de Ideias incentivou 
o empreendedorismo jovem 

O Vougapark – Centro de 
Inovação foi um dos 4 no-
meados a nível nacional nos 
South Europe Startup Awards 
(SESA), para a categoria de 
Best Accelerator or Incubator 
Program, entre as mais de 
130 incubadoras em Portugal. 
A entidade severense foi a 
única selecionada entre as 12 
que fazem parte da Incuba-
dora de Empresas da Região 
de Aveiro (IERA).
Os SESA são um circuito 
dos Global Startup Awards, 
a maior competição de 
startups, iniciada em 2012. 
Engloba mais de 60 países 
e divide-se em 7 regiões da 
Europa, Ásia e África. O con-
curso visa o filtro e o apoio de 

Vougapark nomeado 
para concurso europeu

O VougaPark marcou presen-
ça no XIII Encontro Ibérico de 
Parques de Ciência e Tecnolo-
gia Portugueses e Espanhóis, 
que decorreu nos dias 21 e 22 
de novembro.
A Ilha de São Miguel, nos 
Açores, foi o cenário para este 
encontro e também para a 
celebração dos 20 anos da 
TecParques. Esta iniciativa 
teve como objetivo a pro-
moção de sinergias entre os 
parques espanhóis e portu-
gueses.
O encontro permitiu a aquisi-
ção de uma maior visibilidade 
tanto do Vougapark como da 
própria região de Sever do 
Vouga. Houve também tem-

Vougapark participa 
em Encontro Ibérico

O Vougapark – Centro de Inovação vai promo-
ver, a 09 de Maio de 2020, um Training Camp - 
ação de teambuilding do ecossistema empreen-
dedor do VougaPark.  Esta iniciativa vai contar 
com um conjunto de dinâmicas de grupo para 
fomentar o espírito de equipa e desenvolver um 
conjunto de soft skills, que culminará numa ca-
minhada aquática, com a descida do rio Gresso. 
A ação é dinamizada em parceria com a De-
safios - Desporto e Aventura e a Associação 
Union Fraternelle Portugal, associando-se à 
causa AME o Afonso – um dos 9 bebés portu-
gueses com Atrofia Muscular Espinhal. Todos 
os contributos angariados com a inscrição 
reverterão a favor desta causa.

VougaPark 
promove 
Training Campentidades-chave nos ecossis-

temas nacionais, regionais e 
globais, bem como a criação 
de uma rede de contactos de 

empreendedorismo, através 
da criação de oportunidades 
de parcerias, investimentos e 
trocas comerciais. 

po para momentos informais, 
que estreitaram relações com 
gestores de outros parques e 

até à aproximação dos países, 
o que poderá originar parce-
rias no futuro.




