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Car@s aguedenses,
 
Pautamos a nossa ação pelo rigor e capacidade de fa-
zer, de construir, de levar por diante os projetos e inves-
timentos que não só entendemos como prioritários para
o crescimento e desenvolvimento do nosso concelho,
como honram os nossos compromissos.
Num período extremamente difícil, em que metade do
nosso mandato acontece em contexto de uma pande-
mia, não baixámos os braços e não abrandámos o ritmo
de obras e realizações, que podem ser observadas na
cidade e em todas as freguesias do Município.
Com uma dinâmica de crescimento em áreas tão diver-
sas como a educação, a saúde, o turismo, o desporto, a
cultura ou a ação social, com todos os apoios que con-
cedemos em tempo de pandemia às coletividades, insti-
tuições sociais e comércio, com todas as receitas que
não cobrámos, ainda assim e apesar de todo o esforço
financeiro que empreendemos, tivemos uma execução
orçamental positiva. Mais, em 2020, conseguimos amor-
tizar a dívida bancária em 713.607,13 euros, uma redu-
ção de 12%, sendo que somos dos Municípios com
mais baixo endividamento do país.
Os últimos meses ficam marcados pela inauguração de
muitas obras, numa demonstração clara do enorme tra-

balho desenvolvido durante este mandato. Recordo o
complexo da “Casa do Adro”, o Parque de Alta Vila, a
sede da Unidade local de Proteção Civil de Belazaima
do Chão, o parque urbano de Castanheira do Vouga, a
requalificação do Largo da Senhora da Saúde, a requa-
lificação e pavimentação de es-tradas e ruas, a requali-
ficação dos centros urbanos das freguesias, a imple-
mentação de medidas de sustentabilidade ambiental,
entre tantas outras em todo o concelho.
Estão a decorrer obras importantes na baixa da cidade,
referentes ao sistema de drenagem, que irão proteger a
zona às cheias, e, em breve, vão ser também iniciadas
as obras do Centro de Saúde de Águeda, num investi-
mento de 1,3 milhões de euros, cujos mecanismos pro-
cessuais estão concluídos, aguardando o visto do Tribu-
nal de Contas. Tal como está prestes a arrancar a obra
de requalificação do Mercado Municipal, que conta com
um investimento de 4,59 milhões de euros, compartici-
pado em 85%. Tendo em conta o bom desempenho na
execução de fundos comunitários, recebemos um pré-
mio, que vai ser incorporado no aumento de compartici-
pação financeira para esta obra.
A par da dinâmica que está bem visível aos olhos de to-
dos, abrimos caminhos para que se continue no futuro
com o mesmo ritmo. Mantemos o nosso foco na prosse-
cução da ligação rodoviária Águeda/Aveiro em perfil de
autoestrada sem portagens e com ligações às autoes-
tradas, bem como da ligação do PEC ao IC2 e da se-
gunda fase de infraestruturação do PEC.
É com orgulho que voltamos a receber, em julho e pelo
segundo ano consecutivo, a Volta a Portugal em Bicicle-
ta, a prova rainha do ciclismo em Portugal. E também
este mês vamos voltar a ter as nossas ruas embeleza-
das com os guarda-chuvas coloridos, uma imagem que
é icónica de Águeda, que nos identifica, e que é, nos
tempos atuais, uma imagem também de esperança. Por
tudo isto, não poderíamos deixar de colocar os chapéus
nas ruas, mostrando ao mundo a nossa identidade, ao
mesmo tempo que promovemos uma dinâmica local e
os cidadãos podem desfrutar desta beleza única.

Editorial
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Presidente da Câmara 
Municipal de Águeda
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As obras de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de Águeda
foram adjudicadas por 1.313.362,69 euros (acrescidos de IVA), à em-
presa Edibeiras – Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda, contando
com um apoio de fundos comunitários ao abrigo do Programa Opera-
cional Regional Centro 2020.
Serão feitas várias intervenções para melhorar a eficiência das instala-
ções e qualificar as condições existentes. As áreas de direção,
gabinetes médicos e salas de espera foram ajustadas, tendo sido intro-
duzidos novos espaços, como gabinetes de Psicologia, Nutricionista,
Saúde Oral e Assistência Social. Foram idealizados, entre outros, um
ginásio terapêutico, uma sala de pessoal, um espaço para tratamento
de roupa, tratamento de pensos e uma sala para feridas/pé diabético. 
A ampliação da ala voltada a Sul trará novos espaços: Saúde Materna,
Saúde Infantil, Sala de Aerossóis, Sala de Amamentação e uma sala
para secretariado. No setor de consultas em isolamento, a Norte, tam-
bém através de uma ampliação, foi projetada uma zona de instalações
técnicas, permitindo ainda ter uma antecâmara, uma sala de espera
com instalações sanitárias para utentes, uma sala de tratamentos, dois
gabinetes médicos, uma sala de atendimento e uma adufa.
O novo volume projetado, a Norte, contempla uma garagem e permite
a introdução de novos espaços, destinados a farmácia avançada. Para
unir o existente e a ampliação, foi criada uma cobertura, formando um
alpendre, que dota e qualifica a entrada de consulta em isolamento.

Remodelação e ampliação do Centro de Saúde 
de Águeda adjudicada por 1,3 milhões de euros

“Esta é uma obra muito
necessária para o
Concelho, que se reveste
de uma importância
fundamental para a
comunidade,
melhorando a prestação
de cuidados de saúde”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

1,3 milhões 
de euros de

investimento

480 dias 
de prazo 

de execução

1.235 metros
quadrados 

de área

372 metros
quadrados de
área a ampliar
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45 
voluntários
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A Unidade Local de Proteção Civil (ULPC) de Belazaima do Chão foi
inaugurada este mês. A infraestrutura, a maior ULPC do país, está
dotada de 11 viaturas de combate a incêndios e integra 45 voluntários
e, no momento da inauguração, foi ainda apresentado o novo veículo,
com capacidade de 5.500 litros de água, equipado com canhão e
guincho e ainda espumífero.
Este foi “um dia de festa e de agradecimento”, por todos “os que
sonharam, os que ajudaram a fazer, os voluntários e esta equipa”,
declarou Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, lembrando
as dificuldades que foram enfrentadas para que esta obra fosse con-
cretizada. Agradeceu a tenacidade de Vasco Oliveira, presidente da UF
de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, bem como a
sempre pronta ajuda e suporte, tanto institucional como pessoal, de An-
tónio Ribeiro, comandante Regional do Centro da Autoridade Nacional
de Proteção Civil, e de Francisco Santos, comandante dos Bombeiros
Voluntários de Águeda, que “tem sido um herói e a cara da conciliação,
nesta mudança de paradigma”.
“Os bombeiros tiveram um papel fundamental para hoje termos o que
temos, com um papel impressionante e imprescindível nesta fusão. Ho-
je, num incêndio, somos todos efetivamente colegas, unidades locais
ou bombeiros, sob o mesmo comando, a falar a mesma linguagem e
dentro do mesmo espírito”, declarou.
O Edil agradeceu ainda a todos os membros da ULPC, “a disponibilida-
de, empenho e dedicação, altruísmo e capacidade de se dar”, acres-
centando que, em dia de festa, a maior homenagem “é para eles”.

Unidade Local de Proteção Civil 
inaugurada em Belazaima do Chão

“Esta é uma grande obra
para o concelho, bem
feita, notável e única,
que vem beneficiar não
só este espaço como
tudo o que aqui se
ancora”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

“Estamos hoje aqui a
inaugurar um sonho.
Quem viu nascer e
crescer este património
sabe bem do esforço,
dedicação e persistência
que foram necessários,
as voltas e revoltas que
se atravessaram, as
batalhas que foram
ultrapassadas para que
esta obra fosse feita”.

Vasco Oliveira
Pres. da UF de Belazaima,

Castanheira e Agadão
11

viaturas
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O Parque Urbano do Lugar da Igreja, em Castanheira do Vouga, está
dividido em três áreas distintas: um parque geriátrico e de fitness ao ar
livre (com aparelhos fixos para exercício físico); uma zona de parque
infantil (com o escorrega, baloiços e área de atividades); e outra para
funcionar como parque de merendas, numa intervenção que resultou
de um investimento de 41.500 euros da Câmara Municipal, executado
pela UF ao abrigo de um contrato de delegação de competências. 
São três áreas diferentes, para três públicos diferentes que assim po-
dem conviver ao mesmo tempo num mesmo espaço, “num verdadeiro
centro cívico”.
Jorge Almeida referiu que a requalificação dos centros urbanos das fre-
guesias tem sido uma aposta do Executivo ao longo deste mandato,
procurando “dinamizar o mais possível as freguesias, dotando de me-
lhores condições as zonas que têm mais potencial de serem utilizadas
pelas populações”. 
Vasco Oliveira, presidente a UF de Belazaima do Chão, Castanheira do
Vouga e Agadão, salientou a diferença entre o que estava antes e o
parque urbano que pode ser utilizado hoje. “Isto era tudo terra batida”,
disse, sublinhando que a obra realizada procurou conferir “uma nova vi-
da a este espaço”. 
O autarca avança esta obra vai ser complementada com outras
intervenções, fazendo a ligação do pavilhão multiusos à Igreja Matriz,
com a criação de um bar e casas de banho, bem como toda a zona do
cemitério. “Este é o pulmão da freguesia e a nossa aposta passa por
tentar dar vida a esta zona”, declarou, agradecendo o apoio que a Câ-
mara de Águeda concede, numa política de descentralização cujos “re-
sultados estão à vista em todas as freguesias do concelho”.

“Castanheira do Vouga
tem tudo para se
orgulhar deste espaço. 
É bom que o usufruam,
que cuidem e não
deixem que algum
vandalismo destrua uma
obra que é feita com
tanto gosto”.
 
“Ficou um espaço limpo,
bonito e sobretudo com
uma utilidade muito
grande, tanto para
pessoas com mais idade
como por crianças” .

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Castanheira do VougaCastanheira do Vouga
tem novo parque urbanotem novo parque urbano

41.500 euros
de investimento

3 áreas
diferentes

 “está um espaço airoso,
amplo e digno para
Castanheira do Vouga, as
pessoas da freguesia e
para quem nos visitar”

Vasco Oliveira
Presidente da UF de
Belazaima do Chão,

Castanheira e Agadão
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As obras de requalificação do Largo da Senhora da Saúde, em Fer-
mentelos contemplaram a intervenção nos espaços verdes, com a
plantação de árvores e outras espécies, passando ainda pela instala-
ção de iluminação pública com tecnologia LED, para além da definição
de uma área onde foram colocados equipamentos de ginástica ao ar li-
vre, entre outros aspetos de melhoramentos efetuados. Foram ainda in-
tervencionadas várias ruas adjacentes e alargado o espaço do cemité-
rio contíguo ao largo.
Para Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, esta é “uma
obra emblemática”, que se traduz “numa quebra com o tempo de
indecisão”. Isto porque a requalificação deste Largo era um anseio com
muitos anos, em que sempre que parecia estar pronta para iniciar,
alguém sugeria alterações e demorou a ser concretizada. “Foi com
uma vontade muito grande que deitámos mãos à obra, em que
optámos por não fazer mais alterações e avançar”, disse o Presidente
da Câmara de Águeda, acrescentando que, no final desta como de
qualquer outra obra que se faça, “será sempre imperfeita, haveria
sempre o que fazer diferente. Está muito agradável e ainda vai ficar
mais”, declarou. 
Esta e todas as intervenções que estão programadas e que pretendem
transformar toda a área central de Fermentelos, cumprem uma lógica
assumida pelo Município de Águeda de implementar nas zonas
centrais das freguesias medidas de regeneração urbana, à semelhança
do que foi feito no centro da cidade, conferindo-lhes uma outra
atratividade.
O presidente da Junta de Freguesia de Fermentelos, Carlos Lemos,
reforçou a “luta antiga” em fazer a requalificação do Largo, que agora
apresenta-se completamente renovado, com “uma parte recreativa e
outra desportiva”, num “marco histórico para a freguesia” e “um grande
orgulho” de ver concretizado.

Largo da Senhora da Saúde requalificado
“Este espaço tem tudo
para ser a sala de visitas
de Fermentelos”
 Jorge Almeida

Presidente da Câmara
Municipal de Águeda

“Apostar nas freguesias
era o objetivo assumido
no início do mandato,
que está a ser cumprido,
nomeadamente numa
freguesia como a nossa
que já não via obra há
muitos anos"
 Brito Salvador

Presidente da Assembleia
Municipal de Águeda

"Este largo renovado,
com uma parte recrea-
tiva e outra desportiva, 
é um marco histórico
para a freguesia. É um
grande orgulho ver
concretizado"

Carlos Lemos
Presidente da Junta de

Freguesia de Fermentelos
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As obras referentes ao sistema de drenagem da cidade estão agora
numa nova fase, que passa pela construção da ligação da nova
estação de bombagem ao Rio Águeda, o que implica que os níveis
freáticos estejam o mais baixos possível. Esta é a razão pela qual o Rio
Águeda está com pouca água e sem o já habitual espelho de água, que
surgirá em julho.
Estas obras implicam a demolição parcial do muro do rio e a fixação de
uma estrutura no seu subleito, que fará a ligação de escoamento de
águas dos coletores pluviais e estação elevatória, atualmente em
construção no Largo 1.º de Maio.
Esta obra, nuclear para o sistema de proteção da baixa da cidade às
cheias, recorre a um conjunto de técnicas que permitirão fazer o
escoamento das águas pluviais que chegam a esta zona, e não
escoam naturalmente para o rio em situação de cheia. Esta solução “à
holandesa” permitirá que, nestes casos, mesmo as zonas mais baixas
que o nível do rio não sejam inundadas. 
A par desta intervenção, foi realizada a regularização e limpeza dos
leitos do Rio Águeda e canal secundário, uma intervenção necessária
no contexto de manutenção e preservação da zona ribeirinha. 

O complexo da “Casa do Adro”, onde estão instalados o Orfeão, o
Cancioneiro, a Orquestra Típica e o Conservatório de Música de Águe-
da, foi inaugurado em maio. Na cerimónia (que juntou no páteo as
associações, bem como Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de
Águeda, os vereadores da Cultura, Elsa Corga, e das Obras Particu-
lares, João Clemente, entre outras entidades), Jorge Almeida, Presi-
dente da Câmara salientou que aquelas associações culturais “são das
mais emblemáticas do Concelho” e que agora têm “um espaço mesmo
muito bonito”, que espera seja “vivo e vivido” por todos. Esta obra é,
para o Edil, “um orgulho” que partilha com todos os que, de alguma
forma, contribuíram para a sua concretização. 
A empreitada comportou um investimento global de cerca de 1,17
milhões de euros, sendo mais de 991 mil euros suportados por apoios
europeus.

Espaços da 
“Casa do Adro”
inaugurados
celebram 
a cultura

“Façam deste espaço o
‘Páteo’ das cantigas, da
música e da cultura de
Águeda”
 
“Vocês são matéria de
cultura, numa cidade
que se tem vindo a afir-
mar como produtora de
arte e cultura”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Espelho de água do Rio Águeda 
só surgirá em julho
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O Parque Canino da Várzea foi inaugurado, um investimento de cerca
de 20 mil euros da Câmara Municipal, e vai permitir que os donos
possam passear o seu animal de estimação, podendo ainda ser um
ponto de encontro e local de sociabilização.
Este parque tem o formato de um osso gigante, ocupando uma área
total de 544,59 metros quadrados. No interior, estão dispostos saltos,
balancé, slalom, ponte, arco de salto, túnel e salto simples. 
Está ainda equipado com bebedouro canino, dispensador de sacos,
caixa sanitária e dois bancos de jardim para as pessoas que acompa-
nham os cães.
A Câmara de Águeda aproveitou a disponibilização deste espaço para
lançar mais uma campanha de sensibilização para que os donos dos
“amigos de quatro patas” apanhem os dejetos caninos da via pública.

Parque Canino da Várzea aberto ao público
“Ainda há poucos meses,
este espaço era um
depósito de lixos. Trans-
formámos esta área da
cidade, que não era
muito digna e que agora
está aqui uma zona que
nos orgulha a todos”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Foi publicado, no dia 21 de junho, no Diário da República, o aviso de
abertura do concurso público para a empreitada do restauro da Igreja
da Trofa.  Classificada como Monumento Nacional, com o famoso Pan-
teão dos Lemos, é património do Estado.
As obras, com um valor base de 230 mil euros (acrescido de IVA),
resultam de um projeto elaborado pelo Município e pela Direção
Regional de Cultura do Centro que celebraram entre si um protocolo
para o efeito. A intervenção terá um prazo de execução de 120 dias.
Dedicada a S. Salvador, a Igreja Matriz da Trofa é um edifício de planta
rectangular, tem a capela-mor, com cobertura de abóbada de nervuras,
quatro bocetes nos fechos secundários e um maior ao centro, onde se
insere o Brasão dos Lemos. Aqui encontra-se o famoso conjunto de
túmulos do século XVI conhecido por Capela Funerária dos Lemos.

Igreja da Trofa vai ser restaurada
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A Câmara de Águeda assinalou o Feriado Municipal
com dois momentos, a inauguração das obras de
requalificação do Parque de Alta Vila e a apresentação
do projeto FLEX IP, que inova no conceito de eficiência
energética das luminárias públicas.
O Parque de Alta Vila foi alvo de uma requalificação
profunda, depois de o temporal de janeiro de 2013 ter
devastado o espaço, um episódio marcante que foi re-
cordado com a projeção de um vídeo onde foi possível
perceber a transformação por que passou este parque.
“Se em 2013, uma tempestade desenraizou árvores
centenárias e destruiu este espaço que era uma man-
cha florestal urbana muito acarinhada por todos os
aguedenses; se em 2013, nada se pôde fazer para evi-
tar a catástrofe a que se viu reduzido este parque;
essa mesma tempestade conduziu-nos à inevitabilida-
de de mudar este cenário”, começou por dizer Jorge
Almeida, Presidente da Câmara de Águeda. “Hoje, não
podemos ficar mais satisfeitos com o resultado”, decla-
rou, frisando que o “esforço, dedicação e resiliência fo-
ram compensados”.
A requalificação do Parque de Alta Vila, que foi adjudi-
cada por 1.160.000 euros, inclui locais confortáveis de
contemplação, para além de passeios e trilhos, tendo
sido criado um circuito principal contínuo que permite o
atravessamento pedonal, ligando a parte baixa à parte
alta. 
A zona verde ocupa uma área de cerca de 1,9 hecta-
res, incorporando material existente e acrescentando a
instalação de relvados, bem como 251 novas árvores e
478 arbustos.
Foram instalados um conjunto de mobiliário urbano –
bancos, papeleiras, bebedouros e sinalética – que, ou
remetem para a reprodução de peças datadas da épo-
ca do Jardim original ou constituem propostas de de-
sign contemporâneo, mas que se ligam de uma forma
estética com aquelas peças “datadas”.

Parque de Alta Vila inaugurado no Feriado Municipal
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Para Humberto Moreira, em representação da Assem-
bleia Municipal de Águeda, evocar o Feriado Municipal
no Parque de Alta Vila fez todo o sentido. “A nossa vi-
da é história, aquilo que vamos vivendo, a nossa cultu-
ra e origens; não podemos esquecê-los e devemos
marcá-los de forma a que quem herda o nosso legado
viva a sua terra de uma forma que seja efetivamente
forte”, disse, acrescentando que, neste sentido de pre-
servação do património e identidade, “nada melhor do
que o fazer num local como o Parque de Alta Vila”.
Sobre este projeto, Luís Filipe, Vogal Executivo do
Centro 2020, salientou que teve um financiamento eu-
ropeu de um milhão de euros, numa “intervenção muito
feliz, que reconcilia a cidade com o parque”. 
Foi ainda apresentado um projeto inovador, designado
de FLEX IP, que consiste num sistema de controlo
ponto-a-ponto da iluminação pública pelo cidadão,
através de um QR Code, e surge no âmbito do projeto
europeu H2020 INTEGRID.
O projeto-piloto foi instalado no Parque de Alta Vila, es-
tando prevista a sua implementação noutras localiza-
ções do concelho, com destaque na União de Fregue-
sias de Águeda e Borralha, nas Urbanizações do Souto
Rio e do Alto do Rio, seguindo-se, depois, várias ou-
tras povoações, nomeadamente Fermentelos, Barrô,
Borralha ou Mourisca do Vouga. No total, e nesta pri-
meira fase de teste, serão aplicadas cerca de 1.000 lu-
minárias LED, que permitirão a regulação pelo cida-
dão.
Este projeto insere-se na estratégia que a Autarquia
tem vindo a desenvolver ao nível da eficiência energé-
tica e das Smart Cities, uma vez que será o primeiro
projeto em Águeda, em que o cidadão comum poderá
ter uma intervenção ativa ao nível da gestão da
iluminação pública, melhorando a vivência em espaço
público, e garantindo ao mesmo tempo a criação de
melhores condições de segurança e ambiente urbano.
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Obras realizadas no âmbito 
do Orçamento Participativo 
entregues à população
Nos últimos meses foram entregues à população um conjunto de obras
que resultaram de propostas do Orçamento Participativo de Águeda.
Tratam-se de investimentos que, em muitos casos, foram além das
propostas iniciais e que se traduziram em melhorias para os cidadãos.

Melhoramento das condições de circulação de invisuais
Foram criadas bandas de circulação nos passeios; colocados marcadores em relevo,
sinalizando as passadeiras; e criada uma distinção entre passeios e estrada. “É uma
proposta feliz que se enquadra na estratégia das obras municipais” e que visam
"tornar o concelho acessível a todos", disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara.

50 mil euros 
de investimento

Escadaria do Outeiro da Vila (Macieira de Alcôba)
A escadaria em madeira, um passadiço em zigue-zague, percorre o monte desde a
Rua da Barreira até ao Outeiro da Vila, junto à capela de Nossa Senhora de Fátima.
A escadaria garante um novo acesso à parte alta de Macieira de Alcôba, “uma aldeia
única, um ex-libris da parte serrana do nosso concelho” e “onde a vista é fantástica”.

49,2 mil euros 
de investimento

Arranjo urbanístico da Avenida da República
Criação de passeios de ambos os lados da estrada, estacionamento em toda a ex-
tensão da via e criação de passadeiras, para além de terem sido retiradas árvores
que estavam degradadas e substituídas por novas. A obra foi complementada com a
empreitada realizada pela Câmara em ruas adjacentes, fora do contexto do OP.

47 mil euros 
de investimento
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Parque de Lazer da Boiça
O projeto, para além de ter solucionado o problema da queda dos muros e da degra-
dação da ribeira, com a sua renaturalização, permitiu introduzir novas dinâmicas de
educação ambiental, implementando no espaço um laboratório de rios e tornando a
ribeira num exemplo demonstrativo das técnicas de base natural aplicadas.

28 mil euros 
de investimento

Requalificação do Parque do Emigrante - Zona nascente
Abertura de um arruamento pedonal, colocação de quatro ancoradouros com banco e
duas plataformas para ancorar embarcações. “O projeto aprovado no OP incidia so-
bre uma área delimitada, mas a Junta de Freguesia conseguiu estender a interven-
ção. É notória a diferença”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda.

41 mil euros 
de investimento

Acesso do parque dos Bombeiros em Agadão
Aplicação de calçada em todo o acesso e criação de um muro de suporte ao longo de
toda o extensão do parque. “Foram resolvidas todas as questões ligadas à proposta
vencedora do OP, mas foram complementadas com outras que mudaram o aspeto e
funcionalidade desta zona”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda.

36 mil euros 
de investimento

Trilho Pedestre dos Moinhos e arranjo da Rua do Parque
Duas obras realizadas no âmbito do OP foram entregues no mesmo dia. A Rua do
Parque (30 mil euros), cuja intervenção incluiu o empedramento da rua, construção
de passeios, criação de condutas para águas pluviais e arranjos necessários aos
alinhamentos da rua; e o trilho (41 mil euros) que inicia no Parque do Sabugueiro.

71 mil euros 
de investimento
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Urbano

A Câmara de Águeda colocou material anti-derrapante na Estrada Na-
cional N.º 1, nas imediações do Hospital Conde Sucena, junto a duas
passadeiras. A medida, inserida numa lógica de promoção de seguran-
ça rodoviária, servirá como “tubo de ensaio” para ser aplicada noutras
áreas da cidade, consideradas de maior risco de acidentes rodoviários
e/ou atropelamentos.
Em ambas as faixas de rodagem e de uma forma intercalada, foi
aplicado pelos serviços municipais, um produto à base de resinas com
alta aderência e plasticidade, que, em caso de travagem, faz com que
as viaturas não derrapem e parem mais rapidamente, evitando poten-
ciais acidentes. A aplicação desta medida, por um lado, poderá ter um
efeito dissuasor, uma vez que, pela sua cor avermelhada, induzirá o
condutor a uma maior contenção na velocidade e, por outro, permitirá
prevenir tanto os acidentes rodoviários como potenciais atropelamen-
tos, devido ao material de grande aderência.

O quartel dos Bombeiros Voluntários de Águeda foi inaugurado após as
obras de remodelação, que contaram com o apoio financeiro da Câma-
ra Municipal em 250 mil euros e que permitiram adequar “o espaço
existente, com todas as suas limitações, a novas funcionalidades e a
uma maior operacionalidade” para que os bombeiros possam respon-
der com eficácia ao que lhes é pedido no exercício das suas funções
ao serviço da população.
Patrícia Gaspar, Secretária de Estado da Administração Interna, salien-
tou na cerimónia que “este novo quartel foi uma intervenção muito
oportuna e bem pensada, que permite melhores condições para todos
os operacionais que aqui desempenham os seus serviços”.
Manuel São Bento, Presidente da Direção da Associação Humanitária
dos Bombeiros de Águeda, recordou o processo das obras do quartel,
agradecendo à Câmara Municipal pelo apoio constante “sem o qual
não seria possível fazer esta obra; ela seria feita, mas não com a quali-
dade que tem”.
Francisco Santos, comandante dos Bombeiros de Águeda, destacou
que as obras resultam de um projeto pensado para uma estrutura
operacional, “que soube aproveitar o espaço existente”.

Implementada medida inovadora 
de promoção de segurança rodoviária

Quartel dos 
Bombeiros 
de Águeda 
inaugurado

"Este é um dos maiores
corpos de bombeiros do
distrito, com mais de 100
bombeiros e bombeiras
no seu corpo ativo” que
têm agora “um quartel
que lhes oferece 
melhores e mais dignas
condições operacionais”
 

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda



A Câmara Municipal de Águeda diminui, em 2020, o
seu endividamento em 12%.
As dívidas bancárias foram amortizadas no valor de
713.607,13 euros, sendo que, nesta altura, a dívida
total cifra-se nos 538.297,89 euros.
“Apesar dos apoios que concedemos em tempo de
pandemia, que afetou metade do nosso mandato, a
instituições sociais, coletividades e comércio, e apesar
das receitas que não cobrámos, fruto de uma gestão
rigorosa e capaz, temos uma execução orçamental
positiva e mantemos as contas em dia, ao mesmo
tempo que continuamos a executar um forte volume de
investimentos", disse Jorge Almeida, Presidente da
Câmara de Águeda.
Com a presente prestação de contas, a dívida global
aumenta no que respeita a fornecedores de investi-
mento e conta corrente em 72.588,98 euros. Estes va-
lores referem-se a faturas que respeitam integralmente 

o prazo normal e contratual de pagamento, sendo
que o seu aumento se justifica num maior volume
maior de aquisições, nomeadamente nas que se refe-
riram a instrumentos de controlo e combate aos efei-
tos da COVID-19, e ao forte volume de investimentos.
Os restantes valores apontados como dívida referem-
-se tão só às normais obrigações que têm que ver
com impostos vencidos a 31 de dezembro e cujo
pagamento é efetuado nos meses do ano seguinte,
bem como respeitam às garantias bancárias e
cauções das empreitadas em curso.
Globalmente e em termos de relatório de contas, a
Câmara de Águeda tem uma dívida de 3.141.640,03
euros, que como já referido, representa uma redução
de 12% relativamente a 2019.
“A disponibilidade de tesouraria, à presente data, é
suficiente para saldar estes compromissos financei-
ros”, conclui Jorge Almeida.

Câmara Municipal de Águeda 
reduz endividamento em 12%

Urbano
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O regulamento Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incên-
dios (PMDFCI) de Águeda para o período 2021-2030 foi publicado, em
maio, em Diário da República, determinando as ações de prevenção e
de intervenção na defesa contra os incêndios florestais, num horizonte
temporal de 10 anos.
O PMDFCI de Águeda é um plano de âmbito municipal que contém as
ações necessárias à Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI) e, pa-
ra além das ações de prevenção, inclui a previsão e a programação in-
tegrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante
a eventual ocorrência de incêndios.
Deste modo, no âmbito deste plano e após uma caracterização do terri-
tório em termos de combustível e risco de incêndio, foram identificadas
e planeadas um conjunto equilibrado de ações anuais que suportam a
prevenção, gestão de combustíveis e silvicultura, a deteção e primeira
intervenção, o combate e a recuperação das áreas ardidas.
No âmbito deste plano, que está em vigor até 2030, estão a ser
abertos, reparados e limpos aceiros e caminhos florestais, procedendo
à limpeza das bermas e faixas de gestão de combustíveis de estradas
municipais.

A Câmara de Águeda disponibilizou ao Destacamento Territorial de
Águeda da GNR seis cartões de utilizadores das beÁgueda, numa
ação que pretende não só promover a utilização das bicicletas
partilhadas como disponibilizar a esta força de segurança a fruição
deste equipamento, na perspetiva de uma mobilidade mais sustentável. 
A partir de agora, vai ser possível ver os militares a circular na cidade
de bicicleta em ações de patrulhamento, algo que servirá não só para
realizar um policiamento de proximidade (que promove um efeito
dissuasor de criminalidade) como para sensibilizar a população para a
utilização dos meios suaves de mobilidade, ao verem o bom exemplo
desta força de segurança a utilizar as beÁgueda.
Segundo a GNR, a utilização das bicicletas elétricas permite, para além
de tirar partido de um equipamento que a Câmara de Águeda disponibi-
liza, patrulhar zonas da cidade e concelho de uma forma mais eficaz.

Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios definido até 2030

Município
colabora com 
a GNR para 
utilização 
das beÁgueda

“Esta ação enquadra-se
na política estratégica
do Município em promo-
ver os meios suaves de
mobilidade e em concre-
to a utilização das
beÁgueda, demonstran-
do que podem ser usa-
das em vários contextos
e funcionalidades”

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda
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10 de abril

27 de março

27 de março

17 de abril

Entre 2017 e 2020, o volume de recicla-
gem recolhida no Concelho de Águeda
aumenta 64,42%. 
Os números (disponíveis em https://i4c.
cm-agueda.pt) são claros: das 1.228,1 to-
neladas recolhidas em 2017, foram reco-
lhidas 2.019,28 toneladas em 2020, num
crescimento que tem sido consistente. Em
2017, foram recolhidas 1.228,1 toneladas
de resíduos, entre vidro (740,68), papel/
cartão (279,98) e embalagens (207,44),
um valor que cresceu para as 1.562,02 to-
neladas em 2018 (842,82 de vidro, 463,29
de papel/cartão e 255,91 de embalagens).
Já em 2019, foram recolhidas 1.821,13 to-
neladas (923,35 de vidro, 573,51 de pa-
pel/cartão e 324,27 de embalagens), atin-
gindo um volume superior a duas mil
tonela-das (2.019,28) em 2020, dividido
da seguinte forma: vidro (967,93), papel/
cartão (639,59) e embalagens (411,76).
Deste modo, o crescimento é acentuado e
cifra-se nos 64,42%, com o maior aumen-
to, em relação a 2017, a verificar-se no pa
pel/cartão, com 128,44%, seguindo-se as
embalagens (98,50%) e o vidro (30,68%).
Também nos óleos alimentares, houve
um aumento da quantidade recolhida, de
4.258 litros em 2017 para 7.203 litros em
2020 (66,82% de crescimento).
Os indicadores de reciclagem nos últimos
três anos, relativamente a 2017, denotam

que a recolha de papel/cartão quase du-
plica (aumento de 99,58%) e que as em-
balagens e vidro têm crescimentos signifi-
cativos, de 59,39% e 23,04%, respetiva-
mente. Este aumento consistente é fruto
de uma aposta sustentada na sensibiliza-
ção da população para a separação dos
resíduos e na promoção de uma cons-
ciência coletiva para a importância da
proteção do ambiente e adoção de medi-
das de sustentabilidade ambiental.
No âmbito desta estratégia, tem desen-
volvido um conjunto alargado e transver-
sal de ações com vis-ta a consolidar
Águeda como um Município ecologica-
mente exemplar. Entre as medidas toma-
das, está o aumento do número de eco-
pontos completos no Concelho (de 164,
em 2017, para 259 em 2020), bem como
o alargamento da rede de recolha e a
implementação do serviço de recolha de
recicláveis porta a porta. Procedeu ainda
a uma maior afetação de recursos huma-
nos à triagem e recolha de resíduos.
Ainda no âmbito do Laboratório Vivo para
a Descarbonização, a Câmara adquiriu
um compactador de papel/cartão, e mais
recentemente, disponibilizou ao público
uma máquina de recolha seletiva de
resíduos, localizada no Mercado
Municipal, sendo a primeira do género
instalada na região.

ReciclagemReciclagem  
aumentaaumenta
64,42%64,42%  
em Águedaem Águeda
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2.019,28
toneladas
recolhidas

967,93 
toneladas
de vidro

639,59
toneladas de
papel/cartão

411,76
toneladas 

de embalagens



Ambiente

A Semana do Ambiente e Sustentabilidade 2021, organizada pela Câ-
mara de Águeda, decorreu de 29 de maio a 9 de junho. Alinhado com o
Projeto Eco-Escolas, foram dinamizadas diversas ações de sensibiliza-
ção, que foram desenvolvidas pelo projeto Laboratórios Vivos para a
Descarbonização para cerca de 280 alunos, celebrando o Dia Mundial
da Biodiversidade e o Dia Mundial da Energia. 
O Município de Águeda apoiou diversas Eco-Escolas com material para
as hortas das escolas e para dinamização da atividade “O Mar Começa
Aqui”. Foi ainda lançado o desafio "O meu Ambiente, uma tela",
subordinado ao tema rios e cujos trabalhos estão agora expostos em
vários espaços comerciais da cidade, num roteiro que convida à visita.
Ainda dentro desta temática e alusiva à Agenda 21 Local, dinamizou-se
um conjunto de ações para a Semana do Ambiente e Sustentabilidade.
Deu-se continuidade à parceria com a LPN para dinamização do
Projeto de Literacia para a Preservação das Florestas na Escola Básica
de Valongo do Vouga e na Escola Secundária Adolfo Portela, apoiando
na organização das atividades propostas, preparando as saídas de
campo previstas neste projeto.
No que diz respeito à educação para a sustentabilidade, ambiente e
ciência, e ajustada às medidas de contenção da COVID-19, foi
realizada uma saída de campo com alunos da cadeira de Ecologia das
Zonas Húmidas da Universidade de Aveiro, para melhor conhecer os
projetos de preservação da natureza que estão a ser implementados
no concelho de Águeda, bem como a Lagoa da Pateira de Fermente-
los, local onde decorreu a saída de campo. 
Foi também, com enquadramento nas ações de divulgação LIFE
Águeda, articulada a elaboração de um quizz pontuado para apoiar as
sessões de sensibilização ambiental com as escolas.
No dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, a Câmara de Águeda
promoveu uma ação de sensibilização no Mercado Municipal para a
preservação e sustentabilidade ambiental.  Durante a manhã, foram
distribuídos 1.000 sacos reutilizáveis pelos comerciantes e população,
apelando ao uso consciente dos sacos nas compras, e a redução da
utilização do plástico.

SemanaSemana  
alerta paraalerta para
sustentabilidadesustentabilidade
ambientalambiental
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Entre os dias 31 de maio e
4 de junho, decorreram
intervenções nas margens
dos rio Águeda e
Alfusqueiro;
Duas sessões de voluntaria-
do ambiental, uma para
controlo de espécies de
flora invasora e outra em
parceria com o Rotary Club
de Águeda, junto ao Parque
Fluvial da Redonda;
Ação de controlo de
acácias, em parceria com a
Associação de Vale
Domingos;
Demonstração da técnica
de controlo físico-químico
de uma espécie invasora;
Sessão online.

Enquadrado neste programa,
decorreu a 2.ª Semana
Nacional sobre Espécies
Invasoras, este ano a primeira
edição de alcance Ibérico, com
desenvolvimento de diversas
tipologias de ações, desde 31
de maio até 6 de junho:

Semana nacional sobre 
espécies invasoras
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Aumentar o conhecimento sobre a Pateira de Fermentelos, bem como
a consciência ambiental e promover o turismo da natureza é o propósi-
to do “ExplorAPPateira”, que vai ser executado pela Câmara de Águe-
da, em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Flo-
restas (ICNF). O protocolo de colaboração técnica e financeira foi assi-
nado em abril.
Este projeto nasceu da iniciativa de um grupo de cidadãos (Mónica
Oliveira, Armindo Ferreira, Rui Moreto, Luísa Dias, Cláudia Rosa) que
apresentou uma proposta para o Orçamento Participativo de Portugal
(OPP) 2018, tendo conseguido um investimento total de 200 mil euros. 
O “ExplorAPPateira” pretende ser uma ferramenta de dinamização e di-
vulgação da Pateira e visa a criação de uma plataforma informática e
respetiva aplicação móvel (App), que permitirá ao utilizador selecionar
uma vasta lista de conteúdos e informações úteis, conhecer os valores
naturais da Pateira e optar pela forma mais adequada e orientada para
a sua visitação, que combine o máximo de usufruto para o público com
o mínimo de impacte no território. Implica a criação de um guia de
campo, onde estarão descritas as características da Pateira, bem como
a sua história, cultura e tradições, sem esquecer a descrição da fauna,
flora e habitats existentes. Neste guia, serão ainda descritos os espa-
ços de utilização pública, bem como diversa informação útil para visi-
tantes e turistas (restauração, alojamento, animação turística e mapas).
A App e o site (que aloja a App) disponibilizam, em formato digital, a
informação existente no guia de campo, para além de permitir receber
mensagens sobre eventos ou realizar jogos interativos.
A instalação de um observatório de fauna selvagem na margem de Fer-
mentelos da Pateira ou um concurso de fotografia internacional são
exemplos das intervenções e dinâmicas previstas realizar.

200 mil euros
de investimento

“A Pateira é inspiradora,
temos aqui um
manancial muito
interessante, natural,
lúdico e desportivo que
precisamos proteger,
cuidar e promover. Acho
que esta App vai ajudar-
nos a fazer isso”.

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Este será “um projeto de
sucesso”, até porque “a
Câmara Municipal está
envolvida de uma forma
ativa nestes projetos de
colaboração”.
 Fátima Araújo Reis
Diretora regional do centro 

do ICNF
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“Acreditamos que
estamos rodeados dos
parceiros certos, que vai
concretizar este sonho”

Proponente

“ExplorAPPateira” cria ferramentas“ExplorAPPateira” cria ferramentas  
para dinamizar Pateira de Fermentelospara dinamizar Pateira de Fermentelos
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App
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Desporto

A Câmara de Águeda, no âmbito da estratégia definida no Plano Mu-
nicipal de Desporto, com o intuito de aumentar o número de praticantes
desportivos no concelho aos níveis federativo, amador ou recreativo, é
parceira no projeto “Orienta-te por Águeda”, cuja dinamização é
assegura-da pelo CAB - Clube de Atividades da Bairrada.
Esta iniciativa foi desenvolvida junto da comunidade escolar, nomeada-
mente nas Escolas Secundárias Adolfo Portela (ESAP), Marques de
Castilho (ESMC) e Escola Básica Professor Artur Nunes Vidal, em
Fermentelos.
Entre outras ações já desenvolvidas nas duas escolas, em maio e ju-
nho, alunos daquelas escolas participaram em diversas atividades di-
namizadas pelo clube, utilizando, para tal, o equipamento kit
SPORTident e a aplicação móvel (App) NAVITABI. Esta ferramenta, de
acesso gratuito, permite ao utilizador, após proceder ao seu registo,
consultar vários mapas de diversas regiões do país e, nomeadamente,
o mapa urbano da cidade de Águeda. O percurso da prova tem o seu
início e fim junto ao edifício da Câmara de Águeda.
O participante, utilizando o mapa, em formato digital ou em papel, e a
App NAVITABI recebe um alerta sonoro, que confirma a sua passagem
pelo ponto de controlo, obtendo, no final, a informação do tempo (par-
ciais e total) do percurso realizado. 
A App permite ainda monitorizar e acompanhar os participantes
durante a realização do percurso, revelando, assim, elevada segurança
na sua utilização por um grupo de participantes, no caso concreto por
alunos.
Também o Parque de Alta Vila foi palco de várias iniciativas que
contaram com a participação de cerca de 50 alunos, de duas turmas da
ESMC, assim como, a dinamização de uma sessão de Orientação,
dirigida a pais e filhos, integrada no projeto "Manhãs no Parque".

Câmara implementa iniciativa 
desportiva “Orienta-te por Águeda”
“Pretendemos com mais
esta iniciativa, a par de
tantas outras que
realizamos ao longo de
todo o ano nesta área de
atuação, aumentar a
consciência da
população para os
benefícios dos desporto
enquanto elemento
chave para a saúde,
bem-estar e qualidade
de vida”

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda



Desporto

A Câmara de Águeda foi distinguida como tendo o melhor Plano de Co-
municação no Desporto e Atividade Física, entre as 130 autarquias que
fazem parte do programa Municípios Amigos do Desporto (MAD). O
galardão, atribuído pela Plataforma Cidade Social, destaca a forma co-
mo a Autarquia comunica e divulga as boas práticas implementadas no
âmbito da programação e atividade desportiva em todo o Concelho.
Este galardão, atribuído nos Municípios entre 10 e 50 mil habitantes,
junta-se a outros dois que a Cidade Social atribuiu no final do ano
passado, distinguindo o Município de Águeda pela sua atuação na área
do Desporto, em altura de pandemia e apesar dos constrangimentos
provocados pela situação epidemiológica, designadamente o primeiro
lugar na “Presença Digital no Desporto do ano 2020” e o segundo lugar
na “Intervenção Covid-19 no Desporto do ano 2020”.
O prémio agora atribuído, o Plano de Comunicação do ano 2021, reco-
nhece o trabalho de promoção e divulgação da programação municipal
na área do Desporto, através dos vários canais de que a Autarquia
dispõe: site (Câmara Municipal e Águeda TV), redes sociais (facebook
institucional, do ÁguedaTV, do Centro Municipal de Marcha e Corrida e
do Águeda Bike Park, bem como instagram e youtube), Aplicações
(Plataforma Cityfy, Walking Águeda, Umbrella Sky 360º, BeAgueda),
meios promocionais (mupis, outdoors, tomi, cartazes, flyers, etc.) ou
ainda através de Notas de Imprensa e de uma newsletter de Desporto
de periodicidade trimestral.
A Câmara de Águeda desenvolve ainda um trabalho de parceria com
os vários organismos associativos do concelho, disponibilizando, na
Plataforma Associativismo (http://associativismo.cm-agueda.pt/), infor-
mações relevantes e avisos direcionados para o tecido associativo con-
celhio, para além de que através desta ferramenta digital as associa-
ções podem formalizar as suas candidaturas a apoios.

Plano de Comunicação no Desporto 
e Atividade Física distinguido

“Este prémio é o
reconhecimento público
da dinâmica que o
Município de Águeda
assume na promoção de
políticas e atividades
desportivas para todos,
numa estratégia que
visa cativar a adesão da
população às várias
iniciativas programadas
e aumentar a prática de
atividade física e
desportiva no Concelho”

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda
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Desporto

O Trilho das Levadas, em Valongo do Vouga, foi reaberto ao público no
dia 16 de maio, numa iniciativa que levou um grupo de entusiastas a
fazer o percurso de cerca de 11 quilómetros, por entre os campos de
cultivo e as levadas da freguesia.
“Estamos hoje aqui a reabrir este percurso, que foi alterado e
renovado, depois do incêndio de 2016, passando agora a ter início no
Parque da Boiça, que se tornou um ex-libris do Concelho”, disse Jorge
Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, realçando que
para que este processo fosse concluído com sucesso “foi essencial o
trabalho realizado em estreita parceria e colaboração com a Junta de
Freguesia (JF) de Valongo do Vouga”. 
Este percurso tem já dez anos, mas foi “fortemente penalizado” pelo
referido incêndio, pelo que foi necessário proceder à reformulação do
traçado, bem como à colocação de nova sinalética, tendo a JF e a
Câmara de Águeda aproveitado a oportunidade para o fazer iniciar e
acabar no também renovado Parque da Boiça.
Filipe Falcão, presidente da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga
realçou a beleza do percurso do renovado Trilho das Levadas,
convidando as pessoas a fazerem o trajeto. “Quisemos não só alargar
o percurso, com a renovação realizada no seguimento do incêndio de
2016, como torná-lo mais abrangente e ser um ponto central de atração
da freguesia”, declarou o autarca, sublinhando que grande parte do
traçado do trilho ocorre junto às levadas o que, reitera, é um ponto de
interesse turístico.
Acresce que iniciar e terminar no Parque da Boiça, que “congrega hoje
uma multifuncionalidade muito grande”, permite desfrutar de Valongo
do Vouga “numa perspetiva mais abrangente”.
Refira-se que o PR2 – Trilho das Levadas é um dos percursos
pedestres que integra a rede de trilhos do Município de Águeda. Ao
longo de cerca de 11 quilómetros, o pedestrianista tem a oportunidade
de descobrir um espaço natural e paisagístico singular, desvendando
os açudes e levadas ao longo do Rio Marnel (afluente do Rio Vouga)
que no passado conduziam a água até aos moinhos, mas também
campos agrícolas onde os cereais eram/são cultivados. 

A 5 de abril, foram retomados
os treinos presenciais do Centro
Municipal de Marcha e Corrida
(CMMC), cumprindo com todas
as recomendações da Direção
Geral de Saúde (DGS),
nomeadamente, utilização da
máscara, desinfeção das mãos
no início e fim dos treinos e
redução do número de pessoas
por treino.
Em maio, ocorreu a primeira
iniciativa do projeto “Caminhar
pela Natureza”, que surge no
âmbito da dinamização dos
percursos pedestres através do
Centro de Marcha e Corrida de
Águeda, com o intuito de
promover a atividade física
aliada à Natureza. A primeira
etapa realizou-se em
Fermentelos, com o percurso a
ser feito pelo Trilho dos Poços
(PR7) e contou com cerca 250
pessoas, limite máximo definido
para garantir o cumprimento de
todas as recomendações da
DGS.

Treinos presenciais e
atividades na Natureza

Trilho dasTrilho das  
levadaslevadas  
reabertoreaberto
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No enquadramento da
aposta no Desporto Escolar,
de referenciar a atividade
regular do Centro de
Formação Desportiva de
Desportos Náutico do
Agrupamento de Escolas
Águeda Sul, desde a sua
criação em 2017. Nos
meses de abril e maio deste
ano, ocorreram cerca de
1.500 utilizações;
No dia 3 de maio, teve início
o projeto “Canoagem na
Escola” para os alunos do
Agrupamento de Escolas
Águeda Sul e Escola
Secundária Adolfo Portela,
como resposta à enorme
procura de atividades ao ar
livre por parte dos
respetivos professores.
Durante o mês de maio,
usufruíram desta atividade
cerca de 1.100 alunos.

Considerando o contexto dos projetos desportivos municipais direcio-
nados para a comunidade, e numa forte aposta no Desporto Escolar,
foi  retomado, a 16 de abril, o projeto "Pedal In Águeda", com a inicia-
tiva “Ciclismo nas Escolas”. Tendo decorrido no Águeda Bike Park,
esta iniciativa tem como objetivo promover a aprendizagem do ciclismo
para alunos do 3.º Ciclo do Agrupamento de Escolas Águeda Sul e
Escola Secundária Adolfo Portela, sendo que, até final de maio, usu-
fruíram desta oportunidade cerca de 700 alunos, totalizando cerca de
1.600 utilizações.
Também nesta área, é de se referir que em abril foram realizados 32
serviços de transportes pela Autarquia das escolas para o Centro de
BTT e quatro para a canoagem, na Pateira. Em maio, realizaram-se 63
transportes das escolas para o Centro de BTT e 26 para a canoagem,
na Pateira.
Ainda no âmbito do Águeda Bike Park/ Centro Cyclin’Portugal de
Águeda, destaque para a celebração de uma parceria com o Clube
Desportivo Águeda Bike Friends, para além da já existente com o
Clube BTT de Águeda, com o objetivo primordial de assegurar a
dinamização deste espaço desportivo. 
Considerando os princípios que regem a atividade deste clube no âm-
bito da promoção da prática do ciclismo, do cicloturismo e da indústria
ligada ao ciclismo, decorreu, no dia 23 de maio, o Passeio de BTT –
Pateira de Fermentelos, contribuindo assim para a divulgação e
promoção da Rede de Trilhos Cicláveis existente no concelho de
Águeda.
O Município de Águeda tem uma rede de trilhos cicláveis, que abrange
mais de 800 quilómetros (538,65 quilómetros de ciclismo de estrada
marcados via GPS e 273 quilómetros de BTT homologados pela
Federação Portuguesa de Ciclismo. Destes últimos, 125 quilómetros
estão sinalizados e 148 quilómetros estão marcados via GPS).
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Desporto escolar

Atividades de ciclismo
no Águeda Bike Park

De destacar, no âmbito do pro-
jeto "Pedal In Águeda", o
reinício da iniciativa “Águeda
Bike 4 kids”, no dia 8 de maio.
Com o intuito de estimular e
incentivar à utilização regular da
bicicleta, os técnicos da
Autarquia ensinaram crianças
com idades entre os 4 e os 12
anos, a andar de bicicleta, bem
como a melhorar as suas
competências. Com vagas
limitadas, esta atividade, que
contou com a parceria do Clube
FullRacing e Clube Desportivo
Águeda Bike Friends, teve
lotação esgotada, tendo
participado cerca de 30 alunos
divididos por turmas de 10
alunos por nível. 

"Águeda Bike 4 Kids"



Entre 5 a 22 de maio, decorreu o IV Encontro da Diversidade Cultural e
do Diálogo para o Desenvolvimento, que incluiu uma série de ativida-
des de celebração do diálogo intercultural, entre eventos nas redes so-
ciais, conversas e oficinas para a comunidade, dinamizados pelo Servi-
ço Educativo da Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA), pelo Cen-
tro de Juventude de Águeda (CJA) e pelo Águeda Living LAB (ALL).
Estas atividades tinham como objetivo promover a interculturalidade e
a solidariedade, através da valorização e reconhecimento da multiplici-
dade cultural existente em Águeda e da promoção de material informa-
tivo para integração de novos habitantes no concelho, bem como pro-
mover a inclusão social através do combate à xenofobia com ações co-
munitárias e ainda estimular a criação de redes e equipas das várias
valências municipais com vista a incentivar a ligação entre cidadãos.
Na sessão solene, que assinalou o Dia Mundial da Diversidade Cultural
e do Diálogo para o Desenvolvimento, foi feita a leitura da Carta dos
Direitos da Diversidade Cultural, da UNESCO, por voluntários de várias
nacionalidades do Corpo Europeu de Solidariedade que estão no CJA.
Este evento, que começou há quatro anos, no seguimento de um pi-
quenique na Rua Luís de Camões e que juntou jovens de várias nacio-
nalidades (alguns que estavam a fazer voluntariado no CJA), “é um ex-
celente exemplo de resiliência”, disse Elsa Corga, Vereadora da Cultu-
ra e Juventude da Câmara de Águeda. Isto porque, apesar de ser a se-
gunda vez que é realizado em contexto pandémico, “com alguma criati-
vidade e graças a uma equipa fantástica, conseguimos que se manti-
vesse”. E este ano, não obstante as contingências impostas, este foi
um encontro cheio de iniciativas, numa “verdadeira diversidade de cul-
turas”. Este tipo de encontros, com várias atividades, como oficinas,
tertúlias, contos, concertos ou outros apontamentos culturais demons-
tram “também a importância da multiculturalidade e a riqueza que nos
pode dar”, concluiu Elsa Corga.
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Diversidade cultural e o diálogo para 
o desenvolvimento motivam encontro
" Águeda é um Município
que tem cidadãos oriundos
de várias nacionalidades e
culturas, que gosta de bem
receber”, pelo que “faz
todo sentido conhecermos
a origem e cultura de quem
vive na nossa cidade e
concelho”.

Elsa Corga
Vereadora da Cultura
da Câmara de Águeda

“Águeda é um exemplo no
que diz respeito às políticas
públicas de juventude”,
promovendo a “cooperação
das organizações da
sociedade civil com os
vários atores que influem”
nessas políticas".

Luís Alves
Diretor da Agência
Nacional Erasmus+
Juventude em Ação
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A primeira edição da MALA – Manifestação Literária de Águeda “foi
muito positiva, com atividades que não só provocaram o gosto pelo li-
vro e pela leitura, como promoveram a experiência em torno da litera-
tura e da cultura de uma forma mais abrangente”, disse Elsa Corga,
Vereadora da Cultura da Câmara de Águeda. 
A MALA foi aberta, de onde saíram apresentações de livros, exposi-
ções, conversas, oficinas e música, “ocupando”, durante quatro dias, a
Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA) e o Centro de Artes de
Águeda (CAA) e atraindo a Águeda nomes do panorama literário portu-
guês como Pedro Seromenho, Mafalda Milhões, Cristina Taquelim,
Afonso Melo, Manuela Ribeiro, Alice Caetano, Fernando Almeida,
Maria da Conceição Vicente e Paulo Sucena.
Pretendia-se “encorajar a leitura como fonte de conhecimento, de sabe-
doria e cultura, estimulando a criatividade e a imaginação”, declarou
Elsa Corga, acreditando que os objetivos foram alcançados, pelo que,
agora, “não se pode fechar a MALA, mas reabri-la e continuar a valori-
zar este património que é a cultura e o livro”.
Entre as várias atividades que decorrera durante a MALA, Cristina
Taquelim ofereceu uma noite de histórias da narração oral do seu
Alentejo e a ilustradora Mafalda Milhões ocupou o espaço público da
BMMA (jardim e fachada) com as ilustrações da sua obra vencedora do
Prémio Distinção da Cátedra UNESCO de Leitura, “A Biblioteca é uma
casa onde cabe toda a gente”. 
No âmbito da MALA, a BMMA acolhe, até 30 de agosto, a primeira
exposição retrospetiva de Mafalda Milhões e o CAA tem patente, até
dia 22 de agosto, a exposição “Um livro é uma sequência de espaços”,
com curadoria de Luís Alegre e José Sebastião Albuquerque.
Esta exposição de arte contemporânea permite uma nova viagem
através do livro-objeto. A ideia foi a de oferecer outra visão possível ao
formato mais conhecido do livro, na produção imagética característica
das Artes Plásticas. 
Os grupos podem beneficiar de visitas guiadas mas requerem
marcações prévias tanto na BMMA como no CAA.

“Que a MALA nunca fique
fechada. No futuro, 
com a experiência ganha,
poder-se-á conquistar
outras plataformas de
realização e de divulga-
ção”, nomeadamente com 
 “a inclusão da vertente
musical e de performance
dramática ou de colocação
de murais (provisórios)
pela cidade”. 

Alice Caetano
Autora

“Nesta primeira saída, não
perdemos o entusiasmo
nem a alegria, que nos
farão persistir na busca de
novas paragens; não per-
demos o empenhamento, a
dedicação nem a capacida-
de de contornar as peripé-
cias da viagem; ganhámos
experiência e perspetivá-
mos alguns desvios que nos
dificultaram o percurso.
Venha a próxima viagem. 
A MALA estará sempre à
mão, pronta a ser feita".

M.ª da Conceição Vicente
Professora e escritora

Primeira ediçãoPrimeira edição  
da MALA foida MALA foi  
um sucessoum sucesso



A Câmara Municipal de Águeda, através da Biblioteca Municipal
Manuel Alegre (BMMA), disponibiliza a todos os cidadãos registados
neste equipamento municipal um serviço digital inovador, que permite
aceder gratuitamente e com um simples clique a diversos jornais e
revistas, tanto nacionais como internacionais.
“A disponibilização deste serviço visa facultar a todos os munícipes
inscritos na Biblioteca o acesso a informação atualizada de relevância
nacional e internacional”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da
Câmara de Águeda, salientando que esta iniciativa está alinhada com a
estratégia municipal de implementação de medidas sustentáveis e
acessíveis para todos.
Esta plataforma digital, denominada Pressreader, possibilita o acesso
direto e integral a mais de 7.000 publicações periódicas de mais de 150
países e em mais de 60 línguas, através de um interface com várias
funcionalidades, entre as quais, pesquisas por título, país, língua ou
categoria e que agora está disponível para todos os utilizadores
registados na BMMA. 
No que diz respeito às publicações nacionais destacam-se o Jornal de
Notícias, o Diário de Notícias, o Correio da manhã, o Record e ainda
diversas revistas, tais como PC Guia, Men’s Health, Volta ao Mundo,
etc.
Entre as publicações internacionais estão, entre outros, o Washington
Post, The Guardian, o El País e o The Observer. 
Para aceder a este serviço, conforme mencionado anteriormente, é
necessário estar registado como utilizador da BMMA, sendo que com o
“login” e “password” da biblioteca, o cidadão pode aceder ao
Pressreader, descarregando a app para dispositivos móveis ou, então,
utilizando o site www.pressreader.com.
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Serviço digital gratuito de informação 
disponibilizado na Biblioteca Municipal

“A disponibilização deste
serviço visa facultar a
todos os munícipes
inscritos na Biblioteca o
acesso a informação
atualizada de relevância
nacional e internacional”

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

SSegunda-feira, das 13egunda-feira, das 13
às 19 horas;às 19 horas;  
Terça a sexta-feira,Terça a sexta-feira,
das 10 às 13 horas edas 10 às 13 horas e
das 14 às 19 horas;das 14 às 19 horas;  
Sábados, das 10 àsSábados, das 10 às
12h3012h30

Se ainda não é utilizadorSe ainda não é utilizador
registado na BMMA, poderegistado na BMMA, pode
inscrever-se no edifícioinscrever-se no edifício
da biblioteca, na Avenidada biblioteca, na Avenida
25 de Abril, em Águeda,25 de Abril, em Águeda,
nos seguintes horárionos seguintes horários:s:  
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Feira das Lambarices vai ser 
“uma festa de Águeda e de Portugal”
A Feira das Lambarices promete fazer as delícias da população, com
uma mostra de doçaria tradicional portuguesa. Este evento, ao qual a
Câmara de Águeda se associou desde a primeira hora, surge de uma
ideia da Associação Cultural e Recreativa de Vale Domingos que
venceu o Orçamento Participativo Portugal de 2018 e vai acontecer
durante 9 dias, prevendo-se a sua realização entre os dias 3 e 11 de
setembro.
A Feira das Lambarices decorrerá em simultâneo com a Festa do
Leitão (organizada pela ACOAG, que é agora também parceira desta
iniciativa) e inclui uma uma mostra de doces tradicionais das várias
regiões do país (no pavilhão do GICA), uma zona de restauração e
uma zona de espetáculos. Do cartaz cultural são já conhecidos os
nomes de Miguel Araújo (com os convidados António Zambujo e
Tatanka), Luísa Sonza, Bárbara Tinoco e Fernando Daniel.
Esta iniciativa é “um regozijo muito grande, mas também uma respon-
sabilidade”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de
Águeda, salientando que “uma aldeia de 300 habitantes foi capaz de
ganhar o OPP”, um instrumento de financiamento nacional de onde
Águeda trouxe “vários prémios”.
Para Ricardo Pereira, presidente da Associação de Vale Domingos,
proponente desta ideia vencedora do OPP, passar este evento para o
centro de Águeda faz todo o sentido, disse, defendendo que a feira
ganhou “outra dinâmica”.

“Acredito que vamos
conseguir, que vamos

tirar daqui um exemplo
muito grande daquilo

que pode ser a
transformação de um

lugar com a vontade e
dinamização em volta de

projetos generosos”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

“De um projeto de dois
ou três dias a ser

realizado em Vale
Domingos, juntamente

com os proponentes,
conseguimos elevá-lo,

juntar vários parceiros e
vamos ter um grande

evento, que esperemos
seja uma festa de

Águeda e de Portugal”

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

250 mil euros 
do OPP

9 
dias

110 mil euros 
da Câmara 



A Câmara de Águeda implementa uma ação articulada entre os
diversos projetos e equipamentos culturais de que dispõe, como o
Centro de Artes de Águeda (CAA) e a Biblioteca Municipal Manuel
Alegre (BMMA), através de espetáculos multidisciplinares, exposições,
workshops, sessões de cinema, oficinas e outros, contribuindo, assim,
para uma dinâmica cultural pujante.
O CAA celebrou, em maio, quatro anos de atividade, sendo que os
últimos dois anos têm sido marcados por um reajuste e adaptação face
aos constrangimentos causados pela pandemia da COVID-19, que
obrigou ao encerramento temporário do espaço físico  ao público e, por
outro, à realização, após a reabertura, de atividades de forma condicio-
nada. 
Ao longo deste período, o CAA continuou com uma dinâmica intensa
de atividades e programação, seja de forma presencial, quando
possível, ou em formato online, através das redes sociais. Promoveu
semanalmente um Podcast “A Chaminé”, que deu voz a artistas locais
de Águeda e um Ciclo de Conversas “Em Palco com...” com
personalidades ligadas à atividade cultural portuguesa, cujo trajeto
passou ou passará pelo Centro de Artes de Águeda. Até 19 de abril,
foram realizados 20 episódios online, 10 para cada uma destas
atividades.
Entre 19 de abril (data do reinício da programação com público no
CAA) e 12 de maio, ou seja em menos de um mês, foram realizados
cinco eventos de programação geral, dois eventos relacionados com o
projeto educativo e cinco exposições (ver página ao lado).
Refira-se que toda a programação pode ser acompanhada na página
oficial do CAA na Internet (https://www.centroartesagueda.pt/) ou na re-
de social Facebook em https://www.facebook.com/centroartesagueda.

28

Cultura

Centro de Artes promove a cultura 
e a arte em vários formatos 

AAproximadamente 11 472proximadamente 11 472
visualizações de vídeosvisualizações de vídeos
100 novos gostos na100 novos gostos na
página oficial na redepágina oficial na rede
social Facebooksocial Facebook
AAproximadamente 31.000proximadamente 31.000
pessoas alcançadas compessoas alcançadas com
as publicaçõesas publicações
9.594 interações com as9.594 interações com as
publicaçõespublicações
57 publicações realizadas57 publicações realizadas    
pelo CAA neste períodopelo CAA neste período

Nos três primeiros meses doNos três primeiros meses do
ano 2021, o CAA evidenciaano 2021, o CAA evidencia
uma dinâmica de atividadeuma dinâmica de atividade
nas suas plataformas digitais:nas suas plataformas digitais:
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O mês de abril marcou o fim da suspensão das atividades culturais,
pelo que o Centro de Artes de Águeda reabriu as suas portas no dia 6
e retomou a apresentação de espetáculos cerca de duas semanas
depois, com vários concertos dedicados ao jazz, entre eles um
protagonizado pelo trio “Vértice” e o “Filme-Concerto”, um espetáculo
que alia as duas paixões do guitarrista Nuno Costa e do pianista Óscar
Graça: o cinema e a composição musical. Nesta sessão, os dois intér-
pretes sonorizaram as emoções transmitidas pelas imagens do filme
“Sunrise: A Song of Two Humans”. 
Ainda no que refere ao jazz, o Festival Pauta Jazz celebrou o dia
internacional deste género com a apresentação de dois espetáculos
musicais: “Peter Gabriel Duo” e “Mano a Mano”, nos dias 29 e 30 de
abril, respetivamente.
No dia 23 de abril, Nuno Markl subiu ao palco do auditório para explicar
“Como Ser Um Saco de Pancada Deprimente e Vencer na Vida” e, a
partir da obra do Nobel Harold Pinter, o CAA acolheu a peça de teatro
“O Amante”, com os célebres atores Custódia Gallego e Virgílio
Castelo, que explora sentimentos, emoções e comportamentos. 
O ciclo “Quinta às 7” recebeu, no dia 20 de maio, Ela Vaz. A cantora
aveirense que reinventa a música tradicional portuguesa, proporcionou
um concerto intimista.
No âmbito das atividades do Projeto Educativo e Mediação de Públi-
cos, foi promovida a conversa “O Desenho enquanto prática artista”
que reuniu professores, curadores e artistas num painel de oradores de
excelência. 
Salienta-se também a inauguração do quinto (em maio) e sexto (em
junho) módulos expositivos do ciclo "O Desenho como Pensamento",
com exposições individuais de André Lemos Pinto, Gabriela Vaz-
Pinheiro e Miguel Ângelo Rocha (no 5.º módulo) e de Sandra Baía,
Mariana Gomes e Paulo Brighenti (6.º módulo e último).
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Música, teatro e muito mais

No dia 23 vão-se realizarNo dia 23 vão-se realizar
sessões de cinema;sessões de cinema;
NNo dia 24 e 25, Comedyo dia 24 e 25, Comedy
Show com Rui Xará,Show com Rui Xará,
Carlos Vidal, GuilmárioCarlos Vidal, Guilmário
Vemba (no dia 24); eVemba (no dia 24); e
Pedro Neves, Miguel 7Pedro Neves, Miguel 7
Estacas, Roscas eEstacas, Roscas e
Estacionâncio (dia 25)Estacionâncio (dia 25)

Depois do sucesso alcançadoDepois do sucesso alcançado
no ano passado, com ono ano passado, com o
AgitÁgueda a reinventar-se eAgitÁgueda a reinventar-se e
adotar o formato "Drive-In",adotar o formato "Drive-In",
com respeito pelas restriçõescom respeito pelas restrições
de controlo sanitário,de controlo sanitário,    osos
espetáculos estão deespetáculos estão de
regresso de 23 a 25 de julho:regresso de 23 a 25 de julho:

"Drive in" está de 
regresso em julho
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Entre os dias 5 e 20 de junho, decorreu mais uma
edição do CircoAGITado, que incluiu espetáculos e au-
las livres, no exterior das antigas instalações do Institu-
to da Vinha e do Vinho (IVV), no Parque Botânico de
Vale Domingos, e na Pateira, em Espinhel.
Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda,
sublinha que esta é uma iniciativa que atrai cada vez
mais entusiastas e que resulta de “uma aposta estraté-
gica do Município nas residências artísticas, apoiando
a manifestação e expressão cultural de vários quadran-
tes, de artistas de várias nacionalidades que vêm a
Águeda inspirar-se e criar”.
Durante estes três fins de semana, em três locais dife-
rentes, foram realizadas várias iniciativas, em respeito
pelas normas e orientações definidas pela Direção-Ge-
ral de Saúde, com lotação limitada. Entre as ações es-
tiveram aulas livres de equilíbrio, acrobacia, malabaris-
mo, diabolo e slackline, envolvendo adultos e crianças
numa animação intergeracional. 
Decorreram ainda os espetáculos “COVALÊNCIA”, pe-
lo projeto Euphorika; “NHA IDENTIDADE”, por Gaspar
Ribeiro; “IN LOCO”, pela Companhia Absurda; e os
multidisciplinares “ZOOM”, “CIRCO LEUNAM” e
“Cabaret AGITado”. 
No âmbito deste evento, foi também exibido o filme
documentário “Diabolo is a trip”.
O Município de Águeda, acrescenta Edson Santos, tem
se afirmado como “um concelho produtor de arte e
cultura e este evento é uma das evidências disso
mesmo”. 

CircoAGITado volta
a animar Águeda
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A Fundação Gabriela Tudor em Bucareste e a Câmara Municipal de
Águeda, através do AGITlab, lançam o programa de residência artística
“Gabriela Tudor” 2021, com o objetivo de apoiar artistas em criação.
A primeira Residência Gabriela Tudor, em Águeda, foi organizada no
ano passado e ofereceu espaço e apoio aos projetos desenvolvidos por
Daniel Djamo (artista visual, Roménia), Gisela Ferreira (coreógrafa) e
Cunha Pinto (coreógrafa).
Este programa de residências foi lançado em 2019, na Roménia e em
Portugal, por Cosmin Manolescu e é dedicado à memória de Gabriela
Tudor (1957-2009, www.gabrielatudor.ro), produtora e gestora cultural
que desempenhou um papel importante no desenvolvimento deste
setor na Roménia.
O programa deste ano terá uma duração de três semanas e terá lugar
em Águeda, de 16 de setembro a 9 de outubro de 2021. A residência
está aberta a artistas romenos e portugueses para desenvolver e
trabalhar num novo projeto num ambiente seguro e natural.
Serão selecionados para o programa até três projetos, sendo que a
residência será concluída com uma apresentação informal aberta ao
público, em Águeda, no dia 8 de outubro. O projeto romeno também
será apresentado em Bucareste no final de outubro de 2021. A seleção
será feita por uma curadoria composta por Paulina Almeida & Wura
Moraes (AGITlab) e Cosmin Manolescu (Fundação Gabriela Tudor).
Os artistas selecionados vão participar de uma série de atividades
conjuntas, incluindo sessões de feedback, aulas semanais, cozinhar
em conjunto, viagens de campo na área rural nos arredores de Águeda
e outras atividades a serem acordadas de antemão com os
organizadores.
Se as condições da pandemia permitirem, cada equipa de projeto
deverá entrar em contato com a comunidade local em Águeda por meio
de workshops, debates, exibições de filmes, etc.

Residências artísticas favorecem
criação cultural "made in" Águeda

Em abril, Nico Pires,Em abril, Nico Pires,
artista de origem luso-artista de origem luso-
francesa e antigofrancesa e antigo
integrante de umintegrante de um
espetáculo do Cirque deespetáculo do Cirque de
Soleil, fez uma residênciaSoleil, fez uma residência
inserida na temática doinserida na temática do
novo circo.novo circo.
Em mEm maio, foi realizadaaio, foi realizada
uma residência pelauma residência pela
Companhia Absurda comCompanhia Absurda com
o espetáculo "Frágil". Aso espetáculo "Frágil". As
intérpretes, inspiradasintérpretes, inspiradas
pelo universo surrealista,pelo universo surrealista,
dividem o espetáculo pordividem o espetáculo por
vários quadros que sevários quadros que se
focam, cada um deles,focam, cada um deles,
numa realidadenuma realidade
imaginária e exageradaimaginária e exagerada
de uma personagem quede uma personagem que
se altera em todos estesse altera em todos estes
quadros.quadros.
O resultado de ambasO resultado de ambas
residências foi apresen-residências foi apresen-
tado no CircoAGITadotado no CircoAGITado
(ver pag 30).(ver pag 30).

http://www.gabrielatudor.ro/
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“Viajar é preciso!” este é o mote do Rail Fest – Programação Cultural
em Rede, que foi apresentado, recentemente no Museu Nacional
Ferroviário no Entroncamento e que decorre nos Municípios do Entron-
camento, Águeda e Vila Velha de Rodão, em parceria com o Município
de Castelo Branco e a Fundação Museu Nacional Ferroviário, entre
junho de 2021 e maio de 2022.
Este programa é a resposta dada ao convite feito pela Comissão Eu-
ropeia, que escolheu 2021 para assinalar o Ano Europeu do Transporte
Ferroviário, para além de responder à necessidade que muitos de nós
sentimos de conhecer novos locais e culturas ou de os revisitar.
A região centro do país torna-se, assim, ponto de referência de concer-
tos, exposições, cinema, arte urbana, entre outros espetáculos, com
um programa diversificado que é uma porta aberta a novas aprendiza-
gens e novas experiências, que inclui artistas locais e nacionais, num
cruzamento de percursos de vida, de influências e de viagens.
As cidades que acolhem o RAIL FEST valorizam assim a sua identida-
de ligada aos caminhos de ferro e, em simultâneo, promovem o seu
património natural, cultural e ferroviário.
Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, refere
que “o Rail Fest já é um projeto vencedor e de dimensão nacional,
financiado a 100%, que valoriza o património e apoia a cultura”.
O Presidente do Conselho de Administração da Fundação do Museu
Nacional Ferroviário, Manuel Cabral, manifestou a satisfação pela
associação ao projeto uma vez que “a ferrovia é a razão da existência
da Fundação” e valorizou “a importância do programa cultural numa
perspetiva de identidade que une património material e imaterial.”
Este programa é cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do
Centro 2020, Portugal 2020, FEDER- Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento Regional.

Entroncamento, Águeda e Vila  Velha
de Rodão recebem Programa Cultural

Instalação artísticaInstalação artística

Viagem do comboioViagem do comboio
turísticoturístico

Festival de LuzFestival de Luz

Exposição de FotografiaExposição de Fotografia
de Viagem “Comboio dede Viagem “Comboio de
Ferro” Mauritânia deFerro” Mauritânia de
Daniel RodriguesDaniel Rodrigues

Orquestra 12 de Abril eOrquestra 12 de Abril e
Ala dos NamoradosAla dos Namorados

Estação de Águeda,Estação de Águeda,
Apeadeiro de Sernada doApeadeiro de Sernada do
Vouga e Jardim Conde deVouga e Jardim Conde de
Sucena Sucena ((15 de Julho a 2215 de Julho a 22
de Agosto)de Agosto)

Da eDa estação de Águeda aostação de Águeda ao
centro histórico (sábadoscentro histórico (sábados
e domingos de agosto ae domingos de agosto a
partir das 15 horas)partir das 15 horas)

Parque de Alta Vila (15 deParque de Alta Vila (15 de
agosto a 15 de setembro)agosto a 15 de setembro)

Museu Ferroviário deMuseu Ferroviário de
Macinhata do Vouga (22Macinhata do Vouga (22
de agosto a 30 dede agosto a 30 de
setembro)setembro)

Largo 1.º de Maio ( Largo 1.º de Maio ( 12 de12 de
setembro)setembro)
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“Queremos unir as margens da Pateira, num laço único entre Espinhel,
Fermentelos e Óis da Ribeira, com um simbolismo especial para os
pescadores que usavam as bateiras para pescar”, disse Edson Santos,
Vice-Presidente da Câmara de Águeda, sobre as três instalações
artísticas que foram colocadas naquelas três margens.
Tratam-se de três peças de arte em ferro que integram o “3 Territórios,
1 Rio que nos Une”, um projeto interconcelhio de programação cultural
em rede, que está a ser desenvolvido pela Câmara de Águeda, em par-
ceria com os Municípios de Albergaria-a-Velha e de Sever do Vouga.
Ao todo foram colocadas, no âmbito do projeto, cinco instalações artís-
ticas que têm como motivo “unir através da arte”, declarou Edson San-
tos. “Queremos representar a tradição, sendo que o conceito entre as
cinco peças é distinto”, sublinhou, explicando que, em Águeda, as es-
culturas “são uma representação dos pescadores que usam as bateiras
nos rios do concelho”. Estas três silhuetas dos pescadores são iguais,
diferindo apenas nos complementos: uma tem um balde, outra tem um
cadeado e a outra um garrafão cortado para tirar água.
Este projeto irá decorrer a partir de julho e, ao mesmo tempo que pro-
move a cultura e o turismo, valoriza o rio, as coletividades e todo o pa-
trimónio destes três territórios (ver caixa). Edson Santos acredita que
esta cultura em rede projeta os três territórios aos níveis regional, na-
cional e internacional, frisando que este projeto, para além da vertente
cultural e gastronómica, permite apoiar "as instituições e coletividades
sediadas nestes Municípios e que têm passado muitas dificuldades no
último ano”.
António Loureiro, Presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, salien-
tou a capacidade que os três Municípios têm tido em construir pontes,
sendo este projeto um dos exemplos da ligação existente entre os três
territórios, que definiu como "Municípios-irmãos".

Instalações artísticas colocadas nas
margens da Pateira evocam pescadores

Espetáculo musicalEspetáculo musical

Espetáculo de Luz, Cor,Espetáculo de Luz, Cor,
Magia e Artes CircensesMagia e Artes Circenses
“A LENDA DO RIO”:“A LENDA DO RIO”:
Escultura artísticaEscultura artística
Festival e mostraFestival e mostra
gastronómicagastronómica
RRecriação históricaecriação histórica
AAtividades náuticas &tividades náuticas &
birdwatching:birdwatching:

Criação do Hino “Nascer deCriação do Hino “Nascer de
um Rio”: Esta obra musicalum Rio”: Esta obra musical
resulta de uma encomendaresulta de uma encomenda
por parte dos três Municípiospor parte dos três Municípios
para integrar o programa “Umpara integrar o programa “Um
Rio que nos Une”. A obra,Rio que nos Une”. A obra,
dividida em três partes, foidividida em três partes, foi
elaborada pelo Maestro Luíselaborada pelo Maestro Luís
Cardoso (Águeda), pelaCardoso (Águeda), pela
ARMAB (Albergaria-a-Velha)ARMAB (Albergaria-a-Velha)
e pelo Maestro Carlose pelo Maestro Carlos
Marques (Sever do Vouga).Marques (Sever do Vouga).

Visitas guiadas em bateiras,Visitas guiadas em bateiras,
em descoberta da avifauna,em descoberta da avifauna,
reforçando o potencial turís-reforçando o potencial turís-
tico da observação de avestico da observação de aves
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Comboio Histórico do Vouga circula até 
11 de setembro entre Aveiro e Macinhata

O Comboio Histórico do Vouga volta a exibir toda a sua beleza e
características únicas, numa autêntica viagem no tempo, percorrendo a
única linha de via estreita em funcionamento no nosso país, aos fins de
semana, até dia 11 de setembro. 
Depois das viagens com a locomotiva a vapor em abril e maio, agora
as viagens são feitas com a locomotiva a diesel, fazendo a ligação en-
tre Aveiro e Macinhata do Vouga. "Embarque a bordo de uma das cin-
co carruagens dos primeiros anos do século XX, rebocadas pela histó-
rica locomotiva diesel 9004", convida a CP, organizadora destas via-
gens, que respeitam todas as regras determinadas pela Direção-Geral
de Saúde, nomeadamente a obrigatoriedade de uso de máscara.
O programa previsto para cada um dos dias inicia com a partida da es-
tação de Aveiro, às 13h40 e chegada a Macinhata do Vouga, às 15
horas, onde está prevista animação, uma mostra de produtos regionais
e uma visita ao Museu Ferroviário.
Às 16h25, será feita a viagem de regresso e após uma paragem de
1h30 em Águeda, onde os viajantes poderão visitar o centro histórico
da cidade, zona ribeirinha e várias zonas de comércio tradicional, onde
pode ser apreciada a gastronomia regional e os típicos doces tradicio-
nais de Águeda. 
Os visitantes terão ainda a possibilidade de apreciar o projeto dos
guarda-chuva coloridos nas datas de realização deste evento. A partida
está marcada para as 18h18 e a previsão de chegada a Aveiro às
19h07.
Nestes dias, para além de apreciarem a beleza da paisagem, os viajan-
tes têm a oportunidade de viajar a bordo de um dos mais carismáticos
comboios do mundo, referido como um “comboio de sonho” no livro
“Dream Trains”, editado pela União Internacional de Caminhos de Ferro
(UIC). 

3, 10, 24 e 31 de3, 10, 24 e 31 de
julhojulho
14 e 28 de agosto14 e 28 de agosto  
11 de setembro11 de setembro

Próximas datasPróximas datas::  

  
Pedidos de informação:Pedidos de informação:
cohistorico@cp.ptcohistorico@cp.pt
  
Mais informações em:Mais informações em:
https://www.cp.pt/.../cultuhttps://www.cp.pt/.../cultu
ra.../comboio-historico-ra.../comboio-historico-
vougavouga

mailto:cohistorico@cp.pt
https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio-historico-vouga?fbclid=IwAR3wJxpJkjCiCS_v6q6t4Pp9AMu5wzD9gOm79CO9A54zYvzvW5HBH89HlSU
https://www.cp.pt/passageiros/pt/como-viajar/em-lazer/cultura-natureza/comboio-historico-vouga?fbclid=IwAR3wJxpJkjCiCS_v6q6t4Pp9AMu5wzD9gOm79CO9A54zYvzvW5HBH89HlSU
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As obras de construção da Ecopista do Vouga, no troço entre os
lugares de Foz (no limite do concelho de Albergaria-a-Velha com o de
Sever do Vouga) e Sernada do Vouga (no Concelho de Águeda) já
iniciaram. Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, realçou a
importância que esta ligação tem para a região, requalificando os 4.628
metros que faltavam à Ecopista já concluída em Sever do Vouga.
“Vamos ter este espaço renovado e sobretudo estamos a fazer um ato
de grande justiça ao nosso município vizinho de Sever do Vouga, que
fez uma ecopista emblemática para a nossa região, mas faltava aqui
esta ligação que estamos agora a concretizar”, disse o Presidente da
Câmara de Águeda, acrescentando que este projeto assegura a
ligação do Complexo Ferroviário de Sernada da Ecopista do Vouga até
à Ecopista do Dão.
A Câmara de Águeda acredita que este projeto vai permitir realçar toda
a história do concelho ligada à ferrovia, ao mesmo tempo que potencia
a atividade turística e desportiva em termos regionais. "Defendemos
acerrimamente esta linha, com bitola métrica, única no país a
funcionar, que, depois, associado ao espaço museológico e à Ecopista,
são motivos de interesse para a região e país”, frisou o Edil,
aproveitando a oportunidade para agradecer a sensibilidade da direção
da CP por este assunto, um “aliado de força” na promoção e
valorização desta linha.
“Esta congregação de fatores cria-nos espaços únicos de intervenção e
que se transformam em grandes oportunidades para alguns territórios”,
declarou Jorge Almeida, avançando que, “em breve”, será lançado o
concurso para a ampliação do Museu Ferroviário, onde existe um
espólio “dos mais ricos a nível mundial”. O Presidente da Câmara de
Águeda realçou ainda as oficinas de Sernada do Vouga, onde é feita a
recuperação de algum material circulante.
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Obras da Ecopista 
do Vouga já arrancaram

Um protocolo de colaboração assi-Um protocolo de colaboração assi-
nado entre a Câmara de Águeda enado entre a Câmara de Águeda e
o ACP – Automóvel Club de Portu-o ACP – Automóvel Club de Portu-
gal permite promover o turismo degal permite promover o turismo de
ar livre. ar livre. Segundo os pressupostosSegundo os pressupostos
da parceria, o Município informaráda parceria, o Município informará
o ACP dos eventos calendariza-o ACP dos eventos calendariza-
dos, como festas religiosas ou ou-dos, como festas religiosas ou ou-
tras, espetáculos, festivais, exposi-tras, espetáculos, festivais, exposi-
ções, provas desportivas ou quais-ções, provas desportivas ou quais-
quer outros eventos que possamquer outros eventos que possam
ser relevantes para os visitantesser relevantes para os visitantes
e/ou turistas. Por sua vez, o ACPe/ou turistas. Por sua vez, o ACP
fará a sua divulgação e promoção,fará a sua divulgação e promoção,
consoante a sua natureza, atravésconsoante a sua natureza, através
dos vários meios de que dispõe,dos vários meios de que dispõe,
designadamente através do enviodesignadamente através do envio
de e-mails, publicitação na revistade e-mails, publicitação na revista
mensal do ACP ou na revistamensal do ACP ou na revista
semestral do “Clube ACP Autoca-semestral do “Clube ACP Autoca-
ravanismo”, ou ainda através dasravanismo”, ou ainda através das
newsletters periódicas, nas redesnewsletters periódicas, nas redes
sociais e no website do ACP.sociais e no website do ACP.
Esta é uma área que tem tido umEsta é uma área que tem tido um
franco desenvolvimento e à qual ofranco desenvolvimento e à qual o
Município não está alheio. Para tal,Município não está alheio. Para tal,
além do espaço existente noalém do espaço existente no
centro da cidade para acolhimentocentro da cidade para acolhimento
de autocaravanas, a Câmara estáde autocaravanas, a Câmara está
em processo de criação de maisem processo de criação de mais
áreas, em diferentes pontos doáreas, em diferentes pontos do
concelho, que possam receber es-concelho, que possam receber es-
te tipo de turistas, que advogamte tipo de turistas, que advogam
um turismo de liberdade, permitin-um turismo de liberdade, permitin-
do viajar com grande proximidadedo viajar com grande proximidade
e respeito pela Natureza.e respeito pela Natureza.

Parceria com ACP visa
promover turismo
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A parceria entre a Câmara Municipal de Águeda e a Associação Cul-
tural dos Surdos de Águeda (ACSA), que permite proporcionar o apoio
na tradução em língua gestual a pessoas com deficiência auditiva sem-
pre que necessitem de acompanhamento nas suas deslocações aos
diversos serviços.
Assim, a associação aguedense, com base no acordo firmado, cede
um intérprete de língua gestual para, sempre que necessário, acompa-
nhar os cidadãos surdos aos vários serviços de que precisem, nomea-
damente e entre outros o Centro de Saúde, a Segurança Social, as
Finanças ou outra repartição pública.
Divulgar a Língua Gestual Portuguesa e promover a sua aprendizagem
são outros dos pressupostos do protocolo estabelecido entre a Câmara
de Águeda e a referida associação.
A parceria pressupõe ainda que a ACSA disponibilize um intérprete pa-
ra apoio/acesso ao atendimento prestado no Gabinete de Apoio à Defi-
ciência, que a Câmara de Águeda tem a funcionar nas suas instalações
e que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida e de oportunida-
des, promovendo uma maior inclusão dos cidadãos portadores de
deficiência auditiva.

O projeto “Igualdade na Diversidade” (https://mediadoresinterculturais.
cm-agueda.pt/) está a ser implementado, há dois anos, pela Câmara de
Águeda, em parceria com a Gipsy Produções e com a Associação
Cultural e Recreativa de Vale Domingos. Trata-se de um projeto que
visa a integração e promoção das famílias e crianças de etnia cigana,
procurando atenuar cenários de exclusão e de desintegração social
destas comunidades.
Com base nesta ação, pretende-se acompanhar, apoiar, facilitar,
aproximar, criar um ambiente saudável e de tolerância e promover
valores sociais entre as comunidades ciganas, a escola e a sociedade.
Nestes dois anos e com 13 meses em contexto de pandemia, o tra-
balho de mediação centra-se na intervenção diária em contexto escolar
e comunitário. Envolve quatro mediadores, que desenvolvem um
trabalho em articulação com os três Agrupamentos de Escolas e na
Escola Secundária Adolfo Portela.

Garantido apoio na tradução em língua 
gestual a pessoas com deficiência auditiva 

Projeto de
mediadores 
interculturais
celebra 
dois anos

O Concelho de ÁguedaO Concelho de Águeda
tem uma comunidadetem uma comunidade
ciganacigana com com cerca de 300 cerca de 300
elementos, agrupados emelementos, agrupados em
80 agregados familiares,80 agregados familiares,
distribuídos por váriasdistribuídos por várias
freguesias, onde têm sidofreguesias, onde têm sido
identificados identificados algunsalguns
problemas de integraçãoproblemas de integração
social, cultural esocial, cultural e
económicaeconómica
  



O CLAIM - Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de
Águeda foi inaugurado, numa cerimónia que contou com a presença da
Secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Perei-
ra, e da Alta-Comissária para as Migrações, Sónia Pereira.
O espaço, que funciona no edifício da Incubadora de Empresas de
Águeda, num projeto que resulta da parceria estabelecida entre o Alto
Comissariado para as Migrações – ACM, I.P. e a Autarquia de Águeda
visa promover uma integração de proximidade e apoiar todo o processo
do acolhimento e integração dos migrantes, prestando apoio na
regularização da situação migratória e em aspetos burocráticos como a
nacionalidade, o reagrupamento familiar, a habitação, o trabalho, a
segurança social, a saúde ou a educação.
“Estamos num espaço muito interessante, que pode ser encarado
como modelo e que valerá a pena replicar noutras regiões”, disse Jorge
Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, defendendo que a escolha
do edifício da incubadora para instalar este novo serviço é estratégica e
posiciona Águeda na dianteira no apoio que pode ser prestado aos
migrantes. 
Lembrou que esta estrutura pode ajudar a suprir a necessidade de mão
de obra existente no concelho e na região, numa concertação com o
tecido empresarial, agilizando processos. “Venham, que nós tratamos
do resto. E isto é um passo claramente à frente”, disse.
O CLAIM é um resposta social que Águeda já aplica há muitos anos,
um histórico de bem-receber com cerca de 1.125 residentes estrangei-
ros, de mais de 50 nacionalidades. “São comunidades que fazem parte
da dinâmica do nosso concelho e que estão perfeitamente integradas”,
disse Jorge Almeida, apontando que Águeda desenvolve um conjunto
de “boas práticas, nomeadamente com as escolas, associações e
empresas, que nos permite trabalhar essa integração”, cujo sucesso é
reconhecido “tanto por nós como por eles”.
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Águeda dispõe de Centro Local de Apoio 
à Integração de Migrantes 

“Naturalmente que os
queremos acolher como
todos os CLAIM, mas
vamos um pouco mais
longe, no sentido de a
própria Câmara, as
associações e as empre-
sas promovermos uma
verdadeira integração”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

“É muito interessante
que esteja no centro da
cidade, numa incubadora
para que também che-
gue aos emigrantes a
informação sobre as
oportunidades que há no
mercado de trabalho. É
exatamente aqui que a
integração acontece,
nesta abordagem de
proximi-dade”

Cláudia Pereira
Secretária de Estado para a

Integração e as Migrações

Ação Social
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Educação

A Câmara de Águeda amplia o apoio prestado na avaliação e acompa-
nhamento psicológico das crianças do Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensi-
no Básico (CEB) a todo o concelho, alargando, assim, a parceria esta-
belecida com as três instituições que cooperam com o Município nesta
área: Centro Social e Paroquial da Borralha, Os Pioneiros – Associação
de Pais de Mourisca do Vouga e a Junta de Valongo do Vouga.
O apoio psicológico nas escolas do concelho é realizado através do
GAPSI (Gabinete de Atendimento e Acompanhamento Psicológico),
num trabalho que envolve técnicos especializados da Autarquia e
destes três parceiros. 
Este gabinete desenvolve a sua atividade em articulação com as
escolas do Concelho visando prestar apoio psicológico a crianças que
apresentem problemas emocionais que lhes condicionem, de algum
modo, as suas aprendizagens e que desencadeiam, por vezes, com-
portamentos desajustados.
Os protocolos agora assinados preveem uma maior abrangência geo-
gráfica do apoio psicológico prestado e um reforço do trabalho do
GAPSI, o que implicou um aumento da comparticipação financeira para
que o serviço possa ser garantido pelas instituições parceiras.
No âmbito deste trabalho e perante a sinalização de crianças que ne-
cessitam de intervenção psicológica, têm sido realizados uma média
global de 250 acompanhamentos psicológicos a crianças destes dois
níveis de ensino.
Segundo os pressupostos dos protocolos assinados com cada uma das
referidas entidades, está previsto que, em caso de necessidade, o
apoio psicológico pode ser alargado à população em geral.
Em complemento a este trabalho, de salientar o apoio e acompanha-
mento das crianças do Pré-Escolar e 1.º CEB que é também disponi-
bilizado pela Câmara Municipal de Águeda ao nível da Terapia da Fala.

250
acompanhamentos

psicológicos

Alargado apoio psicológico prestado 
às crianças do Pré-escolar e 1.º Ciclo

2
níveis de ensino

abrangidos

4
entidades
envolvidas
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A Câmara Municipal de Águeda, através do Centro de Juventude de
Águeda (CJA), e o Agrupamento de Escolas de Águeda Sul (AEAS)
estão a aplicar o teste piloto do projeto ACCESS, Erasmus+, que tem
como objetivo principal combater de uma forma preventiva o abandono
escolar precoce.
Desde 2018 que o CJA e o AEAS estão diretamente envolvidos no
desenvolvimento de três etapas de implementação do projeto, que se
encontra agora em fase de teste piloto. Nestas três fases, designados
como “outputs” intelectuais, foram elaborados manuais onde estão
descritas estratégias para os professores e mentores e que têm como
objetivo o reforço da qualidade pedagógica e a inovação, através da
melhoria das competências dos professores e da criação de um
ambiente de aprendizagem positivo.
Neste momento, encontram-se envolvidos nesta fase do teste piloto 81
alunos, os professores das respetivas turmas e seis mentores do AEAS
e do CJA. Os diretores de turma envolvidos no projeto revelam notar já,
nesta fase, uma melhoria tanto no comportamento dos alunos como no
seu aproveitamento escolar.
O objetivo que está na base deste projeto, que está a ser implementa-
do em Águeda, passa por levar o estudante a confrontar o seu desem-
penho de forma a eliminar práticas incorretas, promovendo não só o
seu sucesso académico, mas também a valorização do indivíduo.
Refira-se que este projeto continuará em execução até ao final do ano
letivo, altura em que será feita a avaliação do impacto junto da comuni-
dade educativa e serão divulgados os resultados. Pretende-se que, na
sequência deste teste piloto, outras escolas e alunos do Concelho
possam usufruir destas estratégias e assim reduzir o abandono escolar
precoce, pelo que o objetivo é alargar a implementação destas medi-
das às restantes escolas do Município.

Projeto de prevenção do abandono escolar 
precoce em fase de teste piloto

6
mentores

1
Agrupamento

81
alunos
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Durante os meses deDurante os meses de
março a julho, o CJA emarço a julho, o CJA e
tem vindo a desenvolvertem vindo a desenvolver
sessões de preparaçãosessões de preparação
para o intercâmbiopara o intercâmbio
“Together Against“Together Against
Minorities Exclusion” comMinorities Exclusion” com
os jovens de etnia cigana.os jovens de etnia cigana.
Em parceria com oEm parceria com o
Parque Botânico de ValeParque Botânico de Vale
Domingos, o CJA temDomingos, o CJA tem
trabalhado com os jovenstrabalhado com os jovens
o seu inglês e espírito deo seu inglês e espírito de
equipa e tambémequipa e também
moderando discussõesmoderando discussões
sobre o que significa sersobre o que significa ser
cigano e os preconceitos.cigano e os preconceitos.
O Intercâmbio vaiO Intercâmbio vai
decorrer em Águeda, dedecorrer em Águeda, de
12 a 17 de julho, e12 a 17 de julho, e
contará com acontará com a
participação de seteparticipação de sete  
  países e organizações,países e organizações,
que trabalham de pertoque trabalham de perto
com refugiados,com refugiados,
migrantes e/ou minoriasmigrantes e/ou minorias
étnicas: Portugal,étnicas: Portugal,
Espanha, Eslovénia,Espanha, Eslovénia,
Itália, Polónia, Grécia eItália, Polónia, Grécia e
Roménia.Roménia.
O CJA foi convidado pelaO CJA foi convidado pela
Agência NacionalAgência Nacional
Erasmus+ Juventude emErasmus+ Juventude em
Ação a dar uma formaçãoAção a dar uma formação
online, destinada aonline, destinada a
técnicos da juventude detécnicos da juventude de
todo o país. A formação,todo o país. A formação,
que contou com cerca deque contou com cerca de
20 participantes, incidiu20 participantes, incidiu
sobre os 11 Objetivossobre os 11 Objetivos
para a Juventude e suapara a Juventude e sua
origem, bem comoorigem, bem como
exemplos práticos deexemplos práticos de
como o CJA os integracomo o CJA os integra
nasnas    atividades e projetosatividades e projetos
que realiza.que realiza.

O Centro de Juventude de Águeda (CJA) realizou, em diversos pontos do
Município, entre 24 e 30 de maio, um conjunto de atividades no âmbito
da Semana Europeia da Juventude (SEJ), uma iniciativa da Agência
Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, Corpo Europeu de Solidarieda-
de (CES) e da Rede Eurodesk, que teve como lema “O nosso futuro nas
nossas mãos”, visando consciencializar os jovens para as problemáticas
ambientais e para a digitalização. No total, participaram 152 jovens, com
idades entre os 13 e os 30 anos.
Foram realizadas 11 atividades, entre elas seis sessões nas escolas do
Município, sobre a identificação de necessidades relativamente à digi-
talização e ao meio ambiente, bem como soluções práticas passíveis de
ser implementadas no dia-a-dia.
Foram distribuídos, pelos espaços comerciais da cidade, posters com
factos e informações sobre o ambiente e a digitalização, que foram
colocados nas vitrines. Foram ainda distribuídas fitas para os jovens
preencherem com uma frase sobre a temática.
A SEJ culminou com uma atividade de proteção do meio ambiente, a
“Remar pelo futuro” em parceria com a Centro de Formação Desportiva
da Câmara Municipal de Águeda, que consistiu na recolha de lixo ao
longo da margem do rio Águeda.

Juventude

Em junho, foram realizadas sessões presenciais com jovens nas Juntas e
Uniões de Freguesia do Concelho, enquadradas no Projeto JUVENTUDE
19-27, que tem como objetivo principal a capacitação dos jovens no que
diz respeito ao diálogo estruturado com vista à identificação de necessi-
dades, problemáticas e procura ativa de soluções para a Freguesia no
âmbito de Políticas de Juventude locais.

Jovens
apontam
necessidades

CJA promove Semana 
Europeia da Juventude

Outras 
atividades



Juventude

CJA partilha boas práticas comCJA partilha boas práticas com  
técnicos de juventude europeustécnicos de juventude europeus

A Câmara Municipal, através do Centro de Juventude de Águeda
(CJA), acolheu um grupo de 36 técnicos de juventude de vários países
europeus para uma ação de formação, apoiada e financiada pela Agên-
cia Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, que visa não só a partilha
de boas práticas mas também a capacitação dos jovens com compe-
tências para a integração de migrantes e outras minorias, nomeada-
mente étnicas.
Nesta área, o Município tem desenvolvido um conjunto medidas, entre
as quais o Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, recente-
mente inaugurado, (ver página 37) ou o projeto de mediadores intercul-
turais desenvolvido com a comunidade cigana (ver página 36).
Designada “Youth In(tercultural)clusion”, esta formação abordou a
dificuldade de inclusão social enfrentada pelos migrantes, refugiados
ou minorias étnicas, provocadas pelo preconceito e desinformação que
existe perante estes grupos. 
No final desta ação, pretende-se que os técnicos de juventude estejam
“aptos a promover a transformação das realidades sociais mais vulne-
ráveis” e desenvolvam “uma atuação mais efetiva junto das minorias
étnicas, migrantes ou refugiados”, promovendo ainda “a difusão dos
valores da diversidade, multiculturalidade e tolerância” bem como “o
diálogo intercultural, a cooperação entre organizações europeias e a
participação dos jovens com menos oportunidades na sociedade”.
É objetivo ainda “promover a inclusão social dos jovens migrantes,
refugiados ou minorias étnicas, dotando os técnicos de competências e
aprendizagens que permitam essa inclusão”.
Ao todo, estão envolvidas dez organizações e países, designadamente
Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Polónia, Roménia, Eslovénia, Bulgá-
ria, Croácia e Macedónia do Norte.

“Temos uma grande
preocupação em
trabalhar muitas áreas,
desde a Educação, o
Turismo, a Cultura e a
Ação Social”
 
“Este curso é uma
atividade que faz a
Câmara Municipal muito
feliz, pela sua relevância
e pertinência no
momento que
atualmente
atravessamos”
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36 
técnicos

10
países

Elsa Corga
Vereadora da Juventude

da Câmara de Águeda
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Reuniões de Câmara de março, abril e
maio de 2021

2 de março

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - repaviment. das ruas do Vale
da Erva, Lapas, Gandarinha e Bela Vista
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - instalação de grupo de eletro-
bomba na captação de Assequins - rede de
rega da cidade
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - construção de Parque Radical
no Largo 1.º de Maio, Parque Infantil na Pra-
ça do Município, ambos em Águeda e um
Parque Infantil na Mourisca do Vouga
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - repaviment. das ruas do Va-
le da Erva, Lapas, Gandarinha e Bela Vista
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - pavimentação de arruamen-
tos em Vale Grande - Aguada de Cima
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - instalação de grupo de ele-
trobomba na captação de Assequins - rede
de rega da cidade
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - construção de Parque Radi-
cal no Largo 1.º de Maio, Parque Infantil na
Praça do Município, ambos em Águeda e um
Parque Infantil na Mourisca do Vouga
Aprovada por maioria

Não adjudicação e revogação da decisão de
contratar: concurso público sem publicidade
internacional para requalificação da zona
central da Mourisca do Vouga
Aprovada por maioria

Abertura do procedimento concursal da em-
preitada de requalificação do Centro Urbano
da sede de freguesia de Fermentelos
Aprovada por maioria

Abertura do proc. concursal da empreitada
de construção da Ecopista do Vouga
Aprovada por unanimidade

Abertura do proc. concursal da empreitada
de repavimentação de ruas em Jafafe
Aprovada por unanimidade

Cooperação no âmbito da promoção e dina-
mização do Museu Etnográfico da Região do
Vouga - ano 2020 - protocolo n.º 104/20 –
despesa plurianual
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - polidesp. em relva sintética
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - arranjo urbanístico na Aveni-
da da República
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - reabilitação de ruas do con-
celho - lote 4
Aprovada por maioria

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 1 - pavimentações em Serém,
Lamas e Travassô
Aprovada por maioria

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 2, bem como da prorrogação do
prazo - construção da via de acesso ao
Parque Empresarial do Casarão – troço en-
tre a Rua do Casarão e o PEC
Aprovada por maioria

Empreitada de pavimentações em Serém,
Lamas e Travassô – aprovação da minuta do
1.º contrato adicional
Aprovada por maioria

Empreitada de construção da via de acesso
ao Parque Empresarial do Casarão – troço
entre a Rua do Casarão e o Parque Empre-
sarial do Casarão – aprovação da minuta do
2.º contrato adicional
Aprovada por maioria

Protocolo de cooperação no âmbito das
residências artísticas - programa AGITlab
Aprovada por maioria

Protocolo de cooperação no âmbito do
projeto “Águeda Vintage”
Aprovada por unanimidade

Protocolo para manutenção da Rede de
Percursos Pedestres de Águeda – PR 11 –
Trilho do Vale Serrano
Aprovada por maioria

Protocolo - Projeto Grão a Grão - Terapia da
Fala
Aprovada por unanimidade

Protocolo intérprete de Língua Gestual -
Associação Cultural dos Surdos de Águeda
Aprovada por unanimidade

Protocolo de cooperação no Turismo de Ar
Livre (ACP)
Aprovada por unanimidade

Prorrogação de prazo de incubação
Aprovada por maioria

1.ª alteração à revisão e ampliação do Plano
de Pormenor do Parque Empresarial do
Casarão – Águeda
Aprovada por maioria

Atribuição de apoios financeiros às ass. des-
portivas na época 2020/2021 para aquisição
de desfibrilhadores e respetiva formação de
operacionais DAE (Curso SBV-DAE)
Aprovada por maioria

Apoio financeiro atribuído à Associação
Desportiva Valonguense para a construção
de muro de suporte de terra na parte norte do
campo - contrato-programa n.º 304/20 – des-
pesa plurianual.
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoios financeiros às associa-
ções desportivas época 2020/2021 no âmbi-
to do Código Regulamentar do Município de
Águeda – Associativismo Desportivo (F2)
Aprovada por maioria

Certidão de destaque de parcela - Mário
Jorge Duarte Silva (proc. obras n.º 325/20)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade – Jo-
sé Cruz Pereira (proc. de obras n.º 257/12)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade - Jo-
sé Carlos Pereira Almeida (processo de
obras n.º 292/10)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
Maria Alice Soares Rodrigues (processo de
obras n.º 740/78)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade - Jo-
sé Cruz Pereira (proc. de obras n.º 334/08)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
Octávio Pinto Dias (processo n.º 464/00)
Aprovada por unanimidade

Declaração de caducidade – Luís Carlos
Oliveira Pereira (proc. de obras n.º 129/17)
Aprovada por unanimidade

Redução da taxa de licenciamento munici-pal
no âmbito do incentivo jovem – Pedro Miguel
Pereira Silva – processo de obras n.º 372/19
Aprovada por unanimidade

4 de março

Acordo de colaboração a celebrar entre a IP
– Infraestruturas de Portugal, o Município de
Aveiro e o Município de Águeda no âmbito do
projeto de execução para a construção do
Eixo Rodoviário Aveiro - Águeda (ERAA)
Aprovada por unanimidade

16 de março

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - polidesp. em relva sintética
Aprovada por maioria
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Lotes 29 e 30 (29a) Parque Empresarial do
Casarão -Águeda - Aplicação de penalidades
Aprovada por unanimidade

Lote 6 do Parque Empresarial do Casarão -
Águeda - Reaquisição do lote
Aprovada por unanimidade

Lote 33 do Parque Empresarial do Casarão -
Águeda – Incumprimento
Aprovada por maioria

3.ª alteração (1.ª alteração simplificada) da
Reserva Ecológica Nacional do Município de
Águeda - licenciamento do acesso à Central
Serrana de Águas S.A.
Aprovada por maioria

Atribuição de prémios - Concurso Intermuni-
cipal de Leitura (Fase Municipal)
Retirada

11.ª alteração ao Código Regulamentar do
Município de Águeda /início do procedimento
Aprovada por maioria

Liberacão caução - Apólice de seguro caução
– ITAU
Aprovada por unanimidade

Apoio extraordinário LAAC
Aprovada por unanimidade

Aprovação de adenda ao protocolo plurianual
de cooperação entre a Câmara Municipal de
Águeda e a d’Orfeu - Associação Cultural -
quadriénio 2018 – 2021
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade - An-
tónio Rodrigues Simões (proc. n.º 38/79)
Aprovada por unanimidade

Declaração de caducidade - Filipe Oliveira
Brites (processo de obras n.º 261/18)
Aprovada por unanimidade

Divisão de Gestão Urbanística, referente ao
prédio localizado no gaveto entre a Rua Te-
nente Coronel Albano Mello (n.º 155 e 157),
e a Rua Eduardo Caldeira (n.º 1), em Águeda
Não foi aprovada por unanimidade

Abertura de procedimento concursal de
mobilidade interna para recrutamento de 1
técnico superior – Engenheiro eletrotécnico
Aprovada por unanimidade

6 de abril

Aprovação para abertura do procedimento
concursal da empreitada de requalificação da
zona central da Mourisca do Vouga
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - construção de passeios e
retificação de estrada em Óis da Ribeira
Aprovada por maioria 

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - construção do parque de
estacionamento na praça 1.º de Maio, junto a
EN333
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - pavim. de vários arruamen-
tos nas freg. de Aguada de Cima e Barrô
Retirada

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - execução de passeios e
pavimentos na Rua do Pavilhão Gimnodes-
portivo e Rua dos Barrocos, em Barrô
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de receção
definitiva - construção de passeios e retifica-
ção de estrada em Óis da Ribeira
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de receção
definitiva - construção do parque de estacio-
namento na praça 1.º de Maio, junto a EN333
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de receção
definitiva - pavim. de vários arruamentos nas
freguesias de Aguada de Cima e Barrô
Retirada

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - execução de passeios e pa-
vimentos na Rua do Pavilhão Gimnodespor-
tivo e Rua dos Barrocos, em Barrô
Aprovada por maioria

Aprovação do mapa de trabalhos a mais e a
menos n.º1, da prorrogação do prazo, bem
como das alterações ao projeto – requalifi-
cação urbana a Nascente – R. Manuel Sou-
sa Carneiro, Rua António Brinco da Costa,
Rua António Ribeiro de Matos, Rua Inspetor
João Neves Santos e Rua da Paulicea
Aprovada por maioria

Empreitada de requalificação urbana a Nas-
cente - Rua Manuel de Sousa Carneiro, Rua
António Brinco da Costa, Rua António Ribei-
ro de Matos, Rua Inspetor João Neves dos
Santos e Rua da Paulicea – aprovação da
minuta do 1.º contrato adicional
Aprovada por maioria

Liberacão de caução - aquisição de serviços
de limpeza em edifícios municipais e edifícios
escolares
Aprovada por maioria

Ratificação do despacho da Sr.ª Vereadora
ao pedido de apoio extraordinário
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - fornecimento e instalação de
portas corta-fogo e trabalhos complementa-
res no âmbito da segurança contra incêndios
na EB Fernando Caldeira
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de receção
definitiva - fornecimento e instalação de por-
tas corta-fogo e trabalhos complementa-res
no âmbito da segurança contra incêndios na
Escola Básica Fernando Caldeira
Aprovada por maioria

Consulta prévia para aquisição de serviços
de revisão legal de contas para os anos de
2021 a 2023 processo ref.ª: AP/DAF/SERV-
034/21 – nomeação do Revisor Oficial de
Contas
Aprovada por maioria

Ajuste direto para aquisição de serviços de
manutenção evolutiva e corretiva da Platafor-
ma Edificação (epaper + módulo de atendi-
mento online)
Aprovada por maioria

Fornecimento contínuo, por lotes de mate-
riais de construção, betuminoso a frio e sina-
lização rodoviária - proposta de aprovação de
despesa plurianual a Assembleia Municipal
de Águeda
Aprovada por maioria

Aprovação do regulamento de atribuição de
apoio sociocultural para alunos do Ensino
Básico que frequentam o Conservatório de
Música de Águeda
Aprovada por unanimidade

Atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensi-
no Superior – ano letivo 2020-2021
Aprovada por unanimidade

Atribuição de pagamento de propinas - ano
letivo 2020/2021
Aprovada por unanimidade

Atribuição de um apoio financeiro ao Spor-
ting Clube de Fermentelos para aquisição de
um desfibrilhador e respetiva formação de
operacionais DAE (curso SBV-DAE)
Aprovada por unanimidade

Transferência Associação Dignitude “vacina-
ção SNS local” - Assunção de compromisso
plurianual
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro ao Grupo Des-
portivo e Cultural de Recardães pela organi-
zação das provas “Trichallenge” e “Bairrada
150”
Aprovada por unanimidade

Centro Social de Belazaima - Programa Mu-
nicipal de apoio extraordinário e temporário
na área da educação
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Associação
Baptista de Águeda Shalom no âmbito do
Código Regulamentar do Município de Águe-
da – Associativismo de Solidariedade Social
(F3)
Aprovada por unanimidade
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Aprovação de protocolo de parceria para
execução do “projeto n.º 557 - Feira das
Lambarices” – OPP2018
Aprovada por maioria

Protocolo para cooperação no âmbito da di-
namização e manutenção do Parque Botâni-
co de Vale Domingos e Centro Interpretativo
Aprovada por maioria

Retificação de transferências na Campanha
“Compre em Águeda”
Aprovada por unanimidade

Venda de publicações
Aprovada por unanimidade

Realização de testes rápidos de antigénio,
sorológicos para deteção de anticorpo
Retirada

Inclusão de via no domínio público municipal
Aprovada por unanimidade

Reconhecimento do estatuto de entidade de
interesse histórico e cultural local à d’Orfeu -
Associação Cultural
Aprovada por unanimidade

Contrato interadministrativo - Orçamento Par-
ticipativo de Águeda - Projeto 591746 - Par-
que Radical no centro de Aguada de Cima
Aprovada por unanimidade

Plano Municipal de Defesa da Floresta Con-
tra Incêndios (PMDFCI) de Águeda 2021-
2030 – consulta pública
Aprovada por maioria

Declaração de caducidade - Alcides Almeida
Martins (processo de obras n.º 180/01)
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela – Medianjos
- Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda. (pro-
cesso de obras n.º 231/19)
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela (retificação
de áreas) – cabeça de casal da herança de
Manuel da Silva Henriques (proc, de obras
n.º 149/99)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade - Má-
rio Jorge S. Tavares (proc. obras n.º 298/02)
Aprovada por unanimidade

20 de abril

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva dos elementos construtivos não
estruturais ou instalações técnicas - Espaço
Multigeracional de Águeda
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - Espaço Multig. de Águeda
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de receção
definitiva - construção do Centro Educativo
de Macinhata do Vouga – serralharias
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de receção
definitiva - pavimentação de vários arruamen-
tos nas freg. de Aguada de cima e Barrô
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - construção do Centro Edu-
cativo de Macinhata do Vouga – serralharias
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - pavimentação de vários
arruamentos nas freguesias de Aguada de
Cima e Barrô
Aprovada por maioria

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 1 - pavimentação e repavimen-
tação de vias em Oronhe, Espinhel, Maci-
nhata do Vouga, Lanheses e Soutelo.
Aprovada por maioria

Conta final da empreitada - abertura de vias
na zona de ampliação do Parque Empresarial
do Casarão
Aprovada por maioria

Empreitada de pavimentação e repavimenta-
ção de vias em Oronhe, Espinhel, Macinhata
do Vouga, Lanheses e Soutelo – aprovação
da minuta do 1.º contrato adicional
Aprovada por maioria

Contratos interadministrativos - manutenção
de rede de percursos pedestres do concelho
Aprovada por unanimidade

Retificação de deliberação e celebração de
contrato interadministrativo com a União de
Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo 2021
Aprovada por unanimidade

2.ª adenda ao contrato interadministrativo n.º
160/20, celebrado com a União de Fregue-
sias de Águeda e Borralha
Aprovada por maioria

Atribuição de apoio à União de Freguesias de
Belazaima e Junta de Valongo - unidades
locais
Aprovada por unanimidade

Análise e parecer sobre projeto de lei nº
627/XIV/ 2ª. Procedimento de delimitação
administrativa da freguesia de Valongo do
Vouga e União das Freguesias de Trofa,
Segadães e Lamas do Vouga
Aprovada por unanimidade

Locação de hardware e software para a
gestão de frota composta por 59 viaturas
municipais e 11 máquinas municipais - pro-
posta de aprovação de despesa plurianual a
Assembleia Municipal de Águeda
Aprovada por unanimidade

Concurso público sem publicidade interna-
cional para aquisição de serviços de manu-
tenção de sistemas de aquecimento, ventila-
ção e ar condicionado instalados em edifí-
cios municipais e edifícios escolares
Aprovada por unanimidade

Protocolos-avaliação/acompanhamento psi-
cológico a crianças do Pré escolar e 1.º CEB
do Município de Águeda
Aprovada por unanimidade

Protocolo de cooperação com o Alto Co-
missariado para as Migrações para a criação
do CLAIM de Águeda
Aprovada por unanimidade

Protocolo serviço PIM com a AFP e renova-
ção do protocolo para o mesmo serviço com
a ANF
Aprovada por maioria

Protocolo colaboração com a ARSC - Uni-
dade de Saúde de Aguada de Cima
Aprovada por unanimidade

Protocolo de colaboração com a instituição
Os Pioneiros - Associação de Pais da Mou-
risca do Vouga, ao abrigo do Programa Es-
colhas - Projeto Pioneiros E8G
Aprovada por maioria

Projetos no âmbito de programação em rede
intermunicipal – “3 territórios, 1 rio que nos
une”, “Rail fest” e “5 municípios. 5 culturas. 5
sentidos."
Aprovada por unanimidade

Ratificação despacho de nomeação de nova
representante da autarquia, na Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Águeda
Aprovada por maioria

Prorrogação de prazo de incubação
Aprovada por maioria

Atribuição de prémios - Concurso Intermuni-
cipal de Leitura (Fase Municipal) – opção a
Aprovada por maioria

Doação de bens e imóveis - Bela Vista -
Centro de Educação Integrada
Aprovada por unanimidade

Programa expansão desenvolvimento Pré-
escolar - previsão custos refeições de março
a maio – ano letivo 2020/2021
Aprovada por unanimidade

Refeições escolares 1.º CEB - previsão de
custos de março a maio/2021
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela - Manuel
António Marques Silva (proc. obras n.º 46/21)
Aprovada por maioria

Declaração de caducidade - Armando Ma-
nuel Ferreira Costa (proc. obras n.º 962/00)
Aprovada por unanimidade
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Deliberações

Aceitação e aprovação da solução de capta-
ção própria de água e respetiva unidade de
tratamento, para consumo próprio, nos ter-
mos do processo de licenciamento a decorrer
- Carvisape Investimento, S.A. (processo de
obras n.º 368/18)
Aprovada por maioria

PMDFCI - 2021-2030 - aprovação do plano
Aprovada por maioria

RSU’s - prorrogação do prazo do contrato
Aprovada por maioria

Subsídio extraordinário ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Subsídio extraordinário ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Alteração do valor de apoio a atribuir -
Subsídio ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Alteração do valor de apoio a atribuir -
Subsídio ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Alteração do valor de apoio a atribuir -
Subsídio ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

29 de abril

Abertura do procedimento concursal da em-
preitada de ampliação e requalificação da
E.B.1 das Chãs
Aprovada por unanimidade

Abertura do procedimento concursal da em-
preitada do Centro de Interpretação do Rio
Aprovada por unanimidade

Aprovação para abertura do proc. concursal
da empreitada do Canal Secundário do rio
Águeda “bypass” em Águeda, escada de
peixes adjacente ao açude do Rio Águeda
Aprovada por unanimidade

Concurso público para aquisição de serviços
para desenvolvimento de Plataforma de Ges-
tão Integrada de Mobilidade do concelho de
Águeda, no âmbito da candidatura Sistema
de Gestão e Informação para Soluções
Inovadoras e Experimentais de Transporte
Aprovada por unanimidade

4 de maio

Declaração de intenção de caducidade – Jo-
sé Maria Carmo Henriques (processo de
obras particulares n.º 367/09)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade - Tâ-
nia Sofia Jesus Arede (processo de obras
particulares n.º 323/11)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
Panorama Feliz Imobiliária, Lda. (processo
de obras particulares n.º 252/19)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
Fernando Luís Fernandes Reis (processo de
obras n.º 164/11)
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade - Jo-
sé Maria Domingues (processo de obras n.º
446/07)
Aprovada por unanimidade

Declaração de caducidade - José Carlos
Pereira Almeida (proc. obras n.º 292/10)
Aprovada por unanimidade

Declaração de caducidade - José Cruz
Pereira (processo de obras n.º 334/08)
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela - Fernando
Reis Vasconcelos (proc. obras n.º 308/11)
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela - Maria Na-
zaré Reis Morais Tavares (processo de obras
n.º 38/21)
Aprovada por unanimidade

Empreitada de construção da Ecopista do
Vouga – adjudicação e aprovação de minuta
de contrato
Aprovada por unanimidade

Empreitada de repavimentação de ruas em
Jafafe – adjudicação e aprovação de minuta
de contrato
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
cão da caução - requalificação urbana a Po-
ente - Rua Maria de Melo Corga, Rua Capi-
tão José Maria Coutinho, Rua Fonte do Ou-
teiro e Rua Dr. Eduardo Caldeira
Aprovada por maioria

Atribuição de apoios financeiros para a orga-
nização da 3.ª etapa do 41º Grande Prémio
ABIMOTA
Aprovada por maioria

Adenda ao contrato-programa n.º 129/21 pa-
ra atribuição de apoio à União Desportiva
Mourisquense no âmbito do Código Regula-
mentar do Município de Águeda – Associati-
vismo Desportivo (F2), época 2020/2021
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio extraordinário ao Aero-
clube de Águeda no âmbito do Código Re-
gulamentar do Município de Águeda – Asso-
ciativismo Desportivo (F2) época 2020/2021
Aprovada por unanimidade

Destino final de veículo removido - matricula
07-06-PE
Aprovada por unanimidade

18 maio

Não adjudicação e revogação da decisão de
contratar da empreitada de requalificação do
Centro Urbano da sede de freguesia de Fer-
mentelos
Aprovada por maioria

Pavimentações em Serém, Lamas e Tra-
vassô - retificação do mapa de trabalhos
complementares n.º 1, aprovado em reunião
do executivo municipal realizada no dia
16/03/2021
Aprovada por maioria

Empreitada de pavimentações em Serém,
Lamas e Travassô – aprovação de adenda
ao 1.º contrato adicional
Aprovada por maioria

Empreitada de remodelação do Centro de
Saúde de Águeda – adjudicação e aprova-
ção de minuta de contrato
Aprovada por unanimidade

Isenção de taxa de acesso às Piscinas
Municipais para militares da GNR - postos de
Águeda e de Arrancada do Vouga
Aprovada por maioria

Aprovação do contrato-programa no âmbito
da cedência da sala de ginástica do pavilhão
desportivo do Agrupamento de Escolas
Fernando Caldeira à Associação AK -
Águeda - Associação Karaté de Águeda
Aprovada por unanimidade

Revogação do protocolo de cooperação com
a Comissão para a Cidadania e a Igualdade
do Género celebrado em 2015 e estabeleci-
mento do novo protocolo – “Protocolo Nova
Geração”
Aprovada por maioria

Aprovação de protocolo de colaboração no
âmbito do Centro de Formação Desportiva de
Águeda - pólo de Fermentelos
Aprovada por unanimidade

Transferência de competências para os
órgãos municipais no ano de 2020 no âmbito
do decreto-lei n.º 55/2020, de 12 de agosto
Aprovada por unanimidade

Aprovação de preços dos bilhetes referentes
à realização de espetáculo do Centro de
Artes de Águeda para o período compreen-
dido entre junho e dezembro de 2021
Aprovada por maioria

Águeda – Férias em Movimento 2021 –
fixação de preços
Aprovada por unanimidade

Aquisição de imóvel em Casal d’Álvaro sito
na UF de Recardães e Espinhel
Aprovada por maioria

Aquisição de terreno em Vale Domingos
Aprovada por unanimidade
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Câmara de Águeda lança novo site
A Câmara de Águeda disponibilizou, no dia 1 de junho, uma nova pá-
gina oficial na Internet, onde os internautas poderão encontrar diversa
informação do concelho, organizada por áreas. 
Apesar de terem sido mantidas algumas das terminologias utilizadas,
foram acrescentadas diferentes áreas com novos conteúdos. A evolu-
ção relativamente ao site anterior é também visível no número de cli-
ques necessários para aceder a determinada informação. Neste senti-
do, foi efetuada uma análise às áreas mais pesquisadas, às quais fo-
ram colocadas ligações logo a partir da página inicial, facilitando o
acesso mais rápido à informação por parte do cidadão e munícipe. 
Além das áreas que já existiam, nomeadamente a informação sobre o
Município (descrição do Concelho, Câmara, Assembleia Municipal e
Juntas de Freguesia), bem como as áreas que respeitam a quem vive
no Município (ação social, associativismo, desporto, desenvolvimento
económico, juventude ou regeneração urbana, entre outros) ou o Bal-
cão Virtual, o novo website contemplou a criação de novas áreas de in-
formação, como a de promoção de eventos, que permite uma divulga-
ção mais eficaz da programação existente para os vários espaços do
Município, cultural ou desportivo. 
Refira-se que, seguindo as melhores práticas, a Câmara disponibiliza
também uma outra área, designada de transparência municipal, que
agrega diversa informação que está agora mais acessível a todos.
Existe também um espaço próprio para que os munícipes possam
reportar qualquer sugestão de melhoria para o concelho, através da
nova área de ocorrências que está agora disponibilizada na aplicação
móvel Águeda Cityfy, disponível para Android, iOS e Huawei.
O novo site tem um design responsivo, adaptando-se aos diversos ti-
pos de ecrã (telemóveis, tablets ou computadores), ajustando a sua re-
solução de forma a apresentar toda a informação e permitir a navega-
ção. Cumpre os critérios associados ao índice das boas práticas de
acessibilidade digital, nomeadamente através da utilização de códigos
ou ícones mais simples e visualmente mais limpos, na opção por um ti-
po e tamanho de letra de fácil leitura ou no uso de cores que facilitem o
contraste visual, a leitura e identificação dos vários elementos.

“O novo site do
Município resulta de um
esforço da autarquia em
adequar os seus canais
de comunicação às
necessidades dos nossos
munícipes e surge
também no âmbito de
uma aposta estratégica
na área das novas
tecnologias enquanto
veículo de comunicação,
divulgação e
informação”

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda



Proteção Civil

Segunda Equipa de Intervenção 
Permanente criada em Águeda
 Águeda vai ter uma segunda Equipa de Intervenção Permanente (EIP).
Constituída por cinco elementos, vai ficar afeta à Secção de Agadão
dos Bombeiros Voluntários de Águeda, sendo os custos suportados em
50% pela Câmara de Águeda e os restantes pelo Estado, através da
ANEPC. 
O protocolo que firma este acordo foi assinado por Jorge Almeida,
Presidente da Câmara Municipal de Águeda; Manuel São Bento,
presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Águeda; e Brigadeiro-General Duarte da Costa,
presidente da ANEPC, numa cerimónia simbólica presidida pelo
ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.
“Esta equipa, que vai ficar na secção de Agadão dos Bombeiros de
Águeda, é uma necessidade que vai ser suprida e que permite
responder com eficácia e rapidez a qualquer situação emergente que
possa ocorrer naquela zona”, disse Jorge Almeida, Presidente da
Câmara de Águeda, salientando que este é “um passo significativo
para garantir a segurança e o socorro das populações”, sobretudo
tendo em conta que se trata de um local que está mais afastado do
centro urbano “e que, por isso mesmo, precisa de um socorro mais
próximo”.




