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Car@s aguedenses,

A nossa postura, trabalho e determinação têm como
propósito maior servir todos os aguedenses, apostando
no desenvolvimento harmonioso e coeso de todo o Con-
celho, atuando nas diversas áreas que lhes dizem res-
peito.
Desenvolvemos, ao longo do último mandato, um tra-
balho de parceria intenso e próximo com as Juntas e
Uniões de Freguesias do concelho, numa aposta que é
evidente e facilmente comprovável pelos meios e recur-
sos que lhes colocámos ao dispor. Esta estratégia de
atuação, que procura cumprir o propósito de prestar um
serviço público competente e promover a coesão terri-
torial, por um lado beneficia as freguesias, mas acima
de tudo as populações, elevando a sua qualidade de
vida.
O percurso que até aqui fizemos demonstra a nossa
capacidade de fazer. O trabalho que fizemos em todo o
concelho, em todas as freguesias, nos vários setores,
na infraestruturação viária, nas redes de água e sanea-
mento, no desenvolvimento socio-económico, nas políti-
cas ambientais e de sustentabilidade, na promoção cul-
tural e turística, entre tantos outros, é bem visível.
Demos passos seguros e concretos para realizar os pro-
jetos e as obras que consideramos estruturantes para o
desenvolvimento e crescimento do concelho.

Desde logo com a ligação Águeda/Aveiro. Este que é
um sonho de várias gerações de políticos e de agueden-
ses, vai finalmente ser uma realidade. 
Já iniciámos o processo, conseguindo que a obra fosse
incluída no bolo financeiro do Plano de Recuperação e
Resiliência, tomámos este projeto efetivamente nas
nossas mãos (câmaras de Águeda e Aveiro, numa con-
certação até agora nunca conseguida), assumindo as
rédeas para que todos os passos sejam dados para
concretizar esta tão desejada e necessária obra. Esta-
mos a trabalhar afincadamente (nós, as câmaras de
Águeda e a de Aveiro, a Infraestruturas de Portugal, a
CCDRC e o Governo) para que em 2026 possamos ver
a obra concretizada.
Na área da Saúde, assumimos e estamos com as obras
em andamento no Centro de Saúde de Águeda, num
investimento de 1,3 milhões de euros que vai dotar esta
infraestrutura de melhores condições para a prestação
de cuidados de saúde à população. 
Neste momento, está também em obras o Hospital de
Águeda, que conta com investimento da Câmara para a
sua execução, uma obra há muito necessária; está qua-
se concluída a Unidade de Saúde de Aguada de Cima e
também está em construção a Unidade de Saúde de
Travassô.
As boas práticas que implementámos são reconhecidas
pelo Índice de Sustentabilidade Municipal, que é supe-
rior à média nacional. Um indicador que avalia o cumpri-
mento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS) da Agenda 2030 da ONU, demonstrando uma
evolução positiva em termos de Governança, Economia,
Social e Ambiente.
Uma das evidências do nosso posicionamento inovador
é o facto de o Município ter sido escolhido para ser pro-
jeto-piloto para a implementação das Lojas de Cidadão
de Nova Geração.
Mais uma vez, demonstramos a nossa capacidade de
empreender e estar na linha da frente da modernização
administrativa, sendo modelo e referência para outros
municípios. 

Editorial
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Presidente da Câmara 
Municipal de Águeda
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No passado dia 30 de julho, foi apresentado o Agrupamento de Entida-
des Adjudicantes, que integra as Câmaras de Águeda e de Aveiro, o
consórcio que irá fazer a construção do Eixo Rodoviário Aveiro-Águeda
(ERAA), depois de ter sido aprovado em reunião extraordinária dos
executivos dos dois municípios.
Este Agrupamento de Entidades Adjudicantes firmou contrato com o
PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) para dar seguimento a to-
dos os processos formais para a construção do ERAA, o primeiro dos
quais é o lançamento do concurso público para o projeto de execução
da obra.
A calendarização prevista estipula um prazo apertado para cada passo
processual, desde a adjudicação do projeto (fevereiro do próximo ano)
à sua elaboração, com respetivo Estudo de Impacte Ambiental, expro-
priações, etc., (março de 2023). Seguir-se-á o concurso público para a
construção da obra (junho de 2023), a sua adjudicação (dezembro de
2023) e o início da empreitada (abril de 2024). O ERAA deverá estar
concluído em março de 2026.
O traçado previsto para o ERAA, em perfil de autoestrada (ou seja com
duas vias em cada sentido), tem o seu início na chamada “rotunda do
Millennium”, em Travassô, passando por Eirol, cruzando a A1 e a A17

Câmaras de Águeda e Aveiro juntam-se 
para construir nova ligação rodoviária
“Este sonho de gerações
está cada vez mais
próximo, uma obra há
muito ansiada pelas
populações, que
beneficia toda a região”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

40 milhões 
de euros de

investimento

março 2026 é
a data prevista
para conclusão

14 km
de extensão
do novo eixo

Eixo “tem um impacto
muito positivo para a
vida de toda a população
que vive neste eixo, para
a dinâmica das empresas
que aqui existem e para
aumentar a atratividade
para investimentos de
ampliação das unidades
industriais existentes ou
de fixação de novas
zonas empresarial
nestes dois municípios”

Ribau Esteves
Presidente da Câmara

Municipal de Aveiro
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(aproveitando nós de ligação já existentes) e terminando na rotunda do
Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. 
Estima-se que a distância entre Águeda e Aveiro percorrida através do
ERAA passe a ser de cerca de 14 quilómetros, reduzindo-se em cerca
de 40% a extensão do percurso por comparação com a via atualmente
em uso. 
O tempo de viagem será reduzido em cerca de 65%, por comparação
com o tempo exigido para percorrer as infraestruturas em uso, de modo
a que passe a ser possível viajar entre as duas cidades em cerca de 10
minutos.
Refira-se que esta obra tem já, para o projeto e execução de obra,
disponibilizada uma verba de 40 milhões de euros, assegurada pelo
PRR.

“Estamos a tomar esta
obra nas nossas mãos e
todo o processo vai
depender das Câmaras
de Águeda e de Aveiro”
"Este é um dia histórico”
e um passo
determinante para
concretizar este sonho”

“Águeda e Aveiro têm a
mesma opinião quanto a
esta necessidade
enorme de que precisam
de se ligar de uma forma
melhor, mais rápida,
mais eficaz e menos
poluente”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

20.500 veículos
circulam por dia

nesta malha
viária

5% do tráfego 
diz respeito
a veículos
pesados

-65% duração 
da viagem 

entre Águeda 
e Aveiro
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"Temos apostado em
dinamizar o mais
possível as freguesias,
requalificando 
as zonas centrais, que
têm mais potencial de
serem utilizadas pelos
cidadãos, dotando-as de
melhores condições 
e conferindo-lhe outra
atratividade"

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Foram adjudicadas as obras de requalificação da zona central da
Mourisca do Vouga, que prevê a transformação da localidade, conferindo
uma melhor atratividade, esteticamente mais apelativa, mas também um
sentido mais funcional para quem vive e trabalha naquela área geográfica. 
As obras, que estão a ser executadas pela empresa Paviazeméis –
Pavimentações de Azeméis, Lda. e que foram adjudicadas por 423.829,12
euros, vão decorrer durante 210 dias, ou seja cerca de oito meses, pers-
petivando-se a sua conclusão para junho do próximo ano.
Esta é uma política de regeneração urbana que, depois de implementada
no centro da cidade, tem sido replicada por todo o concelho, em todas as
freguesias, numa lógica de construção de “verdadeiros centros cívicos”.
A transformação da zona central da Mourisca do Vouga (União de Fre-
guesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga) vai implicar várias inter-
venções, entre as quais se destaca a beneficiação e reperfilamento da pa-
vimentação da Rua do Barril, com a intersecção da Avenida José Maria
Marques e a Rua da Ponte; a beneficiação do largo Sebastião Saraiva de
Lima, com a intersecção da Rua da Liberdade e da Rua do Carvalho; e a
beneficiação da Rua 25 de Abril.
Está ainda prevista, entre outros, a construção de vias pedonais, a criação
de espaços verdes e zonas de lazer; e a pavimentação para parqueamen-
to automóvel.

423 mil 
euros de

investimento

210 dias
de prazo

de execução

Câmara vai requalificarCâmara vai requalificar  
zona centralzona central  
da Mourisca do Vougada Mourisca do Vouga
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A Casa dos Rios e Laboratório de Rios+ foram inaugurados no dia 5 de
julho, no Parque da Boiça, em Valongo do Vouga. A zona da Ribeira da
Aguieira é um espaço nobre que funciona como laboratório vivo das
vantagens ecológicas e ambientalmente sustentáveis da utilização de
técnicas e soluções de base natural para reabilitação de rios e ribeiras.
E que serve de exemplo a replicar em outras áreas do concelho, numa
estratégia que está a ser implementada pelo Município de Águeda.
A par da reabilitação da zona, foi colocada no centro do parque a anti-
ga casa do Águeda Concept, que esteve durante anos abandonada
junto ao parque de estacionamento do Mercado Municipal e para a qual
“ninguém tinha uma estratégia”. Agora foi renovada e tem uma nova
funcionalidade: é a Casa dos Rios. Servirá para apoiar todo o trabalho
em torno desta estratégia ambiental que está a ser preconizada pelo
Município de Águeda, que pretende ainda difundir de uma forma peda-
gógica junto de vários públicos, nomeadamente escolar, a importância
de cuidar do ambiente e em concreto dos rios e ribeiras.
Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, agradeceu a tenaci-
dade de Filipe Falcão, presidente da Junta de Freguesia, “uma pessoa
nuclear em todo este processo”, que pegou numa proposta do OP, que
abrangia apenas uma parte da intervenção realizada na Boiça, “e foi
mais longe. Confrontado com outros problemas, teimou, ultrapassou to-
dos os obstáculos, angariou apoios e pessoas e hoje a obra está à vis-
ta de todos e é um orgulho”, disse. Agradeceu ainda a Pedro Teiga, es-
pecialista de reabilitação de rios, que desenvolveu o projeto de recupe-
ração da Aguieira, utilizando técnicas de base natural e que também
está a apoiar na divulgação destas soluções junto das escolas do con-
celho que aqui se dirigem para aprender, num verdadeiro laboratório
vivo e pedagógico.

Casa dos Rios e Laboratório de Rios+
inaugurados no Parque da Boiça

“Esta é uma obra
emblemática para esta
freguesia e para o
concelho”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Projeto “é o culminar de
uma história bonita”, de
uma “obra intensa” da
transformação de um
parque que a todos deve
regozijar, porque temos
uma ribeira com
características
exemplares a nível
ambiental e temos um
espaço que sensibiliza
para os desafios do
futuro”

Filipe Falcão
Presidente da JF 

de Valongo do Vouga
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Concluída segunda fase e início da terceira 
das obras de abastecimento de água em Agadão
Agadão "não tinha rede
de abastecimento de
água domiciliária.
Estamos a falar, nestas
duas fases já concluídas,
de quase 1,5 milhões de
euros e de 160 ramais
domiciliários. É um
investimento significa-
tivo para cada casa e isto
é algo que deve ser
notado por todos”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Em julho, teve lugar a inauguração da segunda fase e o arranque da
terceira do sistema de abastecimento de água a Agadão, uma obra
realizada pela AdRA – Águas da Região de Aveiro que, no total, implica
um investimento de 2.112.508,12 euros.
Até ao momento, já foram construídos a captação de água junto ao Rio
Agadão, dois reservatórios de água e sistema de tratamento, assim como
uma rede de distribuição de cerca de 10 quilómetros pelas povoações de
Guistolinha, Guistola, Centro Social de Agadão (Covas), Lomba, Vila
Mendo, Povinha/Bouça e Foz, num total de 161 ramais domésticos. 
Para a terceira fase desta obra está prevista a construção de mais dois
reservatórios de água e 67 ramais domésticos, nas povoações de Case-
lho e Alcafaz, numa rede de distribuição de cerca de dois quilómetros.
Neste momento, para além desta intervenção, estão em curso as obras
da construção da rede de saneamento básico em Jafafe e está em
processo de adjudicação a de Sernada, em Macinhata do Vouga, bem
como a de Á-dos-Ferreiros e Junqueiro (no Préstimo) e Sobreiro (Valongo
do Vouga). Seguir-se-á Bustelo e Vale Grande (Aguada de Cima) e
Soutelo e Carvoeiro (Macinhata do Vouga).
“Este é o caminho que temos vindo a trilhar para disponibilizar uma rede
de saneamento e de abastecimento de água com qualidade à população”,
declarou Jorge Almeida.

O investimento que 
está a ser feito em
Agadão, nas três fases
de execução, num total
de “mais de 2,1 milhões
de euros, é de facto
vultuoso”

Fernando Vasconcelos
Presidente do Conselho de

Administração da AdRA

2,1 milhões 
de euros de

investimento

228
ramais

domésticos

12 km
de rede de

distribuição



Águeda vai ser piloto a nível nacional para a implementação de um novo
conceito de Lojas de Cidadão de Nova Geração, fruto de um trabalho in-
tenso e parceria estreita entre os serviços camarários e a AMA, com o
acordo da ministra da Modernização do Estado e da Administração Públi-
ca, Alexandra Leitão. Esta nova Loja funcionará com recursos humanos
do Município, onde serão prestados serviços da Administração Central e
da própria Câmara, permitindo a reformulação, em simultâneo, da ativida-
de realizada no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM).
Isto porque a reestruturação da Loja de Cidadão existente (que abriu em
setembro de 2009) vai implicar o aumento dos serviços centrais disponibi-
lizados, com a correspondente maior afetação de recursos humanos, pelo
que o espaço dedicado ao funcionamento da Loja será também maior.
Deste modo, a atividade realizada no GAM será integrada no mesmo
espaço da Loja do Cidadão, fazendo com que o cidadão tenha acesso,
num mesmo espaço físico, a uma rede alargada de serviços da Adminis-
tração Pública, tanto nacional como municipal.
No âmbito desta parceria entre a Câmara de Águeda e a AMA, e que é
implementada no âmbito do processo de descentralização das Lojas do
Cidadão, vão ser testadas em Águeda soluções de atendimento mediado
(com a mediação de um funcionário), presencial e de cariz reservado,
podendo estabelecer-se espaços físicos diferenciados entre cada serviço.
A AMA fará a articulação entre os parceiros da Administração Pública pro-
porcionando a necessária formação aos funcionários que ficarão afetos a
estes serviços. Será feita ainda pela AMA a implementação do sistema de
gestão de filas de espera e monitorização de atendimento.
Os custos de implementação deste novo conceito e as obras necessárias
para colocar em funcionamento a estrutura serão integralmente suporta-
dos pela AMA, cabendo à Câmara Municipal a disponibilização do espaço
e a afetação dos recursos humanos necessários.

Águeda é projeto-piloto 
de Loja de Cidadão de Nova Geração

“Estamos na vanguarda
em termos nacionais,
servindo de modelo para
ser replicado em outros
Municípios do País”

"A escolha de Águeda é
sinal claro do exemplo,
da inovação constante e
repercussão das boas
práticas que
implementamos na
gestão administrativa”

“Mais uma vez, o
Município demonstra a
sua capacidade de
empreender e estar na
linha da frente da
modernização
administrativa”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Obras Municipais
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Está em curso a construção de um parque
radical no centro da vila de Aguada de Cima. A
obra, que está a ser executada ao abrigo de
contrato de delegação de competências com a
Junta de Freguesia, comporta um investimento
de 35 mil euros e surgiu de uma proposta do
Orçamento Participativo de Águeda.
“Numa relação de parceria e proximidade,
estabelecemos este acordo, a exemplo do que
fazemos com todas a Juntas e Uniões de
Freguesia do Concelho, para executar esta
proposta do OP”, disse Jorge Almeida,
Presidente da Câmara de Águeda. 
O Parque Radical, que ocupará uma área de
3.400 metros quadrados, vai ficar dotado de
uma PumpTrack (uma estrutura modular, em
forma de circuito, sobre a qual os atletas de
bicicleta utilizam o movimento “pumping” para
progredirem na pista), uma mesa Teqball (um
desporto inventado em 2014, em que se joga
com uma bola de futebol numa mesa similar à
do ténis de mesa, sendo que o tampo é curvo
e a rede rígida) e bancos de betão na lateral
do espaço.

Aguada de Cima 
vai ter um
Parque Radical

A Rua da Canada, no centro da freguesia deA Rua da Canada, no centro da freguesia de
Aguada de Cima, está em obras, uma inter-Aguada de Cima, está em obras, uma inter-
venção que pretende dotar a zona de umavenção que pretende dotar a zona de uma
estrutura viária de qualidade.estrutura viária de qualidade.  

Rua da Canada está em obras
Nesta aposta estratégica na regeneração dos centros urbanosNesta aposta estratégica na regeneração dos centros urbanos
das freguesias que está a ser implementada em todo o Con-das freguesias que está a ser implementada em todo o Con-
celho, a Câmara Municipal vai investir 206.449,60 euros nestacelho, a Câmara Municipal vai investir 206.449,60 euros nesta
obra.obra.
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Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Os trabalhos de remodelação e ampliação do Centro de Saúde de
Águeda vão ser divididos em três fases no sentido de condicionar ao
mínimo o funcionamento da infraestrutura e a prestação dos cuidados
de saúde à população.
Esta obra, projetada e a cargo da Câmara Municipal, prevê um investi-
mento de 1.313.362,69 euros (acrescidos de IVA) e um prazo de exe-
cução de 480 dias (cerca de 14 meses). Contempla a ampliação do
edifício, criando novas áreas, para além de que serão resolvidos alguns
dos problemas existentes, como infiltrações e outras questões técnicas.
Para afetar ao mínimo o funcionamento do Centro de Saúde, a obra foi
dividida em três fases. A primeira, já foi iniciada, implica a requalifica-
ção de um pequeno bloco nas traseiras do edifício e construção de
uma nova ala. O restante edifício estará no seu funcionamento normal.
Após a ampliação, seguir-se-á a 2.ª fase que afetará o bloco central do
edifício, que será alvo de uma remodelação profunda. Nesta altura,
parte das unidades de prestação de cuidados de saúde transitarão pa-
ra a ala nova construída durante a 1.ª fase e as restantes para a incu-
badora cultural situada na Alta Vila. 
A 3.ª fase respeita à intervenção na parte lateral direita do atual
edifício, onde funciona a unidade de saúde pública.
As três fases da obra deverão estar concluídas, tendo em conta o
prazo de execução previsto, nos primeiros meses de 2023.

“Esta obra tem uma
importância central para
a comunidade, dotando 
o equipamento de mais 
e melhores condições
tanto de trabalho para
os profissionais de saúde
como de atendimento
dos utentes,
melhorando, assim, a
prestação de cuidados
de saúde à população”

"Serão desenvolvidos
todos os esforços para
minimizar os
constrangimentos que
possam ser causados”

Centro de Saúde vai iniciar obras 
de remodelação e ampliação

11

1,31 milhões 
de euros de

investimento

480 dias 
é o prazo 

de execução

3 
fases de

intervenção
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A Câmara de Águeda abriu ao público o Balcão Único do Prédio (BUPi),
um serviço gratuito prestado por técnicos da Autarquia que ajudam os ci-
dadãos a identificar a propriedade rústica ou mista, marcando os limites
através de um desenho num mapa (Representação Geográfica Referen-
ciada – RGG) e prestam apoio nos procedimentos necessários para ca-
dastrar cada terreno.
Para que os cidadãos possam garantir a proteção dos seus direitos de
propriedade a inscrição nas finanças não é suficiente; é exigido o registo
na conservatória do registo predial (necessário para comprar, vender, per-
mutar, doar ou emparcelar um terreno rústico), que será gratuito ao apre-
sentar a localização da propriedade obtida através do BUPi. Assim, mes-
mo que os marcos no terreno desapareçam, serão facilmente repostos,
uma vez que os vértices e estremas estão guardados no mapa cadastral.
O desenho e o registo feito permanecem para as gerações futuras.
O processo é, por natureza, simplificado e permite associar a área de ca-
da propriedade no mapa do cadastro ao registo predial em três passos:
juntar cartão de cidadão do titular ou outro documento que os identifique
como proprietários e caderneta predial; desenhar ou carregar a proprieda-
de no mapa; e o desenho da propriedade será anexado ao registo predial,
completando, assim, o cadastro. Situações como terrenos omissos exi-
gem outros procedimentos, que serão explicados caso a caso.
Uma das vantagens deste serviço é permitir uma gestão adequada dos
terrenos e da mancha florestal existente no concelho, contribuindo para a
prevenção de incêndios. Este serviço permite facilitar o processo
administrativo e de cadastro, identificando cada terreno e seus proprietá-
rios, bem como harmonizar e unificar o registo, matriz e cadastro, origi-
nando um único número de identificação predial.
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Balcão Único do Prédio permite gerirBalcão Único do Prédio permite gerir  
e delimitar terrenos e mancha florestale delimitar terrenos e mancha florestal

Serviço disponível 
no Espaço Cidadão
(Jardim Conde de
Sucena), de segunda 
a sexta-feira, das 9h30 
às 16 horas, mediante 
o agendamento prévio
(234180124 ou
bupi@cm-agueda.pt)

Para mais informações:
https://bupi.gov.pt/

“Este serviço inovador
tem ganhos notórios
para os cidadãos, 
como as garantias de
direito de propriedade,
permitindo deixar
todos os registos
prediais regularizados
para os descendentes”

Jorge Almeida
Presidente 
da Câmara de Águeda



As obras referentes ao sistema de drenagem da cidade estão a de-
correr no Largo do Botaréu/1.º de Maio. Esta intervenção, nuclear para
o sistema de proteção da baixa da cidade às cheias, recorre a um con-
junto de técnicas que permitirão fazer o escoamento das águas pluviais
que chegam a esta zona e que 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 empreitada irá permitir melhorar as condições estruturais da rede e
mitigar os riscos de inundações. Jorge Almeida, Presidente da Câmara
de Águeda, apela à compreensão quanto aos constrangimentos que as
obras provocam na circulação e no acesso a alguns estabelecimentos.
A solução que está a ser aplicada passa pela implantação de novos
coletores pluviais com maior capacidade na Av. 25 de Abril e nas ruas
Rio Grande e Celestino Neto, que serão ligados a poços e a uma es-
tação elevatória, com bombas e um grupo gerador de grande dimen-
são, que estão a ser instalados no Largo 1.º de Maio. 
Em termos práticos, toda a água da chuva faz o seu curso natural, es-
coando para a baixa da cidade, sendo drenada pelos vários coletores
para a nova estação elevatória que, através de um sistema de bomba-
gem, a descarregará no rio a jusante. Para além da rede de coletores e
da nova estação elevatória, vão ser aplicadas válvulas de maré, que
impedem que o refluxo das águas do rio. 
Refira-se que esta empreitada, adjudicada à empresa Cipriano Pereira
de Carvalho & Filhos, Lda., implica um investimento de cerca de 1,4
milhões de euros (1.414.353,50 euros), acrescidos de IVA, com um
financiamento comparticipado por fundos europeus em 75% (ao abrigo
do POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência de
Recursos).

Obras Municipais
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"Esta é uma obra nuclear
para o sistema de
proteção da baixa da
cidade. São obras
estruturais para o
controlo das cheias"

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Obras estruturais na baixa da cidade 
vão permitir controlo de eventuais cheias

75%
financiamento

europeu

1,4 milhões 
de euros de

investimento
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Este índice valoriza sobremaneira o
concelho, destacando-se no quadro local,
regional e nacional, e é revelador do
trabalho que tem sido realizado em prol de
um desenvolvimento sustentável no
Município, seja do ponto de vista
económico, social, turístico ou ambiental.

1 4

Índice de Sustentabilidade
Municipal é superior 
à média nacional

Águeda obteve um resultado global de 67,5 no Índice de Sustentabilidade
Municipal 2021, que avalia o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU. Segundo este estu-
do, que resulta de um trabalho elaborado pela Universidade Católica, o
Município de Águeda tem um índice superior à média nacional e apresen-
ta uma evolução positiva em termos de Governança, Economia, Social e
Ambiente.
Este índice, que foi realizado pelo CESOP (Centro de Estudos e Sonda-
gens de Opinião) da Universidade Católica e que foi entregue no final de
julho à Câmara Municipal de Águeda, resulta de dados fornecidos por vá-
rios organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, como INE
(Instituto Nacional de Estatística), APA (Agência Portuguesa do Ambien-
te), ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas), IEFP
(Instituto de Emprego e Formação Profissional), Quercus, Turismo de Por-
tugal, Pordata, Direções Gerais, entre outras entidades.
O CESOP avaliou um conjunto de 130 indicadores, representativos das
diversas metas previstas na Agenda 2030. Na análise global aos 17 ODS,
Águeda obteve um resultado de de 67,5, um valor superior aos índices
atribuídos a Portugal (65,7), à Região Centro (65,5), à Região de Aveiro
(64,8) e à média do municípios comparáveis (64,0).
Isto quer dizer que 67,5% do caminho para o desenvolvimento sustentável
no Município de Águeda está cumprido.

Jorge Almeida | Presidente da Câmara de Águeda

67.5

Índice global

65.7
Portugal

64.8
Região de AveiroÁgueda

Água potável
e saneamento

95.9
79.3
Portugal

Águeda
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É necessário, por um lado, manter 
os níveis ótimos que temos em muitas
áreas e cujos objetivos definidos pela
ONU até 2030 já foram atingidos 
e, por outro, continuar o percurso para
melhorar outros aspetos.

O estudo aponta ainda uma evolução positiva do Município relativamente
aos indicadores em termos de Governança, Economia, Social e Ambiente
(GESA), considerados pelo CESOP como representativos das “quatro es-
feras da sociedade que devem estar interligadas para assegurar um futuro
sustentável, apoiadas por sistemas de governo inclusivos, coerentes e
transparentes”. Em todos os indicadores, Águeda tem um desempenho
superior à média nacional, com 66,1 em Governança (58,6 no país), 70,2
em Economia (64,0 no país), 71,0 no Social (68,4 no país) e 68,4 em Am-
biente (66,7 no país).
Refira-se que a Agenda 2030 da ONU determinou uma lista de 17 ODS,
que se traduz num “plano de ação para as pessoas, para o planeta e para
a prosperidade” com 169 metas a atingir até 2030, tendo cinco áreas
fundamentais: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria.
Dos 17 ODS, destaque para a erradicação da pobreza, com um índice de
70,3 (superior aos 53,4 no total nacional); para a água potável e sanea-
mento, com 95,9 (79,3 no país); para as energias renováveis e acessíveis,
com 94,0 (89,0 no país); para a redução das desigualdades, com 76,0
(59,1 no território nacional; ou ainda a ação climática, com um índice de
89,4 (compara com os 58,6 em Portugal).

66.1

Governança

58.6
Portugal

70.2

Economia

64.0
Portugal

71.0

Social

68.4
Portugal

68.4

Ambiente

66.7
Portugal

Jorge Almeida | Presidente da Câmara de Águeda

Erradicar 
a pobreza

70.3
53.4
Portugal

Águeda

Indústria, Inovação
e Infraestruturas

72.9
68.7
Portugal

Águeda

Energias renováveis
e acessíveis

94.0
89.0
Portugal

Águeda

Reduzir as
 desigualdades

76.0
59.1
Portugal

Águeda

Produção e consumo
sustentáveis

60.7
59.7
Portugal

Águeda

Ação 
climática

89.4
58.6
Portugal

Águeda

Paz, Justiça e
instituições eficazes

78.0
71.9
Portugal

Águeda

Parcerias  para a
implementaçâo

dos objetivos

50.0
46.1
Portugal

Águeda
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A riqueza gastronómica dos cinco territórios incluídos na ADICES
(Águeda, Carregal do Sal, Mortá-gua, Santa Comba Dão e Tondela) vai
ficar descrita numa “carta” que deverá ser publicada até final de 2023 e
que resultará de um processo de investigação que agora teve início.
Esta carta visa, segundo a ADICES, “a valorização ampla da gastrono-
mia enquanto ativo, único e inigualável, que se assume como memória
e pertença local”. Mas mais do que um repositório das memórias gas-
tronómicas dos “pais e avós”, pretende “aumentar a visibilidade territo-
rial” dos pratos e práticas gastronómicas regionais e fomentar “a reali-
zação de dinâmicas económicas locais” e novos negócios. 
A ideia subjacente passa por recuperar o património gastronómico des-
te território, através da criação de um inventário das receitas tradicio-
nais, bem como pela identificação e caracterização dos produtos tradi-
cionais e alimentares, que sejam identitários de cada uma das regiões,
e dos vinhos das respetivas regiões vitivinícolas, sem esquecer as
características imateriais de cada um dos cinco territórios.
Numa segunda fase, a ADICES fará a divulgação das receitas (e todo o
conteúdo associado, como os produtos e as suas origens) pelas insti-
tuições de ensino profissional com cursos nas áreas agrícolas, cozinha,
restauração e bar, bem como junto da restauração local e da hotelaria,
capacitando os recursos humanos para a promoção, difusão e aplica-
ção destas práticas gastronómicas. A terceira e última fase passa pela
impressão da Carta Gastronómica propriamente dita e a apresentação
do documento junto da comunidade e decisores locais.
A Carta vai resultar de uma investigação de Olga Cavaleiro que apelou
aos contributos das Juntas e Uniões de Freguesia e das confrarias gas-
tronómicas destes territórios para facultarem contactos de pessoas
“mais antigas e/ou conhecedoras” da comunidade que possam explicar
os processo e práticas gastronómicas de cada região.

Projeto Carta Gastronómica 
da Região apresentado em Águeda
“Acredito que o desem-
penho vai resultar num
trabalho muito capaz,
que vai demonstrar a
diversidade existente
em cada Município e na
região alargada e que vai
certamente enriquecer
estes territórios”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

A carta pretende “não
apenas ver a gastrono-
mia como a face visível
para promover o territó-
rio, o que aqui se come e
bebe e se saboreia, mas
como uma oportunidade
de descobrir a sua
identidade, os produtos
e as práticas culturais,
da pastorícia e agrícolas
de cada região”

Olga Cavaleiro
Investigadora
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A Câmara Municipal de Águeda promoveu, pelo segundo ano consecu-
tivo, a campanha “Compre em Águeda”, que tinha como principal obje-
tivo estimular a compra no comércio local, investindo 48 mil euros que
foram traduzidos em vales para serem descontados em compras nos
estabelecimentos aderentes. 
Nas compras efetuadas em cada um dos estabelecimentos aderentes,
o cliente teve direito a cupões de participação consoante as compras
realizadas, que, depois de devidamente preenchidos, foram colocados
numa tômbola disponibilizada no Posto de Turismo de Águeda.
A campanha teve início em julho e terminará em novembro. Para as
compras efetuadas no mês de julho, o sorteio realizou-se a 6 de
agosto; enquanto que para as compras realizadas em agosto, o sorteio
teve lugar no dia 6 de setembro.
A tômbola, depois de selada no Posto de Turismo, foi aberta no Salão
Nobre, na presença de representantes do Município, de dois represen-
tantes das lojas aderentes e de dois agentes da autoridade (em repre-
sentação do MAI – Ministério da Administração Interna).
Em cada um destes dois sorteios foram atribuídos 80 prémios (em
cupões de 300 euros), no valor total de 48 mil euros, distribuídos em
vales de compras, que só podem ser utilizados nos estabelecimentos
do comércio local do Concelho de Águeda, aderentes à iniciativa e até
ao dia 30 de novembro. 
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Campanha "Compre em Águeda" 
volta a incentivar comércio local

“À imagem do que foi a
campanha do ano
passado, e que teve um
grande impacto na
dinâmica comercial do
concelho, pretendeu-se
incentivar o comércio
tradicional, contribuindo
para a recuperação
deste setor e para a
sustentabilidade
económica do território,
ao mesmo tempo que se
apoiou as famílias”

Edson Santos
Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

48 mil euros 
de investimento

2
sorteios

160 
prémios
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A Câmara Municipal de Águeda tem o certificado do Sistema de Gestão
da Qualidade renovado, após uma auditoria realizada por uma equipa au-
ditora da APCER – Associação Portuguesa para a Certificação durante o
mês de junho.
A auditoria tinha como objetivo avaliar a adequabilidade, capacidade e
eficácia do Sistema de Gestão (SG) da Câmara Municipal de Águeda em
assegurar a melhoria contínua e o cumprimento dos objetivos e de todos
os requisitos da norma de referência NP EN ISO 9001:2015, mantendo-se
operacional, conforme e relevante face à política e objetivos da organiza-
ção, de modo a melhorar o desempenho global da organização.
Segundo o relatório da equipa auditora, “o Sistema de Gestão da Qualida-
de está devidamente desenvolvido e implementado, evidenciando níveis
de conformidade e desempenho adequados” e “o cumprimento dos requi-
sitos associados” à referida norma. Destacou, como pontos fortes do
funcionamento da Câmara Municipal, a “adequabilidade das atividades
desenvolvidas em tempos de contingência”; a “dinâmica do sistema de
qualidade” e a “focalização no munícipe”; o “sistema de funcionamento e
gestão dos serviços da Câmara assente numa estrutura de desmateriali-
zação”; a “aposta contínua em tecnologias de informação”; e a “responsa-
bilidade social patente em todos os serviços, privilegiando a inclusão”.
Segundo o relatório, a Câmara Municipal evidenciou “práticas de planea-
mento com vista à concretização dos objetivos estabelecidos”, concluindo
que “a organização tem vindo a implementar ações eficazes e consequen-
temente melhorado o seu sistema (de gestão de qualidade)”.

Renovada certificação 
do Sistema de Gestão da Qualidade

O relatório evidencia que “aO relatório evidencia que “a
gestão proativa e empenhadagestão proativa e empenhada
do capital humano da Câmarado capital humano da Câmara
de Águeda transformaramde Águeda transformaram
Águeda num município inova-Águeda num município inova-
dor, criativo e dinâmico capazdor, criativo e dinâmico capaz
de ombrear com o que dede ombrear com o que de
melhor se faz em Portugal, namelhor se faz em Portugal, na
Europa e no Mundo, nas maisEuropa e no Mundo, nas mais
diversas áreas”. diversas áreas”. A Câmara deA Câmara de
Águeda é certificada, paraÁgueda é certificada, para
além da ISO 9001, na ISOalém da ISO 9001, na ISO
27001 (obras particulares) e27001 (obras particulares) e
na ISO 37120 (desenvolvi-na ISO 37120 (desenvolvi-
mento sustentável de comuni-mento sustentável de comuni-
dades), estando a trabalhardades), estando a trabalhar
para, num futuro próximo,para, num futuro próximo,
obterem a certificação na ISOobterem a certificação na ISO
4427, 4522, 4552, 37121 e4427, 4522, 4552, 37121 e
37122. É ainda a única Câ-37122. É ainda a única Câ-
mara em Portugal com o 2.ªmara em Portugal com o 2.ª
nível de excelência da EFQM.nível de excelência da EFQM.
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O Município de Águeda foi distinguido com o nível Platina (o mais eleva-
do) pelo World Council on City Data (WCCD), respeitante à certificação
ISO 37120, que define e estabelece as metodologias de um conjunto de
indicadores para as cidades, no sentido de orientar, medir e avaliar a ca-
pacidade e o desempenho dos serviços da cidade e a qualidade de vida
das populações. Esta certificação, alcançada após uma avaliação de
auditores indepen-dentes e da entidade certificadora, expõe a aposta do
Município numa estratégia de cada vez maior transparência e melhoria
contínua dos seus desempenhos em várias áreas.
A ISO 37120 avalia 111 indicadores de desempenho, divididos em 19
categorias (economia, educação, energia, ambiente e alterações climáti-
cas, finanças, governança, saúde, habitação, população e condições so-
ciais, lazer, segurança, resíduos, desporto e cultura, telecomunicações,
transportes, agricultura local/urbana e segurança alimentar, planeamento
urbano, saneamento e água), que, como referido, permitem “ajudar as ci-
dades a medir e avaliar o desempenho dos serviços urbanos, o forneci-
mento de serviços e a qualidade de vida ao longo do tempo, assentes no
princípio da resiliência e sustentabilidade”.
Este processo de certificação procura "padronizar a medição do desem-
penho económico, social e ambiental de qualquer cidade e integrar a
abordagem às temáticas mundiais de interesse governamental".
A distinção Platina é atribuída aos municípios que comuniquem entre 90
e 104 dos 111 indicadores avaliados, além da informação relativa a mais
de 45 indicadores core e entre 45 e 59 indicadores de suporte.

“Esta certificação atesta
e valida todo um
trabalho em prol do
desenvolvimento
sustentável que temos
vindo a implementar em
Águeda, aplicando
medidas e boas práticas
em vários quadrantes
assentes em altos
padrões de qualidade,
que são modelo e
referência nacional e
internacional”

“Obtivemos o nível mais
alto deste
reconhecimento, o que a
todos deve orgulhar”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Município distinguido com medalha
platina pela qualidade de vida
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O Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Jorge Almeida, deu as
boas-vindas ao seu homólogo de Bissau, Luís Enchama, no âmbito de
uma visita que a Câmara de Bissau fez a Águeda, integrada nas VI
Jornadas Internacionais de Turismo (ver páginas 24 e 25).
Na cerimónia, Jorge Almeida lembrou que a Câmara de Águeda tem um
acordo de geminação com Bissau há 26 anos, sendo, logo a seguir a
Lisboa, o Município do País com a geminação mais antiga com aquela
cidade africana.
No espírito de colaboração que sempre pautou a relação entre as duas
cidades, e no sentido de uma ajuda mútua, Jorge Almeida acredita que
Águeda tem “muito a ganhar” com Bissau, uma “terra de gente abençoada
e feliz”, mas também onde “há tanto para fazer”. “Nós aqui não vamos
conseguir resolver tudo; muito da resolução dos vossos problemas passa
exatamente por vocês”, disse o Edil, sublinhando que a cooperação passa
por dotar os cidadãos e funcionários de Bissau de conhecimento técnico e
operacional.
Deste modo, após a receção oficial, a comitiva (composta pelo presidente
da Câmara de Bissau, pelo secretário-geral e pelo representante da
cooperação e relações internacionais) fez uma visita quer aos serviços
camarários quer aos equipamentos municipais. 
Luís Enchama, presidente da Câmara Municipal de Bissau, agradeceu a
receção “calorosa” que recebeu em Águeda e aproveitou para transmitir
algumas das áreas em que necessita de apoio. Apontou ações de forma-
ção e de capacitação de curta e média duração aos recursos humanos, a
realização de intercâmbio e visitas de estudo nos departamentos técnicos,
a formação a alguns jovens engenheiros e outras especialidades, bem
como o apoio logístico institucional nas áreas de saneamento, higiene
urbana, jardinagem, topografia, urbanismo e de cadastro.

Cidades-irmãs de Águeda e Bissau 
estreitam laços de cooperação
“Conhecer o
funcionamento da
câmara, onde podemos
mostrar alguns
caminhos, e desenvolver
uma cooperação
nomeadamente na área
da modernização
administrativa, com
vista a uma
desburocratização é
fundamental”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

“Bons frutos poderão ser
colhidos no sentido de
melhorar a performance
de Bissau, em termos
institucionais”

Luís Enchama
Presidente da Câmara

Municipal de Bissau



 Município

21

A Câmara Municipal de Águeda recebeu, no início de agosto, uma co-
mitiva do Município do Sal (Cabo Verde), uma comitiva do Município do
Sal (Cabo Verde), que veio conhecer o funcionamento dos serviços
administrativos da Autarquia para que, depois, possa ser replicado
naquela ilha caboverdiana.
Esta visita surge no âmbito da geminação entre os dois municípios, em
2018, e teve como objetivo proporcionar a instalação de novos recur-
sos técnicos e de serviços para promover a modernização da Biblioteca
Municipal Jorge Barbosa (no Sal), replicando o modelo e software de
gestão utilizado pela Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA), pro-
movendo, deste modo, o desenvolvimento social e cultural e reforçando
os laços entre os dois municípios.
Neste sentido, com a vinda desta comitiva da Câmara do Sal, compos-
ta por Maria João Brito (Vereadora da Administração e Modernização
Administrativa, Educação e Cultura) e Ireineu Almeida (Diretor da Edu-
cação, Cultura e Indústrias Criativas), pretende-se dar a conhecer os
recursos humanos e técnicos necessários à viabilidade deste projeto,
assim como proceder à definição das várias etapas para que ele seja
concretizado.
Para além da troca de experiências e boas práticas relacionadas com o
serviço da BMMA, os dois elementos do Executivo do Sal conheceram
algumas das atividades e modo de funcionamento da Divisão de Cultu-
ra e de Desporto, bem como a área de informática da Câmara. Fez
parte ainda do programa de reuniões técnicas, uma visita ao Museu
Ferroviário de Macinhata do Vouga e ao Centro de Artes de Águeda.
Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, registou que
esta foi "uma semana de trabalho” para que os representantes do
Município do Sal pudessem conhecer o modo de funcionamento da
Câmara e dos seus serviços.

Município do Sal quer replicar 
boas práticas administrativas de Águeda

“É interessante a ligação
que temos com o Sal, 
é bom que possam
conhecer o que fazemos
para que depois
possamos perceber 
a justa medida do que
podemos implementar
no âmbito desta
parceria”

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

“É com muita alegria que
estamos aqui para ver as
boas práticas de Águeda
e perceber como as
podemos implementar. É
nosso objetivo melhorar
o que fazemos. Temos
algumas fragilidades a
nível administrativo que
queremos melhorar”.

Maria João Brito
Vereadora da Modernização

Administrativa do Sal
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ÁGUEDA
CIDADE

COLORIDA
As ruas da cidade de Águeda estiveram, durante
este verão, novamente repletas de cor com o
regresso dos guardas-chuva e de novas
decorações de arte urbana, que todos os anos
atraem visitantes a Águeda. A cada esquina, os
chapéus, as serpentinas, os peixes, as andorinhas
ou os girassois justificavam uma paragem para
apreciação ou para uma fotografia. Imagens que
tornam Águeda (re)conhecida em todo o mundo.

Turismo
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Turismo

Rosa Reis Marques
Presidente do Conselho

Diretivo da ARS do Centro

A Câmara Municipal de Águeda entregou o primeiro galardão “Chapéu de
Ouro” ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), numa cerimónia que
decorreu no encerramento das VI Jornadas Internacionais de Turismo,
que este ano aconteceram num formato misto, entre o online e o
presencial, no Centro de Artes de Águeda.
O galardão, que visa distinguir pessoas singulares e/ou coletivas, públicas
ou privadas, nacionais ou estrangeiras, cujo mérito seja publicamente
reconhecido pelo maior benefício coletivo na área do turismo, foi atribuído
por decisão de um júri definido para o efeito, que integrou representantes
da Câmara e Assembleia Municipal e ainda da Turismo Centro de Portu-
gal, da APECATE e Rota da Bairrada. O prémio deste ano pretendia
reconhecer todo o trabalho desenvolvido pelos diversos profissionais de
saúde no combate à pandemia da COVID-19.
O galardão, atribuído pela primeira vez este ano, tem a forma de um cha-
péu, “um símbolo que tem distinguido Águeda a nível nacional e interna-
cional”, declarou Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal.
As VI Jornadas Internacionais de Turismo foram, defendeu na ocasião, o
Presidente da Câmara de Águeda, “um grito de esperança, de afirmação
e de vontade de viver”, expressando o querer avançar, apesar das cir-
cunstâncias adversas. “Ficamos muito mais ricos e sobretudo com uma
série de caminhos apontados que não deixaremos de percorrer”,
sublinhou Jorge Almeida.
Também Rosa Reis Marques, Presidente do Conselho Diretivo da
Administração Regional de Saúde do Centro, defendeu que destas jorna-
das emanaram "dois poderosos sinais de confiança no futuro”. A dirigente
acredita que “a sua realização, num momento ainda conturbado do ponto
de vista epidemiológico", foi  "a prova de que a sociedade continua e deve
continuar mesmo em plena guerra contra o vírus” e que, por outro lado,

Câmara de Águeda entrega “Chapéu de Ouro”
ao Serviço Nacional de Saúde
“Apesar de não ter feito
parte desta decisão,
enquanto enfermeiro, fico
extraordinariamente
contente pela distinção e
por valorizarem o trabalho
dos profissionais de saúde”

 “Este galardão é para
todos os profissionais do
SNS que não regatearam
esforços e disseram
‘presente’, tal como se
destina aos que continuam
a fazê-lo no âmbito do
processo de vacinação”.

Jorge Almeida
Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda

“É com sentida gratidão
que, em nome da Senhora
Ministra da Saúde, tenho a
honra de receber este lindo
prémio (...) muito obrigada
por este reconhecimento ”
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decorrer em Águeda, “reconhece o potencial turístico e económico das
cidades de média dimensão”.
A responsável da ARS Centro frisou que, “em saúde pública, economia
é saúde, pela simples razão de que o rendimento económico permite
as condições de vida que determinam a saúde de cada um” e que “sen-
do o setor do turismo um pilar nacional de criação de riqueza, contribui
para a saúde da população portuguesa”, destacando os “heróis e
heroínas” do setor, que “produzem riqueza, promovem o bem-estar
coletivo e contribuem para o reconhecimento de Portugal no mundo”. 
“Estas foram umas jornadas fantásticas”, disse Edson Santos, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Águeda, salientando que, “nestes
tempos que estamos a passar, desistir seria o mais fácil”. Organizar
este evento, por isso mesmo e nesta altura, foi “um desafio”, que se
revelou “muito positivo” e que poderá resultar, no próximo ano, num
evento ainda mais internacional.
Isto porque, no decorrer das jornadas, Edson Santos apontou a
possibilidade de, no próximo ano, este evento poder acontecer de uma
forma descentralizada, lançando o desafio a Bissau, Rio Grande do Sul
(Brasil) ou Sal (Cabo Verde), “com quem temos partilhado boas
práticas”, para realizarem as jornadas também numa destas cidades-
irmãs de Águeda.
O símbolo destas jornadas, a borboleta, apontava para a ideia do “efei-
to borboleta”, considerando que um acontecimento num determinado
ponto do mundo pode afetar todo o planeta, como aconteceu com a
pandemia. No turismo, também pode ser assim. Até porque Águeda é
disso mesmo um exemplo, em que o abrir de guarda-chuvas coloridos,
numa rua do centro da cidade, catapultou Águeda para o mundo. 

Durante dois dias (16 e 17 deDurante dois dias (16 e 17 de
julho), no Centro de Artes dejulho), no Centro de Artes de
Águeda, decorreram as VIÁgueda, decorreram as VI
Jornadas Internacionais deJornadas Internacionais de
Turismo, um evento queTurismo, um evento que
reuniu diversos intervenientesreuniu diversos intervenientes
e empresas do setor doe empresas do setor do
turismo numa troca deturismo numa troca de
experiências e boas práticasexperiências e boas práticas
em que o mote foi o futuro doem que o mote foi o futuro do
turismo no pós-pandemia.turismo no pós-pandemia.  
Nestes dois dias de trabalhos,Nestes dois dias de trabalhos,
de networking, dede networking, de
apresentação de novasapresentação de novas
oportunidades e ideias deoportunidades e ideias de
negócio na área do turismo,negócio na área do turismo,
foram apresentados seteforam apresentados sete
painéis, nos quais intervierampainéis, nos quais intervieram
sete moderadores e 19sete moderadores e 19
oradores, que aceitaram ooradores, que aceitaram o
desafio de participar numdesafio de participar num
modelo misto, entre o online emodelo misto, entre o online e
o presencial.o presencial.  
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ESPETÁCULO DE LUZ,
AS TRÊS MARGENS 

Uma recriação histórica, artes circenses e três espetáculos musicais que de-
correram praticamente em simultâneo e que se uniram num momento único e
especial com drones e pirotecnia foi  o evento marcante do projeto
intermunicipal "3 Territórios, 1 Rio que nos une" e que aconteceu no dia 29 de
agosto nas três margens da Pateira, em Fermentelos, Espinhel e Óis da Ribeira.
No âmbito deste projeto, que envolve os Municípios de Águeda, Albergaria-a-
Velha e Sever do Vouga, foi lançado um repto às coletividades locais dos três 
concelhos para que trabalhassem em conjunto num projeto artístico.
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COR E MAGIA UNE
DA PATEIRA
Foi desta união que resultou o hino “A Lenda do Rio”, uma obra musical di-
vidida em três partes e que foi elaborada pelo Maestro Luís Cardoso (Águe-
da), pela ARMAB (Albergaria-a-Velha) e pelo Maestro Carlos Marques (Sever
do Vouga). 
O hino foi tocado, perante centenas de espetadores, pela Banda Nova de
Fermentelos e pela Banda Marcial de Fermentelos, na margem de Fermen-
telos; pela Banda Alvarense, na margem de Espinhel; e pela Orquestra Filar-
mónica 12 de Abril, na margem de Óis da Ribeira.

Mário Abreu
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O Município de Águeda integra, pela terceiro ano consecutivo, a lista
dos 100 melhores Destinos Sustentáveis do Mundo.
Este Top 100 das cidades que apostam em boas práticas ambientais e
que promovem o turismo é elaborado pela Green Destinations (pode
consultar a lista em https://greendestinations.org/sustainabletop100/),
uma fundação sem fins lucrativos, focada no desenvolvimento e
reconhecimento de destinos sustentáveis e que publica esta lista
anualmente.
O Município de Águeda integra esta lista, onde é destacado pelas Boas
Práticas, Cultura & Comunidades, nomeadamente pela implementação
de um turismo com baixo impacto na natureza e na mobilidade, que
promove produtos locais e serviços, que dinamiza eventos culturais,
que estimula uma consciencialização ambiental e cultural, para além de
apoiar artistas locais, celebrando a cultura e a arte, ou ainda
promovendo um comportamento sustentável.
Este é um selo de qualidade que reforça, mais uma vez, o Concelho
como um destino de referência em termos internacionais, tendo sido
ainda reconhecido, este ano, com a medalha de prata de Melhor
Destino.
O Top 100 Destinos Sustentáveis objetiva promover, como o nome
indica, destinos turísticos e boas práticas em termos sustentáveis,
inspirando e sendo exemplo para outros, bem como para operadores
turísticos e turistas. Ao publicar esta lista anual e ao partilhar os seus
destinos, a organização dá a conhecer não só as boas práticas nesta
área, como quais os passos dados no sentido de tornar os destinos
mais sustentáveis, responsáveis e mais atrativos do ponto de vista da
experiência do visitante/turista.
Refira-se que os nomeados foram avaliados por uma equipa que
envolve especialistas de vários países e parceiros de Destinos
Sustentáveis, coordenada pela referida fundação. 

Águeda reeleito como um dos 
100 destinos mais sustentáveis do mundo
"Integrar a lista dos 100
melhores Destinos
Mundiais sustentáveis, que
acontece pelo terceiro ano
consecutivo, é motivo de
grande orgulho e um
reconhecimento por todo o
esforço, empenho e
dedicação que colocamos
em elevar sempre mais e
mais o nosso concelho".
 
"Falar de Águeda é falar de
turismo, de
sustentabilidade, de
qualidade, de ambiente e
desenvolvimento
sustentável e de boas
práticas em diversas áreas
que são replicadas pelo
país. Esta distinção
reconhece precisamente
Águeda como um destino
mundial de excelência,
onde todas estas áreas
foram avaliadas."

Jorge Almeida
Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda

https://greendestinations.org/sustainabletop100/
https://greendestinations.org/category/2021-top-100-good-practice-stories/culture-communities/
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A Direção-Geral das Artes (DGArtes) anunciou, recentemente, que o
Centro de Artes de Águeda (CAA) integra a Rede de Teatros e
Cineteatros Portugueses (RTCP).
A credenciação do equipamento cultural aguedense nesta rede de âm-
bito nacional foi aprovada pela Ministra da Cultura, conforme seu des-
pacho de 9 de setembro de 2021.
A RTCP é, tal como explica a DGArtes, "um instrumento estratégico
fundamental para o combate às assimetrias regionais e para o fomento
de coesão territorial no acesso à cultura e às artes em Portugal,
assente na descentralização e na responsabilidade partilhada do
Estado central com as autarquias e as entidades independentes".
O organismo salienta que com a publicação da Portaria de credencia-
ção dos teatros, cineteatros e outros equipamentos culturais (Portaria
n.º 106/2021 de 25 de maio), "foi dado o primeiro passo para a
institucionalização da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses há
muito aguardada, em particular, pelas entidades artísticas e pelos
municípios". A portaria estabelece os requisitos para a credenciação
dos teatros, cineteatros e outros equipamentos culturais com a finalida-
de de integrarem a rede, um passo que foi agora concluído pelo CAA.
A DGArtes manifestou "o seu apreço pela credenciação do Centro de
Artes de Águeda neste importante e decisivo momento de concretiza-
ção de uma política pública no domínio da cultura e das artes, que se
pretende que tenha um impacto estruturante em todo o território
nacional".
De referir que, agora fazendo parte desta rede, o CAA, pode candida-
tar-se ao Programa de Apoio à Programação da RTCP. Este programa
abrange ciclos de quatros anos e um investimento de 24 milhões de
euros do Ministério da Cultura.
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Centro de Artes integra Rede de 
Teatros e Cineteatros Portugueses

Incrementar a procura eIncrementar a procura e
oferta culturais;oferta culturais;
Reforçar a circulação deReforçar a circulação de
obras artísticas;obras artísticas;
Aumentar as coproduçõesAumentar as coproduções
entre entidades;entre entidades;
Fomentar a articulaçãoFomentar a articulação
programática entreprogramática entre
equipamentos da rede;equipamentos da rede;
Envolver agentesEnvolver agentes
culturais e artísticosculturais e artísticos
locais;locais;
Desenvolver estratégiasDesenvolver estratégias
de mediação;de mediação;
Boas práticas naBoas práticas na
transição digital,transição digital,
sustentabilidadesustentabilidade
ambiental, inclusão eambiental, inclusão e  
  acessibilidade física,acessibilidade física,
socialsocial    e intelectual.e intelectual.

Através do apoio àsAtravés do apoio às
entidades, a RTCP iráentidades, a RTCP irá
contribuir para:contribuir para:

Objetivos da RTCP



O Águeda Drive-In realizou-se, no passado fim de semana e pelo
segundo ano consecutivo, no parque de estacionamento do Mercado
Municipal. Uma iniciativa que cativou o público de vários locais que se
deslocou a Águeda para assistir a dois espetáculos de comédia e a
uma sessão de cinema, sem sair do carro e em total segurança.
Este evento foi “mais uma vez um sucesso” e trouxe a cultura às
pessoas, apesar dos constrangimentos que a atual situação pandémica
provoca, salientou Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de
Águeda.
A organização conseguiu assegurar todas as regras para que o evento
se pudesse realizar, para satisfação de todos os que se deslocaram ao
recinto do espetáculo. “Águeda não vai parar, vamos ter mais projetos
ao longo do próximo mês de agosto”, avançou Edson Santos, apelando
a que as pessoas se desloquem a Águeda, “tomem todas as medidas
de segurança e não tenham medo de sair de casa e assistam a estes
grandes espetáculos” que a Câmara Municipal tem preparado e que
oportunamente vai divulgar.
Este fim de semana, nos três dias do evento, estiveram cerca de 750
viaturas no recinto, sendo de realçar “a forma exemplar como as
pessoas se portaram no cumprimento das regras associadas ao
evento, respeitando as orientações do pessoal credenciado”, frisou o
Vice-Presidente da Autarquia.
As pessoas chegaram de carro, sintonizavam o auto-rádio num canal
específico para o evento e assistiam comodamente nas suas viaturas,
o que permitiu manter o distanciamento social necessário para que o
espetáculo pudesse ser apreciado em total segurança.
Um modelo diferente e que, apesar das circunstâncias, tem agradado
tanto a artistas como ao público.
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Águeda Drive-In volta a cativar público
e já marca os espetáculos de verão
“É fantástico ver todo este
público que saiu de casa,
veio em família, nas suas
viaturas e em segurança
concretizar o que mais
procura neste momento:
assistir a espetáculos”

“O Drive-In foi a forma mais
segura de, nos dias de hoje,
permitir às pessoas terem
acesso à cultura e
assistirem a espetáculos e
os artistas estão também
satisfeitos por terem palco
e público”

Edson Santos
Vice-Presidente

da Câmara de Águeda

“Fiquei mesmo satisfeito e
foi deveras uma agradável
surpresa. O stand-up tem
me trazido muita coisa boa
de desconstrução do
mundo e esta foi mais uma
delas”

Rui Xará
Humorista
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“Iron Train” (Mauritânia) é um dos comboios
mais compridos do mundo, com cerca de 2,5
km, fazendo a ligação entre Nouadhibouh e
Zouérat, em pleno deserto do Sahara, numa
extensão de 652 quilómetros e com a duração
de 20 a 24 horas. É a viagem fotográfica de
Daniel Rodrigues a bordo deste comboio de
transporte de mercadorias que esteve exposta
no Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga.
Esta mostra integrou o Rail Fest – programa-
ção cultural em rede, uma iniciativa que envol-
veu os municípios de Entroncamento, Águeda
e Vila Velha de Rodão.
Algumas das mais marcantes imagens que o
premiado fotógrafo português (nascido em
França e residente na zona do Porto) fez nesta
viagem "épica" foram “acopladas” aos com-
boios em exposição no museu, numa simbiose
perfeita entre o material expositivo existente e
a arte fotográfica de Daniel Rodrigues.
Na inauguração da mostra, o fotógrafo relatou
as “aventuras e desventuras” a bordo do “Iron

31

Museu Ferroviário 
de Macinhata 
recebe exposição 
fotográfica

Os 100 anos da Macal foram assinalados com uma exposiçãoOs 100 anos da Macal foram assinalados com uma exposição
que esteve patente, de 5 a 19 de setembro, nas instalaçõesque esteve patente, de 5 a 19 de setembro, nas instalações
do do antigo Instituto da Vinha e do Vinho.antigo Instituto da Vinha e do Vinho.
A exposição pretendeu celebrar um século de história de umaA exposição pretendeu celebrar um século de história de uma
das mais icónicas marcas portuguesas de motociclos, que foidas mais icónicas marcas portuguesas de motociclos, que foi
fundada em 1921 por Manuel Caetano Henriques, apresentan-fundada em 1921 por Manuel Caetano Henriques, apresentan-
do ainda alguns exemplares que nunca antes conhecidos pelodo ainda alguns exemplares que nunca antes conhecidos pelo
público.público.
Mostra teve por objetivo "marcar os 100 anos e a história daMostra teve por objetivo "marcar os 100 anos e a história da
marca", desde "o primeiro, o 'cliper, de 1961, ao último modelomarca", desde "o primeiro, o 'cliper, de 1961, ao último modelo
produzido", sublinhou André Caetano, em representação daproduzido", sublinhou André Caetano, em representação da
empresa, salientando que estiveram expostos cerca de 60empresa, salientando que estiveram expostos cerca de 60
exemplares. Para o futuro, "há alguns projetos", entre os quaisexemplares. Para o futuro, "há alguns projetos", entre os quais
a apresentação da "Macal M100 no final do ano", avançou.a apresentação da "Macal M100 no final do ano", avançou.

Train”, no que para ele foi uma viagem "épica" e “uma expe-
riência de vida”.
Fez a viagem em janeiro de 2016, num "total de três dias a vi-
ver no comboio, ida e volta, para conseguir captar o máximo
de imagens possível", relatou. Como se tornava perigoso an-
dar de carruagem em carruagem em andamento, os três dias
no comboio permitia-lhe estar em várias carruagens e conhe-
cer pessoas e "histórias" diferentes.
Esta mostra é "o resumo do dia a dia no comboio", naquela
que foi "uma das viagens mais aventureiras" que fez na vida.
"Espero um dia voltar a fazê-la. Quem gosta de comboios e de
aventura, aconselho a fazer este trajeto", desafiou.

Exposição assinala
os 100 anos da Macal
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A Câmara Municipal de Águeda apresentou, no início de setembro, o
projeto “VIVAS”, que une a produtora Claqueta Coqueta, a Asociación
ESMAR e a CERCIAG, para a criação de um documentário e uma lon-
ga-metragem envolvendo três grupos vulneráveis (com incapacidades,
pessoas com multideficiências e vítimas de violência de género) e que
deverá estar concluído dentro de dois anos.
Este projeto audiovisual narrará, em primeira pessoa, a realidade, luta
e empoderamento de um grupo de mulheres com a ajuda do Método
audiovisual "Máis ca Vida", criado pelo director Rubén Riós, com base
no qual o realizador galego vai aprofundar as raízes, histórias e vivên-
cias de mulheres que estão a ser apoiadas pela CERCIAG para,
posteriormente, traduzir para papel tudo o que, de uma forma indireta,
ajudará na criação do trama da longa-metragem “Vivas”.
Primeiramente, as conversas entre o realizador, a sua equipa e as mu-
lheres resultarão num documentário, que permitirá “gerar conhecimen-
to” sobre a problemática social da violência de género e “sensibilizar
para este drama”. Estas “histórias de vida” serão a base para a criação
da longa-metragem, que contará com a interpretação de atores e
atrizes profissionais a par das próprias mulheres.
Nesta história de ficção, assegura Rubén Riós, as mulheres “nunca vão
ser vítimas no filme”, vão interpretar outro tipo de papéis. 
Rubén Riós explicou que vai ouvir as histórias destas mulheres, num
diálogo em que pretende estabelecer uma relação de proximidade e
confiança. “Aqui eu não marco o ritmo; quem marca o tempo são elas”,
disse, uma empatia que considera essencial para que as suas histórias
sejam contadas com toda a crueza e sinceridade emocional. “Isto não é
apenas fazer um filme, é conhecer as pessoas, escutá-las, os seus
medos, e escutar o filme que elas querem fazer”, defendeu.

Um documentário e um filme envolvem
grupos vulneráveis da sociedade
“Muitas vezes, cruzamo-
nos com pessoas e
oportunidades, e sobretudo
com pessoas com talentos
que nos podem ajudar
também a transformar a
vida dos outros. É isto que
espero que aconteça com
este projeto”

Com este projeto,
“envolvemo-nos num
fenómeno para perceber
melhor (estas mulheres) e
o que se passa com elas e
com isso fazermos um
trabalho de melhor
prestação e apoio”

Jorge Almeida 
Presidente da Câmara 

Municipal de Águeda
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“Este é um projeto que impacta, que não apenas entretém, mas faz
pensar”, frisa Rubén Riós, para quem trabalhos como o "Máis ca vida"
e o que vai realizar em Águeda "gera conhecimento nas pessoas”. A
pandemia, acredita, fez com que as situações daqueles grupos “esteja
mais marcada, mais dura do que nunca”, defendendo que “nós,
criadores, temos a obrigação de não só entreter, de fazer rir ou chorar,
mas comprometermo-nos com a sociedade, criar empatia e fazer
pensar”.
Para o cineasta “os valores deste documentário estão aqui, em
Águeda”, acrescentando que, após os primeiros contactos, “vimos que
Águeda era o lugar ideal para levar a cabo um projeto que creio que vai
mudar a vida das pessoas, através da criatividade, do audiovisual”.
Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Águeda, frisa que,
mais do que um filme, este é um projeto social, cultural e de riqueza lo-
cal, que espera possa conduzir a uma “transformação social e capaci-
tação laboral de pessoas em situações de exclusão ou vulnerabilidade
social”, acreditando que “a mais-valia do trabalho que é realizado pela
CERCIAG” vai ser evidenciado neste filme e documentário.
Com este projeto, “envolvemo-nos num fenómeno para perceber me-
lhor (estas mulheres) e o que se passa com elas e com isso fazermos
um trabalho de melhor prestação e apoio”, frisando que este projeto
poderá demonstrar que estas e todas as mulheres que vivem proble-
mas similares têm valor.
Luísa Carvalho, diretora executiva da CERCIAG, destaca este trabalho
como uma oportunidade de participação na sociedade por parte deste
grupo vulnerável, demonstrando as suas capacidades e superação de
limitações. “É um projeto que pega em pessoas, no caso específico em
mulheres, que estão isoladas e sofrem este problema endémico, da
violência” e as afirma positivamente.
O “Máis ca Vida” surgiu em 2015 e é esse trabalho que agora vai ser
replicado em Águeda. Este projeto conta com o apoio da RTP, TV Gali-
za e Ministério da Cultura de Portugal e Espanha e vai ser reproduzido
em salas de cinema, estações de televisão e em sessões públicas.

“Este é um projeto que
impacta, que não apenas
entretém, mas faz pensar”

Rubén Riós
Cineasta e responsável

pelo projeto VIVAS

“É um projeto que pega em
mulheres que estão
isoladas, que sofrem este
problema endémico da
violência, que atravessa
gerações, é independente
de estratos sociais, de
faixas etárias e, como tal,
naturalmente não exclui as
mulheres com deficiência,
que são particularmente
vulneráveis”

“Nesta intervenção que
fazemos procuramos o
reconhecimento social,
trabalhar percursos de
vida, de autonomia e vida
independente, de
afirmação de direitos. E não
há forma de afirmar e
promover direitos que não
seja pela participação
social”

Luísa Carvalho
Diretora da CERCIAG
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A Câmara de Águeda, procurando envolver os cidadãos e o comércio
local nas iniciativas ambientais do Município, alargou as vantagens
associadas à deposição de resíduos na máquina instalada no Mercado
Municipal, um equipamento inovador, único na região Centro, que iden-
tifica e separa latas e garrafas de plástico e de vidro. Disponibilizada no
final do novembro do ano passado, já foram valorizadas nesta máquina
mais de 28 mil embalagens.
Esta iniciativa, desenvolvida no âmbito do projeto Laboratório Vivo para
a Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab (LVpD) e cofinanciada
pelo Fundo Ambiental, mobiliza e sensibiliza a comunidade para a valo-
rização de resíduos, evitando a sua indevida deposição como resíduo
indiferenciado. Uma ação que pretende mobilizar os estabelecimentos
comerciais para serem também “mais amigos do ambiente”, colaboran-
do na adoção das medidas a implementar.
Ao depositar-se um resíduo na máquina, cuja utilização é gratuita, esta
emite um talão com o número de pontos correspondente, sendo que os
pontos acumulados poderão ser trocados por diverso material, como
por exemplo sacos reutilizáveis, kits domésticos de reciclagem, reduto-
res de caudal, por entradas nas Piscinas Municipais ou no Museu
Ferroviário de Macinhata do Vouga, por bilhetes para um dos eventos
do Centro de Artes, por compostores domésticos, ou ainda por vales a
descontar em compras no comércio local aderente.
No caso dos vales de desconto a trocar no comércio local, os cidadãos
que tiverem 200 pontos podem trocar por um vale de desconto de um
euro, que poderá ser descontado em compras iguais ou superiores a
cinco euros nos estabelecimentos comerciais aderentes do concelho,
incluindo Mercado Municipal, que estarão identificados através de um
selo, com a indicação "Amigo do ambiente”.
Os pontos podem ser trocados na sede do LVpD (na Rua Luís de
Camões) ou no Posto de Turismo de Águeda.
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“Ao mesmo tempo que
promovemos a
sustentabilidade e a
economia circular,
dinamizamos o concelho e
a economia local, bem
como estreitamos as
parcerias locais”

Com este projeto,
“promovemos uma gestão
mais eficaz, quer para a
redução dos resíduos
gerados pelos cidadãos e
pelo comércio, quer para a
separação e valorização
dos resíduos produzidos”

Edson Santos
Vice-Presidente

da Câmara de Águeda

O regulamento eO regulamento e
inscrições para oinscrições para o
comércio local estácomércio local está
disponível em https://disponível em https://
www.cm-agueda.pt/p/www.cm-agueda.pt/p/
residuoscomvalorresiduoscomvalor

Quem reciclar na máquina de resíduos pode
ganhar vales de desconto no comércio local
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A Câmara Municipal de Águeda tem ao dispor dos cidadãos o
MobeÁgueda – Transporte a Pedido de Águeda, um projeto-piloto de
mobilidade sustentável urbana. Trata-se de uma viatura elétrica,
devidamente identificada, que circula na cidade num trajeto circular e
com horário definido, com partida e chegada ao Mercado Municipal. 
A disponibilização deste serviço gratuito, iniciado no decorrer da
Semana Europeia da Mobilidade, alerta para a sustentabilidade
ambiental, já que usando este meio de transporte elétrico, evita-se o
uso do veículo próprio e, consequentemente, contribui-se para a
redução de emissões de CO2 e outros Gases com Efeito de Estufa,
bem como do ruído e os problemas de estacionamento.
Em fase piloto, este projeto visa dar resposta a quem procura deslocar-
se na cidade, facilitando as suas movimentações no centro urbano,
nomeadamente entre as cotas baixa e alta da cidade. 
A paragem da viatura, por parte dos interessados em fazer o percurso,
é feita a pedido (com braço no ar) e em qualquer ponto de passagem
da viatura. Para sair, basta pedir ao motorista que faça a paragem no
local pretendido (dentro do circuito, explicado na caixa ao lado).
Refira-se que o MobeÁgueda é cofinanciado pelo Fundo Ambiental, no
âmbito do Projeto Laboratório Vivo para a Descarbonização – Águeda
Sm@rt City Lab.

MobeÁgueda é o novo serviço 
gratuito de transporte a pedido

Horários:Horários:  
De segunda a sexta-feira:De segunda a sexta-feira:
das 9h30 às 13h00 e dasdas 9h30 às 13h00 e das
15h às 18h;15h às 18h;
Sábado: 9h00 às 13h00Sábado: 9h00 às 13h00

Não circula aos domingosNão circula aos domingos
e feriadose feriados

CircuitoCircuito
SemanalSemanal

CircuitoCircuito
SábadoSábado

----> Mercado Municipal / Bombeiros----> Mercado Municipal / Bombeiros
Voluntários ----> Biblioteca Municipal ---Voluntários ----> Biblioteca Municipal ---
->-> Correios ----> ESTGA ----> Correios ----> ESTGA ---->  
ES Marques Castilho ----> CruzES Marques Castilho ----> Cruz
Vermelha / Gato preto ----> CentroVermelha / Gato preto ----> Centro  
de Saúde ----> ES Adolfo Portelade Saúde ----> ES Adolfo Portela
  ----> Escola Fernando Caldeira ---->----> Escola Fernando Caldeira ---->  
Centro de Artes ----> Estação CP ---->Centro de Artes ----> Estação CP ---->
Hospital ----> Posto de Turismo /BaixaHospital ----> Posto de Turismo /Baixa
da cidade ----> Largo 1.º de Maio ---->da cidade ----> Largo 1.º de Maio ---->  
  Mercado Municipal / BombeirosMercado Municipal / Bombeiros
VoluntáriosVoluntários

-----> Mercado Municipal / Bombeiros-----> Mercado Municipal / Bombeiros
Voluntários ----> Biblioteca Municipal ---Voluntários ----> Biblioteca Municipal ---
->-> Correios ----> ESTGA ----> Correios ----> ESTGA ---->  
ES Marques Castilho ----> PiscinasES Marques Castilho ----> Piscinas
Municipais ----> Centro de Artes ---->Municipais ----> Centro de Artes ---->
Estação CP -----> Hospital ---->Estação CP -----> Hospital ---->  
Posto de Turismo /Baixa da cidade ---->Posto de Turismo /Baixa da cidade ---->
Largo 1.º de Maio ----> MercadoLargo 1.º de Maio ----> Mercado
Municipal / Bombeiros VoluntáriosMunicipal / Bombeiros Voluntários
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A Câmara de Águeda, em colaboração com o Instituto Português da
Juventude, com a candidatura ao programa “Voluntariado Jovem para
a Natureza e Florestas – 2021”, levou a cabo uma vez mais uma ação
de vigilância da floresta do concelho, numa experiência que envolveu
cinco jovens voluntários, a quem a Autarquia agradece o contributo.
Ao longo de três semanas (de 2 a 20 agosto), e sob o lema “Aprende a
Amar a Floresta”, estes jovens tiveram um papel determinante em
ações de vigilância, sensibilização e prevenção na defesa da floresta
durante a época crítica. Numa altura em que as temperaturas são
elevadas e o risco de incêndio é uma preocupação diária, estes jovens
reforçaram a vigilância da floresta no concelho em áreas pré-definidas
pelo Gabinete Técnico Florestal (GTF) da Autarquia.
Tendo em conta a vasta área florestal, as ações incidiram em quatro
percursos: Águeda, Lamas do Vouga, Fujacos/Recardães e Vale-Gran-
de/Aguada de Cima. Os voluntários tinham como função sensibilizar as
populações para a importância da salvaguarda da floresta, da preven-
ção de incêndios rurais, sobretudo durante o período crítico, deteção
de colunas de fumo, bem como assinalar e documentar com fotografias
o lixo deixado “irresponsavelmente” na floresta.

A Câmara Municipal de Águeda executa anualmente diversos trabalhos
preventivos em termos de Defesa da Floresta Contra Incêndios (DFCI)
em todo o Concelho, dando prioridade às freguesias classificadas co-
mo de elevado risco de incêndio rural. Nesta perspetiva, foram realiza-
dos trabalhos de regularização de diversos estradões no Concelho. 
Após os trabalhos executados pelos sapadores florestais na gestão de
combustíveis, com o corte de árvores nas plataformas e nas bermas,
realizaram-se os trabalhos de regularização das plataformas na União
das Freguesias (UF) do Préstimo e de Macieira de Alcôba, depois em
Macinhata do Vouga e em Valongo do Vouga, seguindo-se na UF de
Belazaima, Castanheira e Agadão, com as intervenções realizadas em
estradões estratégicos em termos de DFCI, como por exemplo, entre
Falgoselhe e Povinha, Castanheira e Sernadinha e o Estradão da
Catraia.

Câmara
reabilita e 
abre caminhos 
na floresta 
do concelho

"Caminhos e aceiros
limpos são determinan-
tes para facilitar a movi-
mentação dos operacio-
nais de proteção civil e
bombeiros em caso de
incêndio. Faz a diferença
na rapidez com que estes
podem circular por entre
as manchas florestais"

Jorge Almeida
Presidente da Câmara

Municipal de Águeda

Jovens vigiaram floresta do concelho 
durante a época crítica de incêndios
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A Câmara de Águeda lançou um desafio às escolas do Concelho, no
âmbito da iniciativa “O meu ambiente, uma tela”, para realizarem traba-
lhos artísticos com base no tema “Rios”, um repto que foi prontamente
aceite e que resultou em várias telas que estiveram expostas em vários
espaços comerciais da cidade.
As telas, tintas e pincéis foram entregues em todas as escolas e o re-
sultado conseguido foi o desenvolvimento de trabalhos originais com
pinturas, colagens e outras técnicas que promovem a reutilização de
materiais (como galhos e folhas, entre outros, que foram aplicados nas
telas).
Este roteiro exibiu em vários espaços comerciais da cidade as 20 telas
realizadas pelas diferentes escolas do Concelho, permitindo dar a
conhecer à comunidade a criatividade e sentido artístico dos alunos, ao
mesmo tempo que é feita uma sensibilização para a temática da
preservação e valorização dos rios e ribeiras do Concelho. 
“Salvar os rios começa em casa” ou “Unidos pelo Cértima” são
algumas das mensagens defendidas pelos alunos nestas telas, onde
os “artistas de palmo e meio” destacam a importância de uma cidade
“mais sustentável”, alertam para o consumo excessivo dos plásticos e
consciencializam para a urgência de um maior nível de reciclagem,
bem como demonstram a relevância de uma convivência harmoniosa e
feliz entre a população (na cidade) e o ambiente (rios saudáveis).

Escolas desafiadas a elaborarem 
trabalhos artísticos sobre o ambiente

“Estes trabalhos mostram
como os nossos alunos, a
nossa comunidade escolar
olha para o nosso território
e para o ambiente em
Águeda”

“Foram impressionantes os
trabalhos que recebemos,
que demonstram uma
perspetiva muito
interessante do nosso
ambiente, com fauna e
flora e onde é evidente um
cuidado na valorização dos
resíduos e na promoção e
conservação da natureza

Edson Santos
Vice-Presidente

da Câmara de Águeda



Desporto

No passado dia 18 de setembro, decorreu o Bairrada 150, uma das
ultramaratonas com mais participativas em Portugal.
Depois de ter visto a sua edição de 2020 cancelada por causa da
pandemia e já em 2021 adiada de maio para setembro, finalmente os
mais de 600 atletas inscritos nesta prova de referência do calendário
velocipédico nacional puderam vir desfrutar de um traçado que se
estendeu pela região serrana do concelho de Águeda, passando por
Sever do Vouga em direção a Vouzela.
Na sua 6.ª edição, o Bairrada 150 tem vindo a contar habitualmente
com grandes nomes do BTT em Portugal, sendo ano após ano para-
gem obrigatória de alguns dos maiores nomes da ciclismo português,
que fazem questão de vir até à capital das duas rodas, marcar presen-
ça “numa das mais bonitas provas portuguesas”. 
Na edição deste ano o Bairrada 150 contou com um convidado muito
especial, Amaro Antunes, da equipa W52 FC PORTO, vencedor da
edição deste ano da Volta a Portugal em Bicicleta, cuja 5.ª etapa
passou também por Águeda (ver página ao lado).
Os grandes vencedores da edição de 2021 da Bairrada Ultra Marathon
150 foram o Filipe Francisco e o Andrew Henriques que cortaram a
meta juntos depois de completarem os 142kms da prova em 6:28.04
em femininos a Maaris Meier foi a vencedora absoluta demorando
8:12.30 para cortar a meta.
Águeda voltou a ser a capital do BTT, com a organização a destacar o
apoio da Câmara Municipal de Águeda, que "foi um parceiro incansável
na preparação e no apoio logístico da prova".
Com o sentimento de dever cumprido, a organização promete
regressar no próximo ano, já com data marcada para a 7.ª edição desta
competição a 25 de junho de 2022.

Bairrada 150 atrai centenas de
ultramaratonistas de todo o país

De 21 a 26 de setembro, teveDe 21 a 26 de setembro, teve
lugar, no exterior do antigolugar, no exterior do antigo
IVV, a exposição “Por esteIVV, a exposição “Por este
Rio”, que exibiu algunsRio”, que exibiu alguns
registos da história daregistos da história da
canoagem em Águeda,canoagem em Águeda,
iniciada na década de 70.iniciada na década de 70.  
Ao longo desta exposição, foiAo longo desta exposição, foi
possível reconhecer atletaspossível reconhecer atletas
como Belmiro Penetra,como Belmiro Penetra,
António Brinco, RuiAntónio Brinco, Rui
Fernandes, António Monteiro,Fernandes, António Monteiro,
Sérgio Varela, Tiago TavaresSérgio Varela, Tiago Tavares
e Hugo Costa, entre outros.e Hugo Costa, entre outros.

Exposição fotográfica 
"conta" a história da

canoagem do concelho
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Volta a Portugal
em Águeda
A festa da Volta a Portugal em
bicicleta regressou a Águeda no dia
10 de agosto, com a 5.ª etapa a ter
passagem "obrigatória" pela icónica
Rua Luís de Camões
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Ciclismo anima e enche de alegria as ruas de Águeda
O verão foi sinónimo de ciclismo em Águeda com as maiores provas do calendário nacional a decorrerem
e/ou a terem provas no concelho.
O Grande Prémio Abimota foi o primeiro, com a prova de ciclismo de estrada para atletas das categorias
Elites e Sub-23 a ter lugar nos dias 5 e 6 de junho. Seguiu-se o 5.º Grande Prémio Anicolor (4 de julho), que
num percurso de 164,4km, ligou Fermentelos a Águeda.
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A 28.ª Volta a Portugal do Futuro também passou pela considerada "Capital da Bicicleta", com uma prova
animada que numa extensão de 133km decorreu exclusivamente em Águeda e que teve passagem
"obrigatória" mas simbólica pela Rua Luís de Camões. Depois da Volta a Portugal em Bicicleta (ver página
39), foi a vez do 1.º Grande Prémio AgitÁgueda, numa prova onde participaram cerca de 100 corredores do
escalão juniores, em representação de 13 equipas, que fizeram um percurso de 105km (partida no Águeda
Bike Park e chegada na Avenida 25 de Abril).
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Reuniões de Câmara de junho, julho e
agosto de 2021

1 de junho

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 2, bem como da prorrogação
do prazo - pavimentação e repavimentação
de vias em Oronhe, Espinhel, Macinhata
do Vouga, Lanheses e Soutelo
Aprovada por maioria

Empreitada de “pavimentação e repavi-
mentação de vias em Oronhe, Espinhel,
Macinhata do Vouga, Lanheses e Soute-
lo"– aprovação da minutado 2.º contrato
adicional
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - pavimentação da travessa
da Casticeira - freguesia da Borralha e re-
forço betuminoso dos acessos a Agadão-
Felgueira e ao Salgueiro - Freguesia do
Préstimo.
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - pavimentação da traves-
-sa da Casticeira - freguesia da Borralha e
refor-ço betuminoso dos acessos a Agadão
- Felgueira e ao Salgueiro - Freguesia do
Préstimo.
Aprovada por maioria

Aprovação do plano de transportes escola-
res: ano letivo 2021/2022 e submissão, à
Assembleia Municipal, da despesa pluri-
anual referente à aquisição de serviços de
transporte dos alunos abrangidos pelos
circuitos especiais.
Aprovada por maioria

Atribuição de um apoio financeiro à Asso-
ciação Desportiva de Travassô (ADT) para
aquisição de um desfibrilhador e respetiva
formação de operacionais DAE (curso
SBV-DAE).
Aprovada por unanimidade

Cessação do contrato-programa n.º 166/
2017 e aprovação dos contratos-programa
no âmbito da cedência de instalações do
Centro de Atividades Náuticas - Bério Mar-
ques ao GICA - Ginásio Clube de Águeda
e à ARCOR – Associação Recreativa
Cultural Óis da Ribeira
Aprovada por maioria

Revogação do protocolo n.º  40/2021
estabelecido com a Cruz Vermelha Portu-
guesa – delegação de Águeda e
celebração de novo protocolo 
Aprovada por maioria

Atualização das normas de utilização da
máquina de recolha de resíduos, no âmbito

Rua Fernando Caldeira, Rua José Suce-
na). 
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - pavimentação da zona
envol-vente ao Centro Social de Agadão 
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - regeneração urbana -
requalificação do espaço público do centro
da cidade (Avenida Dr. Eugénio Ribeiro,
Praça Dr. António Breda, Rua Fernando
Caldeira, Rua José Sucena) – Águeda.
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - pavimentação da zona
envolvente ao Centro Social de Agadão.
Aprovada por maioria

De aprovação para abertura do procedi-
mento concursal da empreitada de requali-
ficação do centro urbano da sede de fre-
guesia de Fermentelos. 
Aprovada por maioria

De aprovação para abertura do procedi-
mento concursal da empreitada de restau-
ro da Igreja da Trofa 
Aprovada por maioria

Atribuição de apoios no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
associativismo cultural, recreativo e juvenil
(f1) e de solidariedade social (f3) 
Aprovada por maioria

Atribuição de apoios no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
associativismo cultural, recreativo e juvenil
(f1) e de solidariedade social (f3) 
Aprovada por maioria

Programa municipal de apoio extraordiná-
rio e temporário nas áreas da educação,
juventude, desporto, cultura e ação social –
proposta de alteração 
Aprovada por maioria

De alteração protocolo de cooperação com
o Alto Comissariado para as Migrações pa-
ra a criação do Centro Local de Apoio à
Integração de Migrantes de Águeda. 
Aprovada por maioria

De aprovação do protocolo de cooperação
administrativa relativo à exploração de pos-
tos de carregamento de mobilidade elétri-
ca entre o Município de Águeda e a mobi.E 
Aprovada por maioria

Declaração de intenção de caducidade -
José Manuel Pereira Carvalho (processo
de obras 71/00) 
Aprovada por maioria

do Laboratório Vivo para a Descarboniza-
ção (LVpD) Águeda Sm@rtCity Lab,
cofinanciado pelo Fundo Ambiental
Aprovada por maioria

11.ª Alteração Ao Código Regulamentar do
Município de Águeda. 
Aprovada por maioria

Certidão de destaque de parcela - Manuel
Santos Jorge
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela - António
Simões dos Santos - cabeça de casal da
herança de. 
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade–
Sérgio Almeida Abrantes – Investimentos
Imobiliários e Hoteleiros, Lda.
Aprovada por unanimidade

Redução da taxa de licenciamento munici-
pal no âmbito do incentivo jovem – Bárbara
Inês Oliveira Monteiro.
Aprovada por unanimidade

Aprovação de alteração de placa de
toponí-mia, nos termos do estabelecido no
artigo 4.º/a1 do Código Regulamentar do
Municí-pio – Sérgio Manuel Domingues
Oliveira.
Aprovada por unanimidade

15 junho

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 1, bem como da prorrogação
do prazo - remodelação de edifício e espa-
ços exteriores para Unidade de Saúde Fa-
miliar de Aguada de Cima. 
Aprovada por maioria

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 1, bem como da prorrogação
do prazo - req. da zona do centro de Barrô. 
Aprovada por maioria

Empreitada de “remodelação de edifício e
espaços exteriores para Unidade de Saúde
Familiar de Aguada de Cima” – aprovação
da minuta do 1º contrato adicional. 
Aprovada por maioria

Empreitada de “requalificação da zona do
centro de Barrô” – aprovação da minuta do
1.º contrato adicional
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva dos elementos construtivos
não estruturais ou instalação técnicas - re-
generação urbana - requalificação do es-
paço público do centro da cidade (Av. Dr.
Eugénio Ribeiro, Praça Dr. António Breda,
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Revogação da declaração de caducidade,
aprovada em reunião de câmara de 17 de
novembro de 2020 – Aramague – Fábrica
de artigos de arame, S.A. (processo n.º
303/15) 
Aprovada por maioria

Relatório semestral 
Foi tomado conhecimento

Certidão de destaque de parcela (retifica-
ção de áreas e a confrontação de uma das
parcelas) – Albano Correia Oliveira (pro-
cesso de obras n.º 869/03). 
Aprovada por unanimidade

Apoio à União de freguesias de Belazaima,
Castanheira e Agadão e Junta de Fregue-
sia de Valongo - seguro de acidentes
pessoais unidade local de proteção civil 
Aprovada por maioria

Adenda ao protocolo de colaboração n.º
166/ 21, celebrado entre o Município de
Águeda e a União de Freguesias de Recar-
dães e Espinhel para atribuição de apoio
financeiro em 2021.
Aprovada por unanimidade

Adenda ao protocolo de colaboração n.º
140/21, celebrado entre o Município de
Águeda e a União de Freguesias de
Travassô e Óis da Ribeira para atribuição
de apoio financeiro em 2021 
Aprovada por maioria

Contrato interadministrativo - Orçamento
Participativo de Águeda - Junta de Fregue-
sia de Fermentelos 
Aprovada por maioria

Fornecimento contínuo, por lotes, de mate-
riais de construção e betão betuminoso a
frio - cancelamento garantias. 
Aprovada por maioria

Ratificação do despacho e aceitação das
listas de erros e omissões e retificação das
peças do procedimento concurso público,
sem publicidade internacional, para aquisi-
ção de serviços para desenvolvimento de
plataforma de gestão integrada de mobili-
dade do concelho de Águeda 
Aprovada por maioria

Manutenção de sistemas de aquecimento,
ventilação e ar condicionado instalados em
edifícios municipais e edifícios escolares -
am/daf/serv-045/21 - submissão da ata do
júri N.º 1 
Aprovada por unanimidade

De abertura da “participação no open call
de arte urbana” 
Aprovada por maioria

De criação da iniciativa “talentos agitÁgue-
da – edição especial 2021” 
Aprovada por maioria

Ratificação da decisão de aprovação do
acordo de pareceria com a CERCIAG para
renovação do Centro de Recursos Integra-
dos (CRI)
Aprovada por unanimidade

2.ª alteração modificativa ano 2021
Aprovada por maioria

De regulamento - Campanha de apoio ao
comércio local “Compre em Águeda” fase II 
Aprovada por maioria

De recrutamento 19 assistentes operacio-
nais – Auxiliares de Ação Educativa -
reserva recrutamento
Aprovada por unanimidade

Decisão de anulação / manutenção de ma-
joração IMI
Aprovada por unanimidade

Prestação de contas 2020 
Aprovada por maioria

6 julho

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - remodelação do entron-
camento entre a Rua de Vale Domingos e
a Rua do Gravanço. 
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - estrada de acesso ao
Centro Escolar de Aguada de Cima. 
Aprovada por maioria

Construção da via de acesso ao Parque
Empresarial do Casarão - troço entre a
Rua do Casarão e o Parque Empresarial
do Casarão - pedido de prorrogação do
prazo da obra. 
Aprovada por maioria

Empreitada de requalificação da zona cen-
tral da Mourisca do Vouga – aprovação de
todas as propostas admitidas e sua orde-
nação, adjudicação e aprovação de minuta
de contrato.
Aprovada por maioria

Conta final da empreitada - pavimentação
e repavimentação de vias, por lotes, em Á-
dos-Ferreiros, Raivo e Valongo do Vouga -
lote 2: pavimentação de vias em Valongo
do Vouga. 
Foi tomado conhecimento

Conta final da empreitada - requalificação 

dos edifícios da Orquestra Típica, Cancio-
neiro e Conservatório e do espaço exterior
envolvente aos mesmos. 
Foi tomado conhecimento

Requalificação da zona do centro de Barrô
- retificação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 1, aprovado em reunião do
executivo municipal realizada no dia
15/06/2021. 
Aprovada por maioria

Empreitada de “requalificação da zona do
centro de Barrô” – aprovação de adenda
ao 1.º contrato adicional
Aprovada por maioria

Atribuição de apoio financeiro ao Clube
Desportivo Águeda Bike Friends para a or-
ganização das seguintes provas: Encontro
Regional de Escolas de BTT, Campeonato
Regional de XCO e Grande Prémio Agit-
Águeda Juniores. 
Aprovada por unanimidade

A4 - apoio em ração. 
Aprovada por unanimidade

Toponímia de rede viária da freguesia de
Macinhata do Vouga 
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro ao Centro de
Amizade Macieirense no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
associativismo cultural, recreativo e juvenil
(f1) para a construção de um monumento
evocativo de foral de Macieira de Alcôba. 
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro no âmbito do
projeto “Águeda Educa” – ano letivo
2019/2020 
Aprovada por unanimidade

Ratificação de despacho do pedido de
isen-ção de taxas da licença especial de
ruído 
Aprovada por unanimidade

BeÁgueda: Bicicletas Elétricas de Águeda
– proposta para serviço de utilização
gratuito até final de 2021 
Aprovada por unanimidade

Ratificação do despacho ao pedido de pro-
longamento do apoio extraordinário.
Aprovada por unanimidade

Restrição de horário de funcionamento 
Aprovada por unanimidade

Atribuição de subsídio ao arrendamento -
2.ª fase 
Aprovada por unanimidade
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Refeições escolares 1.º Ciclo do Ensino
Básico - previsão de custos de junho e
julho/ 2021
Aprovada por unanimidade

Programa expansão desenvolvimento pré-
escolar - previsão custos refeições de
junho e julho – ano letivo 2020/2021. 
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
Manuel Pereira Andrade (processo de
obras n.º 150/96).
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
Élio Silva Tavares (processo de obras n.º
118/65). 
Aprovada por unanimidade

Declaração de intenção de caducidade -
António Simões Santos Paula (processo de
obras n.º 101/19). 
Aprovada por unanimidade

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

Não declaração de caducidade -
Sociedade Hoteleira do Vale do Grou, S.A.
(processo n.º 319/80). 
Aprovada por unanimidade

Atribuição do Chapéu de Ouro do
Município de Águeda 
Aprovada por unanimidade

Redução do valor das taxas de licen-
ciamento no âmbito do incentivo jovem –
Daniela Filipa Duarte Domingues 
 (processo n.º 129/219). 
Aprovada por unanimidade

Aditamento ao protocolo de fornecimento
de refeições escolares para os alunos do
pré-escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico do
concelho de Águeda, pelos refeitórios
concessionados pela DGESTE. 
Aprovada por unanimidade

A alteração ao Regulamento Municipal do
Parque Empresarial do Casarão. 
Aprovada por unanimidade

Loja de Cidadão de nova geração - proto-
colo projeto piloto. 
Aprovada por unanimidade

15 julho

Protocolo de colaboração entre o Município
de Águeda e a União de Freguesias de

Barrô e Aguada de Baixo para atribuição
de apoio financeiro
Aprovada por unanimidade

Protocolo de colaboração entre o Município
de Águeda e a UF de Recardães e Espi-
nhel para atribuição de apoio financeiro
Aprovada por unanimidade

Protocolo de colaboração entre o Município
de Águeda e a freguesia de Macinhata do
Vouga para atribuição de apoio financeiro
Aprovada por unanimidade

Protocolo de colaboração entre o Município
de Águeda e a freguesia de Valongo do
Vouga para atribuição de apoio financeiro
extraordinário
Aprovada por unanimidade

Protocolo de colaboração entre o Muni-
cípio de Águeda e a União de Freguesias
de Travassô e Óis da Ribeira para atribui-
ção de apoio financeiro extraordinário
Aprovada por unanimidade

Protocolo de colaboração entre o Município
de Águeda e a freguesia de Fermentelos
para atribuição de apoio financeiro extra-
ordinário
Aprovada por maioria

Contrato interadministrativo de delegação
de competências para cooperação no âm-
bito da dinamização e gestão do Centro
Interpretativo de Espinhel
Aprovada por unanimidade

Aquisição de serviços para realização de
pequenas reparações/manutenção corren-
te nos estabelecimentos de educação
associados aos agrupamentos de escolas
do concelho de Águeda - proposta de
aprovação de despesa plurianual
Aprovada por unanimidade

Alteração do protocolo n.° 249/21 — "exe-
cução de obras de beneficiação de instala-
ções” — Associação Cultural e Recreativa
Marchas d’Alegria
Aprovada por unanimidade

20 julho

Apoio na melhoria das condições habita-
cionais – munícipe Raul Correia Melo
Aprovada por unanimidade

Dispensa parcial do cumprimento da dota-
ção de 1 lugar de estacionamento e a acei-
tação do pagamento da respetiva compen-
sação em numerário - Ferreira & Compa-
nhia, Lda. (pro-cesso de obras n.º 544/87)
Aprovada por maioria

Dispensa do cumprimento da dotação de
estacionamento privativo e a aceitação do
pagamento da respetiva compensação em
numerário - Casa do Povo de Valongo do
Vouga (processo de obras n.º 231/20)
Aprovada por maioria

Certidão de destaque de parcela - Maria
Ludovina Tavares Oliveira (processo de
obras n.º 96/21)
Aprovada por maioria

Certidão de destaque de parcela -
Georgina Eugénia Rodrigues Santos
(processo de obras n.º 167/20)
Aprovada por maioria

Certidão de destaque de parcela - Jaime
Duarte Costa (proc. de obras n.º 121/21)
Aprovada por maioria

Autorização de balanços de construção
sobre o espaço público com varandas e
pagamento do valor da taxa de ocupação -
Mediágueda Imobiliária, Lda. (proc. de
obras n.º 210/20)
Aprovada por maioria

Declaração de intenção de caducidade -
Sandra Fernandes Silva (processo de
obras n.º 102/05)
Aprovada por unanimidade

Não declaração de caducidade – Silver
Sand, Lda. (Processo de obras n.º 124/10)
Aprovada por unanimidade

Tomada de conhecimento da conta final da
empreitada - requalificação de edifícios
para residências universitárias
Foi tomado conhecimento

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - pavimentação de arrua-
mentos em Vale Grande - Aguada de Cima
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução _ requalificação urbana -
troço poente da rua dos bombeiros volun-
tários
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução _ pavimentação da tra-
vessa da Casticeira - freguesia da Borralha
e reforço betuminoso dos acessos a Aga-
dão - Felgueira e ao Salgueiro - freguesia
do Préstimo
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - pavimentação de vários
arruamentos nas freguesias de Águeda e
Recardães
Aprovada por maioria
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Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - pavimentação de vários
arruamentos nas freguesias de Águeda e
Recardães
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - repavimentação de vá-
rios arruamentos nas freguesias de Maci-
nhata do Vouga, Valongo do Vouga, Trofa
e Lamas do Vouga
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para feitos de rece-
ção definitiva - repavimentação de vários
arruamentos nas freguesias de Macinhata
do Vouga, Valongo do Vouga, Trofa e La-
mas do Vouga
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva (parcial) dos equipamentos
afetos a obra mas dela autonomizáveis -
construção do Centro de Artes de Águeda
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva _ pavimentações e repavi-
mentações de ruas do concelho - regulari-
zação de pavimentos com deficientes con-
dições de aderência - Aguada de Cima,
Valongo do Vouga, Préstimo e Castanheira
do Vouga
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução _ pavimentações e repa-
vimentações de ruas do concelho - regula-
rização de pavimentos com deficientes
condições de aderência - Aguada de Cima,
Valongo do Vouga, Préstimo e Castanheira
do Vouga
Aprovada por maioria

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares n.º 1, bem como da prorrogação
do prazo _ construção de infraestruturas
previstas no plano geral de drenagem da
cidade de Águeda e execução de interven-
ções prioritárias – 1.ª fase 
Aprovada por maioria

Primeiro contrato adicional ao contrato de
empreitada de “construção de infraestrutu-
ras previstas no plano geral de drenagem
da cidade de Águeda e execução de
intervenções prioritárias – 1. ª fase”
Aprovada por maioria

Aprovação dos apoios extraordinários e
temporários na área da cultura, ao abrigo
do regulamento do programa municipal de
apoio extraordinário e temporário
Aprovada por maioria

Atribuição de apoio para a realização da
27.ª festa do leitão assado à Bairrada à
ACOAG
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro no âmbito da
organização do XVII Open Cidade de
Águeda, ao Clube de Ténis de Águeda
Aprovada por unanimidade

Cedência da viatura Massey Fregunsson
com matrícula OA-42-01 ao ACTIB –
Águeda Action Club
Aprovada por unanimidade

Aprovação de protocolo de cedência ao
Património dos Pobres freguesia de Águe-
da das instalações do edifício Canário, Lu-
cas & Irmão
Aprovada por maioria

Tomada de conhecimento da informação
de junho 2021
Foi tomado conhecimento

Adenda ao protocolo de parceria para
execução do “projeto n.º 557 - Feira das
Lambarices” – opp2018
Aprovada por maioria

Lote 29a do Pec - Águeda – Reversão
Aprovada por maioria

30 julho

Acordo para a constituição de
agrupamento de entidades adjudicantes no
âmbito do pro-jeto de execução para a
construção do Eixo Rodoviário Aveiro-
Águeda (ERAA)
Aprovada por unanimidade

3 agosto

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

Susídio ao arrendamento - alteração de va-
lor do apoio a atribuir 
Aprovada por unanimidade

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

Alteração por adaptação do Plano Diretor
Municipal de Águeda, por força da entrada
em vigor do PMDFCI 2021/2030
Aprovada por unanimidade

Adenda ao protocolo de parceria para exe-

cução do “projeto n.º 557 - Feira das Lam-
barices” – alteração de artista. 
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela - António
Simões dos Santos - cabeça de casal da
herança de (processo de obras n.º 661/89) 
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela - Mara
Alexandra Madail Marques Saraiva (pro-
cesso de obras n.º 193/21) 
Aprovada por unanimidade

Dispensa parcial do cumprimento da dota-
ção de 1 lugar de estacionamento e a acei-
tação do pagamento da respetiva compen-
sação em numerário – Termolab - Fornos
Elétricos, Lda. (processo de obras n.º
560/03).
Aprovada por unanimidade

Redução de 50% do valor da taxa
municipal de licenciamento no âmbito do
incentivo a construção ambientalmente
sustentável - Sandra Martins Graça –
processo n.º 264/19.
Aprovada por unanimidade

Restauro da Igreja da Trofa - resposta a
pedidos de esclarecimento e aceitação lis-
tas erros e omissões, nos termos do dis-
posto alíneas a) e b) n.º 5 do artigo 50.º do
CCP, respetivamente. - ratificação de des-
pacho do sr. Presidente, datado
20/07/2021 
Aprovada por unanimidade

Restauro da Igreja da Trofa - resposta e
aceitação de erro, nos termos do disposto
na alínea b) do n.º 5 do artigo 50.º do CCP
- ratificação do despacho do sr. Presidente
da câmara municipal, datado de
21/07/2021. 
Aprovada por unanimidade

Não adjudicação e de revogação da deci-
são de contratar: concurso público sem
publicidade internacional para o Centro de
Interpretação do Rio
Aprovada por unanimidade

Pavimentação da Rua da Canada,
freguesia de Aguada de Vima - pedido de
suspensão dos trabalho
Aprovada por maioria

Requalificação urbana a nascente - Rua
Manuel Sousa Carneiro, Rua António Brin-
co da Costa, Rua António Ribeiro de Ma-
tos, Rua Inspetor João Neves Santos e
Rua da Pauliceia - prorrogação do prazo
da empreitada 
Aprovada por unanimidade.
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Aprovação do auto de vistoria geral para
efeitos de receção definitiva, bem como da
liberacão total da caução - pavimen-
tações/alcatroamentos diversos 
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - repavimentação de pas-
-seios na Avenida 25 de abril entre a
rotunda da Pauliceia e a rotunda na
EN333, em Águeda.
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
racão da caução - retificação da plataforma
da Rua Joaquim Valente de Almeida em
Águeda - construção de passeio. 
Aprovada por unanimidade

Construção da via de acesso ao Parque
Empresarial do Casarão – troço entre a
Rua do Casarão e o Parque Empresarial
do Casarão - pedido de prorrogação do
prazo da empreitada. 
Aprovada por unanimidade 

Atribuição de apoio financeiro ao Clube de
Ténis de Águeda no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda -
associativismo desportivo (f2) para a
cobertura dos campos padel
Aprovada por maioria

Atribuição de apoio financeiro ao Action
Club - ACTIB no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda -
associativismo desportivo (f2) para obras
no Crossódromo Internacional do Casarão
Aprovada por unanimidade

Pedido de isenção de taxas da licença
especial de ruído - comemorações de N.ª
Sr.ª da Saúde 
Aprovada por unanimidade 

Isenção de taxas do pedido de autorização
prévia para o lançamento de fogo de
artifício e outros artefactos pirotécnicos 
Aprovada por unanimidade

Decisão sobre processo disciplinar 
Aprovada por unanimidade 

Primeira adenda ao protocolo de
colaboração n.º 90/2021 celebrado entre o
Município e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Águeda, para
efeitos de atribuição de subsídio. 
Aprovada por unanimidade 

17 agosto
Não adjudicação e revogação da decisão
de contratar: concurso público sem publici-
dade internacional para a requalificação do
centro urbano da sede de freguesia de
Fermentelos.
Aprovada por maioria

Aprovação do mapa de trabalhos a mais e
a menos n.º 1, bem como das alterações
ao projeto de execução - reabilitação do
espaço público envolvente a habitação
social do centro – Rua da Fundação Dioní-
sio Pinheiro e Rua Eng.º Carlos Rodrigues.
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - remodelação do entron-
camento entre a Rua de Vale Domingos e
a Rua do Gravanço.
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - "reabilitação de infraes-
truturas de rede pluvial na Rua da Traves-
-sa 2 e recuperação de talude"
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de libe-
ração da caução - repavimentação da em
605 -1 - ruas do Casarão, Portela do Sol,
Cova da Areia e das Flores - freguesia de
Aguada de Cima e uniões de freguesias de
Águeda e Borralha; Belazaima do Chão,
Castanheira do Vouga e Agadão. 
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - "reabilitação de infraestru-
turas de rede pluvial na rua da travessa 2 e
recuperação de talude". 
Aprovada por maioria

Empreitada de “reabilitação do espaço pú-
blico envolvente à habitação social do cen-
tro – Rua Fundação Dionísio Pinheiro e
Rua Eng.º Carlos Rodrigues” – aprovação
da minuta do 1.º contrato adicional. 
Aprovada por maioria

Atribuição de apoios a projetos de caráter
individual no âmbito do Código Regula-
mentar do Município de Águeda – associa-
tivismo cultural, recreativo e juvenil (f1) 
Aprovada por maioria

Atribuição de apoio à iniciativa "CERCIAG
em movimento 2021". 
Aprovada por unanimidade 

Atribuição de apoio financeiro ao Águeda
Action Club (ACTIB) pela organização de
uma prova do Campeonato Nacional de
Motocross 
Aprovada por unanimidade 

Atribuição de apoio financeiro no âmbito do
projeto “Águeda Educa” – ano letivo
2020/2021
Aprovada por unanimidade

Programa municipal de apoio extraordiná-
rio e temporário nas áreas da educação,
juventude, desporto, cultura e ação social. 
Aprovada por unanimidade

Campanha de esterilização de animais de
companhia 
Aprovada por unanimidade

RSU’s - concurso público com publicação
em Joue - adjudicação e minuta de
contrato 
Aprovada por maioria

RSU’S - prorrogação de contrato 
Aprovada por maioria

Adenda ao protocolo de colaboração N.º
212/21, celebrado entre o Município de
Águeda e a freguesia de Aguada de Cima
para atribuição de apoio financeiro em
2021
Aprovada por unanimidade

Revogação do protocolo n.º 192/2020 e
celebração de novo protocolo com a
CERCIAG
Aprovada por unanimidade 

Certidão de destaque de parcela -
Aramague - Fábrica de Artigos de Arame,
S.A. (Processo de Obras N.º 303/15) 
Aprovada por unanimidade 

Declaração de intenção de caducidade -
José Luís Martins Trindade (Processo de
obras N.º 132/13) 
Aprovada por unanimidade 

Não declaração de caducidade - Tânia
Sofia Jesus Arede (processo de obras n.º
323/11) 
Aprovada por unanimidade 

Autorização de balanço de construção
sobre a via pública - Catarina Antunes
Fonseca Ribeiro (Processo De Obras N.º
92/21) 
Aprovada por maioria



Turismo

Estação da CP está mais colorida
e há um postal "voador" na cidade
São duas as mais recentes obras de arte urbana que podem ser
apreciadas na cidade: "As Memórias Voam”, pelo artista SMILE, no
início da Avenida 25 de Abril, junto à rotunda da Paulicêa; e a estação
de Caminhos-de-Ferro, com uma alusão à história e marcas simbólicas
de Águeda.
Neste postal "voador", o artista "eternizou" a imagem icónica de
Águeda, com os seus guarda-chuvas coloridos, que, nesta pintura de
arte urbana, "saem" do postal para voarem livremente. Do mesmo
modo, esta que é uma das marcas de Águeda tem viajado pelo globo,
mostrando-a como a mais colorida cidade do mundo. 
Na estação, a Impactplan, para além das instalações artísticas nas
ruas de Águeda, coloriu os azulejos com alguns elementos simbólicos
da cidade de Águeda como o Vouguinha, o Grupo Folcrórico e o
Umbrella Project. "Criámos ilustrações coloridas destes três ícones da
cidade e transpusemos para o azulejo, criando vários murais nas
paredes da estação. Agora, todos os visitantes que chegam de
comboio para conhecer a cidade, começam o seu passeio com cor!",
refere a empresa.

O Município de ÁguedaO Município de Águeda
tem disponíveltem disponível  
uma APPuma APP
(http://agitaguedaurban(http://agitaguedaurban
art.com/) para guiar osart.com/) para guiar os
visitantes no percursovisitantes no percurso
pela Arte Urbanapela Arte Urbana




