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Mensagem do Vereador
Programação
Desporto
Evento em Destaque
(Sextas Culturais Dezembro)



Ainda durante este mês, regressam as Sextas Culturais. A pro-
posta da autarquia para o dia 13 de janeiro é a peça de Teatro 
“GOD”, com o renomado ator Joaquim Monchique, que sobe 
ao palco ao Cine-Teatro S. Pedro às 22 horas.

Aqui fica o convite para que se associe às diferentes 
iniciativas e os votos de um feliz ano de 2017.
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Terminámos o ano de 2016, na certeza que é possível conti-
nuar a prestar um serviço público de qualidade e iniciamos 
2017 num ambiente de esperança, optimismo e confiança no 
futuro do nosso concelho, nos nossos recursos e potenciali-
dades, nos valores ...

O mês de janeiro é marcado pela continuidade de investimen-
tos da Autarquia no Parque Empresarial do Casarão, onde, 
cada vez mais, temos empresas a iniciar a construção das 
suas unidades fabris e outras já a fazer sair o seu produto, 
como é o caso da Triangle’s, que já produziu os primeiros qua-
dros de bicicletas. Para além disso, continua em grande ritmo 
a obra de construção do Centro Cultural e muitas obras de 
pavimentação de estradas do Município.

João Clemente
Vereador das Obras Particulares
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Entrega dos Prémios Soberanos
Sede da Orquestra 12 de Abril

O Jornal Soberania do Povo entrega, no dia 7 de janeiro, os prémios Soberanos a 
Tiago Tavares (canoísta), Orfeão de Águeda e o Compositor Luís Cardoso, por se 
terem destacado nas suas áreas ao longo de 2016.
Tiago Tavares foi Campeão do Mundo de Canoagem em Sub-23, enquanto o Orfeão 
de Águeda comemorou, em 2016, o seu Centenário. O Compositor Luís Cardoso foi 
premiado com o Harvey Philips Award Prize for Excellence in Composition.
A cerimónia está agendada para as 12.30 horas, na sede da Orquestra 12 de Abril, 
durante o almoço comemorativo do 138º aniversário da publicação.
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Encontro de Janeiras
Cine-Teatro S.Pedro

Com o objetivo de ajudar o Património dos Pobres de Águeda na reconstru-
ção de casas para famílias mais carenciadas, realiza-se, no dia 6 de janeiro, no 
Cine-Teatro S. Pedro, um encontro de Janeiras.
A iniciativa terá a participação do Grupo de Cantares Raízes da Nossa Terra, 
Tuna da Universidade Sénior de Águeda e o Grupo de Cantares “Chá de Sexta”, 
das Talhadas.
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Caça ao Tesouro
Águeda

O Clube de Aventura da Bairrada realiza, no dia 7 de janeiro, uma caça ao 
tesouro pelos Encantos de Águeda.
A participação pode ser efetuada da seguinte forma:

- Participação individual ou em família

- Pais, filhos e avós - vamos brincar juntos

A atividade está aberta a todos os interessados a partir das 15.30 horas, junto 
ao Pai Natal instalado no Largo 1º de Maio.

Informações e inscrições prévias: aventurabairrada@gmail.com
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      15H30

Concerto de Reis
Aguada de Baixo

O Orfeão do Paraíso Social de Aguada de Baixo promove, no dia 7 de janeiro, o 
Concerto de Reis.

O evento está previsto para as 18.30 horas, na igreja matriz de Aguada de Baixo, e 
participam, para além do coro local, o Coro Misto do Orfeão de Abrantes e o Coro 
Polifónico de Alpiarça.
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      18H30 



GFRV em eleições
Sede do grupo, em Mourisca do Vouga

O Grupo Folclórico da Região do Vouga (GFRV) reúne, no dia 14 de janeiro, em 
assembleia-geral para, entre outros pontos, apresentar e votar o relatório e con-
tas referentes ao ano de 2016, apresentação do plano de atividades para 2017 e 
eleições para o triénio de 2017-2019.
A sessão está prevista iniciar às 20.30 horas, na sede do grupo, em Mourisca do 
Vouga.
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SÁBADO
      20H30 

JOAQUIM MONCHIQUE FILHO DA TRETA TOQUES DO CARAMULO
10.FEVEREIRO//TEATRO 10.MARÇO//MÚSICA13.JANEIRO//TEATRO

22H00



ADT realiza III Trail

A Associação Desportiva de Travassô realiza, no dia 15 de janeiro, a 3ª edição 
do Trail e Corrida do clube.
O evento vai passar pelos lugares de Travassô, Casainho, Óis da Ribeira, Sega-
dães, Cabanões e Casal de Álvaro e terá duas provas de 25 e 15 quilómetros, 
bem como uma caminhada de oito mil metros de distância.
As inscrições podem ser feitas através do facebook da associação.
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      22H00

Almoço de Reis
Casa dos Maias, na Catraia de Assequins

A Junta de Freguesia do Préstimo e Macieira de Alcoba realiza, no dia 14 de janei-
ro, o seu tradicional almoço de Reis, que tem como objetivo juntar a população 
mais idosa da freguesia.
Para os reformados, pensionistas ou inválidos, a autarquia oferece o almoço, en-
quanto os restantes terão de despender de 15 euros.
As inscrições podem ser feitas na sede da autarquia ou junto de qualquer elemento 
do Executivo.
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SÁBADO
     12H30 



Águeda Educa
Escola Básica Fernando Caldeira

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

O evento “Águeda Educa”, contará com a presença da Dra. Cátia Vaz (Mestre em 
Educação Social) numa parceria entre a autarquia e a FAPAGUEDA – Federação 
Concelhia das Associações de Pais de Águeda. Este evento tem como objetivo 
partilhar com Pais, Encarregados de Educação, Professores e Educadores as vá-
rias formas de violência entre pares, sinais de alerta e mecanismos de prevenção 
deste fenómeno. A iniciativa destina-se à comunidade  educativa em geral, estando 
todos convidados a participar neste evento.

20
SEXTA-FEIRA
      21H00 Música para Bebés

Conservatório de Música de Águeda
“Boneco de Neve”

O ano letivo 2016/2017 abriu com algumas novidades no CMA. 
Uma delas é o alargamento da oferta formativa com a abertu-
ra das aulas de “Música para Bebés”, dirigidas a crianças dos 6 
meses aos 6 anos de idade.

Este projeto surge em resposta à crescente importância da 
música no desenvolvimento da criança, e como valiosa ferra-
menta para ajudar os pais a desenvolverem a capacidade de 
comunicação com os seus filhos. Desde cedo, os bebés têm 
necessidade de absorver tudo aquilo que os seus sentidos 
captam em seu redor. Nestas sessões, estará sempre presente 
a estimulação dos principais sentidos, como a audição, visão e 
tacto, que para além de estimularem o desenvolvimento psi-
comotor do bebé, contribuem para o reforço da ligação pais-
-filhos. 

Sob a orientação das professoras Ana Cristina Freire, Marisa 
Rodrigues e Sandra Morais, estas aulas que se desenvolverão 
com periodicidade mensal, têm um carácter temático, e serão 
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repartidas por duas sessões (1ª sessão: 6 aos 36 meses; 2ª 
sessão: 3 aos 6 anos), aos sábados, de acordo com a planifica-
ção elaborada, podendo ser acompanhadas por dois adultos. 
Segundo as mentoras do projeto, estas aulas visam propiciar 
«um ambiente encantador e acolhedor, onde a música, a cor, o 
movimento e a descoberta proporcionam aos pais, momentos 
de grande prazer com o seu bebé!»

Carga Horária Mensal
1 aula de 45 minutos (inclui 2 acompanhantes)
1ª Sessão: 10h00 às 11h45 (6 aos 6 meses)
2ª Sessão: 11h15 às 12h00 (3 aos 6 anos)



DIA 21
O dia 21 de Janeiro é o primeiro dia da festa. Sen-
sivelmente pelas 16 horas há um espaço de confis-
sões, que se prolonga até às 18 horas. Às 19 horas 
começa a festa propriamente dita com a primeira 
celebração da Eucaristia. Esta Eucaristia é presidi-
da pelo pároco mas o pregador é um Franciscano, 
uma vez que os Mártires (Berardo, Pedro, Adjuto, 
Otão e Acúrsio) que deram a vida em Marrocos 
eram precisamente desta Ordem fundada por São 
Francisco de Assis.
Após a celebração da Eucaristia e do sermão, fa-
z-se o encerramento da novena (a cargo do Pá-
roco) enquanto a Irmandade dos Santos Mártires 
prepara as alfaias litúrgicas e começa a organizar a 
“procissão dos nús” - uma procissão nocturna que 
principia sensivelmente pelas 20.30 horas, saindo 
da igreja matriz em direcção à capela de Nossa Se-
nhora do Amparo, em Travassô de Baixo.
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A procissão dos Nus 

A “Procissão dos nus” tem este nome sugestivo, dado que, nos primei-
ros tempos, há décadas atrás, incorporavam-se nesta procissão pere-
grinos e romeiros que, para mostrar a sua penitência - e para cumprir 
as suas promessas - iam amortalhados (vestidos com mortalha, uma 
espécie de bata branca, que se vestia por cima da roupa) na procissão. 
Aliás esta “Procissão dos nus” era também muito frequentada há largos 
anos atrás por soldados que, porque conseguiam regressar ilesos da 
guerra do Ultramar, participavam nesta procissão carregados com ar-
mas às costas.
A “procissão dos nus” sai da igreja, a caminho da capela de Nossa Se-
nhora do Amparo, em Travassô de Baixo e nesta mesma procissão é 
levada a Sagrada Relíquia, um busto que contém um osso de um dos 
mártires e que é venerado na Igreja da Paróquia de São Miguel de Tra-
vassô.
A procissão termina junto à capela acima referida, onde se proclama a 
Palavra de Deus e onde o pároco profere um sermão também alusivo 
à vida dos Santos Mártires - vida esta que é transposta para os nossos 
dias.

DIA 22
O dia 22 de Janeiro é fundamentalmente o dia prin-
cipal da festa, dado que foi precisamente neste dia 
que os mártires foram mortos em Marrocos. Cele-
bra-se a primeira Eucaristia do dia, às 08.00 horas 
da manhã, e depois, após a mesma, e até às 10.00 
horas da manhã, mais de uma dúzia de sacerdotes 
(do Arciprestado de Águeda e da Ordem Francisca-
na) atendem em confissão umas dezenas largas de 
pessoas... que, desta forma, se preparam não só 
para a Eucaristia campal, que é celebrada no fim da 
procissão deste dia, como também para dar cum-
primento às suas promessas.

A procissão do dia...

A procissão principal principia sensivelmente pelas 10 horas do dia 16 
de Janeiro e é animada com a participação de duas bandas filarmóni-
cas, uma das quais a “banda 12 de Abril” de Travassô. A abrir a procis-
são - e simultaneamente, também, para afastar as largas centenas de 
pessoas que se aglomeram ao longo da estrada - há dois cavaleiros da 
GNR a que se segue, as bandeiras, as insígnias, os andores, o palio, as 
filarmónicas e os devotos.
Nesta procissão além da participação da Irmandade dos Santos Már-
tires, participam, também, os Escuteiros de Travassô e milhares de 
romeiros e peregrinos que seguem atrás dos vários andores, de uma 
forma ou de outra ligados com os Mártires Franciscanos. De facto, nes-
ta procissão são levadas as imagens, dentre outros, de São Francisco 
de Assis, Santo António, Santa Clara, Santa Rosa, de Santa Margarida, 
de Nossa Senhora, do Senhor dos Passos, sem esquecer obviamente 
o andor dos Santos Mártires e a Sagrada Relíquia. A exemplo de ou-
tras festas incorporam-se na procissão muitas crianças (“anjinhos”) re-
presentando alguns santos, indo nomeadamente cinco delas vestidas 
a rigor, representando, dessa forma, os Mártires Franciscanos.
in: http://www.padrejulio.net/travasso/sm1.htm



Encontro de RH
Kaizen Institute e o CITNM, em Águeda

Uma vez mais ao abrigo da parceria entre o CITNM – Centro de Inovação e Tec-
nologia N. Mahalingam e o Kaizen Institute, cujo objetivo se centra no fomento 
da investigação e promoção da formação para o desenvolvimento de competên-
cias na área da Melhoria Contínua, irá decorrer um breve encontro em torno da 
temática Recursos Humanos (RH).
O CITNM é um projeto da comunidade para a comunidade que visa preparar as 
futuras gerações num ambiente Escola-Empresa de Excelência.
Este evento terá lugar nas instalações do CITNM, em Águeda, no dia 07 de dezembro, 
às 09h00, com o seguinte programa:

09h00 | Welcome Coffee
09h15 | Desenvolvimento de Competências de Melhoria Contínua, Diogo Felisber-
to, Operations Manager, Kaizen Institute Western Europe
09h35 | Cork MAIS – Melhorar Amorim Irmãos Sustentadamente, António José 
Rocha, DRH, Amorim Irmãos
09h55 | Debate
10h15 | Networking Coffee
Todos os interessados deverão contactar, para inscrições ou informações, o 
e-mail kaisencollege@citnm.pt.
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DESPORTO



FUTEBOL

CAMPEONATO DE
PORTUGAL PRIO
(15 HORAS)

03/01
Valonguense – Calvão
Águeda – Fiães

08/01
Recreio de Águeda-Tourizense
 
15/01
Recreio de Águeda-Pampilhosa
 
22/01
Anadia-Recreio de Águeda
 
29/01
Recreio de Águeda-Académica de 
Coimbra SF

2ª DIVISÃO DISTRITAL – SÉRIE C
(15 HORAS)
08/01  
Vista Alegre-Macinhatense
Sosense-Fermentelos
Valonguense-Beira Vouga
LAAC-Mourisquense
 
15/01 
Mourisquense-Pessegueirense
Macinhatense-Águas Boas
Fermentelos-Valonguense
Rocas Vouga-LAAC
 
22/01 
Sosense-Macinhatense
Valonguense-Requeixo
Estarreja B-Fermentelos
LAAC-Beira Vouga
Rocas do Vouga-Mourisquense
 
29/01 
Mourisquense-Vista Alegre
Macinhatense-Valonguense
Fermentelos-LAAC

JUNIORES – 1ª DIVISÃO
(15H30)
07 /01
Recreio de Águeda-Argoncilhe
 
14/01
Avanca-Recreio de Águeda
 
21/01
Lourosa-Recreio de Águeda
 
28/01
Recreio de Águeda-Estarreja

 1ª DIVISÃO JUVENIS
(15H30)
07/01
Fermentelos-Valonguense
Valecambrense-Mourisquense
 
14/01
Valonguense-Esmoriz
Bonsucesso-Fermentelos
Mourisquense-Pampilhosa

 
21 /01
Cucujães-Valonguense
Fermentelos-Murtoense
Furadouro-Mourisquense
 
28/01
Fermentelos-Mourisquense
Mealhada-Valonguense

JUVENIS – 2ª DIVISÃO, SÉRIE C
08/01
Vista Alegre-Macinhatense (9h00)
Pessegueirense-Valonguense (10h00)
Soutelo-Mourisquense (10h00)
 
15/01
Macinhatense-NEGE (9h00)
Valonguense-Loureiro (10h00)
Mourisquense-Pessegueirense 
(9h00)
 
22/01
Murtoense-Macinhatense (9h30)
Vista Alegre-Valonguense (9h00)
Loureiro-Mourisquense (9h00)
 
29/01
Vista Alegre-Mourisquense (9h00)
NEGE-Valonguense (9h00)
Gafanha-Macinhatense (9h00)
JUVENIS – 2ª DIVISÃO, SÉRIE D

08/01
Recreio de Águeda-Oliveira do Bairro 
(9h00)
Calvão-LAAC (9h00)
07/01
Poutense-Fermentelos (15h30)
 
15/01
Fermentelos-Luso (10h30)
LAAC-Águeda (9h00)
 
21/01
Ponte Vagos-Fermentelos (15h00)
Poutena-LAAC (15h50)
Recreio de Águeda-Vaguense (9h00)
 
29/01
Recreio de Águeda-Águas Boas (9h00)
Luso-LAAC (9h00)
Fermentelos-Mealhada (10h30)

INICIADOS – 1ª DIVISÃO
08/01
Recreio de Águeda-Estarreja (11h00)
Gafanha-Mourisquense (9h00)
 
15/01
Sanjoanense-Mourisquense (11h00)
Recreio de Águeda-Cesarense 
(11h00)
 
22/01

Mourisquense-Mealhada (11h00)
Feirense-Recreio de Águeda (9h00)
 
29/01
Arouca-Mourisquense (11h00)
Recreio de Águeda-Oliveira do Bairro 
(11h00) 

INICIADOS – 2ª DIVISÃO, SÉRIE D
      08/01
Valonguense-Soutelo (10h00
Mourisquense-Taboeira (11h00)
Fermentelos-Oliveirinha (10h30)
Beira-Mar-Macinhatense (11h00)
 
15/01
Taboeira-Valonguense (11h00)
Sever Fintas-Mourisquense (10h00)
Macinhatense-Fermentelos (11h00)
 
22/01
Valonguense-Sever Fintas (10h00)
Mourisquense-Bonsucesso (11h00)
Vista Alegre-Macinhatense (11h00)
Fermentelos-Casa do Benfica de Avei-
ro (10h30)
 
29/01
Fermentelos-Beira-Mar (10h30)
Alba-Macinhatense (11h00)
Mourisquense-Oliveirinha (11h00)
Valonguense-Bonsucesso (10h00)



INICIADOS – 2ª DIVISÃO, SÉRIE E
07/01 
Recreio de Águeda-Luso (18h00) 

08/01
Mourisquense-Vaguense (9h00)
LAAC-Pampilhosa (11h00)

 14/01
Taboeira-Mourisquense (15h30)
JuveForce-Recreio de Águeda (15h00)

15/01
Luso-LAAC (11h00)
 
21/01
Recreio de Águeda-Bairrada Fut (18 
h00)

22/01
Mourisquense-Oliveira do Bairro (9 
h00)
LAAC-JuveForce (11h00)

28/01
Recreio de Águeda-Ribeira Azenha 
(18h00)

29/01
Mourisquense-Pampilhosa (9h00)
LAAC-Bairrada Fut (11h00)

BASQUETEBOL

6-jan-17 21h30 SUB-16F GiCA/Benetton AD Vagos

7-jan-17 14h30 SUB-19F Illiabum Clube GiCA

7-jan-17 21h30 SUB-18M Illiabum Clube “B” GiCA

8-jan-17 09h15 SUB-14M GiCA AD Ovarense

8-jan-17 11h15 SUB-16M Sanjoanense GiCA

8-jan-17 16h30 SUB-14F GiCA/Benetton Illiabum Clube

 14-jan-17 16h30 SUB-16M GiCA GRIB

14-jan-17 17h00 SUB-14M AD Sanjoanense GiCA

14-jan-17 18h30 SUB-16F GiCA/Benetton Sangalhos DC

15-jan-17 14h30 SUB-14F CP Esgueira GiCA/Benetton

15-jan-17 16h30 SUB-14M Illiabum Clube GiCA
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EVENTO
EM DESTAQUE 

MÊS DE DEZEMBRO



EVENTO EM DESTAQUE 
NO MÊS DE DEZEMBRO

RAQUEL TAVARES
Raquel Tavares encantou o público de Águeda

A fadista Raquel Tavares foi a proposta da Câmara Municipal 
para as Sextas Culturais de Águeda do mês de dezembro. O 
concerto realizou-se na sexta-feira, dia 9, e foi um momento 
de interação entre a artista e o público, que ficou encantado 
com a sua prestação.

Depois de Teresa Salgueiro e Rui Massena subirem ao placo 
nesta temporada das Sextas Culturais, foi a vez da fadista 
Raquel Tavares, que deixou o público de Águeda rendido à 
sua voz e às músicas do álbum que lançou este ano. A fadis-
ta foi surpreendida pelo coro gerado na plateia que conhe-
cia grande parte dos seus temas, referindo a esse propósito 
“É tão bom quando somos assim acarinhados”.

Um dos grandes momentos da noite aconteceu quando Ra-
quel Tavares sem amplificação e apenas acompanhada pe-
las guitarras e violas, proporcionou um momento intimista 
em que foi possível mostrar toda a sua capacidade vocal. 
Também a interpretação do tema “Meu amor de longe”, cla-
ramente o tema mais conhecido do seu álbum, foi um mo-

mento alto desta noite, que fez Raquel Tavares ouvir uma 
criança de sete anos cantar a solo. No final, a fadista quis 
conhecer pessoalmente a criança, que se confessou sua fã. 
“Não é normal nos dias de hoje, com esta idade, alguém ou-
vir as nossas músicas e, por isso, estou muito feliz”, afirmou, 
mostrando-se surpreendida por ter conseguido levar ao Ci-
ne-teatro S. Pedro quatro centenas de pessoas só para a 
ouvir cantar.

No mês de janeiro, no dia 13, será apresentada a peça GOD, 
de Joaquim Monchique.

Pode ver mais sobre este evento em : 
http://www.facebook.com/sextasculturais

Fotografia: Mário Abreu
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