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AGENDA DIGITAL 
SEMBRO 2016

O mês de setembro é, para a maioria das pessoas, um mês de 
regresso... às aulas, ao trabalho!

Inicia-se mais um ano letivo e, como sempre, a autarquia está 
empenhada em contribuir para que o mesmo decorra da me-
lhor forma. Estamos a desenvolver todos os esforços para que 
nada falte aos nossos jovens estudantes no arranque das aulas.

De 1 a 30 de setembro de 2016, os 26 projetos finalistas do 
Orçamento Participativo estarão a votação, de modo a encon-
trar os que irão integrar as Grandes Opções do Orçamento e 
Plano para 2017, até ao limite máximo de 500.000 euros. Com 
a sua participação está a contribuir para que se concretizem 
os projetos que considera relevantes para o nosso concelho. 
Participe!

Setembro é também o mês do Largo 1º de Maio receber mais 
uma edição da Festa do Leitão à Bairrada de Águeda, uma or-
ganização da Associação Comercial de Águeda, em parceria 
com a Câmara Municipal.
No que respeita à área empresarial, estamos a desenvolver 

negociações para aquisição de terrenos com o objetivo de am-
pliarmos o Parque Empresarial do Casarão, bem como a con-
sequente alteração do Plano de Pormenor.

Entretanto, foi assinado o contrato-promessa de compra e 
venda de bem futuro (lote com 62000m2) entre o Município de 
Águeda e a FJ Bikes Europe, Lda.000
A referida empresa pretende construir uma unidade industrial 
para fabrico de bicicletas de gama média/alta e bicicletas elétri-
cas destinadas ao mercado europeu e dos EUA.
A execução deste projeto, cujo valor de investimento ronda os 
8,2 milhões de euros, irá gerar cerca de 100 postos de trabalho.

Desejo a todos os que vivem, trabalham ou estudam em Águe-
da um bom regresso!

João Clemente
Vereador da Câmara Municipal de Águeda

MENSAGEM DO VEREADOR



PROGRAMAÇÃO



Exposição “O Vouguinha” 
Posto de Turismo
O Município de Águeda pretende promover no concelho e na região, em co-
laboração com o Núcleo Museológico de Macinhata do Vouga, uma exposição 
dedicada ao “Vouguinha” no Posto de Turismo de Águeda.
Pretende-se com esta exposição a divulgação da linha do Vouga, da sua história e 
património associado, visando sobretudo a promoção do Núcleo Museológico de 
Macinhata do Vouga, bem como uma maior utilização do comboio nas deslocações 
(turísticas e quotidianas). 

Horário: Todos os dias, exceto aos feriados, das 10h00 às 13h00 e das 
14h00 às 18h00.

ATÉ 30 SET

http://www.cm-agueda.pt/



VI Campeonato Boccia Sénior LAAC
Pavilhão Gimnodesportivo da LAAC
Organizador: LAAC em parceria com a CMA

A LAAC, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda, realiza o VI Campeo-
nato Boccia Senior.
O evento vai decorrer ao longo de todo o dia, no pavilhão da LAAC, em Aguada 
de Cima, e vai contar com mais de uma centena de participantes.

08 

http://www.cm-agueda.pt/

QUINTA - FEIRA
DURANTE TODO O DIA

18

Corrida e Caminhada Solidária CMMCA
Rua Celestino Neto (em frente ao GiCA)
Organizador: CMMCA

http://www.cm-agueda.pt/

DOMINGO
      10H00

A Ativa+, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda, realiza, dia 18 de 
setembro, a 4ª edição da Corrida/Caminhada Solidária, prevendo-se a participa-
ção de mais de oito centenas de pessoas, à semelhança do que tem acontecido 
todos os anos, desde que este evento tem vindo a ser realizado.

As receitas desta iniciativa, este ano, vão reverter para o Centro Social Arco-Irís,
de Paradela.



Sernada a Todo o Vapor
Sernada do Vouga - Junto ao Rio
Organizador: Mudar de Linha associação Cultural e Recreativa

Um evento recreativo e cultural, que se realiza ao ar livre. Com este evento 
pretende-se não somente festejar o aniversário da criação da associação mas 
igualmente oferecer actividades culturais diversificadas ao público em geral e 
aos sernadenses. Assim este ano, aquando da sua visita poderá: usufruir da 
música ambiente; animação de rua; descida do rio Vouga em barcos improvisa-
dos e comes e bebes.

18 

http://www.cm-agueda.pt/

18

Descida do rio Vouga com 
barcos improvisados
Sernada do Vouga - Junto ao Rio
Organizador: Mudar de Linha associação Cultural e Recreativa

http://www.cm-agueda.pt/

DOMINGO
      11H00

No âmbito de evento cultural e recreativo Sernada a Todo o Vapor, apresenta-
mos e divulgamos a nossa descida do rio. Estão abertas as inscrições a todos os 
que queiram participar. Haverá a atribuição de prémios; 1º, 2º e 3º lugares para 
quem ou para a equipa que melhor pensar, construir e  criar o seu barco.

Para mais informações contactar: 
mudardelinha@gmail.com / 931725202 / 914530166 ou através
da nossa página facebook Mudar de Linha Associação.

DOMINGO
      10H00



15ª edição do Festival 
O Gesto Orelhudo

21 A 25 

http://www.cm-agueda.pt/

QUARTA-FEIRA A DOMINGO

Quinze edições de orelhas no ar. E dez anos consecutivos 
desde que o festival se tornou uma iniciativa conjunta da 
d’Orfeu AC e do Município de Águeda. O Gesto Orelhudo or-
gulha-se de ser, além de festival transdisciplinar pioneiro no 
país, uma das causas primeiras do desmame cultural, artísti-
co e criativo que fez crescer, abrir horizontes e amadurecer a 
atual geração consumidora de cultura em Águeda.
 
Ano após ano, somam-se as grandes noites e as soberbas 
memórias, nunca se sabendo quando estamos perante um 
novo momento de viragem para tão orelhuda ideia de fes-
tival. Tão ao gosto do próprio público, que sempre quer ser 
surpreendido de novo.
 
Nesta 15ª edição, regressamos ao Espaço d’Orfeu, também 
ele um local em fase de transformação. E, se no ano pas-
sado, celebrámos em dezembro, desta vez atravessamos o 
calendário de volta e teremos O Gesto Orelhudo ainda em 
setembro! Por boas razões.

A parceria com o evento Águeda +B, que fará a cidade viver 
sentada em bicicletas a 24 e 25 de setembro, estimula algumas 
das propostas do festival e o próprio modelo da programação, 
estendendo-se este O Gesto Orelhudo de quarta-feira até do-
mingo ao fim do dia.
 
Vamos viver esta 15ª edição do Festival “O Gesto Orelhudo” 
em roda livre!

QUARTA 21
21h30 | Espaço d’Orfeu
Pozzo - O Porco Que Dança

22h45 | Espaço d’Orfeu
Omiri 

QUINTA 22
21h30 | Espaço d’Orfeu
Samuel Úria
Carga de Ombro

22h45 | Espaço d’Orfeu
Claiana

SEXTA 23
22h00 | Espaço d’Orfeu
Bowjangles (Reino Unido)
On the Box

23h30 | Espaço d’Orfeu
Os Improváveis
Improfado

SÁBADO 24
22h00 | Espaço d’Orfeu
Retimbrar
Arraial

23h30 | Espaço d’Orfeu
Puncture Kit (Austrália)

DOMINGO 25
18h30 | Espaço d’Orfeu
Mobil (Espanha)
La Güasa

SÁBADO + DOMINGO
Em parceria com Águeda +B* @ Ruas 
da Baixa

14h00 (sáb/dom)
Garabato de Bicicleta | Guixot de 8 
(Barcelona)

16h00 (sáb/dom) 
Kamishibai | Museu do Brincar

17h30 (sábado) 
Triciclo Vivo c/ Bike Sound System 

19h00 (sábado) 
Puncture Kit (Austrália)

17h30 (domingo) 
Arruada até à Venda Nova** | Retim-
brar & opÁ!

18h30 (domingo) 
Espetáculo de encerramento | Mobil 
@ Espaço d’Orfeu

*Entrada livre na programação do 

Águeda +B (sábado e domingo), incluindo 
espetáculo de encerramento no Espaço 
d’Orfeu

**A arruada até à Venda Nova será antece-
dida por Oficina de percussão com os
Retimbrar, utilizando materiais de bicicle-
tas, a partir das 14h30. 

INSCRIÇÕES: d’Formação <dformacao@
dorfeu.pt> ou 936 006 313

BILHETES*

Bilhete diário: 9€
Passe 2 noites: 15€
Passe Orelhudo: 20€

*desconto 50% para portadores Cartão 
d’Orfeu ou <12 anos.

ONDE COMPRAR

· Espaço d’Orfeu, a partir de 8 setembro, 
de 2ª a 6ª feira, das 10h00 às 12h00 e das 
15h00 às 18h30
· No local, nas noites do festival, a partir de 
60 minutos antes do espetáculo
· Para compra à distância contactar pelo 
email dorfeu@dorfeu.pt ou telefone 
234 603 164

http://www.cm-agueda.pt/



Semana Europeia da Mobilidade 
e Dia Europeu Sem Carros
“Águeda + B” – Instituto do Vinho e da Vinha 

23 A 25 SET

http://www.cm-agueda.pt/

Esta Semana é comemorada em Águeda há vários anos, juntando-se o 
município aos demais que, por todo o país e Europa, se multiplicam na 
promoção de ações para uma mobilidade mais sustentável, onde ganha 
destaque a bicicleta.
 
Este ano e sob o tema “Mobilidade inteligente. Economia forte”, Águeda 
destaca-se pela dinamização do Águeda + B (Águeda + bicicletas). De 23 a 
25 de setembro serão várias as iniciativas originais, eventos, exposições e 
workshops em torno da bicicleta, que juntarão no IVV e pela cidade público 
em geral, associações, empresas, universidades, entre outros. (Programa 
anexo e em permanente atualização).

SEXTA-FEIRA A DOMINGO

23 SETEMBRO
SEXTA FEIRA

 14h00 - 18h00
1º Encontro Nacional Fazedores&Invento-
res
Marcas e Serviços de componentes de bi-
cicletas!

 18h30
Espetáculo Abertura +B

 19h00
Inauguração da Exposição Fazedores&In-
ventores Portugueses

  22h00
Festival O Gesto Orelhudo
Espaço d’Orfeu

24 SETEMBRO
SÁBADO

 14h00 - 19h00
Jogos para toda a Família
Gabarato de Bicicleta
Barcelona|Catalunha

 15h30
Tour Industrial* |Abimota

 16h00
Kamishibai
Portugal

 17h00
Workshop Bicicleta

 17h30 
Bike Sound System

 19h00  
Puncture Kit The Bicycle Drum-
mer
Austrália

 20h00 
Fim de actividades ciclaveis na 
baixa

 22h00 
Festival O Gesto Orelhudo
Espaço d’Orfeu

25 SETEMBRO
DOMINGO

 9h00
Abertura das Actividades

 9h30
Saída Cicloturismo

 11h00
Tour Industrial* |Abimota

 12h00 |13h30
Logotipo Humano da Bicicleta
Estádio Municipal de Águeda

Actividades de Animação:
Puncture Kit
The Bicycle Drummer
Áustralia

 14h00 |18h00
Jogos para toda a família
Gabarato de Bicicleta
Barcelona | Catalunha

 16h00
Kamishibai
Portugal

 17h30
Arruada Retimbrar & Opá

 18h30
Espectáculo Encerramento 

Festival O Gesto Orelhudo
Espaço d’Orfeu

Mobil
La Güasa |Espanha

http://www.cm-agueda.pt/



CERCIAG em Movimento
Instituto da Vinha e do Vinho em Águeda
Organizador: CERCIAG em parceria com a CMA

23 E 24 

http://www.cm-agueda.pt/

SEXTA - FEIRA E SÁBADO
DURANTE TODO O DIA

A CERCIAG, em parceria com a Câmara Municipal de Águeda, realiza, nos dias 
23 e 24 de setembro, mais uma edição do “Cerciag em Movimento”.

Para além das iniciativas que vão decorrer no Instituto da Vinha e do Vinho, está 
também prevista a realização de mais uma prova de ciclismo da ANDDI, bem como 
a realização de um campeonato de judo, a decorrer no dia 24, no pavilhão do GICA.

24

Campeonato de Portugal de Ciclismo 
– Circuito de Águeda 2016  (Prova ANDDI)
Organizador: ANDDI-Portugal em parceria com a CMA

http://www.cm-agueda.pt/

SÁBADO

A ANDDI, em parceria com o Município de Águeda, realiza, no dia 24 de se-
tembro, a partir das 14 horas, mais uma edição do Campeonato de Portugal 
– Circuito de Águeda.

Esta é mais uma prova inserida na parceria que a autarquia tem com a instituição 
e está inserida no programa do Cerciag em Movimento.



Torneio de Judo
Ginásio Clube de Águeda em Águeda
Organizador:CERCIAG em parceria com a CMA

24 

http://www.cm-agueda.pt/

SÁBADO

No âmbito do CERCIAG em Movimento, a instituição aguedense, com o apoio 
da Câmara Municipal de Águeda, realiza um campeonato de Judo, a decorrer 
no pavilhão do GICA, durante a tarde do dia 24 de setembro.

25

Domingo Desportivo CMMCA
Rua Celestino Neto (em frente ao GiCA)
Organizador: CMMCA

http://www.cm-agueda.pt/

DOMINGO

O Centro Municipal de Marcha e Corrida realiza, no 25 de setembro, a partir 
das 9 horas, mais uma iniciativa: Trata-se de mais um Domingo Desportivo, 
iniciativa que conta com o apoio de alguns ginásios do município, que têm pre-
vistas atividades para todos os que queiram participar. Mais informações junto 
dos técnicos do CMMC de Águeda.



http://www.cm-agueda.pt/

Dia Mundial do Turismo 

O Dia Mundial do Turismo, assinalado pela Organização Mundial do 
Turismo (agência das Nações Unidas) no dia 27 de setembro, é este ano 
subordinado ao tema do Turismo Acessível. Turismo acessível ou turismo 
para todos, é sobre a criação de ambientes que podem atender às neces-
sidades de todos nós, a viajar ou em casa. 

Quer seja pela ocorrência de uma deficiência, ainda que temporária, famílias 
com crianças pequenas, ou o envelhecimento da população, em algum momen-
to das nossas vidas, todos beneficiamos da acessiblidade.

27
TERÇA-FEIRA

Tarde Sénior
Organizador: CMA

A Câmara Municipal de Águeda realiza, no dia 30 de setembro, mais uma 
edição das Tardes Seniores de 2016.

Desta vez, o espaço de animação é dedicado à dança e vai contar com mais de 
centena e meia de utentes das IPSS’s do Município de Águeda.

30

http://www.cm-agueda.pt/

SEXTA - FEIRA



Encontro com o Vinho e Sabores 
Bairrada 2016
Centro de Alto Rendimento de Sangalhos

30 SET A 02 OUT 

http://www.cm-agueda.pt/

O Município de Águeda participa no Encontro com o Vinho e Sabores Bairrada 
2016, um evento que vai na sua 4ª edição e pretende aprofundar a afirmação 
da identidade Bairrada, a promoção dos seus produtos mais emblemáticos, 
como sejam os vinhos e espumantes da região, mas também a sua gastronomia 
impar, com destaque para o leitão e a sua riquíssima doçaria regional.

Este é um evento que atrai milhares de visitantes e que pretende valorizar a ima-
gem da região numa oferta turística integrada onde as valências de enoturismo, 
do turismo termal, da hotelaria e restauração constituem um fator dinamizador.

SEXTA-FEIRA A DOMINGO



23ª FESTA DO LEITÃO 
À BAIRRADA 
DE ÁGUEDA



http://www.festadoleitao.com/

Diogo Piçarra
23ª Festa do Leitão à Bairrada

A 23ª Festa do Leitão à Bairrada de Águeda tem início no dia 7 de setembro e, 
depois da sessão de inauguração (Salão Nobre da Câmara Municipal, às 19 horas), 
a noite será preenchida com o concerto de Diogo Piçarra, às 22.30 horas.
No after-hours, estará na cabine o DJ Ed.

07
QUARTA-FEIRA
      19H00



Jimmy P 
23ª Festa do Leitão à Bairrada

08

http://www.festadoleitao.com/

O segundo dia da edição de 2016 da Festa do Leitão à Bairrada vai ter o con-
certo de Jimmy P, que atua em Águeda pela segunda vez na sua carreira.

O espetáculo tem início às 22.30 horas, estando o after-hours entregue ao DJ Filipe 
Oliveira

QUINTA-FEIRA
       22H00
      

http://www.festadoleitao.com/

David Carreira
23ª Festa do Leitão à Bairrada

O artista mais novo do clã Carreira atua na Festa do Leitão 
pela segunda vez. David Carreira sobe ao palco no dia 9, às 
22.30 horas, para apresentar o seu mais recente trabalho de 
originais.

Às 24 horas, o after-hours recebe o DJ/animador da Rádio Co-
mercial, Wilson Honrado (Cartaz em email à parte), cabendo o 
fecho da noite ao DJ Quica.

09
SEXTA-FEIRA
      22H30

http://www.festadoleitao.com/



http://www.cm-agueda.pt/

Cuca Roseta
23ª Festa do Leitão à Bairrada

Cuca Roseta atua, pela primeira vez na sua carreira, em Águeda, 
mais propriamente na Festa do Leitão na noite do dia 10.

A fadista vem apresentar os temas que preenchem a sua tour, que a 
têm feito percorrer o país e o mundo.

Depois, segue-se o espetáculo piromusical, antes da atuação do Dj RIOT 
(Buraka Som Sistema) e do Dj André Lopes.

10
SÁBADO

http://www.festadoleitao.com/

Sofá para 2 & Friends
23ª Festa do Leitão à Bairrada

A ACOAG escolheu um domingo diferente, apostando em 
artistas ou associações de Águeda.

Ao longo da tarde, numa parceria com a Juntos Somos Arte, 
vão estar patente uma mostra de artesanato ao vivo.

Entre as 15 e as 16 horas atua o Grupo de Cantares Populares 
de Bustelo. Às 18 horas, tempo para se ouvir os acordes e as 
cantigas da Orquestra Típica de Águeda.

A animação da Festa do Leitão termina com o concerto 
do “Sofá para 2 & Friends”, às 21 horas, que terá a par-
ticipação do Orfeão de Águeda.

11
DOMINGO
      21H00

http://www.festadoleitao.com/



ATÉ  BREVE

www.cm-agueda.pt
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