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Presidente da Câmara 
Municipal de Águeda

Somos também o Município do Ano e va-
mos, por isso mesmo, acolher, em novem-
bro, a cerimónia de atribuição do galardão
deste ano. 
Apostamos fortemente nas áreas do am-
biente e da qualidade dos nossos rios e
ribeiras, procurando desenvolver um con-
junto de medidas de salvaguarda do patri-
mónio ambiental e ecológico do nosso
concelho, porque, mais uma vez, nos
preocupamos com os aguedenses. Rios
cuidados são o espelho das nossas gen-
tes e dos valores que defendemos.
Para além do investimento na preserva-
ção das nossas linhas de água, continua-
mos com investimentos em várias frentes,
em todo o concelho, empenhados que es-
tamos em concretizar o melhor para a po-
pulação. Em breve, teremos novidades
sobre o concurso para a construção da
ligação rodoviária em perfil de autoestrada
entre Águeda e Aveiro e estão a decorrer
a bom ritmo as obras do Centro de Saúde
de Águeda, no Largo da Estação e ainda
da ampliação do Parque Empresarial do
Casarão, dotando-o de características ino-
vadoras e de nova geração, para além de
estar a avançar o processo da ligação do
parque ao IC2. Obras que vão continuar a
senda de crescimento que temos imple-
mentado.

Car@s aguedenses,

Mais do que trazermos para casa um pré-
mio que nos coloca na esfera dos me-
lhores do mundo, uma distinção que é al-
vo de escrutínio por parte de um júri inter-
nacional, de um organismo idóneo; mais
do que ostentar certificados e galardões,
que nos posicionam em lugar de desta-
que nacional e até mundial; mais do que
subir a um qualquer pódio o que mais nos
importa são os aguedenses, a sua qua-
lidade de vida e a implementação de me-
didas, seja do ponto de vista ambiental,
social, económica ou outra, que te-nham
por objetivo maior o de servir a população
e contribuir positivamente para o desen-
volvimento cada vez mais sustentado do
nosso concelho.
É isto que nos move, o de melhorarmos, a
cada dia, em relação ao dia anterior, na
certeza de que teremos sempre mais e
mais por fazer. E queremos continuar a
fazer.
O prémio mais recente, que trouxemos de
Atenas, na Grécia, é o de sermos um 100
destinos mundiais mais sustentáveis, em
respeito pelas medidas aplicadas pelo
Município nas áreas do turismo, da sus-
tentabilidade, da qualidade, do ambiente e
desenvolvimento, da cultura e desporto.

A pensar nos aguedenses
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O Município de Águeda foi eleito, em Atenas (Grécia), como um dos 100 destinos
mais sustentáveis do mundo, pelas boas práticas que implementa. A Autarquia foi
também convidada pela organização a apresentar neste encontro um dos projetos
que lidera, tendo exibido o AgitÁgueda e todo o seu impacto turístico e social. 
As medidas que são aplicadas pelo Município, seja na área do turismo, da sustenta-
bilidade, da qualidade, do ambiente e desenvolvimento, da cultura e desporto, são
olhadas como exemplo por vários organismos internacionais e demonstra o impacto
que pode ter no mundo, como o comprova este prémio.
Uma das áreas em evidência é também a Pateira de Fermentelos e todo o trabalho
que tem sido desenvolvido para promover esta zona em harmonia com boas
práticas de conservação da natureza e da biodiversidade, do turismo de natureza,
respeitando e integrando as comunidades locais.
Fazer desta lagoa um destino onde todos têm a oportunidade de aproveitar a pai-
sagem e os valores naturais são objetivos do Município que promove um conjunto
de iniciativas e adota medidas que promovem a acessibilidade e a inclusão. 
Brochuras turísticas e interpretativas em braille ou com um tamanho de letra grande
(em parceria com a ACAPO), para pessoas cegas ou com dificuldades visuais; par-
ques de lazer acessíveis para todos (em colaboração com a Accessible Portugal
(associação sem fins lucrativos que promove o turismo acessível); implementação
de observatório de aves e passadiços acessíveis adaptados a todos; e a promoção
de atividades náuticas e desporto adaptado na lagoa são algumas das medidas
aplicadas, em curso e/ou em fase de implementação.



Destaque

05

O Top 100 Destinos Sustentáveis distingue as cidades que apostamO Top 100 Destinos Sustentáveis distingue as cidades que apostam  
em boas práticas ambientais e que promovem o turismo, é elaborado pelaem boas práticas ambientais e que promovem o turismo, é elaborado pela
Green Destinations, uma fundação sem fins lucrativos, focada noGreen Destinations, uma fundação sem fins lucrativos, focada no
desenvolvimento e reconhecimento de destinos sustentáveis.desenvolvimento e reconhecimento de destinos sustentáveis.  
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Uma das épocas mais procuradas pelos turistas e visitantes é o
AgitÁgueda que transforma a cidade (este ano durante 23 dias, de 2 a
24 de julho) num palco gigante onde acontece de tudo um pouco, para
vários tipos de públicos, desde concertos, espetáculos culturais,
passando pela animação de rua, as atividades desportivas e lúdicas,
sem esquecer as instalações artísticas, que atraíram à cidade milhares
de visitantes, de todo o país e estrangeiro. “O AgitÁgueda superou
todas as expetativas”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara
de Águeda, para quem este “foi o melhor de sempre”.
Num ano marcado pela retoma dos eventos culturais, o AgitÁgueda
centrou atenções desde a primeira hora, atraindo os holofotes mediáti-
cos, locais e nacionais, que promoveram o festival cá e além-fronteiras.
Milhares de fotos e vídeos foram partilhados nas redes sociais nestes
dias, pelas pessoas que a par e passo, a cada animação, sempre sur-
preendente, ou nas ruas decoradas com a instalação dos guarda-chu-
vas coloridos, promoveram o festival e Águeda em todo o mundo. “Pa-
rabéns pelas excelentes iniciativas que não só trazem vida e movimen-
to a Águeda como projetam a nossa cidade no mundo”, dizia uma inter-
nauta, a quem logo outro respondeu: “já projetou, estou no Brasil e já
recebi várias fotos e vídeos da festa em Águeda”. 
Distantes fisicamente, mas atentos ao que na cidade acontece, alguns
aguedenses pelo mundo iam acompanhando o festival precisamente
pelas redes sociais e, de vez em quando, iam escrevendo: “saudades
da minha terra” ou “que linda que está a minha cidade”, “parabéns!”. 
Os telemóveis na mão, sempre prontos para mais um clic, eram visí-
veis quer nas ruas, quer nos concertos, com os espetadores a quere-
rem ficar com uma recordação digital destes dias memoráveis em
Águeda. “Incrível! Espetacular!”, escutava-se nas ruas, entre a enchen-
te de visitantes.

AgitÁgueda supera 
todas as expetativas
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Promoção do turismo 
além-fronteiras
Águeda, como destino sustentável, está sempre atento e a promover
as boas práticas relacionadas com o turismo, sedo referência e centro
de debate sobre este setor em amplo crescimento. Um dos eventos
onde se dá voz a novas ideias e modelos de atuação neste setor são
as Jornadas Internacionais de Turismo, organizadas pela Câmara de
Águeda, este ano na sétima edição, que envolveram, durante dois dias,
no Centro de Artes de Águeda, mais de 30 oradores de Portugal,
Brasil, Cabo Verde e Cuba, que não só partilharam experiências e boas
práticas, como apresentaram projetos inovadores que representam
“Novos começos, Novas Oportunidades” na área do turismo.
Este evento contou, este ano e pela primeira vez, com a parceria com
Rio Grande (Brasil), cidade geminada com Águeda há mais de 25
anos. As apostas no turismo de património cultural, natural, desportivo
e o de tecnologia e inovação foram apontadas como estratégicas para
a cidade, que demonstrou um dos projetos realizados no ano passado
com o evento “Noite no Centro Histórico”, que incluiu um apontamento
da instalação de guarda-chuvas coloridos a lembrar Águeda.
Estes dois dias de jornadas, de networking, de apresentação de novas
oportunidades e ideias de negócio na área do turismo, envolveu, no
total, seis painéis, um workshop e uma mostra de gastronomia local. 
Financiamentos, hotelaria, sustentabilidade, digital, acessibilidade, in-
clusão, inovação, cultura, aventura, igualdade, gastronomia e natureza
foram temas abordados neste evento internacional, que, este ano,
contou com projetos e referências de Portugal, Brasil e Cabo Verde.
Destaque para a presença de Yusmari Diaz Perez, embaixadora de
Cuba em Portugal, que veio a Águeda demonstrar as estratégias do
seu país para um setor em crescimento. Apresentou o potencial
turístico de Cuba e enalteceu o trabalho que tem sido desenvolvido por
Águeda na dinamização turística e na promoção deste território.

Yusmari Diaz Perez, embaixadora de
Cuba em Portugal, salientou que as
Jornadas de Turismo são “uma
oportunidade para conhecer e criar
pontes” entre os dois países,
Portugal e Cuba, e em concreto com
Águeda. Uma troca de experiências
e a relação bilateral que foi
acentuada com Edson Santos, Vice-
Presidente da Câmara de Águeda, a
lançar o repto à embaixadora para
que Cuba seja o país parceiro e em
destaque nas Jornadas
Internacionais de Turismo do
próximo ano, o que foi prontamente
aceite.

Cuba será país
parceiro nas
Jornadas de 2023
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Entre as áreas de turismo sustentável e de legado histórico, no concelho de Águeda, está o
"Comboio Histórico do Vouga”, um projeto que é dinamizado pela CP, em parceria com a
Câmara Municipal de Águeda. Num gesto de reconhecimento público pelos esforços e ini-
ciativas desenvolvidas relacionadas com a Linha do Vouga, nomeadamente a dinamização
deste projeto, a Câmara de Águeda, entregou este ano o galardão “Chapéu de Ouro” do
Município à CP – Comboios de Portugal.
Pedro Moreira, Presidente da CP, recebeu o prémio com “um grande orgulho", destacando
que o sucesso desta iniciativa só é possível, "porque houve aqui uma conjugação de capa-
cidades”, associado “às iniciativas que foram criadas pela Câmara Municipal e pela Junta
de Freguesia de Macinhata do Vouga, aliando alguns eventos, com atores que simulam
tempos que já nos esquecemos, com os cantares que nos recebem e acompanham nos
comboios e o próprio Museu Ferroviário”. Tudo isto, defendeu, “cria uma experiência; não é
só viajar num comboio histórico, que por si só é agradável, mas cria esta ligação
emocional”, que torna este projeto diferenciador e que atrai tantos aficionados e turistas.
A secção museológica de Macinhata do Vouga tem, desde o final do verão, uma nova
instalação de arte urbana: um painel com cerca de 3.800 fotografias (de mais de 80
fotógrafos) e que evidenciam em plano superior precisamente o comboio histórico.

Chapéu de ouro atribuído à CP
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A cidade mais colorida de Portugal
tem, neste momento, mais um motivo
de atracção, com as travessas de
madeira dos carris da CP pintados de
várias cores. Uma instalação artística
que se junta aos painéis do edifício da
estação, fazendo deste um ponto de
visita obrigatório.

Estação da CP
está tão
colorida!!!



Município

10

Índice de Sustentabilidade Municipal 
de Águeda acima da média nacional

O Município de Águeda obteve um resultado global
de 67,6 no Índice de Sustentabilidade Municipal 2022,
que avalia o cumprimento dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030
da ONU, mantendo o seu posicionamento de lideran-
ça nos parâmetros avaliados face à região e ao país. 
O CESOP (Centro de Estudos e Sondagens de Opi-
nião) da Universidade Católica, responsável pelo es-
tudo, avaliou um conjunto de 133 indicadores, repre-
sentativos das 66 metas previstas na Agenda 2030.
Na análise global aos 17 ODS, Águeda obteve um
resultado de 67,6, um valor superior aos índices con-
seguidos pelo país (63,8), pela Região Centro (63,4),
pela Região de Aveiro (64,1) e pela média do municí-
pios comparáveis (61,9).
Destaque para a erradicação da pobreza, em que
Águeda obtém um índice de 71,0 (superior aos 52,8
no total nacional); para a água potável e saneamento,

com 95,4 (78,6 no país); para as energias renová-
veis e acessíveis, com 94,7 (90,6 no país); para a re-
dução das desigualdades, com 77,6 (40,1 no territó-
rio nacional); ou ainda a ação climática, com um índi-
ce de 96,5 (57,0 em Portugal).
Águeda tem 67,6% do caminho para o desenvolvi-
mento sustentável cumpridos, segundo os indicado-
res mundiais, demonstrando ainda um desempenho
positivo em termos de Governança, Economia, So-
cial e Ambiente, considerados como representativos
das “quatro esferas da sociedade que devem estar
interligadas para assegurar um futuro sustentável,
apoiadas por sistemas de governo inclusivos, coe-
rentes e transparentes”. Também nestes indicado-
res, Águeda tem um desempenho superior à média
nacional, com 69,5 em Governança (59,6 no país),
69,7 em Economia (62,2 no país), 73,0 no Social
(67,2 no país) e 67,8 em Ambiente (61,4 no país).
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“Compre em Águeda” continua
a incentivar o comércio local
A terceira edição da Campanha “Compre em Águeda”, promovida pela
Câmara Municipal de Águeda, que visa dinamizar e promover o
comércio local, implica um investimento de 30 mil euros, que são
traduzidos em vales (de 100 e 200 euros) para serem descontados em
compras nos estabelecimentos aderentes até dia 30 de novembro.
“A forte adesão a esta campanha que realizamos há três anos, por
parte quer dos estabelecimentos comerciais quer de consumidores, é
uma evidência clara da importância que tem para o incentivo ao nosso
comércio”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de
Águeda, acrescentando que “uma das grandes riquezas das cidades é
o comércio tradicional”.
Esta campanha, a par dos grandes eventos anuais que o Município
promove, como o AgitÁgueda e o Águeda é Natal, são “grandes
investimentos que pretendemos continuar a fazer, porque dinamizam a
cidade, o comércio, a hotelaria e demais atividades, impulsionando a
nossa economia”.
Um forte investimento que, frisou Edson Santos, é para manter:
“Vamos continuar com esta campanha, que tem vindo a trazer
benefício para todos: comércio e famílias”.
Marlene Gaio, Vereadora da Ação Social da Câmara de Águeda,
salientou precisamente o duplo objetivo desta campanha, o de
“incentivar o comércio local e o de dar um apoio às famílias que têm
aqui um valor que podem utilizar nos estabelecimentos comerciais e
adquirir bens de que necessitem”.
Refira-se que foram atribuídos 250 vales (50 de 200 euros e 200 de
100 euros), no valor total de 30 mil euros, distribuídos em vales de
compras, que só poderão ser utilizados nos estabelecimentos do
comércio local do Concelho de Águeda, aderentes à iniciativa e até ao
dia 30 de novembro.

30 mil
euros de

investimento

Vales podem ser
descontados até
30 de novembro

250 vales
de compras
sorteados
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“Fica aqui o nosso compromisso para criarmos as condições para que
empresários de Águeda possam ir à Guiné-Bissau explorar potenciais
oportunidades de negócio”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câma-
ra de Águeda, ao ministro da Administração Territorial e Poder Local da
Guiné-Bissau, durante uma visita que o governante fez a Águeda no
início de setembro. O Edil lembrou a localização estratégica da Guiné-
Bissau no quadro geográfico africano, podendo ser apontada como
uma porta de entrada para a África Subsariana e que apresenta opor-
tunidades para empresas e não só. “Para além de negócios, podemos
promover o bem-estar e desenvolvimento à escala mundial”, defendeu.
O ministro guineense concluiu, em Águeda, um ciclo de encontros com
autarcas, seguindo para Lisboa para uma reunião com a ministra da
Coesão Territorial, dando por terminada uma visita diplomática de dez
dias a Portugal. Nestes encontros, para além de lançar o repto a
empresários e autarquias para o estabelecimento de acordos de
parceria, Fernando Gomes procurou conhecer a realidade portugue-sa
no que se refere ao domínio autárquico.
Isto porque pretende organizar as primeiras eleições autárquicas do
país, algo que nunca foi feito em 48 anos de independência, acreditan-
do que o poderá concretizar no prazo de dois anos. Considerando que
assumiu funções há dois meses num governo provisório cuja missão é
organizar as eleições legislativas, decidiu ainda assim “abraçar este
desafio” de “criar uma base para que o governo que saia das eleições
tenha algo para avançar” neste processo de organização autárquica.
Sublinhando que a Guiné-Bissau tem “muito para dar”, Fernando
Gomes lançou o repto aos empresários aguedenses para que se des-
loquem ao país para “constatarem in loco as possibilidades de
negócios” e “fazerem prospeção de mercado”, deixando antever
“contrapartidas fiscais” para quem investir no país.

Relações bilaterais entre Águeda 
e Guiné-Bissau poderão ser ampliadas

O ministro guieense convidou
o Presidente da Câmara de
Águeda para visitar Guiné-
Bissau e desenvolver um
acordo de parceria “nos
domínios que entender”,
porque “Bissau precisa de
parceiros”, justificou. Jorge
Almeida lembrou que o Muni-
cípio tem com uma gemina-
ção com a cidade de Bissau
há mais de duas décadas e
que tem desenvolvido, muito
recentemente, um trabalho de
parceria com uma Organiza-
ção Não Governamental e
numa articulação muito pró-
xima com o Hospital de S.
João, no Porto, para “criar
condições para a evacuação
de crianças doentes que não
têm solução médico-cirúrgica
na Guiné-Bissau”. 

Parcerias em
vários domínios

1 2
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A Câmara de Águeda esteve na ilha do Sal, em Cabo
Verde, onde apoiou a instalação de um conjunto de
serviços de modernização administrativa, no âmbito
do acordo de geminação entre os dois municípios,
nomeadamente da Biblioteca Municipal Jorge Barbo-
sa, onde foi criado ainda um Espaço Multimédia.
Visita oficial e de trabalho integrou o programa de
comemorações do Dia do Município do Sal.
Estes projetos resultam de um trabalho de parceria
entre as duas cidades irmãs e da vontade do Municí-
pio do Sal em querer replicar o modelo e software de
gestão utilizado pela Biblioteca Municipal Manuel
Alegre (BMMA), que foi agora implementado e atra-
vés do qual poderá ser consultado online, o Catálogo
Coletivo da Rede de Bibliotecas de Águeda (com
mais de 40 mil títulos disponíveis).
Ainda no âmbito da modernização e informatização
da biblioteca caboverniada, foram também fornecidos

12 novos computadores de secretária e respetivos
acessórios, instalados por técnicos do Município de
Águeda. A par destes projetos, no âmbito do acordo
de geminação assinado em 2018, os dois municípios
têm desenvolvido um trabalho profícuo de coopera-
ção nos domínios do turismo, da cultura, da educa-
ção e do ambiente, de entre as quais se destacam
projetos como “Tenho um Amigo” e a participação do
Município do Sal nas Jornadas Internacionais do Tu-
rismo, organizadas pela Câmara de Águeda. 
A deslocação a Cabo Verde permitiu ainda conhecer
a realidade da população do Sal, nomeadamente
nas áreas da educação, cultura, tecnologia, higiene
urbana e ambiente, qualificação de mão-de-obra, for-
mação profissional e emprego; bem como contactar
com as entidades locais, potenciando outras ações
futuras a serem desenvolvidas no âmbito do acordo
de geminação.
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Largo do Carvalho,
Largo Souza Baptista 
e espaço de lazer
entregues à população

A Unidade de Saúde (US) de Aguada de Cima foi inaugurada pelo
secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales. Este
equipamento contou com um investimento municipal superior a 500 mil
euros, serve uma população de mais de 11 mil utentes inscritos e
abrange quatro extensões de saúde: Aguada de Cima (sede), Barrô,
Aguada de Baixo e Borralha.
Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, salientou que esta
“é uma obra muito importante, uma unidade modelar, muito bem feita,
dimensionada e estruturada”. A localização da US foi estratégica e
obedece à lógica de proximidade e de dotação de serviços essenciais
em áreas centrais das freguesia, uma política que está a ser
implementada pela Câmara de Águeda em todo o concelho e que tem
em Aguada de Cima um “excelente exemplo”. 
O secretário de Estado Adjunto e da Saúde realçou “o enorme papel da
Autarquia” na construção da nova US, a quem agradeceu “a iniciativa,
o empenho e dedicação que colocou nesta obra”, que considerou
“moderna e um excelente exemplo do que pode e deve ser feito na
articulação entre o poder central e local”. 
Com o apoio e orientação deste, conhecendo “bem as suas gentes e
territórios”, é possível “criar as respostas ajustadas as suas
necessidades”, de que a US é modelo disso.

Aguada de Cima dispõe de
unidade de saúde modelar

500 mil 
de euros de

investimento

11
mil utentes

inscritos

4 
extensões
de saúde

Foram inauguradas as requalificações
do Largo do Carvalho (Fermentões), do
Largo Souza Baptista e de um espaço
público no Carreiro, em Arrancada do
Vouga, Valongo do Vouga, intervenções
realizadas pela Junta de Freguesia, com
o apoio da Câmara de Águeda.
“Estas obras, a par de tantas outras pelo
concelho, resultam de uma sintonia
muito grande entre a Câmara Munici-
pal e as Juntas e Uniões de Freguesia”,
começou por dizer Jorge Almeida,
Presidente da Câmara de Águeda,
acrescentando que quando as duas
entidades “remam para o mesmo lado,
quando o único objetivo que as guia e
norteia é apenas e só o bem-estar das
populações e fazer o melhor que se
pode em cada momento, é fácil”,
porque se consegue “trocar anseios e
fazer perceber dificuldades” e, no final,
“a obra acontece”.
O Edil registou que estas obras de me-
nor envergadura decorrem ao mesmo
tempo que outras maiores se desen-
volvem pelo concelho e que requerem
uma maior disponibilidade financeira.
“Este é o grande desafio, realizar as
grandes obras que que nos capacitam
a todos, que nos tornam num concelho
ainda mais dinâmico, forte e competiti-
vo”, ao mesmo tempo que se fazem
“aquelas obras que, à escala do conce-
lho são pequenas, mas à escala da co-
munidade são muito importantes, que
têm esta proximidade, qualificam es-
paços, fazem a diferença e promovem
as boas relações”.
No Largo Souza Baptista, em Arrancada
do Vouga, a intervenção incluiu a pin-
tura e requalificação de muros exterio-
res e de suporte, o corte de árvores env-
elhecidas e danificadas, a plantação de
novas árvores e ainda a recuperação da
cobertura e estrutura lateral do palco
do recinto. 
No Carreiro, foi efetuada a requalifica-
ção de uma área junto à via pública,
que possibilitou a criação de um espa-
ço de lazer para a comunidade e ainda
de lugares de estacionamento para ser-
virem a população. Já no Largo do Car-
valho, em Fermentões, para além das
obras no edifício que ali se encontra,
foram instaladas máquinas de exercício
físico, requalificado o jardim, colocado
um relvado sintético e dotado o campo
de jogos de iluminação.
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Restauro da Igreja Matriz 
da Trofa valoriza património
As obras de restauro e requalificação da Igreja Matriz da
Trofa e do Panteão dos Lemos, assumidas pelo Município de
Águeda e que implicaram um investimento de cerca de 300
mil euros, foram inauguradas, num momento que é o culminar
de “um ato de cuidar do nosso património”, disse Jorge
Almeida, Presidente da Câmara de Águeda.
O Edil salientou que a intervenção realizada, em concertação
com a Direção Regional da Cultura do Centro (DRCC), dado
esta igreja ser Monumento Nacional, “o mais importante do
nosso concelho e um dos raros na nossa região”, contou com
a perícia de técnicos especializados neste tipo de restauros, a
quem agradeceu a “meticulosidade com que trabalharam”.
“Estamos a falar de peças do Século XVI que são muito
frágeis e que foram tratadas com imenso carinho”, disse,
salientando que “há uma diferença enorme entre o estado
anterior e o atual” e que é visível a quem visitar o espaço.
A intervenção passou ainda pela limpeza e conservação das
fachadas, pela substituição da cobertura e o arranjo exterior. 
A Igreja Matriz da Trofa e todo o conjunto escultórico que
detém, coloca este templo, segundo Ana Abrunhosa, ministra
da Coesão Territorial, presente na inauguração, “num roteiro
de visita obrigatória” e que agora pode ser feito “em melhores
condições”. Registando que a igreja “carecia de uma interven-
ção urgente”, enalteceu o trabalho “de restauro e conserva-
ção exemplares” que foram executados e que contou com o
esforço financeiro do Município de Águeda.
“A maior parte das pessoas olha para isto como obra de arte,
mas antes foram uma expressão de fé”, acrescentou D.
António Moiteiro Ramos, Bispo de Aveiro, que demonstrou a
sua satisfação pelo restauro realizado. 



Obras Municipais

16

EN 333 com novo
pavimento

Depois da assinatura do contrato do projeto de execução do Eixo
Rodoviário Aveiro-Águeda (ERAA) entre as câmaras municipais de
Águeda e de Aveiro com a Ripórtico, Lda, foi dado início ao trabalho de
definição do traçado e das obras de engenharia necessárias para a
construção desta obra.
“Este é mais um passo para a concretização desta importante via para
os dois concelhos e para a região", disse Jorge Almeida, Presidente da
Câmara Municipal de Águeda, acrescentando que esta "é uma obra
desejada, prometida e com o empenho de muitas pessoas há
décadas", sem que, até agora, "tenha sido feito nada de concreto;
estamos agora a fazer, com determinação e de forma conjunta e
articulada entre os dois municípios, com o apoio do IP", destacou.
Neste momento, está a ser realizado todo o trabalho técnico para que,
"muito em breve", possamos lançar o concurso para a construção
desta nova ligação que vai unir de forma muito rápida estes dois
concelhos.
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
(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.

Ligação entre Águeda e Aveiro
mais próxima da realidade

A EN333 entre a Corga e o Alto de
Recardães já tem um novo pavimento.
Esta intervenção, por parte da
Infraestruturas de Portugal, a par de
uma outra em Assequins, realizada
recentemente, melhoraram dois troços
de estrada que se encontravam muito
degradados.
Também a Rua da Corga tem um novo
pavimento, neste caso, a cargo do
Município de Águeda.

Obras na rede viária
em todo o concelho

Estão a decorrer, atualmente, obras na
rede viária municipal em várias
freguesias por todo o concelho,
nomeadamente, Macinhata do Vouga,
Valongo do Vouga, Trofa, Águeda e
Borralha, Travassô, Préstimo, Recardães,
Barrô e Aguada de Baixo, Belazaima do
Chão, Aguada de Cima e Fermentelos.
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A empreitada de requalificação do Largo da
Estação está em curso e, para além da envolvente
da própria estação abrange um troço da Avenida
Dr. Joaquim de Mello, a Rua 12 e a Rua 8 de
Setembro, num total de cerca de 6.424 metros
quadrados.
Com a intervenção, a Câmara Municipal de Águeda
pretende transformar toda aquela área, colmatando
alguns constrangimentos que se verificam naquela
zona central da cidade, melhorando a circulação de
peões e veículos, bem como tornando a área mais
segura e atrativa.

Obras no Largo da estação vão 
transformar zona central da cidade
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A Incubadora de Empresas de Águeda é o local escolhido para acolher
uma Aceleradora de Comércio Digital, um projeto “único, inovador e
pioneiro na região e no país, na vanguarda do que se faz nesta área e
que potencia os serviços prestados às empresas e de uma forma muito
concreta ao comércio e indústria do nosso concelho”, disse Jorge
Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, salientando que este
projeto resulta de uma parceria entre o Município e a Associação
Industrial Portuguesa – Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI).
Este é um projeto que conta com comparticipação financeira no âmbito
do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), no contexto da transi-
ção digital e como resposta à necessidade de reforçar o crescimento
económico, visando desenvolver e modernizar os modelos de negócio
das empresas do comércio e serviços abertos ao consumidor, bem co-
mo incentivar a adoção de tecnologias digitais.
De uma forma concreta e com o objetivo de incentivar uma digitaliza-
ção do tecido económico, estas aceleradoras, com o apoio de técnicos
de associações empresariais, desenvolvem um serviço de proximidade
com o objetivo de criar ou reforçar a presença digital de empresas com
atividade comercial, ou ainda sugerir modelos de adaptação e moder-
nização do modelo de negócio, fazendo ainda o acompanhamento de
todo o processo. 
Defendendo que este “é um passo importante para alavancar ainda
mais o tecido empresarial e comercial do nosso concelho, posicionan-
do-nos na linha da frente do futuro do comércio digital”, Jorge Almeida
salientou que a escolha de Águeda para instalar a Aceleradora desta
região é também “um reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a
ser feito no concelho e do potencial do nosso tecido económico”, que
podem ganhar, com este projeto, novas dinâmicas digitais de
adaptação da atividade comercial à realidade.
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AIP candidata Águeda para acolher
Aceleradora de Comércio Digital

A AIP-CC candidatouA AIP-CC candidatou  
a instalação dea instalação de
aceleradoras em cadaaceleradoras em cada
uma das regiões do país,uma das regiões do país,
num total de 25 estruturas,num total de 25 estruturas,
escolhendo Águeda paraescolhendo Águeda para
receber a sede dareceber a sede da
aceleradora de toda aaceleradora de toda a
região de Aveiro, que iráregião de Aveiro, que irá
apoiar cerca de 1.100apoiar cerca de 1.100
empresas.empresas.
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A Câmara de Águeda adquiriu novos equipamentos de limpeza urbana,
uma varredora e um aspirador elétrico, num investimento superior a 200
mil euros, que vão permitir um tratamento mais rápido e eficiente do
espaço público. A varredora, uma máquina de nova geração, está do-
tada de um sistema de controlo interativo, o que proporciona uma nova
dimensão à limpeza urbana, quer a varrer, a descarregar ou a conduzir.
O ecrã da máquina permite verificar todas as funções da varredora, para
além de possibilitar um diagnóstico do sistema e notificar quando é ne-
cessária manutenção, o que permite um controlo mais eficaz do trabalho.
A máquina permite a descarga dos resíduos diretamente em contentores
e a escova aumenta o raio de ação da varredura, permitindo ao operador
varrer passeios e bermas de estrada de uma forma mais eficaz. Quando
utilizada em conjunto com uma escova para corte de ervas, constituiu um
removedor “amigo do ambiente”. Este novo equipamento tem uma gran-
de manobrabilidade, um sistema único de escovas, cuja necessidade de
manutenção é reduzida, já que a constante pressão das escovas permite
prolongar a sua durabilidade e não necessita de lubrificação.
O aspirador, para além das suas características técnicas, é 100% elétri-
co, o que está alinhado com as preocupações ambientais do Município
de Águeda. A máquina está equipada com uma pistola de jato de água
ergonómica, fácil de transportar, o que proporciona poupanças significa-
tivas de tempo e energia. Trata-se de um equipamento que recolhe os
resíduos da mais diversa ordem, nas várias zonas da cidade e limpa em
profundidade, como dejetos caninos, gordura ou outra sujidade incrusta-
da nos pavimentos, mobiliário urbano, contentores do lixo.
De referir que a aquisição destes novos equipamentos vai permitir ainda
a limpeza nos centros urbanos das freguesias.

Novos equipamentos permitem 
fazer uma limpeza mais rápida 
e eficiente do espaço público

200 mil
euros de

investimento

100%
elétrico
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A Câmara Municipal de Águeda associou-se à Semana Europeia da
Mobilidade (16 a 25 de setembro), com um conjunto alargado de
atividades, que decorreram em vários espaços da cidade. 
A Semana arrancou com a abertura da exposição “Bicicletas com
Histórias – Profissões de Antigamente” (ver página 23), que permitiu
conhecer ou recordar como a bicicleta era usada antigamente e que
esteve patente no Centro de Artes de Águeda. A par desta exposição,
foi apresentado o documentário “Usos e costumes da bicicleta antiga
de outrora”.
Também no primeiro dia do evento, a CERCIAG, com apoio da Câmara
Municipal de Águeda, dinamizou no Largo 1º de Maio, diversas
atividades culturais e desportivas, procurando sensibilizar para as
questões da deficiência e mobilidade reduzida (ver caixa nesta página).
“A promoção dos meios suaves de mobilidade e da atividade física
como forma de promover a saúde e bem-estar é uma prática corrente
nas ações que desenvolvemos ao longo do ano, alinhados com a
estratégia municipal para a sustentabilidade e sensibilização para as
alterações climáticas”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara
de Águeda, que agradeceu a todas as entidades e coletividades do
concelho que se associaram a esta iniciativa.
“Melhores Ligações: Combina e Move-te!” era o tema da Semana
Europeia da Mobilidade, no âmbito da qual, em Águeda, foram
programados dias repletos de atividades dirigidas a toda a comunidade
e escolas do concelho.
Entre as atividades, de destacar a iniciativa “Bicicleta: a tua energia”
(no Laboratório Vivo para a Descarbonização - ver caixa na página 22),
“Bike&Troti Bus”, o regresso da ação “Escolas com Pedal” e atividades
do Centro Municipal de Marcha e Corrida, bem como o Trail dos
Arrozais (ver página seguinte).

Semana dedicada à mobilidade
com muitas atividades para todos

Uma das ações que integrou a progra-
mação da Semana Europeia da Mobili-
dade foi a CERCIAG em Movimento,
uma iniciativa que decorreu durante
uma manhã inteira, no Largo 1.º de
Maio, com dezenas de parceiros e
animadores e que contou com mais de
1.200 participantes, de sete distritos de
todo o país.
Luísa Carvalho, diretora executiva da
CERCIAG, salientou o trabalho que a
instituição faz junto de pessoas com
deficiência e mobilidade reduzida, cen-
trada em áreas como a mobilidade, a
inclusão, inovação e sustentabilidade e
hábitos de vida saudável. "Procuramos
que este seja um evento transversal,
movimentamos todas estas pessoas,
com e sem deficiência, desde a
primeira infância à terceira idade,
alertando para todas estas questões da
mobilidade, do ambiente, da vida
saudável, mas também para outras que
nos preocupam, como o são as ques-
tões de género e da violência".

CERCIAG
em Movimento
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Entre as muitas atividades que
decorreram ao longo da Semana
Europeia da Mobilidade, destaque para
a primeira edição do Trail dos Arrozais,
integrada do Troféu Trail Terras de
Águeda.
A prova, organizada pelo Sport Clube
Paradela, atraiu centenas de
desportistas que percorreram o trilho,
numa competição saudável e muito
animada.
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Atividades
desportivas
assinalam
mobilidade

Para além de um workshop sobre mobilidade sustentável e da primeira
sessão do Grupo de Planeamento e Ação Local de Águeda relacionado
com o projeto “CApt2 - Circularidade da água, de que a Câmara Muni-
cipal de Águeda é parceiro (ver página 23), um dos pontos altos da
programação desta semana intensa foi o conjunto de atividades lúdicas
e desportivas agendadas para o último dia do evento e que decorreram
na Avenida Eugénio Ribeiro, Rua Dr. Adolfo Portela e Rua Bombeiros
Voluntários. 
Estas artérias foram encerradas ao trânsito durante todo o dia e as
pessoas "ocuparam" as ruas onde havia muitas atividades a decorrer,
como cycling, insufláveis, gincanas de bicicletas e jogos tradicionais,
transformando este num domingo muito diferente e animado.
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O MobeÁgueda – Transporte a pedido de Águeda, uma medida
implementada pelo Município de Águeda, no âmbito do Laboratório
Vivo para a Descarbonização – Águeda Sm@rt City Lab, na qual estão
a ser testados, com uma carrinha de 9 lugares elétrica, os circuitos que
possam servir melhor a população da cidade, especialmente as
pessoas com mais dificuldades de mobilidade, está de novo a circular. 
“A disponibilização deste serviço inovador e ambientalmente sustentá-
vel tem se revelado uma mais-valia para a população. Estamos a de-
senvolver os testes de circuitos e validar as opções para que se possa
definir a melhor solução de mobilidade, que responda às necessidades
da população”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de
Águeda.
Este serviço, cofinanciado pelo Fundo Ambiental, teve início no ano pas-
-sado e conquistou a confiança dos aguedenses, sendo o suporte para
muitas pessoas e a garantia de um transporte seguro e fiável, princi-
palmente junto da populaç-ão de idade avançada ou com mobilidade
reduzida, facilitando as deslocações 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).
Nesta fase de testes, que está a decorrer até dezembro deste ano e com
o serviço a ser disponibilizado de forma gratuita, a Câmara de Águeda
ampliou alguns circuitos para avaliar a aceitação que tem junto dos
cidadãos. Para além do circuito habitual (que realizava até este
momento, iniciando e terminando no Mercado Municipal) e dos dois cir-
cuitos a pedido, um a Norte (entre a ES Adolfo Portela e a Zona Indus-
trial, na Alagoa) e um mais a Sul (entre o Posto de Turismo e a Borra-
lha), inclui agora um circuito alternativo (com passagem por Recardães).

MobeÁgueda volta a circular 
e com um novo circuito alternativo

No âmbito da Semana Europeia da
Mobilidade, promovida pela Câmara de
Águeda, a população pôde experimen-
tar as Bicicletas Geradoras de Energia,
numa parceria com a Escola Superior
de Tecnologia e Gestão de Águeda -
Universidade de Aveiro. Os dois
exemplares estavam disponíveis na Rua
Luís de Camões, em frente ao Laborató-
rio Vivo para a Descarbonização -
Águeda Smart City Lab.
Sensibilizar a população para a mobili-
dade sustentável com a utilização da
bicicleta em detrimento do automóvel
particular; diminuir a pegada ecológica;
produzir energia pedalando nas bici-
cletas geradoras de energia e promover
um estilo de vida saudável, eram os
objetivos desta iniciativa, que atraiu
muitos curiosos. O "Minuto Verde" da
Quercus também esteve presente no
local com algumas filmagens para
posterior reprodução na RTP1.

Bicicletas 
geradoras 
de energia

https://www.facebook.com/estga.ua?__cft__[0]=AZVIQJcKHeg6ShwqAtGVGmuUtxx1lcRrY9WFFjYuwIgsZvrzth3dalNSJPoe4HhZQwhjy63O4-yYAj95Kv5HzkqhwVVTqAj9nji9cYpivXt7plu4pi2HIdRvpvhzckHseQU1xe_Bx3IJSZPLRkCAt-ZnFmWaHxlaw73RLfHmx5BmKitARkhB6QsJuPDg0O9GqxA&__tn__=-]K-R
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A Câmara Municipal de Águeda,
enquanto parceiro do projeto “CApt2 -
Circularidade da água, por todos e para
todos”, dinamizou a primeira sessão do
Grupo de Planeamento e Ação Local de
Águeda.
Esta ação, que decorreu no âmbito da
Semana Europeia da Mobilidade,
contou com a presença de diversas
entidades com trabalho desenvolvido
na temática da água e sensibilização
ambiental, entre parceiros do projeto,
organizações e autarquias locais, que
debateram um conjunto amplo de
questões relacionadas com o ciclo
urbano da água.
Está prevista a realização de outras
reuniões sobre este tema, pelo que os
interessados em obter mais
informações ou integrar o grupo
deverão contactar a Câmara Municipal,
através da dv-as@cm-agueda.pt.

Sessão aborda 
a Circularidade 
da água

O Município de Águeda, enquanto
parceiro do CISMOB (Cooperative
information platform for low carbon
and sustainable mobility), promoveu o
workshop “Mobilidade Sustentável - o
Futuro dos Territórios”.
Esta iniciativa, que integra a
programação da Semana Europeia da
Mobilidade reuniu diversas entidades
ligadas à mobilidade sustentável, que,
através de abordagens multidisciplina-
res, debateram o futuro dos territórios e
a implementação de projetos, ideias e
soluções inovadoras para a mobilidade
sustentável e que contem com o
envolvimento ativo dos cidadãos.

“Mobilidade
Sustentável - 
o Futuro dos
Territórios”

Exposição exibe bicicletas
com muita(s) história(s)
A exposição “Bicicletas com Histórias – Profissões de Antigamente” foi
uma das atividades integradas na programação da Semana Europeia
da Mobilidade e que esteve patente no Centro de Artes de Águeda. 
“Esta exposição única proporcionou uma autêntica viagem no tempo,
exibindo bicicletas que contam histórias de vida, de pessoas e
profissões; uma oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a
história do setor das duas rodas, referência no nosso concelho e região”,
disse Edson Santos, Vice- Presidente da Câmara Municipal de Águeda.
De facto, a bicicleta é um ícone e elemento identificativo da cidade de
Águeda, fazendo parte da história do nosso território, que vai ser
“contada” numa exposição a não perder, onde constam bicicletas que
foram usadas nas artes e ofícios de antigamente, como as bicicletas de
amolador, de carteiro, de leiteira ou de sapateiro, entre muitas outras. 
Esta viagem interpretativa pela história das bicicletas conta com acervo
expositivo da Associação Relíquias da Bairrada e arquivo familiar de
André Caetano, entre as quais se contam uma bicicleta de competição
e duas MACAL com mais de cem anos de história. 
A par desta exposição, será apresentado um pequeno documentário
“Usos e costumes da bicicleta antiga de outrora”.
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O Festival Internacional de Dança de Águeda, organizado pelo Grupo
de Danças e Cantares de Vale Domingos, em parceria com a Câmara
Municipal de Águeda, voltou a encher, no início de agosto, a tenda
AgitÁgueda, no Largo 1.º de Maio, num autêntico encontro de culturas
que interligou, a pretexto das danças tradicionais, povos de várias
nacionalidades: Polónia, Paraguai, Canadá e Israel. 
Antes do evento propriamente dito, as comitivas das várias naciona-
lidades foram recebidas no Salão Nobre da Câmara Municipal, com
destaque para a presença da embaixatriz de Israel em Portugal que
acompanhou o grupo israelita e o festival.
“Sejam bem-vindos a Águeda, à cidade mais colorida de Portugal”,
disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, que agra-
deceu diretamente a Revital Shapira pela disponibilidade para acom-
panhar o evento. “É uma honra tê-la connosco”, declarou.
A embaixatriz, que se deslocou a Águeda propositadamente para o
evento, enalteceu a realização deste encontro e a troca de culturas que
promove.
“Esta é uma rica demonstração das danças e folclore de diferentes lo-
cais do mundo com a qual se valoriza a arte e cultura tradicionais, a di-
versidade e a multiculturalidade, num intercâmbio saudável e muito ani-
mado, para além de promover as tradições e o folclore do nosso con-
celho”, apontou ainda Edson Santos, agradecendo a todos terem vindo
até Águeda para participar neste festival e pela dedicação pela salva-
guarda de memórias e tradições de cada país.
Em palco, estiveram o Jerusalém Folklore Ensemble (Israel), o Mazu-
rian Song And Dance Ensemble “Elk” (Polónia), o Grupo de Danças e
Cantares de Vale Domingos (Portugal), a Companhia de danças Para-
guai “República Saraki” (Paraguai) e o Vohon Ukrainian Dance Ensem-
ble (Canadá), para além do Grupo de Cantares Populares de Bustelo
que fez a introdução da noite de danças tradicionais.

Festival Internacional une povos de várias
nacionalidades através da dança
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Exposição internacional traz 
a Águeda 40 artistas de todo o mundo

A exposição coletiva internacional “(IM)MATERIALITY”, que reúne cer-
ca de 40 artistas de diferentes origens e cinco curadores, exibindo em
três núcleos distintos, expressões artísticas que vão da pintura ao de-
senho, passando pela fotografia, escultura e instalação, está patente
no Espapo Expositivo do Centro de Artes de Águeda até 15 de janeiro
do próximo ano.
Com a curadoria de Graça Rodrigues, Sónia Ribeiro, Katherine Sirois,
Lourenço Egreja e Diogo Bento, e tendo em conta a quantidade de
obras e artistas envolvidos, esta exposição reflete uma enorme
diversidade de origens culturais e geográficas. 
Artistas de Portugal, Angola, Moçambique, África do Sul, República
Democrática do Congo, São Tomé e Príncipe, Burkina Faso, Namíbia,
Holanda, Alemanha e Brasil, compõem esta exposição internacional
que tem a direção artística e produção da THIS IS NOT A WHITE
CUBE, a primeira galeria africana em Portugal. Mantendo uma
profunda ligação com África, não se centra exclusivamente nos círculos
lusófonos, mas principalmente na estética emergente das produções
artísticas culturais dos países do Sul.
“(IM)MATERIALITY” desenvolve-se ao longo de três núcleos distintos
que transitam entre fotografia, têxtil, escultura, pintura, instalação,
trabalho com missangas ou desenho, e que compõem a pluralidade e
riqueza do acervo.
Através desta produção - levada a cabo pela galeria THIS IS NOT A
WHITE CUBE, em parceria com a Cooperativa Árvore e o Centro de
Artes de Águeda - apresenta-se um projeto que pretende gerar um
diálogo entre países com afinidades coloniais e históricas, procurando
promover uma reflexão sobre a forma como a arte contemporânea
africana tem vindo a afirmar-se à escala global.

A exposição poderá serA exposição poderá ser
visitada entre as 14 e asvisitada entre as 14 e as
19 horas, de terça-feira19 horas, de terça-feira  
a sábado; e ao domingo,a sábado; e ao domingo,
das 14 às 18 horasdas 14 às 18 horas
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"A Filha do Ferreiro"
abriu quadrimestre

A programação para o quadrimestre
iniciou com “A Filha do Ferreiro” (dia 10
de setembro), um espetáculo promo-
vido pela Orquestra Típica de Águeda e
pelo Grupo Folclórico da Região do
Vouga, que contou com o apoio do Mu-
nicípio de Águeda e que, em formato
de opereta, juntou em palco cerca de
50 elementos, entre atores/cantores,
um coro cénico e uma orquestra.

Orquestra de Jazz
em concerto único

A Orquestra de Jazz de Águeda (dia 16
de setembro) proporcionou um
concerto único, num reportório que
contou com alguns clássicos para
Bigband, composições de músicos
contemporâneos e arranjos inovadores
de obras de autores portugueses.

A programação para o último quadrimestre do ano no Centro de Artes
de Águeda (CAA) inclui grandes nomes do teatro nacional, bem como a
irreverência da comédia stand up, a beleza da dança contemporânea e
a musicalidade de vários quadrantes, sem esquecer a aposta na
descentralização cultural, com espetáculos que vão decorrer “fora de
portas”. 
“De entre a programação que ao longo do ano apresentamos, uma das
nossas apostas centrais está na promoção e dinamização cultural
‘made in’ Águeda, na afirmação de Águeda como um concelho produtor
de arte e cultura, que se traduz na co-produção de espetáculos, no
apoio e na criação de parcerias com estruturas e coletividades culturais
locais”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda.
O cartaz cultural do CAA para setembro contou com: “A Filha do
Ferreiro” (dia 10), um espetáculo promovido pela Orquestra Típica de
Águeda e pelo Grupo Folclórico da Região do Vouga;  a Orquestra de
Jazz de Águeda (dia 16); a peça “A Ratoeira” (dia 30). 
Em Outubro, um dos grandes destaques é o 21.º Festival Gesto
Orelhudo (entre os dias 5 e 8); a exposição “(Im)materiality”, que está
patente no Espaço Expositivo até dia 15 de janeiro do próximo ano (ver
página 25); a Banda Nova de Fermentelos que convidou FF e Sofia
Escobar para, sob a batuta do maestro Orlando Rocha, assinalar o seu
centenário, para entoarem os “Musicais de uma vida” (dia 15); os
“Monólogos da Vacina” (dia 21), com João Baião, Cristina Oliveira,
Telmo Miranda, Mané Ribeiro e Susana Cacela; e “TEMAS”, de
Gilmário Vemba (dia 28).
Em novembro, o CAA acolherá a Ópera “La Traviata” (dia 4, às 21h30)
e o Concerto Santa Cecília, pelo Conservatório de Música de Águeda
(dia 27, às 17h). Encenada e protagonizada por Diogo Infante, a peça
“O amor é tão simples” conta com a interpretação de Ana Brito e Cunha,

Centro de Artes de Águeda
com programação intensa

Teatro nacional
com "A Ratoeira" 

Ruy de Carvalho, Daniel Cerca Santos,
Elsa Galvão, Filipe Crawford, Henrique
de Carvalho, Luís Pacheco, Sara Cecília
e Teresa Coelho apresentaram a peça
"A Ratoeira", no dia 30 de setembro.
Por eles, no CAA, aguardava um
auditório cheio.
A peça teve origem na obra “The
Mousetrap” de Agatha Christie.
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No âmbito do ciclo “Quinta às 7”, que
acontece uma vez por mês, às quintas-
feiras, às 19 horas, o CAA receberá, até
final do ano, Captain Boy (dia 10 de
novembro) e Chefe Silva (dia 15 de
dezembro).
O primeiro espetáculo deste ciclo,
iniciou-se com os Perpétua (dia 22 de
setembro), tendo se seguido Jasmim
(dia 13 de outubro). 

Ciclo “Quinta às 7” 
com propostas
para todos os gostos

Projeto Educativo
com nova
programação

No último quadrimestre do ano, o
Centro de Artes de Águeda inicia um
novo ciclo de programação do Projeto
Educativo e Mediação de Públicos,
dirigido a crianças e famílias e que terá
uma periodicidade mensal, sempre a
um domingo, às 17 horas. 
Arrancou com Mundo ao Colo (dia 16
de outubro), um espetáculo musical
pensado especialmente para bebés
(dos 0 aos 5 anos). No ambiente
acolhedor da caixa de palco do CAA,
bebés e pais, avós ou qualquer outro
familiar ou amigo irão desfrutar de um
concerto de músicas do mundo.  
Seguir-se-á o teatro de marionetas “O
meu avô consegue voar” (dia 20 de
novembro) e “Ficar a ver estrelas” (dia 18
de dezembro).
Ainda no âmbito do Projeto Educativo,
“O Fio da Macaquinha”, pela
Companhia de Dança de Almada,
dirigida ao 2.º Ciclo do Ensino Básico
das escolas do município, será mais
uma das apostas para o mês de
outubro (dia 27, às 10h30) e a oficina –
“A dança e a literatura”, de Catarina
Câmara –, que envolve as escolas do
concelho, está agendada para os dias
29 e 30 de novembro.

Ana Cloe, António Melo, Cristóvão Campos e Flávio Gil e vai estar em
palco no dia 12, às 21h30.
No dia 18 de novembro (21h30), o CAA receberá “Sinais de Pausa”, um
espetáculo de dança que comemora o centenário do nascimento de
José Saramago, o prémio Nobel da Literatura cujas obras, como
“Ensaio sobre a Cegueira”, “As intermitências da Morte”, “Memorial
doConvento”, “Objeto Quase” ou “A Viagem do Elefante” inspiraram os
autores São Castro e António M. Cabrita.
Um dos grandes espetáculos deste quadrimestre evidencia a aposta
municipal na descentralização da cultura, levando arte a outros espa-
ços da cidade. É o que vai acontecer no dia 9 de novembro, com o Gru-
po Choro de Aveiro que vai atuar na Casa do Adro, a partir das 21h30,
no âmbito dos Festivais de Outono 2022, da Universidade de Aveiro.
Para dezembro, o destaque vai para a peça “Zoo Story”, com apre-
sentação dupla (dia 9, às 10h30, para 3.º ciclo do Ensino Básico, e
21h30 para público em geral). Este é um espetáculo em Língua Ges-
tual Portuguesa, legendado em português e com autodescrição em to-
das as sessões. Trata-se de uma co-produção do Centro de Artes de
Águeda e a Terra Amarela e que conta com várias atividades, nomea-
damente oficinas de criação teatral participativa (dias 7 e 9 de dezem-
bro, às 18h e 14h30, respetivamente) e o seminário “Acesso Cultura”
(dia 9, às 18h).
De referir ainda o espetáculo de stand up de Luís Franco-Bastos, com
o seu mais recente espetáculo “Diogo”, agendado para dia 17 de de-
zembro, às 21h30.

Para mais informações, consultar as páginas do CAAPara mais informações, consultar as páginas do CAA
na Internet, em www.centroartesagueda.pt, e no Facebook,na Internet, em www.centroartesagueda.pt, e no Facebook,  
em https://www.facebook.com/centroartesagueda.em https://www.facebook.com/centroartesagueda.

https://www.facebook.com/perpetuamusic?__cft__[0]=AZVYLZf8K-mo6dQ55I-g7EfbE8tZnP1o-1f41IsSiiUynLKZm225ddWjjo8Zvt9ikcW9gNYYDB79YhvaQY5_FPKkJ7RiHRJ2j15bDo1zQcbG5vIdaPNM-AhZJqqw44WF1r93lczXOJDf2VpkcGVHhokn_hpe9zC3vX05nh4HXPeJ2oA11YR_-syRtXUGyjU2zas&__tn__=-]K-R
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BMMA abre-se portas
à noite para celebrar
Dia das Bruxas

As portas da BMMA vão abrir-se na
noite do dia 31 de outubro, entre as 21 e
as 23 horas, para comemorar o Dia das
Bruxas. 
Gatos, abóboras, bruxas, fantasmas
e outras personagens fazem parte do
imaginário deste dia. 
O convite é para que os participantes
se vistam a rigor e assistam a uma
sessão de contos horripilantes e uma
oficina peganhenta.

"Hora do Conto" com
Pedro Seromenho

Destinado exclusivamente a crianças e
famílias, o autor Pedro Seromenho
estará na BMMA, no dia 19 de
novembro, para realizar, a partir das 11
horas, uma sessão de "Hora do Conto".
Haverá também espaço para a
realização de ilustrações ao vivo, pelo
autor (que é também ilustrador) e
sessão de autógrafos.

Com uma nova agenda, a Biblioteca Municipal Manuel Alegre (BMMA)
oferece neste último trimestre espetáculos para famílias, regressa às
Escolas e Instituições com atividades de promoção de leitura e conta
ainda com exposições de ilustração na Sala Polivalente. 
O projeto "Porque Hoje é Sábado..." acontece todos os sábados até ao
final do trimestre. É dedicado às famílias e tem como objetivo principal
promover a leitura e a cultura desde a infância através de sessões de
contos, espetáculos para bebés e crianças, teatro de marionetas e
ainda uma sessão de cinema para os mais novos.
O espetáculo interativo QUIQUIRIQUI - Teatro de Marionetas, por Histo-
rioscópio, deu o pontapé-de-saída deste trimestre, com muitas famílias a
assistirem a uma história que aborda a necessidade de prestar atenção
aos bons conselhos e a importância de cumprir promessas.
Este trimestre inicia-se no mês de Outubro, em que as famílias poderão
assistir a momentos de arrepiar numa noite de bruxas, com histórias de
feitiços para gente que sabe brincar e termina com “Uma História de
Natal no centro da Terra” que nos leva para o fascinante mundo do
desconhecido num cenário inesperado e surpreendente.
As atividades regulares de promoção do livro e da leitura, com cariz
lúdico-pedagógico e de estímulo científico e/ou criativo são destinadas
ao público escolar. Neste último trimestre, as Escolas e Instituições
receberão novamente a visita da BMMA com diversas atividades,
designadamente: “A Biblioteca vai à Escola”, “Cresce a Ler” e “Oficinas
de Escrita Criativa”.
A ilustração é a materialização entre a palavra e a imagem, pelo que a
BMMA, numa perspetiva de dar a conhecer diversos ilustradores
nacionais e internacionais, propõe duas exposições de ilustração
"TRAMA" e "EMBALAGEM", que ficarão patentes na Sala Polivalente
ao longo dos próximos meses.

BMMA convida famílias 
para momentos especiais

Projeção de filmes
para assinalar Dia
Mundial do Cinema
Para comemorar o Dia Mundial do
Cinema, a BMMA vai realizar, no âmbito
do projeto "Porque hoje é sábado..."
uma sessão de cinema para famílias e
público em geral.
A iniciativa, de entrada livre, está
agendada para dia 5 de novembro, a
partir das 11 horas.
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A Câmara Municipal de Águeda, no
âmbito do projeto de residências
artísticas AGITLab, promoveu um ciclo
de cinema no Parque Municipal de Alta
Vila, de entrada livre, durante o mês de
agosto, sempre aos domingos.
“Hálito Azul” de Rodrigo Areias -
documentário inspirado em duas obras
de Raul Brandão: “Os Pescadores” e “As
Ilhas Desconhecidas”, abriu o ciclo.
Seguiu-se “Ornamento e Crime”,
também de Rodrigo Areias e “Cinema e
Rock N'Roll” - curtas de vários
realizadores.

Parque de Alta Vila
recebeu “Cinema 
Fora de Casa”

As histórias subiram
ao palco do Centro 
de Artes de Águeda

Durante a semana de 18 e 22 de julho o
Centro de Artes de Águeda e a
Biblioteca Municipal Manuel Alegre
apresentaram várias sessões de “Palco
de Histórias".
Esta atividade resultou da articulação
entre os dois equipamentos culturais
municipais que alia a literatura e as
artes. Adequada a cada segmento
etário e desenvolvida em dois
momentos distintos, mas
complementares, esta atividade
iniciou-se no palco do CAA com a
narração de uma história e terminou na
Sala Estúdio, com a dinamização de
uma oficina de expressão plástica.

Em dezembro, destaque ainda para as Histórias de Natal, que serão
seguidas de oficinas relacionadas com a época natalícia, onde os
participantes poderão dar "largas à imaginação" e fazer as suas
próprias decorações ou preparar uma prenda especial.
Para dia 10, está preparada "Uma história de Natal no centro da terra,
pela Som de Algodão. Trata-se de um itinerário sonoro focado na
incrível viagem pelo fascinante mundo do desconhecido que habita no
interior da terra. Música e narração oral encontram-se para criar um
clima de suspense e aventura que promete conquistar miúdos e
graúdos. De entrada livre e com a duração de cerca de 45 minutos,
esta iniciativa vai decorrer no âmbito do projeto "Porque hoje é
sábado...", a partir das 11 horas,
Ainda em dezembro, a "Mala do Malaquias", um projeto da BBMA, em
que são contadas um conjunto de histórias tendo como ponto de
partida a mala do Malaquias e o livro como casa de chegada. Neste
mês, a história abordará "O presente perfeito", prometendo viajar sem
sair do lugar, por entre palavras mágicas e brincadeiras de imaginação
e de faz-de-conta.

Os interessados em participar nas diversasOs interessados em participar nas diversas
atividades programadas na BMMA poderão fazeratividades programadas na BMMA poderão fazer  
as suas marcações através do e-mailas suas marcações através do e-mail
bmma.educativo@cm-agueda.ptbmma.educativo@cm-agueda.pt

https://www.facebook.com/BibliotecaMunicipalManuelAlegre/?__cft__[0]=AZUdN2shrZtxU8_LlUgj_D1IyLHr6O7vQXGNL9YVMMtXBG8MRYVsvkNXGQkGRRSbCRrnL2gZddz8PkFLPmqYzkYSpBGYSuDOPKcn1lbDwew9fx_qLQtZhO2GK3FVgZrlGEwwcizeDM3pc7Usp2WhSyAOqLLoEW3mKjh2GRU1Fyo40n2vMFioPjr2u9W7qMvVUhxhcCxKOHKVoXso6mTQ_d87&__tn__=kK-y-R
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A Câmara Municipal de Águeda atribuiu mais de 200 mil euros às cole-
tividades culturais do concelho. Estas verbas decorrem de candidaturas
apresentadas pelas estruturas associativas de âmbito cultural ao Pro-
grama de Apoio às Associações, Sociais, Culturais, Recreativas e Ju-
venis do concelho e são um contributo para o desenvolvimento das
suas atividades, para apoio às escolas artísticas ou para instrumentos
e fardamentos, bem como para a execução de obras de beneficiação
de instalações ou outros apoios extraordinários.
“As nossas associações, tal como os demais agentes do setor cultural,
têm passado por algumas dificuldades de subsistência a que não so-
mos alheios”, começou por dizer Edson Santos, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Águeda, salientando que estes apoios têm em li-
nha de conta não só a realidade e necessidades de cada estrutura
associativa como confere um incentivo à atividade regular e formativa
que as coletividades culturais desenvolvem. 
As coletividades “são um ativo relevante e muito importante do nosso
concelho, desempenhando um papel fundamental na dinamização da
cultura e no formação cultural dos nossos jovens”, continuou Edson
Santos, acrescentando que os apoios atribuídos refletem precisamente
o dinamismo das associações. 
Refira-se que as metodologias e critérios usados para atribuição destes
incentivos referentes aos apoios regulares às coletividades culturais
estão definidos no referido programa de apoio, que estabelece, de
forma transparente, rigorosa e imparcial, as relações entre a Câmara e
as diferentes estruturas associativas do concelho, nomeadamente as
de cariz cultural, recreativa e juvenil. 
De referir que,.este ano, submeteram candidaturas ao Programa de
Apoio um total de 48 associações culturais, recreativas e juvenis e um
artista individual.

Apoios a coletividades 
culturais do concelho

A par dos subsídios regulares às asso-
ciações culturais do concelho, a Câma-
ra de Águeda atribuiu um total de 20
mil euros aos grupos folclóricos e etno-
gráficos do concelho. 
Estes grupos, que desde março de
2020 ainda não conseguiram retomar a
sua atividade regular, tanto ao nível de
ensaios como de atuações, apresentam
algumas dificuldades económicas, no-
meadamente para conseguirem fazer a
reposição de trajes e reparação de ins-
trumentos. No seguimento de um pedi-
do de apoio específico e extraordinário
para este fim, a Câmara de Águeda
atribuiu 2.500 euros para cada grupo.
Neste sentido, vão receber este apoio:
Associação Cultural e Recreativa de
Vale Domingos; Associação Cultural e
Recreativa Os Fidalgos da Trofa; Casa
do Povo de Valongo do Vouga; Centro
Cultural e Recreativo de Crastovães;
Grupo de Danças e Cantares de Vale
Domingos; Grupo Folclórico e
Etnográfico de Macinhata do Vouga;
Grupo Folclórico da Região do Vouga; e
Grupo Folclórico Senhora da Saúde.

Grupos folclóricos 
e etnográficos
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A Câmara Municipal de Águeda
subarrendou sete apartamentos, em
Aguada de Cima, a famílias refugiadas
da Ucrânia. 
Tratam-se de apartamentos
propriedade do Estado, concretamente
do IHRU, IP, (Instituto da Habitação e
da Reabilitação Urbana) que os cedeu
ao Município de Águeda com a
condição de serem subarrendados a
famílias ucranianas que estejam a fugir
do conflito com a Rússia, mediante o
pagamento da renda fixada pelo IHRU
e por um período de tempo máximo
de 18 meses. 
Refira-se que, por terem sido arrenda-
dos para um fim especial transitório,
determinado pela orientação do
Estado de apoiar o acolhimento de
refugiados, volvido aquele período de
tempo, retornam à posse do IHRU.

Seminário "Igualdade
na Diversidade"
finaliza projeto

O Centro de Artes de Águeda acolhei o
seminário final do Projeto de Mediação
Cultural "Igualdade na Diversidade".
Este projeto, que se iniciou em abril de
2019, foi resultado de uma parceria
entre o Município de Águeda e duas
entidades parceiras, a Gipsy Produções
- Associação Cultural e a Associação
Cultural e Recreativa de Vale
Domingos.
Para mais informações sobre o projeto:
https://mediadoresinterculturais.cm-
agueda.pt/.

BREVES

Disponibilização 
de apartamentos a
famílias refugiadas
da Ucrânia

Atribuídos apoios 
a instituições 
de solidariedade social
A Câmara Municipal de Águeda atribuiu um apoio de mais de 234 mil
euros a instituições de solidariedade social do concelho. 
No total, vão ser apoiadas 32 instituições de cariz social que apresen-
taram candidatura ao Programa de Apoio às Associações Sociais do
Concelho, para várias medidas, nomeadamente para a construção ou
conservação das instalações, aquisição de equipamentos, formação ou
desenvolvimento de atividades.
“O trabalho que as instituições sociais do concelho realizam, nomeada-
mente pela proximidade às populações que dele beneficiam, é alta-
mente meritório e os incentivos que atribuímos pretendem ser um
contributo para não só para o desenvolvimento das suas atividades co-
mo para aliviar as despesas que têm para as concretizar”, disse
Marlene Gaio, Vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de
Águeda.
Estas instituições são pólos dinamizadores das comunidades onde se
inserem e representam a dinâmica associativa, neste caso de cariz so-
cial, existente no concelho, contando sempre com o apoio do Município
para as suas atividades e demais necessidades.

234 mil 
de euros 
de apoios

32
instituições

de cariz social

3 1
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As obras de adaptação do edifício da Fundação Comendador António
Soares Almeida Roque e Família para acolhimento provisório dos
alunos da Escola Básica (EB) 1 de Águeda (Chãs) foram concluídas a
tempo do início do ano letivo. Para comprovar a segurança e o
cumprimento das regras legais necessárias ao funcionamento do
espaço, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE)
visitou e inspecionou o espaço, no dia 21 de setembro, tendo validado
a sua utilização sem qualquer tipo de constrangimento.
“A técnica indicada pela DGEstE visitou as instalações onde se encon-
tra a funcionar, provisoriamente, a Escola das Chãs, no sentido de fis-
calizar e atestar toda a intervenção de adaptação realizada e elogiou o
trabalho executado e as condições encontradas neste que será um
equipamento escolar de transição enquanto as obras de melhoramento
estão a decorrer”, disse Marlene Gaio, Vereadora da Educação da
Câmara de Águeda, salientando que as obras de adaptação do edifício
da Fundação para acolher as salas de aula e demais espaços de fun-
cionamento escolar foram realizadas em tempo recorde, com a máxima
qualidade e segurança.
Tal como desejado, este processo de relocalização da unidade escolar
decorreu com “serenidade e tranquilidade para alunos, pais, docentes e
não docentes”, sublinhou Marlene Gaio que reiterou o agradecimento à
direção da Fundação pela cedência de parte do edifício para este fim.
Recorde-se que EB1 de Águeda (Chãs) vai ser requalificada e ampliada,
num investimento do Município de Águeda de 484.739,27 euros (acres-
cidos de IVA), com um prazo de execução de 240 dias.  A obra implica o
tratamento, reparação e impermeabilização e pintura das paredes exte-
riores e interiores, assim como a reparação e isolamento térmico do te-
lhado e cobertura do edifício. Será ainda feita uma remodelação e rees-
truturação do logradouro existente.

Escola provisória das Chãs 
está a funcionar em pleno

“Águeda Férias 
em movimento" com
muitas atividades

“Águeda Férias em Movimento" é pro-
movida uma iniciativa promovida pela
pela Câmara Municipal de Águeda que,
ao longo do mês de julho, proporcio-
nou aos participantes a oportunidade
de desfrutar de dezenas de atividades.
Partilhamos algumas imagens das ati-
vidades da última semana: idas à praia
e piscina, color dance com a mascote
"Agita", festa de espuma e tividade Life
Águeda - "Pesca Elétrica" no Parque
Fluvial da Redonda, entre outras.



Educação
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Câmara de Águeda lança 
Cartão Municipal do Aluno
A Câmara de Águeda lançou o Cartão Municipal do Aluno e a par dos
alunos, também o pessoal docente e não docente passam a ter um
cartão para utilização dentro dos estabelecimentos de ensino, uma
medida que foi tomada pela Câmara Municipal, que este ano assume a
totalidade do fornecimento de refeições em todos os ciclos de ensino,
substituindo a Direção Geral de Estabelecimentos Escolares, no 2.º, 3.º
Ciclo do Ensino Básico (CEB) e Secundário, à imagem do que já
sucedia para o pré-escolar e 1.º CEB.
O cartão, que funciona em sistema de pré-carregamento e será utiliza-
do em todos os estabelecimentos de ensino do 2.º, 3.º CEB e Secundá-
rio, pelos alunos, professores e pessoal não docente, de forma unifor-
me, permitirá, de forma simples e imediata, efetuar e gerir os carrega-
mentos, ficando com saldo para o pagamento de refeições, transporte
escolar, bar e papelaria. Permitirá ainda uma gestão integrada dos edu-
candos, mesmo que estes frequentem estabelecimentos escolares dife-
rentes.
Este é um novo serviço prestado pelo Município no âmbito do processo
de descentralização de competências na área da educação, sendo que
para compatibilizar todas as mudanças e dando cumprimento às altera-
ções legislativas, o Município decidiu, em articulação com os Agrupa-
mentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas do concelho, implemen-
tar uma aplicação integrada de gestão escolar, transversal a todos os
estabelecimentos de ensino – a Plataforma SIGA. Esta plataforma já se
encontra implementada no Pré-escolar e 1º CEB no ano letivo tran-
sacto, onde não existirá, para já, alteração no modelo de funciona-
mento.
É nesta plataforma que é efetuada a gestão do Cartão Municipal do
Aluno, sendo que para ativar as funcionalidades, os encarregados de
educação deverão aceder à Plataforma SIGA, seguindo os passos
descritos no folheto informativo disponível no site do Município.

Para maisPara mais
esclarecimentos, osesclarecimentos, os
interessados deveminteressados devem
contactar o Serviçocontactar o Serviço
de Educação dode Educação do
Município, através doMunicípio, através do
e-mail educacao@e-mail educacao@
cm-agueda.pt oucm-agueda.pt ou
utilizando o númeroutilizando o número
234 611 290.234 611 290.



Desporto

Águeda acolheu, este ano, algumas das
maiores e mais emblemáticas provas
nacionais do ciclismo de estrada. "É
uma aposta consistente e comprome-
tida do Município nesta modalidade e
na promoção de Águeda como a capi-
tal das duas rodas”, disse Edson Santos,
Vice-Presidente da Câmara de Águeda.
Entre as competições contaram-se: a
prova de abertura da Região de Aveiro
(13 de fevereiro), a 29.ª volta a Portugal
do Futuro e 2.º Grande Prémio Correio
da Manhã (8 de abril), o 42.º Grande
Prémio Abimota (12 de junho), o 6.º
Grande Prémio Anicolor (24 de julho) e
a 6.ª etapa da 83.ª Volta a Portugal (11
de agosto), o Grande Prémio JN (1 de
setembro), Grande Prémio Alves Barbo-
sa (3 de setembro) e Águeda Gravel
Race (25 de setembro).

A quarta etapa do 31.º Grande Prémio
de Ciclismo JN (1 de setembro), ligou
Ovar a Águeda e terminou na Avenida
Calouste Gulbenkian.  Na classificação
geral, o ciclista Mauricio Moreira da
Glassdrive/Q8/Anicolor, equipa sediada
em Águeda, envergou a camisola ama-
rela de líder da prova nesta etapa, ten-
do vencido na classificação geral final.
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Aposta consolidada

Grande Prémio JN

Volta a Portugal

Águeda recebeu, no dia 11 de agosto, a
partida da 6.ª etapa da 83.ª Volta a Por-
tugal em bicicleta, com os 38 km ini-
ciais a serem percorridos no concelho.
A 15 de agosto, a equipa sediada em
Águeda Glassdrive/Q8/Anicolor venceu
a 83.ª Volta a Portugal, onde conquis-
tou a 1.ª, 2.ª e 3.ª posições. O Município
de Águeda prestou homenagem à
equipa vencedora com uma cerimónia
no Salão Nobre.



Desporto

Grande prémio 
Alves Barbosa
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O 22.º Troféu Alves Barbosa cumpriu no
dia 3 de setembro a sua primeira etapa.
Cerca de 130 jovens ciclistas percorre-
ram os 75km que ligaram Montemor-o-
Velho a Águeda. No final do primeiro
dia de prova, o vencedor foi o ciclista
Iker Sanchez, da equipa Logos Team.

Águeda Gravel Race

Realizou-se no dia 25 de setembro, o
Águeda Gravel Race, evento pioneiro
da modalidade de Gravel em Portugal.
Organizado pelo Clube Desportivo
Águeda Bike Friends em parceria com
o Município de Águeda, este evento
contou com cerca de 100 participantes,
que percorreram cerca de 100km. 

no ciclismo

A 6.ª edição do Grande Prémio Anicolor
decorreu no dia 24 de julho, teve início
em Fermentelos e término em Águeda,
na Avenida 25 de Abril, percorrendo
um total de 174,6 km. 
Na classificação geral individual, saiu
vencedor o atleta Mauricio Moreira, da
Glassdrive/Q8/Anicolor, que também
foi a grande vencedora na classificação
por equipas.

Grande Prémio
Anicolor



Projeto DIRTT foi um “enorme sucesso”
e avança para nova fase

A Câmara de Águeda integra o Projeto DIRTT (Developing InterEuro-
pean Resourses Trail Builder Training), com a duração de três anos e
que ficará concluído no final do corrente ano de 2022. 
Construir trilhos para a prática de BTT e atividade física, com qualidade,
de uma forma sustentável e com o menor impacto possível no ambiente
é o objetivo deste projeto europeu. É liderado pela Noruega (Fagskolen i
Vi-ken - Escola Profissional) e conta com os parceiros da Holanda (Inter-
national Mountain Bicycling Association Europe – IMBA), Escócia (Scot-
tish Cyclists Union – órgão regulador da modalidade de ciclismo na Es-
cócia), Suíça (BikePlan – empresa para desenvolvimento de destinos tu-
rísticos de bicicleta), Dinamarca (Danske Gymnastik og Idreaetsfore-
ninger – organização des-portiva sem fins lucrativos), Portugal (Municí-
pio de Águeda) e Noruega (Opplys-ningskontoret for Terrengsykling). 
Ao longo destes três anos foram realizadas várias atividades, sendo que
uma das mais recentes (final de janeiro deste ano) trouxe a Águeda um
encontro transnacional, onde participaram cerca de 40 pessoas de vá-
rios países, nomeadamente Suécia, Suíça, Dinamarca, Hungria, Escó-
cia, Noruega, Itália e Inglaterra. O evento consistiu em duas partes
distintas: reuniões com os vários parceiros do projeto (que decorreu no
Café Concerto do Centro de Artes de Águeda) e uma outra designada
por “Train the trainer” (“Treine o treinador”, em tradução livre), com ativi-
dades mais práticas, designadamente na Pista de Downhill do Ventoso
(União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcôba), iniciativa esta
que contou, pela primeira vez, com duas mulheres entre os participan-
tes, atendendo a um mercado de trabalho predominantemente domina-
do pelo género masculino.
Aqui os participantes aplicaram as várias formas de comunicação que
estudaram em contexto de sala de aula, relacionando essas valências
com a instrução de construção de trilhos a diferentes grupos.

Desporto
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400 mil
euros de

investimento
(nova fase)

8 entidades
parceiras

envolvidas

3 anos
de duração
do projeto
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18
SET

09
OUT

Em setembro, decorreu, em Geilo (Noruega), uma reunião para apre-
sentação de resultados, onde o Município de Águeda esteve presente. 
Nesta reunião, Lars Wraae Jensen, líder do projeto DIRTT, apresentou
os principais resultados e como esses recursos serão utilizados no fu-
turo. Um Programa Educacional, um Manual de acesso livre, ações em
Águeda e em cada um dos paí-ses que integram o consórcio e um
artigo científico foram alguns dos resultados práticos alcançados. 
O relatório da Universidade Edinburgh Napier sobre um inquérito aos
utilizadores e stakeholders do setor BTT, que foi uma das primeiras
ações deste projeto, deu origem a um artigo científico, publicado no
Centro Nacional para Informação em Biotecnologia (USA), sendo uma
das conclusões a de que "os praticantes de BTT europeus preocupam-
se com a sustentabilidade do meio ambiente e as suas atitudes e com-
portamentos sugerem uma vontade em reduzir o seu impacto e em
ativamente proteger a natureza". Mais, que praticantes de BTT "sentem
a responsabilidade de manter a rede de trilhos".
Segundo o estudo, esta é uma oportunidade para os governos nacio-
nais e demais agentes do setor "capitalizarem esta boa-vontade imple-
mentando mecanismos para que os praticantes de BTT se empenhem
na manutenção de trilhos através de apoio financeiro ou com ações de
voluntariado com associações de trail".
No âmbito deste projeto, nestes três anos, foi criado um programa edu-
cacional de nível 5 (30 ECT), que deu origem ao primeiro curso minis-
trado pela escola Fagskolen i Viken (Noruega) e que contempla que
parte da formação seja realizada anualmente em Águeda. 
Foi também criado um manual com orientações para a construção de
trilhos de acesso gratuito, que ficará disponível para consulta, findo o
projeto, na página na Internet da IMBA Europa.
De referir ainda que, entre as medidas desenvolvidas ao longo do pro-
jeto estão a realização de atividades em todos os países que fazem
parte do consórcio, entre as quais a que decorreu, como já referido, no
final de janeiro deste ano em Águeda.

O sucesso deste projeto,O sucesso deste projeto,
com satisfação demons-com satisfação demons-
trada por todos os parcei-trada por todos os parcei-
ros, resultou na sua conti-ros, resultou na sua conti-
nuidade, havendo já anuidade, havendo já a
garantia de financiamentogarantia de financiamento
europeu a 100% noeuropeu a 100% no
âmbito do Programaâmbito do Programa
Erasmus, com a dotaçãoErasmus, com a dotação
de 400 mil euros.de 400 mil euros.  
Nesta nova fase do proje-Nesta nova fase do proje-
to, a par do Município deto, a par do Município de
Águeda vão participar doisÁgueda vão participar dois
parceiros do concelho, aparceiros do concelho, a
Escola Secundária Mar-Escola Secundária Mar-
ques de Castilho e a em-ques de Castilho e a em-
presa Trailtools, Lda., quepresa Trailtools, Lda., que
contam com 129.500contam com 129.500
euros do financiamentoeuros do financiamento
atribuído para oatribuído para o
desenvolvimento dedesenvolvimento de
atividades em Águeda.atividades em Águeda.

Projeto entra
em nova fase



Desporto

A Câmara Municipal de Águeda proce-
deu, durante a pausa letiva de verão, à
renovação do piso do pavilhão da Es-
cola Básica de 2.º e 3.º Ciclos Fernando
Caldeira, num investimento que permi-
te uma melhor utilização do espaço
quer pelos alunos, quer pelas associa-
ções e clubes que usam estas instala-
ções para as suas atividades.
Edson Santos, Vice-Presidente da
Câmara Municipal, salientou que esta é
umas das apostas estratégicas do Mu-
nicípio, no sentido de “continuar a me-
lhorar as instalações desportivas exis-
tentes no concelho e apoiar os clubes
para que o parque desportivo esteja
dotado das condições adequadas à
prática das várias atividades”. 
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Bicicleta vai à escola
com nova edição

O "Bicicleta vai à escola" é um projeto
do Município de Águeda, integrado no
programa "Pedal in Águeda", que pro-
cura incentivar a utilização da bicicleta
como meio de transporte, bem como
promover, em contexto escolar, o ensi-
no dos componentes da bicicleta, des-
de a parte mecânica às competências
básicas. Dirige-se aos alunos do 3.º ano
do 1.º Ciclo do Ensino Básico do parque
escolar do concelho (dos 7 aos 8 anos).
Esta segunda edição arrancou no dia 4
de outubro e vai decorrer ao longo de
todo o ano letivo de 2022/2023. 

BREVES
Apoio para a melhoria
das condições para 
a prática desportiva

Caminhar pela Natureza
promove trilhos pedestres
O Caminhar pela Natureza é um programa desportivo que visa
promover a atividade e o exercício físico, em contacto com a natureza,
explorando a Rede Municipal de Trilhos Pedestres. Com as vertentes
de corrida, caminhada e caminhada adaptada, decorre de maio a
dezembro, com a realização de um trilho por mês.
Esta iniciativa é dinamizada pelo Município de Águeda, através do
Centro Municipal de Marcha e Corrida, sendo composto por oito
atividades, seis das quais já decorreram, a saber: PR1- Trilho da
Pateira ao Águeda, em Óis da Ribeira, 15 maio; PR12 - Trilho dos
Arrozais, Barrô, 26 junho; PR5 - Trilho da Ponte de Ferro, Travassô, a
31 julho; PR7 - Trilho dos Poços, Fermentelos, a 7 de agosto; PR11 -
Trilho do Vale Serrano, Agadão, no dia 11 de setembro; e PR2 - Trilho
das Levadas, Valongo do Vouga, 16 de outubro.
Quem quiser participar pode, até ao final do ano, ainda inscrever-se em
mais duas caminhadas, designadamente no Trilho dos Moinhos (PR13,
em Aguada de Cima, a 20 de novembro) e no Trilho das Terras de
Granito (PR4, em Macieira de Alcôba, a 11 de dezembro). 



Desporto

4.000
atletas
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Treinos no Centro
de Marcha e Corrida

Os interessados em correr e caminhar,
podem inscrever-se no Centro Munici-
pal de Marcha e Corrida (https://www.
cm-agueda.pt/viver/desporto-e-juven
tude/desporto/centro-municipal-de-
marcha-e-corrida). As atividades de-
correm às 2.ª, 4.ª, 6.ª-feira e Domingos,
das 9h às 10h, e às 3.ª e 5.ª-feira, das 19h
às 20h.

Piso tartan no Estádio
Municipal de Águeda

Está a ser colocado um pavimento sin-
tético (tartan) numa área coberta do
Complexo Desportivo do Estádio Mu-
nicipal (EM) de Águeda que visa dar as
melhores condições técnicas aos atle-
tas para a prática e treino de atletismo.
A intervenção ficará concluída em
breve. 
No total, estão a ser criadas duas
pistas/corredores de 115 x 3 metros,
num espaço coberto, situado na
bancada inferior do EM, sendo que o
local selecionado proporcionará a
proteção dos atletas das condições
atmosféricas adversas.
Para além de proporcionar melhores
condições de treino para os atuais atle-
tas (cerca de uma centena, de ambos
os géneros e de todas faixas etárias),
esta intervenção será uma mais-valia
para cativar novos praticantes para esta
modalidade.

BREVES

O Troféu Trail Terras de Águeda é dinamizado pelo Município através
do Centro Municipal de Marcha e Corrida, sendo composto por 11 trails
que, à exceção de março e abril (com dois) e agosto (em que não
houve provas), acontecem uma vez por mês por todo o Concelho e em
colaboração com as associações desportivas locais, responsáveis por
cada prova. As provas iniciaram em março e prolongam-se até dia 3 de
dezembro, envolvendo dez freguesias, 4.000 participantes e mais de
6.000 euros em prémios.
Esta competição percorre os trilhos em trail curto (15 a 17 quilómetros),
trail longo (20 a 30 quilómetros) ou caminhada (8 a 10 quilómetros) e
promove, desta forma, o território de Águeda e a sua potencialidade para
este tipo de modalidades.
Já com 8 etapas concluídas, a competição englobou, até ao momento,
o VII ADT Trail e o Laac Laacar Trail (março); Trail Bela Bela e o Trail
Trilhos do Vouga (abril); Trail Margens da Pateira (Maio); o Trail do
Calvário e o Alfusqueiro TRAIL (junho); Trail dos Arrozais (setembro) e
Rota das Fontes (outubro).
Com as duas provas que estão agendadas até final do ano (ver caixa)
ficará concluído este ciclo de trails que estão a percorrer o Concelho e
que tem envolvido milhares de participantes, de várias faixas etárias.

CALENDÁRIO
ACTIB Trail
(ACTIB - Águeda Action Club)

13
NOV

Noctis TRAIL Adventure03
DEZ (Porta Aberta Eventos)6.600 euros

em prémios

Troféu Terras de Águeda 
está na reta final
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Reuniões de Câmara de julho a setembro
de 2022

7 Julho

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva – Remodelação da Casa da
Alta Vila para instalação da Incubadora
Cultural de Águeda
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - Repavimentação dos aces-
sos a Cadaveira - Moutedo e a Moita –
Limite do Concelho
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva – Pavimentação da Rua dos
Marcos, Aguada de Cima-Barrô
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - Remodelação da Casa da
Alta Vila para instalação da Incubadora Cul-
tural de Águeda
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - Abertura de vias na zona
de ampliação do Parque Empresarial do Ca-
sarão
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - Requalificação urbana da
zona envolvente ao Centro de Artes – Rua
Armindo Santos e Rua Joaquim Valente de
Almeida
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - Repavimentação dos aces-
sos a Cadaveira - Moutedo e a Moita - Li-
mite do Concelho
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - Pavimentação da Rua dos
Marcos, Aguada de Cima-Barrô
Aprovada por unanimidade

Estrada de Águeda até A-dos-Ferreiros
(EN333) - Mapa de trabalhos complemen-
tares N.º 1 - ratificação do Despacho do Sr.
Presidente da Câmara Municipal datado de
27 de junho de 2022
Aprovada por unanimidade

Empreitada de “Estrada de Águeda a Á-dos-
Ferreiros (EN333)” – Aprovação da minuta
do 1.º contrato adicional - Ratificação de
Despacho do Sr. Presidente da Câmara
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela - Processo
de obras N.º 126/22
Aprovada por unanimidade

Aceitação de PT (Posto de seccionamento),
localizado fora da área de implantação má-
xima e à estrema da parcela, nos termos do
estabelecido no N.º 2 do Art.º 20.º do Regu-
lamento do Plano de Pormenor do PEC –
Processo de obras N.º 335/16
Aprovada por unanimidade

Atribuição de um apoio à Junta de Fregue-
sia de Aguada de Cima, no âmbito das co-
memorações de elevação de Aguada de
Cima a Vila - XXV aniversário
Aprovada por unanimidade

Atribuição de um apoio à Junta de Fregue-
sia de Valongo do Vouga, no âmbito do
evento “Festas da Vila 2022”
Aprovada por unanimidade

Aprovação dos apoios extraordinários aos
Grupos Folclóricos e Etnográficos para 2022
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Associação
Juntos Somos Arte, no âmbito da organiza-
ção do Concurso de guarda-chuvas 2022
Aprovada por unanimidade

Atribuição de um apoio financeiro no Âmbito
da organização do Festival Internacional de
Dança de Águeda - 2022
Aprovada por unanimidade

Atribuição à ASKIP – Associação Shotokan
Karate Internacional Portugal pela participa-
ção da atleta individual Vanessa Costa, no
âmbito da participação do 15.º Campeonato
Europeu de Shotokan, na Holanda, em julho
Aprovada por unanimidade

Alteração ao Contrato Programa N.º
14/2022
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoios no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
Associativismo Cultural, Recreativo e Juve-
nil (F1)
Aprovada por unanimidade

AgitÁgueda 2022 – Conhecimento dos
patrocínios do evento e exploração de espa-
ços dos bares e vendedores ambulantes
Executivo Municipal tomou conhecimen-
to

21 Julho

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - Pavimentações e repavi-
mentações de Ruas do Concelho - Arrua-
mentos em Valongo do Vouga, Macinhata
do Vouga e Lamas do Vouga
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de
liberação da caução - Pavimentações de

vias em Catraia de Assequins, Macinhata do
Vouga, Beco, Serém de Cima, Carvalhal da
Portela e Brunhido
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - Estrada de acesso ao
Centro Escolar de Aguada de Cima
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - Estrada de acesso ao Centro
Escolar de Aguada de Cima
Aprovada por unanimidade

Revogação do contrato para a execução da
empreitada de “Requalificação de espaços
exteriores do Centro Cívico de Arrancada do
Vouga, Freguesia de Valongo do Vouga”
Retirada

Fornecimento de continuo de materiais -
proposta de caducidade de adjudicação
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro à Associação
Trilhos Luso Bussaco pela participação indi-
vidual do atleta José Martins no Campeo-
nato do Mundo de 2022 - Abbott World Ma-
rathon Majors Wanda Age Group World
Championships, no dia 2 outubro, em Lon-
dres
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio financeiro ao Sporting
Clube de Fermentelos pela organização do
6.º Grande Prémio de Ciclismo
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoios no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
Associativismo de Solidariedade Social (F3)
Aprovada por unanimidade

Campanha de apoio ao comércio local
“Compre Em Águeda” 2022
Aprovada por maioria

Aprovação do Plano de Transporte Escolar
– Ano Letivo 2022/2023
Aprovada por unanimidade

4.ª Alteração ao Regulamento Municipal do
Parque Empresarial do Casarão-Águeda -
Início do procedimento
Aprovada por unanimidade

Correção material da 1.ª alteração a
Revisão e ampliação do Plano de Pormenor
do Parque Empresarial do Casarão-Águeda
Aprovada por unanimidade

Distribuição gratuita de produtos de higiene
feminina reutilizáveis nas escolas públicas
do concelho, para combater a pobreza
menstrual e promover hábitos de consumo
ambientalmente mais sustentáveis
Chumbada por maioria
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Deliberações

Para Conhecimento
Executivo Municipal tomou conhecimen-
to

4 Agosto

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção de caução - “Recuperação de Passa-
gem Hidráulica na EN 333, em Assequins”
Aprovada por unanimidade

Revogação do contrato para a execução da
empreitada de “Requalificação de espaços
exteriores do Centro Cívico de Arrancada do
Vouga, Freguesia de Valongo do Vouga”
Aprovada por maioria

Construção da Ecopista do Vouga – Pedido
de revisão extraordinária de preços - Ratifi-
cação do Despacho do Sr. Presidente da
Câmara Municipal datado de 19 de julho de
2022
Aprovada por maioria

Atribuição de apoios à União das Fregue-
sias de Belazaima do Chão, Castanheira do
Vouga e Agadão e Junta de Freguesia de
Valongo do Vouga
Aprovada por unanimidade

Adenda ao Contrato-Programa N.º 58/22
para atribuição de apoio à União Desportiva
Mourisquense no âmbito do Código Regula-
mentar do Município de Águeda – Associa-
tivismo Desportivo (F2)
Aprovada por unanimidade

Ratificação da assinatura de Contrato de
Comodato com a Fundação Comendador
António Soares Almeida Roque e Família
Aprovada por unanimidade

Protocolo de colaboração com a Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Águeda para atribuição de subsídios finan-
ceiros
Aprovada por maioria

Protocolo para condições de contratação e
funcionamento das Equipas de Intervenção
Permanente
Aprovada por maioria

Apoio extraordinário ao Mágico – Centro de
Apoio Social, Cultural e Recreativo
Aprovada por unanimidade

Apoio extraordinário ao Centro Social de
Agadão – Centro de Apoio Social, Cultural e
Recreativo
Aprovada por unanimidade

Programa de generalização do fornecimento
de refeições - Pré Escolar e 1.º Ciclo do En-
sino Básico - DGEstE - previsão de custos
de junho e julho – 2021/2022
Aprovada por unanimidade

Aprovação de preços dos bilhetes referen-
tes à realização dos espetáculos do Centro
de Artes de Águeda para os meses de se-
tembro e outubro de 2022
Aprovada por maioria

Obras no Mercado Municipal e alterações à
Feira Semanal - Ratificação de Despacho
Aprovada por maioria

Direito de preferência sobre o Lote 13n-2
Retirada

Ratificação da assinatura dos contratos de
subarrendamento urbano habitacional de
fim especial transitório, no âmbito da crise
humanitária dos refugiados ucranianos.
Aprovada por unanimidade

1 Setembro

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - Pavimentação de arrua-
mentos em Vale Grande - Aguada de Cima
Aprovada por unanimidade

Estrada de Águeda a A-dos-Ferreiros
(EN333) - Pedido de revisão extraordinária
de preços - Ratificação do Despacho do Sr.
Presidente da Câmara Municipal datado de
10 de Agosto de 2022
Aprovada por unanimidade

Aprovação do mapa de trabalhos comple-
mentares N.º 2, bem como da prorrogação
do prazo - Loteamento Municipal do Parque
Empresarial do Casarão - Fase 2.
Aprovada por unanimidade

Empreitada de “Loteamento Municipal do
Parque Empresarial do Casarão – Fase 2” –
Aprovação da minuta do 2.º contrato adicio-
nal
Aprovada por unanimidade

Certidão de destaque de parcela – Processo
de obras N.º 168/22
Aprovada por unanimidade

Decisão de anulação / Manutenção de ma-
joração IMI
Retirada

Aprovação dos preços dos bilhetes referen-
tes à realização de espetáculos do Centro
de Artes de Águeda para meses de novem-
bro e dezembro de 2022
Aprovada por maioria

Aditamento ao protocolo de cooperação
com o Alto Comissariado para as Migrações
para a criação do CLAIM de Águeda
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoio em género –
equipamento de ciclismo
Aprovada por unanimidade

Ratificação da assinatura do protocolo de
cooperação celebrado entre o Agrupamento
de Escolas de Águeda Sul e a Câmara
Municipal de Águeda, para fixar um quadro
de Cooperação no âmbito do Centro Tecno-
lógico Especializado Industrial
Aprovada por unanimidade

Celebração de Contratos Interadministra-
tivos com as Freguesias/Uniões de Fregue-
sias
Aprovada por unanimidade

Celebração de protocolos de colaboração
entre o Município de Águeda e as Fregue-
sias para atribuição de apoios financeiros
Aprovada por unanimidade

Alteração de protocolo para a atribuição de
apoios à União de Freguesias de Águeda e
Borralha para aquisição de máquinas, viatu-
ras e equipamentos durante o ano de 2022
Aprovada por unanimidade

3.ª Prorrogação dos acordos de execução
entre a Câmara Municipal de Águeda e as
Freguesias/Uniões de Freguesias para a
concretização da delegação legal de com-
petências
Aprovada por unanimidade

Direito de preferência sobre o Lote 13n-2
Retirada

Transferência de competências para o
Município no domínio das vias de comunica-
ção, no âmbito do Decreto-Lei N.º 100/2018,
de 28 de novembro
Aprovada por unanimidade

22 Setembro

Reabilitação do espaço público envolvente a
habitação social do centro - Rua Fundação
Dionísio Pinheiro e Rua Engenheiro Carlos
Rodrigues - Pedido de revisão extraordiná-
ria de preços - Ratificação do Despacho do
Sr. Presidente da Câmara Municipal datado
08/09/2022
Aprovada por maioria

Requalificação da zona central da Mourisca
do Vouga - Pedido de revisão extraordinária
de preços - Ratificação do Despacho do Sr.
Presidente da Câmara Municipal datado de
8 de setembro de 2022;
Aprovada por maioria

Auto de vistoria geral para efeitos de rece-
ção definitiva - Remodelação do entronca-
mento entre a Rua de Vale Domingos e a
Rua do Gravanço
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - Parque Verde na Várzea
Aprovada por maioria
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Alteração de valor a atribuir a beneficiária
de subsídio ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Alteração de valor a atribuir a beneficiária
de subsídio ao arrendamento
Aprovada por unanimidade

Auto de vistoria geral para efeitos de libera-
ção da caução - Remodelação do entronca-
mento entre a Rua de Vale Domingos e a
Rua do Gravanço
Aprovada por unanimidade

Aprovação do Mapa de trabalhos comple-
mentares N.º 1, bem como da prorrogação
de prazo - Remodelação do Centro de Saú-
de de Águeda
Aprovada por maioria

Empreitada de remodelação do Centro de
Saúde de Águeda - Aprovação da Minuta do
1.º Contrato adicional
Aprovada por maioria

Atribuição de apoio financeiro ao atleta
individual Leonardo Carvalho para represen-
tação de Portugal no Campeonato do Mun-
do de Pesca à Carpa 2022, na Hungria, em
Setembro
Aprovada por unanimidade

Atribuição de apoios no âmbito do Código
Regulamentar do Município de Águeda –
Associativismo Cultural, Recreativo e Juve-
nil (F1)
Aprovada por unanimidade

Ratificação da assinatura do protocolo de
cooperação celebrado entre AEVA, Associa-
ção para a Educação e Valorização da Re-
gião de Aveiro e a Câmara Municipal de
Águeda, para fixar um quadro de coopera-
ção no âmbito do Centro Tecnológico Espe-
cializado Digital
Aprovada por unanimidade

Evento “Águeda É Natal 2022” – Condições
de participação
Aprovada por maioria

Ratificação da Assinatura do protocolo de
cooperação entre a Câmara Municipal de
Águeda e a Associação Industrial Portugue-
sa – Câmara de Comércio e Indústria (AIP-
CCI) - Aceleradora de Comércio Digital
Aprovada por unanimidade

Cedência de espaço pontual na Incubadora
de Empresas de Águeda
Aprovada por unanimidade

Pedido de apoio no transporte para estu-
dante na Universidade de Aveiro
Aprovada por unanimidade

Atribuição de subsídio ao arrendamento- 2.ª
Fase
Aprovada por unanimidade

Ratificação da atribuição de apoio à
CERCIAG – CERCIAG em Movimento 20.ª
edição
Aprovada por unanimidade

Modificação objetiva do Contrato N.º 123/
2022 - Fornecimento de Refeições Escolares
Aprovada por unanimidade

Certidão de Destaque de parcela – Proces-
so de obras N.º 262/22
Aprovada por unanimidade
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Programa educativo trabalhaPrograma educativo trabalha  
competências emocionais nas criançascompetências emocionais nas crianças

A Câmara Municipal de Águeda desenvolveu uma AEC (Atividade de
Enriquecimento Curricular), com base no projeto Emoaction – Emoção
em Ação, em parceria com a Psientífica, que está a ser  implementada
desde 2016 nas escolas do Município de Águeda e que procura
responder às preocupações dos agrupamentos de escolas do
concelho, no que respeita a questões comportamentais dos alunos.
O Emoaction é, assim, um programa de intervenção comunitária que se
traduz no desenvolvimento de competências socio-emocionais em
crianças e jovens, desde o pré-escolar ao ensino secundário, com base
nos 5 pilares de inteligência emocional (autoconhecimento,
autocontrolo, motivação, empatia e competências sociais) e que são
desenvolvidas com recurso a metodologias de educação não-formal
(jogos, dinâmicas de grupo, técnicas de relaxamento e mindfulness,
bem como meditação ou outras).
Após duas candidaturas à Portugal Inovação Social para os anos
letivos 2020/2021 e 2022/2023, ambas aprovadas, foi possível alargar
e melhorar o trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto educativo,
de onde resultaram, até ao momento, dois manuais de intervenção (1.º
CEB, e 2.º e 3.º CEB) e cinco vídeos pedagógicos (“João Emoção, à
procura das emoções”). 
Até fevereiro do próximo ano, serão ainda produzidos mais dois
manuais, um para uma intervenção no Ensino Pré-escolar e outro para
o Ensino Secundário, bem como conteúdos digitais. 
De referir que, no ano letivo 21/22, desde o pré-escolar até ao 3.º Ciclo,
o projeto desenvolvido pelo Município e dinamizado em parceria com a
Psientífica envolveu um total de 90 turmas e 1.547 crianças. 
Em breve, serão iniciadas as sessões de desenvolvimento de
competências emocionais no Ensino Secundário e a produção de
conteúdos digitais, estando ainda prevista a realização de um evento
final de divulgação de resultados da iniciativa.




