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AGENDA DIGITAL 
FEVEREIRO 2017

MENSAGEM
DO VEREADOR
Caro(a) Aguedense,

No novo ano de 2017, vamos continuar a recuperar a rede viá-
ria um pouco por todo o concelho, melhorando as acessibilida-
des a todos aqueles que cá moram e que nos visitam. 
Em Águeda vivemos um caso ímpar de êxito na edificação do 
Parque Empresarial do Casarão (PEC). Já são muitas as empre-
sas a iniciar as construções das suas unidades fabris e, a 18 de 
fevereiro, a Sahkti inaugura a sua unidade no Casarão, criando, 
desde já, mais de uma centena de postos de trabalho.
A nível desportivo, foi criado um programa de Desporto Adap-
tado no Centro de Marcha e Corrida de Águeda, possibilitando 
a prática desportiva a pessoas com mobilidade reduzida ou 
com deficiência.
Ainda no desporto, vai iniciar a construção do Centro de BTT 
em Recardães, inaugurámos o centro de atividades náuticas  
que servirá de apoio ao recém criado centro de formação des-
portiva (uma parceria com o Agrupamento de Escolas Águeda 
Sul) e será ainda dado início ao projeto do driving range, am-
pliando as nossas respostas desportivas para todos os prati-
cantes das mais diversas modalidades.

O Turismo continua a ser uma aposta da Autarquia e estamos 
já a preparar a próxima edição do AgitÁgueda, bem como no-
vas respostas turísticas para os aguedenses e para quem nos 
visita.
A nível cultural, o mês de fevereiro tem agendado mais um 
espetáculo das Sextas Culturais, com dose dupla, a 9 e 10 de 
fevereiro, que vai trazer a Águeda “Filho da Treta”, peça que es-
gotou a lotação do dia 10, levando o Executivo a criar uma nova 
data (dia 9) para que todos possam assistir a este espetáculo.

Fevereiro é também o mês do Carnaval. No dia 24 de fevereiro 
decorre o desfile das crianças das escolas e, no dia 26, o Carna-
val de Águeda. Venha para a rua e celebre connosco!

Edson Santos
Vereador do Turismo e Desporto da Câmara Municipal de Águeda
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Candidatura Prémio Águeda 21 
Águeda

O Prémio ÁGUEDA 21 faz parte da Agenda 21 Local deste Município, na qual toda 
a comunidade é chamada a apresentar iniciativas e/ou projetos que contribuem 
positivamente para a concretização dos 10 Compromissos de Águeda pela Susten-
tabilidade. 

Até dia 31 de março, podem apresentar candidatura ao Prémio ÁGUEDA 21 cidadãos 
que moram e/ou trabalham e/ou estudam no Concelho de Águeda, bem como orga-
nizações, designadamente estabelecimentos de ensino, empresas, entidades privadas 
sem fins lucrativos, organizações não-governamentais, associações e autarquias.

Para esta edição do Prémio são elegíveis as iniciativas e/ou projetos que tenham sido 
iniciados a partir de 1 de janeiro de 2016. Os vencedores podem ganhar até 2.000,00€ na 
categoria Organizações, e até 500,00€ na categoria Famílias.

Participe! Águeda 21 somos todos nós!

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

ATÉ 30 DE MARÇO DE 2017

Dia Mundial das Zonas Húmidas 

No dia 2 de fevereiro comemora-se o Dia Mundial das Zo-
nas Húmidas, data em que foi assinada, em 1971 a Con-
venção de Ramsar. 

Este ano o tema adotado é “A importância das Zonas Hú-
midas para a Redução do Risco de Catástrofes Naturais” 
constituindo-se como regulador dos ecossistemas ajudando 
antes, durante e depois de catástrofes naturais. O Município 
de Águeda, ciente do valor dos ecossistemas de zonas húmi-
das, tem vindo a desenvolver ações que visam a promoção 
e recuperação destes complexos habitats existentes no 
concelho. 
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SEXTA-FEIRA
      21H00

Águeda recebe Encontro de 
Participação do Orçamento 
Participativo Nacional

Sala Multiusos da Biblioteca Municipal 
Manuel Alegre

Águeda recebe, no próximo dia 3 de fevereiro, às 21 horas, 
na Sala Multiusos da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, um 
Encontro de Participação para recolha de ideias para Portu-
gal, no âmbito do Orçamento Participativo Nacional promo-
vido pelo Governo.

A sessão vai contar com as presenças da Ministra da Pre-
sidência da Modernização Administrativa, Maria Manuela 
Leitão, e da Secretária de Estado Adjunta da Modernização 
Administrativa, Graça Fonseca, e está aberto à participação 
de todos os cidadãos nacionais com idade igual ou superior 
a 18 anos.

A participação dos cidadãos na vida do país é um fator deci-
sivo para a qualidade da nossa democracia. Por isso, o Go-
verno decidiu criar um Orçamento Participativo de âmbito 
nacional, ao nível do Orçamento de Estado.

O Orçamento Participativo Portugal (OPP) tem como objeti-
vo construir um projeto de participação cidadã, que aproxi-
me as pessoas da política e que promova uma maior ligação 
e integração entre territórios, através de projetos de âmbito 
nacional. Através do OPP, as pessoas podem decidir como 
investir 3 milhões de euros nas áreas da cultura, ciência, 
agricultura, educação e formação de adultos, em Portugal 
continental, e nas áreas da justiça e da administração inter-
na, nas Regiões Autónomas.

A participação de todos, apresentando propostas e votan-
do em projetos, é muito importante. Pode participar através 
da apresentação de propostas e da votação em projetos. A 
apresentação de propostas decorre entre janeiro e abril e a 
votação decorre entre junho e setembro.

As propostas a apresentar devem ser específicas, delimitan-
do a sua execução e identificando os territórios abrangidos, 

de forma a possibilitar uma análise concreta e uma orça-
mentação rigorosa, e devem ser apresentadas em Encon-
tros Participativos como o realizado em Águeda para passa-
rem à fase da votação nacional. 

Participe com ideias para a sua região e para Portugal. 

O Orçamento Participativo Portugal é um processo demo-
crático, direto e universal, através do qual as pessoas de-
cidem sobre investimentos públicos em diferentes áreas 
de governação. Através do OPP as pessoas podem decidir 
como investir 3 milhões de euros.

Para mais informações consulte: http://opp.gov.pt

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



Águeda Educa
EB Prof. Artur Nunes Vidal

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

Dando continuidade ao projeto iniciado em 2014, a FAPAGUEDA – Fe-
deração Concelhia das Associações de Pais do Concelho de Águeda, 
em parceria com a Câmara Municipal de Águeda, levará a cabo, no dia 
17 de fevereiro de 2017, mais uma palestra no âmbito do projeto “Águe-
da Educa” pelas 21:00 horas, na Escola Básica Prof. Artur Nunes Vidal
No âmbito do Projeto Águeda Educa, irá realizar-se no próximo dia 17 de 
fevereiro uma nova sessão intitulada “Educar com regras desde o berço”. 
Esta será dinamizada pela Dra. Matilde Dias, Psicóloga e Mestre em Psicologia 
Clínica. 
A iniciativa destina-se à comunidade educativa em geral, com especial enfoque 
nos pais, Encarregados de Educação, Professores e Educadores e tem como ob-
jetivo dar pistas aos progenitores sobre regras de educação que podem ser aplica-
das desde o nascimento e ao longo da primeira infância.
Esta sessão está inserida no ciclo de palestras que se têm vindo a realizar, tendo a 
última sido dinamizada pela Dra. Cátia Vaz, Mestre em Educação Social, no passa-
do dia 20 de janeiro.
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SEXTA-FEIRASEXTA-FEIRA
      21H00

FILHO DA TRETA TOQUES DO CARAMULO
10.FEVEREIRO//TEATRO 10.MARÇO//MÚSICA

22H00



Corso Infantil de Carnaval
Organização: A Câmara Municipal de Águeda

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

No dia 24 de fevereiro, a Cidade de Águeda vai encher-se de cor, animação e muita 
alegria com mais um Corso Infantil de Carnaval, organizado pela Câmara Municipal. 

Todos os infantários e escolas do Concelho de Águeda vão participar no Desfile do 
Carnaval Infantil, com início às 14:30, na Praça do Município, e percorrerá as ruas de 
Águeda terminando no largo 1º de Maio.

Serão mais de 2000 crianças que acompanhadas pelos seus professores, educadores e 
auxiliares irão encher de cor e fantasia o coração da Cidade. Espera-se que à semelhan-
ça dos anos anteriores, as crianças mostrem que o seu mundo imaginário não conhece 
limites.

Aproxima-se o dia da folia e Águeda vai encher-se de foliões, pelo que a Autarquia 
convida-o a juntar-se a esta festa, prova de que a tradição permanece viva entre as 
gerações mais novas.

24
SEXTA-FEIRA
      14H30

Desfile de Carnaval 2017 
Organização: A Câmara Municipal de Águeda em parceria com a
Associação Sol Nascente
 Pelas ruas da cidade

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

Esta iniciativa destina-se a todos os Grupos ou Associações do Concelho de 
Águeda que tenham na sua génese uma instituição ou organização.
As inscrições podem ser efetuadas na Câmara Municipal de Águeda ou enviadas 
para o e-mail geral@cm-agueda.pt até ao dia 10 de fevereiro. As condições de 
participação e respetiva ficha de inscrição, que se anexam, estão disponíveis em 
www.cm-agueda.pt.
Salienta-se que, em caso de más condições atmosféricas, o Desfile será adiado para 
dia 28 de fevereiro (terça-feira).
A concentração do Corso será no estacionamento da Rua Joaquim Francisco de Oli-
veira (antiga P3).
O Desfile do ano de 2017 terá como temática associada o “Desporto”, sendo 
que a Autarquia irá valorizar as participações em função do cumprimento 
deste critério.
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POR FREGUESIA

3 FEV.  | PARADELA
O Sport Clube de Paradela reúne, no dia 3 de fevereiro, em 
assembleia-geral para apresentação e aprovação do rela-
tório de contas e atividades referentes ao ano de 2016.
A reunião será na sede do clube, a partir das 20.30 horas. 

4 FEV. |CASTANHEIRA DO VOUGA
A Banda Castanheirense reúne, no dia 4, às 21 horas, em 
assembleia-geral, para eleger os corpos sociais para o ano 
de 2017. No mesmo dia, aprecia e vota o relatório de con-
tas relativas a 2016.

04 FEV. | BARRÔ
O Centro Cultural de Barrô realiza, no dia 4 de fevereiro, 
às 20 horas, a Festa das Sopas, que tem lugar no Centro Cívico 
Adolfo Roque.
A ementa terá como “prato” principal a variedade de sopas 
e o evento tem como objetivo angariar fundos para o CCB.

05 FEV. | ÁGUEDA
O Conservatório de Música de Águeda realiza, no domin-
go (dia 5), o concerto de comemoração do 22º aniversário. 
O evento conta com a participação de alunos e professo-
res e tem início às 18 horas no Cine-Teatro S. Pedro.

10 FEV.  | TROFA
A Associação Cultural e Recreativa “Os Fidalgos da Trofa” 
reúnem em assembleia-geral, no dia 10 de fevereiro para 
apreciar e votar os seguintes pontos: relatório e contas de 
2016, plano de atividades de 2017 e aprovação de altera-
ção de cargos exercidos pelos elementos que compõem 
os órgãos sociais.

16 FEV.  |  BELAZAIMA DO CHÃO
O Centro Social de Belazaima do Chão realiza, no dia 16 
de fevereiro, uma assembleia-geral extraordinária, para 
eleição dos corpos sociais para o quadriénio 2017-2020.
A sessão decorre na sede da instituição, a partir das 
20.20 horas.

 17 FEV.  | AGUADA DE BAIXO
O Teatro Emergente de Aguada de Baixo sobe ao palco do 
Cine-Teatro S. Pedro, no dia 17 de fevereiro, às 21 horas, 
apresentando a peça Yerma, de Frederico Gacia Lorca.
 
17 FEV.  | ÁGUEDA
A Bela Vista comemora, no dia 18 de fevereiro, o seu 41º 
aniversário, com a realização de um jantar para todos os

 sócios e amigos da instituição, que continua a crescer de 
forma exponencial todos os anos.
 

19 FEV.  | RECARDÃES
A Junta de Freguesia de Recardães e Espinhel, com o 
apoio das associações, realiza, no dia 19 de fevereiro, o 
habitual Corso de Carnaval. A concentração está marcada 
para as 14 horas, no estaleiro da junta, em Recardães, e 
percorrerá algumas das ruas daquela localidade.
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FUTEBOL

2ª DIVISÃO DISTRITAL SENIORES 
– SÉRIE C (15H00)
Dia 12/02 
Valonguense-Oiã
Estarreja B-Macinhatense
LAAC-Requeixo
Rocas Vouga-Fermentelos
Beira Vouga-Mourisquense
 
Dia 19/02
Mourisquense-Águas Boas
Pessegueirense-Valonguense
Macinhatense-LAAC
Fermentelos-Beira Vouga
 
1ª DIVISÃO DE JUNIORES
(15H30)
Dia 11/02
Alba-Recreio de Águeda
 
Dia 18/02 
Recreio de Águeda-Paivense
 

JUNIORES – 2ª DIVISÃO – SÉRIE B
(15H30)
Dia 11/02
Ovarense-Fermentelos
Mourisquense-Esmoriz
Valonguense-Bustelo
 
Dia 18/02
Fermentelos-Oliveirinha
Cucujães-Mourisquense
Valonguense-Ribeira Azenha
 
1ª DIVISÃO JUVENIS
Dia12/02 (9h00)
Lourosa-Recreio de Águeda
 
18/02 (16h00)
Recreio de Águeda-Gafanha
 
JUVENIS – 2ª DIVISÃO – SÉRIE C
05/02
Mourisquense-NEGE (9h00)
Valonguense-Murtoense (10h00)
Macinhatense-Casa do Benfica de 
Aveiro (9h00)

11/02
 Avanca-Macinhatense (15h30)

12/02
Murtoense-Mourisquense (9h30)
Gafanha-Valonguense (9h00)

19/02
Mourisquense-Gafanha (9h00)
Valonguense-Casa do Benfica de Aveiro 
(10h00)
Macinhatense-Bonsucesso (9h00)
 
JUVENIS – 2ª DIVISÃO – SÉRIE D
Dia 04/02
Ol. Bairro-Fermentelos (16h00)
LAAC-JUve Force (9h00)

Dia 05/02
Bonsucesso-Recreio de Águeda B (11 h00)

LAAC-JUve Force (9)
 
Dia 12/02

Recreio de Águeda B-Bairrada Fut (9 h00)
Fermentelos-LAAC (10h30)
 
Dia 19/02
Pampilhosa-Recreio de Águeda B (9 h00)
Vaguense-Fermentelos (9h00)
LAAC-Oliveira do Bairro (9h00)

1ª DIVISÃO INICIADOS
Dia 12/02
Lourosa-Recreio de Águeda (11h00)
Mourisquense-Anta (11h00)
 
Dia 19/02
Recreio de Águeda-Mourisquense (11 horas)
 
INICIADOS – 2ª DIVISÃO – SÉRIE D
Dia 12/02
Oliveirense-Fermentelos (10h00)
Macinhatense-Mourisquense (11h00)
Oliveirinha-Valonguense (11h00)
 
Dia 19/02
Vista Alegre-Fermentelos (11h00)
Mourisquense-Casa do Benfica de Aveiro 
(11h00)
Valonguense-Macinhatense (10h00)
 
INICIADOS – 2ª DIVISÃO – SÉRIE E
Dia 12/02
Ribeira Azenha-LAAC (11h00)
Luso-Mourisquense (11h00)

Folga: Recreio de Águeda B
 
Dia 19/02
LAAC-Recreio de Águeda B (11h00)
Mourisquense-Juve Force (9h00)
 
1ª DIVISÃO DISTRITAL DE FUTSAL
Dia 11/02
ARCA-PARC (16h00)
 
Dia 18/02
Juventude de Canedo-ARCA (17h45)
 
2ª DIVISÃO DISTRITAL DE FUTSAL
Dia 11/02 – (17h30)
Travassô-Alquerubim
 
Dia 18/02 – (18h45)
Clube de Albergaria-Travassô

No fim de semana de 4 a 5 de fevereiro 
realização a 3ª eliminatória da Taça do 
Distrito, prova em que estão três clubes 
do Município de Águeda.

Os jogos são os seguintes:
 Valonguense-Paivense; 
Valecambrense-Mourisquense; 
Oliveira do Bairro-LAAC.

Todos estes jogos disputam-se no
domingo, dia 5, às 15 horas.
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EM DESTAQUE 

MÊS DE JANEIRO



EVENTO EM DESTAQUE 
NO MÊS DE JANEIRO

GOD DE JOAQUIM MONCHIQUE ESGOTOU CINE-TEATRO S. PEDRO

A peça de teatro “GOD”, que tem como 
protagonista Joaquim Monchique, foi 
a proposta cultural que a Câmara Mu-
nicipal de Águeda proporcionou nas 
Sextas Culturais de janeiro, tendo al-
cançado a lotação máxima do cine-te-
atro S. Pedro. 

Joaquim Monchique assumiu o papel de GOD (Deus) e a 
peça anunciou como vão as coisas pela terra. Ao constatar 
que não estão assim tão bem, vê-se obrigado a intervir no 
rumo da humanidade, de forma a tornar a vida mais aprazí-
vel. Para isso, conta, ao longo das 90 páginas de texto, com 
a ajuda dos seus arcanjos, Miguel e Gabriel, personagens 
interpretadas pelos atores Diogo Mesquita e Rui Andrade.

No final, o ator Joaquim Monchique não escondeu a satis-
fação de ter casa cheia para ver a sua peça “ao longo da 
noite, senti que estava com um público que gosta de teatro 
e fiquei muito sensibilizado com o carinho com que fomos 

recebidos”, afirmou, acrescentando que “estar a cumprir 30 
anos de carreira e conseguir esgotar uma sala como esta é, 
de facto, um motivo de orgulho”.

A Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Águeda, 
Elsa Corga, por seu lado, destacou o facto de “a peça ter por 
base 90 páginas de texto” e adiantou que “desde o início das 
Sextas Culturais que temos procurado trazer uma oferta di-
versificada e esta peça vai neste sentido”.
A próxima Sexta Cultural está marcada para o dia 10 de fe-
vereiro, com mais uma peça de teatro. “Filho da Treta” será 
a proposta da autarquia, cujos bilhetes estão já à venda nas 
Piscinas Municipais, na Biblioteca Municipal Manuel Alegre e 
no Cine-Teatro S. Pedro.

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

Fotografia: Mário Abreu
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