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SILVÉRIO REGALADO
Presidente da Câmara Municipal de Vagos

Caros Vaguenses,

No âmbito das funções que o executivo municipal desempenha, um dos gran-
des deveres que temos para com toda a população é garantir, por diversos 
meios, que a informação relativa ao trabalho desempenhado pela Câmara 
Municipal, nas suas múltiplas valências, chega, efetivamente, ao conhecimento 
dos nossos Munícipes.

Sendo verdade que a Câmara Municipal de Vagos tem apostado fortemente 
numa comunicação ampla e diversificada, através dos seus sites, das redes 
sociais que lhe estão afetas, da Agenda Viver e do recurso aos meios de co-
municação social à escala local, regional e nacional, sentimos que existe 
uma necessidade de criar um novo veículo informativo que possa condensar 
a informação mais relevante que foi realizada nos primeiros meses de 2022.

Para a prossecução deste objetivo, a Câmara Municipal de Vagos procede ao 
lançamento do Boletim Municipal.

Esta é uma publicação à qual quisemos dar a nobreza que merece, quer no 
que à imagem, materiais e conteúdos diz respeito.

Esta primeira edição do Boletim Municipal levará aos nossos concidadãos, 
diversas notícias sobre o trabalho que, empenhadamente, as nossas unida-
des setoriais têm levado a cabo, na execução da estratégia que tem norteado 
o executivo municipal, ou seja: o desenvolvimento pleno e harmonioso do 
concelho de Vagos.

Gostaria de destacar, neste começo de trajeto do Boletim Municipal, o início 
da requalificação e ampliação do Palacete Visconde de Valdemouro que, 
daqui a dois anos será uma referência arquitetónica e cultural, não só da vila 
de Vagos, mas de todo o concelho. Igualmente as obras de requalificação da 
Rua da Fonte, que permitirão que esta artéria privilegiada de ligação com as 
nossas praias tenha as melhores condições tanto para os automobilistas como 
para os seus moradores, assim como as obras realizadas na Zona Industrial 
de Vagos no sentido de requalificar os acessos, vias internas, com a criação 
de passeios e ciclovias para dotar este espaço das melhores infraestruturas.

Relativamente à Proteção Civil, saliência para o projeto Vagos Apoia a Ucrâ-
nia, através do qual prestamos auxílio a cerca de uma centena de refugiados 
provenientes daquele país. 

No setor do Ambiente, ao abrigo da Bandeira Azul, já vão sendo desenvolvidas 
várias atividades, ao mesmo tempo que apostamos na remoção da Erva-das-
-Pampas, numa ação financiada pelo Fundo Ambiental. 

Ao nível da Cultura e do Desporto, os primeiros meses do ano foram profícuos 
em termos de realizações e eventos e deles aqui vos daremos conta.

No Turismo, tão importante e estratégico para o nosso concelho, voltámos 
a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, num momento ímpar de 
promoção do nosso território e da nossa diversificada oferta turística.

Mas muito mais há para ler nesta primeira edição do Boletim Municipal que, 
estou certo, será do vosso agrado.

Desfrutem.

EDITO
RIAL
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As Praias da Vagueira e do Areão 
são novamente distinguidas 

com o galardão 
da Bandeira Azul - garantia 
de segurança e qualidade 

para os banhistas que 
visitam as nossas praias.

A atribuição deste galardão, que é da 
responsabilidade da Associação Ban-
deira Azul da Europa (ABAE), contempla 

a 34.ª Bandeira Azul à Praia da Vagueira 
e a 15.ª Bandeira Azul à Praia do Areão, 
premiando, deste modo, a qualidade 
ambiental destas zonas costeiras.
Para que esta distinção seja entregue 
são necessários alguns critérios e re-
quisitos, tais como: Informação e Edu-
cação Ambiental; Qualidade da Água; 
Gestão Ambiental e Equipamentos e 
Segurança e Serviços.
O período da Época Balnear, nas 

praias do município de Vagos, iniciou 
a 10 de junho e termina a 11 de setem-
bro de 2022. A Associação Bandeira 
Azul da Europa anunciou 393 praias 
com bandeira azul, distribuídas por 
102 Municípios. De realçar, em mais 
um ano, o crescimento contínuo e 
seguro das praias costeiras e fluviais, 
o que evidencia a aposta dos promo-
tores na qualidade destas zonas bal-
neares e das áreas envolventes.

O tema “Recuperação de Ecossiste-
mas” continua em 2022, uma vez que 
não se esgota num ano e porque a 
FEE e a ABAE estão alinhadas com 
a Década das Nações Unidas para 
a Recuperação dos Ecossistemas. A 
associação refere que este tema é 
incontornável, considerando que a 
degradação dos ecossistemas tem um 
impacto direto no bem-estar de cerca 
3,3 mil milhões de pessoas.

PRAIAS DA 
VAGUEIRA E AREÃO 
VESTEM NOVAMENTE DE AZUL

No início de janeiro, o 
Município de Vagos realizou 

a iniciativa de remoção da 
erva-das-pampas (Cortaderia 

selloana), na Quinta do Ega, no 
centro da Vila de Vagos, tendo 

no seu lugar já sido efetuada 
uma sementeira de gramíneas.

Esta foi uma atividade realizada ao 
abrigo do projeto “Vagos livre de Corta-
deria” que conta com o financiamento 
do Fundo Ambiental e que tem como 
objetivo a erradicação desta planta 
invasora causadora de inúmeros pro-
blemas a nível ambiental, económico 
e até de saúde. 
Tendo como finalidade o cumprimen-
to deste desígnio o Município de Vagos 
foi convidado, em 2021, a fazer parte 
de uma estratégia transnacional para 
a erradicação e controlo da erva-das-
-pampas, intitulado “LIFE+Stop Corta-

deria – medidas urgentes para contro-
lar a propagação da erva-das-pampas 
no Arco Atlântico”, no âmbito da qual 
foi criado um grupo de trabalho que 
pretende funcionar como fórum de 
discussão e troca de experiências e 
metodologias. O referido grupo elabo-
rou a Estratégia Transnacional de luta 
contra a Cortaderia selloana no Arco 
Atlântico e o Manual de Boas Práticas 
para o controlo desta planta invasora.
De ressaltar que, ao abrigo do Decre-
to-Lei nº 92/2019, está estabelecido o 
regime jurídico aplicável às espécies 
exóticas. Neste decreto, a erva-das-
-pampas é designada como espécie in-
vasora em Portugal, sendo que o artigo 
16º, relativo à interdição de espécies 
invasoras, determina a proibição de 
detenção, cultivo, criação, comercia-
lização, introdução na natureza e o re-
povoamento de espécies listadas, sob 
pena de contraordenações diversas.

PROJETO
“VAGOS LIVRE DE CORTADERIA” 

CORTADERIA SELLOANA
ATENÇÃO REDOBRADA

É possível que, nesta altura do ano, 
a erva-das-pampas comece a florir. 
Será então a altura para começar a 
cortar os penachos desta invasora, 
para evitar que se formem as semen-
tes. Relembramos que cada exem-
plar pode produzir cerca de 1 milhão 
de sementes. É bem certo que nem 
todas darão origem a novas plantas, 
mas… mais vale prevenir do que re-
mediar! É que, uma vez instalada, a 
dificuldade para nos vermos livres 
dela é maior. Os prejuízos para os 
proprietários, dos terrenos invadi-
dos pela Cortaderia, são grandes e 
não nos podemos esquecer que esta 
planta pode causar alergias. 
Caso tenha alguma dúvida, não he-
site – entre em contacto connosco!

ambiente
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cidadão

A Câmara Municipal de Vagos tem 
ao dispor dos munícipes o Balcão 
Único do Prédio (BUPi), um projeto 
no âmbito de uma candidatura da 
Comunidade Intermunicipal da Re-
gião de Aveiro (CIRA) ao Programa 
Operacional Regional do Centro – 
CENTRO 2020.

A inscrição dos terrenos nas Finanças 
(Autoridade Tributária e Aduaneira) 
não é suficiente para garantir a pro-
teção dos direitos de propriedade. 
Para isso, os terrenos devem estar 
também registados na Conservató-
ria do Registo Predial. Ou seja, para 
garantir a proteção dos seus direitos, 
o proprietário deve assegurar o seu 
registo na Conservatória e inscrever 
a sua titularidade. Os terrenos rústi-
cos ou mistos identificados no BUPi 
serão registados na Conservatória do 
Registo Predial, de forma gratuita, 
regime excecional que irá vigorar até 
janeiro de 2025.

Para efetuar o registo do prédio no 
Balcão BUPi, os proprietários deve-
rão fazer-se acompanhar pelo car-
tão de cidadão, respetiva Caderneta 
Predial com o número da matriz que 
pretende registar e indicar ao técnico 
habilitado do município a localiza-
ção da propriedade, delimitando-a 
no mapa.

Efetue a sua marcação de atendi-
mento através do:
Telefone: 234 799 600 
ou por e-mail: para bupi@cm-vagos.pt. 

O horário de atendimento:
De segunda a sexta-feira, das 9h00 
às 17h00.

Toda a informação encontra-se 
disponível em: 
https://bupi.gov.pt/

BUPI 
BALCÃO ÚNICO DO PRÉDIO 
Nos serviços da Câmara Municipal de Vagos
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cultura

Ao abrigo da candidatura “Em Nome 
do Espírito Santo”, partilhada pelos 
Municípios de Vagos, Alenquer e Tor-

res Novas, a programação cultural da 
Biblioteca Municipal João Grave esteve 
reforçada em eventos e em qualidade, 
na promoção de diversas formas de 
arte tanto no interior como no exterior 
da Biblioteca Municipal João Grave.
Desta forma, no átrio da Biblioteca 
Municipal esteve patente, no mês de 
abril, a “ESTNONEST”, uma instalação 
artística alusiva ao tema “Império do 
Espírito Santo”. A instalação imple-
menta uma leitura artística dentro do 

contexto do culto e celebrações do Im-
pério do Espírito Santo e compreende 
uma estrutura escultórica piramidal 
assimétrica e uma imagem em movi-
mento (painel vídeo) complementada 
com testemunhos áudio de praticantes 
deste credo e celebração.
O Império do Espírito Santo representa 
uma revalidação e uma tentativa de 
implementação da doutrina liberta-
dora do cristianismo original: “somos 
todos iguais sob o olhar de Deus e não 

há hierarquia social ou económica que 
se sobreponha a esta entre a humani-
dade”, de José Barbieri. 
Decorreram, ainda, uma série de ati-
vidades com destaque para a teatra-
lização da obra. 
No mês de abril foram muitos os moti-
vos para visitar a Biblioteca Municipal 
João Grave assistindo a excelentes 
momentos culturais.

Este evento pretendeu exaltar a cul-
tura nas suas diversas vertentes com 
música, literatura, artes plásticas, 
teatro, artes visuais, entre muitas 
outras manifestações artísticas que 
permitiram o enriquecimento cultu-

ral da comunidade vaguense.
No primeiro dia, o evento contou 
com uma interpretação musical da 
Brass Band, seguida da atividade 
“Raku – Queima de Vidrado”, por 
João Domingos.
No dia 26 de março, a Biblioteca Mu-
nicipal recebeu diversas atividades: 
a hora do conto com a história “Gira 
Contos”; a apresentação do livro de 
Filipe Calhau, intitulado “Um ensaio 
sobre a atitude filosófica”; a “Ofici-
na de colares de flores”, com Maria 
Luís Mateus; a apresentação do livro 
“O caminho dos Burros”, de Paulo 
Moreiras; o espetáculo de VideoMa-
pping, ao abrigo da Programação 
Cultural em Rede “Os Nossos e os 
Vossos pela Cultura”, financiado 
pelo Portugal 2020, com projeções 

de imagens identitárias do Município 
de Vagos.
No último dia, decorreu uma Oficina 
de Teatro, a Oficina de Macramé, um 
momento de animação musical com 
interpretação de Nuno Cipriano, a 
reposição do espetáculo de VideoMa-
pping e a música de Une Samba, com 
sonoridades de Portugal e do Brasil. 
Ainda, durante os três dias, em per-
manência, estiveram patentes a Feira 
do Livro, o Artesanato e a Exposição 
de Flores.
Para a Vereadora da Cultura, da Câ-
mara Municipal de Vagos, Dulcínia 
Sereno, “este foi um evento diferen-
ciador e que conseguiu integrar di-
versas demonstrações culturais, por 
forma a ir ao encontro das expetativas 
dos vaguenses.”

ENTRE FLORES, LIVROS E ARTES

ABRIL 
FOI MÊS DE MUITA CULTURA

De 25 a 27 de março, o Município de Vagos levou a cabo a iniciativa Entre Flores, Livros e 
Artes, que decorreu no largo da Biblioteca Municipal João Grave. 
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CONCURSO INTERMUNICIPAL DE LEITURA 

da região de Aveiro (CIL)
O Concurso Intermunicipal de Lei-
tura (CIL) é organizado pela Rede de 
Bibliotecas da Região de Aveiro e é 
dirigido ao 1º, 2º e 3º ciclo e Ensino 
Secundário. Este concurso surge no 
âmbito do trabalho colaborativo dos 
onze Municípios, com o intuito de pro-
porcionar, à comunidade educativa 
uma oportunidade renovada de esti-
mular, nos alunos, o gosto pelo livro 
e pela leitura.
A organização da edição, deste ano, 
coube ao Município de Estarreja em 
parceria com a Rede de Bibliotecas da 
Comunidade Intermunicipal da Região 
de Aveiro.
No dia 23 de abril de 2022, decorreu, no 
Auditório do Cineteatro de Estarreja, 
a Final Intermunicipal do Concurso 
de Leitura. Leonor Augusto Rosete, 
da EB 1 de Calvão do Agrupamento 
de Escolas de Vagos, venceu a final 
Intermunicipal, ao nível do 1º ciclo.
Na fase intermunicipal, participaram 
os alunos vencedores das fases muni-
cipais, de cada um dos Municípios da 

CIRA, num total de 44 alunos, 11 por 
cada ciclo escolar. 
Para além de Leonor Rosete, desta-
que para os restantes representantes 
de Vagos nesta fase intermunicipal, 
nomeadamente: Leonardo Bouça Vi-
torino da EB 2/3 Dr. João Rocha (Pai) 
– 2º Ciclo; Tomás Rodrigo Parracho 
da Escola Secundária de Vagos – 3º 
Ciclo e Fátima Ferreira Santos da Es-
cola Secundária de Vagos – Ensino 
Secundário.
Os prémios atribuídos pela Comunida-
de Intermunicipal da Região de Aveiro 

foram distribuídos de acordo com a 
classificação final dos concorrentes, 
de cada ciclo de ensino: 1º lugar um 
cheque no valor de 250 €; 2º lugar um 
cheque no valor de 150€; 3º lugar um 
Cheque no valor de 100€.
Todos os alunos e escolas concorren-
tes tiveram direito a um certificado 
de participação.
O CIL - Concurso Intermunicipal de 
Leitura, realiza-se anualmente e é 
dirigido a todos os estabelecimentos 
de ensino das redes pública e privada 
dos onze Municípios que compõem 

a Comunidade Intermunicipal da 
Região de Aveiro.  Os objetivos do 
concurso são, principalmente, pro-
mover e desenvolver o prazer pela 
leitura, confluindo para o estímulo 
da capacidade de leitura das crian-
ças e jovens, durante o percurso es-
colar, do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
ao Ensino Secundário.
O Município de Vagos congratula to-
dos os participantes, nesta atividade, 
que tem por finalidade estimular jun-
to dos mais novos o tão necessário 
hábito de leitura.

Esta é uma iniciativa que tem como 
objetivo juntar expositores prove-
nientes do concelho assim como de 
outros pontos da região, no sentido 
de valorizar o artesanato e promover 
os valores patrimoniais, culturais e tu-
rísticos do Concelho de Vagos, assim 
como a promoção, venda, compra e 
troca de velharias, antiguidades e co-
lecionismo, designadamente artefatos 
etnográficos, bibelots, quinquilharias, 
livros, discos, jornais, revistas, selos, 
postais, moedas, relógios, máquinas, 
mobiliário, artigos para o lar e peças 
de arte, entre muitos outros que quem 
visitar a FaaVa poderá encontrar.

Na primeira edição, participaram 
aproximadamente 40 expositores, 
sendo que este número foi largamen-
te ultrapassado nas duas edições pos-
teriores. Este certame, com entrada 
gratuita para o público, contou com 
diversos momentos de animação cul-
tural proporcionando, a quem por 
lá passou, bastante entretenimento 
e convívio.
 Realçamos que a inscrição para ex-
positores, durante o ano de 2022, é 
gratuita. 
Não perca as próximas edições da 
FaaVa, com mais novidades e muita 
animação! 

NO PRIMEIRO DOMINGO DE CADA MÊS, 
VAMOS TODOS À FAAVA!

A FAAVA - FEIRA DE ARTESANATO E ANTIGUIDADES DE VAGOS TEVE A SUA INAUGURAÇÃO NO DIA 3 DE ABRIL DE 2022.

O evento, organizado pelo 
Município de Vagos com 
a colaboração do Núcleo 
Empresarial de Vagos 
(NEVA), decorre todos os 
primeiros domingos de 
cada mês, entre as 09h00 e 
as 18h00, na Pérgola 
situada no centro 
da vila de Vagos.
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FOI GRANDE A FESTA DO 
CORTA-MATO ESCOLAR 
NA QUINTA DO EGA

O espetáculo do automobilismo 
voltou ao concelho de Vagos, 
nos dias 19 e 20 de março de 

2022, com a terceira edição do 
Rali da Bairrada.

O evento que teve, neste ano, o seu 
momento de consolidação após a ex-
celência que pautou as duas primei-
ras edições, deu um brilho especial a 
uma região que já ganhou raízes na 
competição automóvel. Este é um 
rali que já é uma marca de Vagos e do 
próprio território bairradino.
Destaque para o facto de o conce-
lho de Vagos ter acolhido a primeira 
prova pontuável para o Campeonato 
Start Centro de Ralis, introduzido 
este ano pela Federação Portuguesa 
de Automobilismo e Karting (FPAK), 
Desafio Kumho de Portugal, Kia Rali 
CUP e Rali Extra. 
Ao longo dos dois dias de competi-

ção, mais de três dezenas de equipas 
disputaram a terceira edição do Rali 
da Bairrada percorrendo os belos ce-

nários do concelho de Vagos que re-
cebeu nove classificativas de asfalto, 
divididas entre sábado e domingo. 

O primeiro dia desta edição do Rali 
da Bairrada teve um balanço bas-
tante positivo. Desportivamente, a 
primeira prova do Campeonato Start 
Centro de Ralis concluiu-se com a vi-
tória da dupla Jorge Carvalho/ Rodrigo 
Pinheiro em Peugeot 208 R2.
O evento fechou em grande estilo a 
edição 2022 do Rali da Bairrada, com 
uma manhã e um início de tarde de 
provas espetaculares, que culminaram 
na vitória da dupla espanhola forma-
da pelos irmãos Jorge Perez e Angel 
Perez, em Porsche 997 GT3 CUP, que 
foi celebrada por centenas de espeta-
dores no Largo do Tribunal de Vagos.
Mais um grande momento de uma 
prova que, cada vez mais, se afirma 
no mapa do automobilismo.
Esta foi uma organização do Municí-
pio de Vagos, do Clube Automóvel do 
Centro e da Promolafões, sob a égide 
da FPAK.

RALI DA BAIRRADA: MARCA DE EXCELÊNCIA
EM VAGOS E NO TERRITÓRIO BAIRRADINO

Realizou-se, na manhã de 
segunda-feira, dia 7 de março, 

na Quinta do Ega, no centro da 
Vila de Vagos, a fase CLDE Aveiro 

do Corta-Mato Escolar, 
numa organização do Desporto 

Escolar com o apoio do 
Município de Vagos.

Num evento que foi brindado por 
muito sol, os estudantes provenientes 
de escolas do distrito de Aveiro, foram 
chegando na expetativa de conse-
guirem o melhor resultado possível.
Rapidamente, o cenário verde da 
Quinta do Ega ganhou tonalidades 
mais coloridas, à medida que o(a)s 

atletas iam envergando os equipa-
mentos de cada uma das escolas que 
participaram neste evento. A primeira 
categoria a correr foi a de Iniciados 
Femininos. Uma prova renhidamente 
disputada, com Joana Ferreira da EB 
Prof. Artur Nunes Vidal, do concelho 
de Águeda, a levar de vencida Maria 
Paixão da EB João Afonso, de Aveiro, 
por escassos 5 décimos. 
No que diz respeito à vertente masculi-
na, a competição ainda foi mais dispu-
tada, com Duarte Vilas Boas, também 
da EB Prof. Artur Nunes Vidal, a triunfar 
sobre Simão Flôr da Escola Secundária 
Júlio Dinis de Ovar, por apenas 4 déci-
mos. Após as primeiras duas provas, foi 
o momento para entregar as primeiras 
medalhas. Na categoria Juvenil, que 
iniciou pela vertente feminina com 
uma vitória confortável de Beatriz 
Azevedo em representação da EB Dr. 
Acácio de Azevedo, do concelho de 
Oliveira do Bairro, deixando, no se-
gundo posto, a colega de escola Hanifa 
Khatib e em terceiro Beatriz Pequeno, 
do Colégio de Calvão (Vagos). 

Por equipas, vitória para a EB. Dr. 
Acácio de Azevedo, deixando a avei-
rense Secundária Mário Sacramento  
na segunda posição e a aguedense 
Secundária Marques de Castilho na 
terceira posição. Já perto da hora 
de almoço, a última prova (Juvenil 
Masculino) prometia muita emoção 
e não defraudou. 
Depois de uma forte competitivida-
de, a vitória recaiu no aguedense 
Daniel Cruz da Escola Secundária 
Marques de Castilho, deixando, no 
segundo lugar, Eduardo Beça da 
Escola secundária Júlio Dinis e em 
terceiro lugar, Manuel Santos da Es-
cola Professor Vasconcellos Lebre 
(Mealhada). Por equipas, vitória para 
a EB. Dr. Acácio de Azevedo, com o 
Colégio Nossa Senhora da Apresen-
tação de Calvão (Vagos) em segundo 
lugar, com o pódio a fechar com a 
Escola Secundária Padre António 
Morais Fonseca.
Uma manhã em cheio com o Municí-
pio de Vagos a ser a capital do Corta-
-Mato Escolar no Distrito de Aveiro.
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Nos dias 29 e 30 de abri de 2022, 
decorreu, no Estádio Municipal, em 
Vagos, o XVI MEGA SPRINTER, que en-
volveu a participação de 600 alunos 
apurados nas provas levadas a cabo 
pelas coordenações locais e regionais 
do Desporto Escolar, do Norte, Cen-
tro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e 
do Algarve, sendo que, nesta edição, 
também estará presente uma comiti-
va dos Açores.
Situado entre o mar, a floresta e a 
ria, o município de Vagos ofereceu 
excelentes condições para acolher 
mais uma edição do MEGA SPRIN-
TER, constituído por várias ativi-
dades competitivas, associadas às 
diferentes disciplinas do Atletismo, 
designadamente: Estafeta Mista 8 
X (5 X 14m) – Infantis B e Iniciados; 
Mega Sprint – Infantis B e Iniciados; 
Mega Salto – Infantis B e Iniciados; 
Mega KM – Infantis B e Iniciados; 
Mega Lançamento – Iniciados; Mega 
Lançamento de Precisão – Alunos em 

Cadeiras de rodas – Escalão único. 
Este projeto resulta de uma parceria 
existente entre a Federação Portugue-
sa de Atletismo e o Desporto Escolar 
(na missão que lhe está estabelecida, 
no âmbito da Direção-geral de Edu-
cação e da Direção-Geral dos Esta-
belecimentos Escolares), tendo por 
objetivo motivar e sensibilizar todos 
os alunos para a prática do Atletismo 
e, deste modo, promover a deteção de 
talentos nas diferentes disciplinas que 
compõem o MEGA SPRINTER, abran-
gendo toda a população estudantil 
dos 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico e 
Ensino Secundário. No presente ano 
letivo 2021/2022, ao longo das diferen-
tes fases escolares, locais e regionais, 
participaram mais de 15.000 alunos, 
envolvendo também muitas centenas 
de professores que estiveram envolvi-
dos na organização e enquadramento 
das atividades competitivas. 
A última edição ocorreu em 2020, 
tendo sido interrompida por causa 
dos constrangimentos decorrentes da 
pandemia da COVID. Este retorno é as-
sumido como de grande importância 
estratégica para a modalidade e para o 
Desporto Escolar, sendo que a expeta-
tiva gerada por alunos, professores e 
parceiros foi assumidamente elevada. 

No dia 29 de abril, no MEGA SPRIN-
TER 2022, decorreram competições 
referentes à 1ª jornada da prova que 
contou com a presença das entida-
des representativas do Ministério de 
Educação, do Município de Vagos e 
das estruturas desportivas regionais 
e nacionais convidadas para o efeito
No dia 30 de abril, os alunos voltaram 
às competições das diferentes disci-
plinas, referentes à 2ª jornada, onde 
foram apurados os vencedores e rea-
lizadas as consequentes cerimónias 
de entrega de prémios.
O evento encerrou com um almoço 
convívio entre todos os participantes, 
que decorreu na Escola Secundária 
de Vagos.

O MEGA SPRINTER é um dos projetos 
mais importantes do calendário 
desportivo anual do Programa do 
Desporto Escolar, sendo que foi “apa-
drinhado” por atletas e ex-atletas 
de grande relevo desportivo e com 
currículo internacional, como são 
os casos de Arnaldo Abrantes, Fran-
cis Obikwelu, Naíde Gomes, Nelson 
Évora, Rui Silva, Marco Fortes, entre 
outros. 
Esta competição é organizada pela 
Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares - Direção de Serviços da 
Região Centro, sob a égide da Dire-
ção-Geral da Educação – Divisão do 
Desporto Escolar.

600 ALUNOS PARTICIPARAM NO 
MEGA SPRINTER 2022 
no Estádio Municipal em Vagos
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XVI TORNEIO ABERTO CONCELHO DE VAGOS 
Jovens talentos nacionais deram espetáculo em Vagos

Decorreu, nos dias 19 e 20 de fevereiro de 2022, 
o XVI Torneio Aberto Concelho de Vagos em ténis de mesa. 

A competição, organizada pelo Mu-
nicípio de Vagos e pelo Vagos Sport 
Clube, sob a égide da Federação Por-
tuguesa de Ténis de Mesa, decorreu 
no Pavilhão Municipal de Vagos e 
congregou 38 clubes inscritos num 
total de cerca de 400 atletas prove-
nientes do continente e ilhas, nas 
classes de sub-10, sub-12, sub-15 e 
sub-19, realizando provas que pon-
tuaram para cada uma das catego-
rias respetivas, para a classificação 
nacional dos atletas e para o Torneio 
800. Estiveram presentes os melho-
res mesatenistas nacionais de cada 
uma das classes que proporcionaram 
belos momentos de ténis de mesa e 
que transformaram Vagos na capital 
da modalidade nos escalões de for-
mação durante os dias de sábado e 
de domingo.
No sábado, evoluíram as classes de 
sub-10 e de sub-15 que, após um for-
te dia de competição, haveriam de 

consagrar como vencedores Núria 
Madeira do CTM de Vila Real na cate-
goria sub-10 feminina e Tiago Morais 
do ACM Madeira na vertente masculi-
na. No que diz respeito ao escalão de 
sub-15, destaque para Mariana Costa, 
do Canidelo na variante feminina e 
para Tiago Olhero, do CCR Arrabães, 
em masculinos.
O domingo foi dedicado às classes 
de sub-12 e sub-19. Devido à maior 
experiência e capacidade física dos 
atletas em cada uma das 18 mesas de 
jogo, preparadas no Pavilhão Munici-
pal de Vagos, a competição foi intensa 
e espetacular e, depois de um dia de 
fortes emoções, sobressaíram Inês 
Calixto, do CTM de Mirandela, em 
sub-12 femininos e Renato Rosário, 
do Juncal, em masculinos. Na classe 
sub-19, na vertente feminina, Mariana 
Costa repetiu a vitória obtida no dia 
anterior, na classe sub-15, enquanto 
que, no setor masculino, o grande 

vencedor foi Alexandre Queirós, do 
CCR Arrabães.
O balanço deste XVI Torneio Aberto é 
extremamente positivo quer do ponto 
de vista da organização, quer na faceta 
competitiva, com o Pavilhão Municipal 

Dr. João Rocha a registar boas moldu-
ras humanas tanto no sábado como no 
domingo.
Parabéns a todos os competidores pelo 
esforço e desempenho demostrado num 
fantástico fim de semana desportivo.

desporto
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educação

A Educação é um dos principais 
motores do progresso das 

sociedades modernas e 
apenas a implementação 

de políticas que promovam 
o desenvolvimento da 

capacidade de participação 
crítica, ativa e responsável, de 

todos os cidadãos, podem 
garantir um desenvolvimento 

sustentável e sustentado.

O propósito da educação é promover 
a construção do conhecimento apre-
sentando-se, deste modo, como um 
fator inerente ao nosso crescimento 
e que, portanto, deverá ocorrer ao 
longo de toda a vida.
É importante ter presente que a edu-
cação ocorre de forma informal nas 
interações e experiências de vida e 
que o acesso à informação contribui 
para a construção do conhecimento, 
para o crescimento individual e que 
esse crescimento contribui para o 
desenvolvimento das comunidades.
Entendemos o papel estratégico da 
Educação para o desenvolvimento 
social, assumindo as competências 
decorrentes do quadro legal em vi-
gor e arrogando outras que vão para 
além do papel do Município de Vagos 
enquanto mero executor local de po-
líticas centrais.
O Município adota a postura de um 
parceiro ativo da Escola e da Educação, 
trabalhando ao seu lado para promo-
ver uma política local que responda 
às reais necessidades dos restantes 
parceiros da comunidade educativa.

PROGRAMAS EDUCACIONAIS

O desenvolvimento dos programas 
municipais na área setorial da Edu-
cação visa não só a execução das 
competências legais atribuídas como, 
ainda, a visão do papel estratégico 
do Município enquanto parceiro da 
comunidade educativa.
Estes programas visam dar resposta 

às necessidades sentidas pelas fa-
mílias e pela Escola, demonstrando 
a vontade do Município de assumir 
a Educação como uma prioridade 
comum a todos.
Estes são a expressão visível dos 
esforços efetuados para criar as 
melhores condições para o desen-
volvimento de todos os cidadãos.

1 - PROGRAMA DE 
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES

Implementado em todos os estabe-
lecimentos de ensino do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico, este programa garante 
o fornecimento de refeições de qua-
lidade a todos os alunos deste nível 
de educação.
Traduzido na oferta de um serviço diá-
rio de almoço, saudável e equilibrado, 
elaborado atendendo às necessida-
des das crianças, e na comparticipa-
ção do custo das refeições, de acordo 
com a situação socioeconómica dos 
agregados familiares dos alunos.
As refeições são comparticipadas pela 
Câmara Municipal de Vagos, pelo Mi-
nistério da Educação e da Ciência e 
pelas famílias, de acordo com o esca-
lão de Ação Social Escolar:
• Escalão A: Refeição Gratuita
• Escalão B: € 0,73
• Sem Escalão: € 1,46

Para ter acesso ao serviço de refeição 
é necessário o preenchimento do 
formulário de inscrição que deve ser 
entregue, preferencialmente, através 
de email:
inscricoes@cm-vagos.pt, podendo o 
formulário ser preenchido de forma 
digital.
O formulário poderá ser, também, 
entregue presencialmente, junto do 
Serviço de Educação, na Secretaria 
do Agrupamento de Escolas de Vagos, 
devendo a entrega ser agendada dos 
seguintes contactos: 
inscricoes@cm-vagos.pt 
ou 924 437 538.

O prazo de inscrição decorre entre 
19 de abril e 15 de julho de 2022, de-
vendo as inscrições ser renovadas 
anualmente.

A desistência deve ser comunicada 
ao Serviço de Educação da Divisão 
de Educação, Desporto e Juventude 
através dos contactos existentes.

2 - ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E 
APOIO À FAMILIA

As Atividades de Animação e Apoio 
à Família possibilitam o acesso ao 
fornecimento diário de refeições, 
assim como, o prolongamento de 
horário das 15h30 às 18h00 e nas in-
terrupções letivas das 9h00 às 18h00 
de acordo com as necessidades das 
famílias.
As Atividades de Animação e Apoio 
à Família são desenvolvidas em par-
ceria com o Agrupamento de Escolas 
de Vagos e Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do concelho, 
visando proporcionar às crianças um 
tempo de atividade lúdica e criativa, 
garantindo o tempo de permanência 
e guarda das crianças adequado às 
necessidades dos agregados fami-
liares.
Para ter acesso ao serviço referido 
é necessário o preenchimento do 
formulário de inscrição que deve ser 
entregue, preferencialmente, através 
de email: 
inscricoes@cm-vagos.pt, podendo o 
formulário ser preenchido de forma 
digital.
O formulário poderá ser, também, 
entregue presencialmente, junto do 
Serviço de Educação, na Secretaria 
do Agrupamento de Escolas de Va-
gos, devendo a entrega ser agendada 
dos seguintes contactos: 
inscricoes@cm-vagos.pt 
ou 924 437 538.

O prazo de inscrição decorre entre 
19 de abril e 15 de julho de 2022, 
devendo as inscrições ser renovadas 
anualmente.

A desistência deve ser comunicada 
ao Serviço de Educação da Divisão 
de Educação, Desporto e Juventude 
através dos contactos existentes.

3 - ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO 
CURRICULAR

O programa de Atividades de Enri-
quecimento Curricular pretende im-
plementar um conjunto de ativida-
des de enriquecimento do currículo, 
favorecendo uma abordagem lúdica 
e promovendo um desenvolvimento 
completo dos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico.
O Município de Vagos implementa 

as Atividades de Enriquecimento 
Curricular, em parceria com o Agru-
pamento de Escolas de Vagos, em 
todas as escolas do 1.º Ciclo do En-
sino Básico, sendo desenvolvidas as 
seguintes atividades:

• Atividade Física e Desportiva: do 
1.º ao 4.º anos

- Natação (4.º ano)
• Atividades Lúdico-expressivas: do 
1.º ao 4.º anos

- Incluindo entre outras a Expres-
são Corporal (Dança e Drama) e 
a Expressão Plástica

Para ter acesso ao serviço referido, 
é necessário o preenchimento do 
formulário de inscrição que deve ser 
entregue, preferencialmente, através 
de email (inscricoes@cm-vagos.pt), 
podendo o formulário ser preenchi-
do de forma digital.
O formulário poderá ser, também, 
entregue presencialmente, junto do 
Serviço de Educação, na Secretaria 
do Agrupamento de Escolas de Va-
gos, devendo a entrega ser agendada 
dos seguintes contactos: inscricoes@
cm-vagos.pt 
ou 924 437 538.

O prazo de inscrição decorre entre 
19 de abril e 15 de julho de 2022, 
devendo as inscrições ser renovadas 
anualmente.

A desistência deve ser comunicada 
ao Serviço de Educação da Divisão 
de Educação, Desporto e Juventude 
através dos contactos existentes.

PROGRAMA 
Educacional
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educação

O Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de 
março, na sua redação em vigor, indi-
ca como objetivos da atribuição dos 
apoios da ação social escolar a pre-
venção da exclusão social e do aban-
dono escolar e a promoção do sucesso 
escolar e educativo, de modo a  que 
todos os alunos, independentemente 
das suas condições económicas, cul-
turais e familiares, possuam os meios 
necessários para o cumprimento da 
escolaridade obrigatória.
Os subsídios da ação social escolar 
são formas de apoio, destinadas 
aos alunos inseridos em agregados 
familiares economicamente desfa-

vorecidos e que, por esse motivo, ne-
cessitam de comparticipações para 
fazer face aos encargos diretos com 
a escolaridade obrigatória. 
A Câmara Municipal de Vagos, no âm-
bito das suas competências, relati-
vamente à atribuição dos subsídios 
da Ação Social Escolar, informa que 
poderão apresentar candidatura aos 
Auxílios Económicos, todos os alu-
nos carenciados, que vão frequentar, 
no ano letivo 2022/2023, o Ensino 
Pré-escolar, os 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e 
o Ensino Secundário. 
Ao candidatar-se a este auxílio eco-
nómico, o/a encarregado/a de edu-

cação pode beneficiar, para o seu/
sua educando/a, dos apoios para o 
Material Escolar, Visitas de Estudo, 
e para a Alimentação (almoço), gra-
tuitos ou comparticipados (pagando 
metade do valor fixado), no ano leti-
vo em causa, desde que o/a aluno/a 
beneficie do subsídio da Ação Social 
Escolar no Escalão A ou Escalão B, 
respetivamente.

PARA REQUERER O SUBSÍDIO DA 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR:

A candidatura poderá ser efetuada 
em formato digital, sendo necessário 

o registo nos Serviços Online (www.
cm-vagos.pt/p/servicos-online), atra-
vés do preenchimento do Boletim de 
Candidatura, que ali se encontra dis-
ponível, e da submissão das cópias 
dos documentos indicados.
Para apoio presencial no processo de 
registo nos Serviços Online deverá 
agendar o seu atendimento presen-
cial na Secretaria do Agrupamento 
de Escolas de Vagos, através do email 
inscricoes@cm-vagos.pt ou através 
do telefone 924 437 538.
O prazo definido para a entrega das 
candidaturas decorre entre os dias 
2 de maio a 29 de julho de 2022.

O boletim de candidatura deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:
 
• Declaração emitida pela Segurança Social referente ao ano civil em curso (2022), que certifique o Escalão 

do Abono de Família do/a aluno/a.
• Declaração de constituição do agregado familiar emitida pela Autoridade Tributária.
• Recibos de vencimento dos elementos do agregado, que trabalhem por conta de outrem, referentes ao 

mês de março ou outro mês do ano civil em curso (2022).
• Histórico emitido pela Segurança Social, que identifique os rendimentos auferidos, a qualquer título, 

no ano transato (2021) e 1.º semestre do ano civil em curso, de todos os elementos maiores de 18 anos.
• Declaração de IRS e correspondente nota de liquidação, referente ao ano transato ou última Declaração 

entregue, de todos os elementos do agregado que exerçam atividade remunerada ou que, sendo pen-
sionistas, estejam obrigados ao seu preenchimento.

• Declaração, passada pelo Centro de Emprego, que confirma a inscrição para emprego, se aplicável.
• Declaração da Segurança Social com informação do montante do subsídio de desemprego recebido, 

com indicação do início e do termo, se aplicável.
• Declaração da Segurança Social com a indicação da não atribuição desse subsídio, se aplicável.
• Documento único de cobrança do IMI, referente ao ano transato, emitido pela Autoridade Tributária e 

Aduaneira, se aplicável.
• Recibo de renda de casa, no caso de o agregado residir em habitação arrendada;
• Sentença judicial da regulação das responsabilidades parentais, se aplicável.
• Boletim de candidatura devidamente preenchido e assinado, complementado com a cópia do Cartão 

de Bombeiro e declaração em como se encontra no ativo, aplicável para alunos filhos de Bombeiros.

Avaliação das candidaturas:
A atribuição do subsídio de Escalão A ou Escalão B será feita, de acordo com a legislação em vigor, no período de avaliação das candidaturas e todas e 
quaisquer informações sobre os resultados de avaliação das candidaturas poderão ser solicitadas através dos seguintes contactos: Câmara Municipal de 
Vagos – 234 799 600 ou Núcleo de Ação Social – 924 463 307.

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR
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ambiente

CreactivityBus
O CreactivityBus esteve em 

Vagos nos dias 28 e 29 de 
março de 2022, resultado 

da articulação do Município 
com a Fundação “La Caixa” e 
permitindo que as turmas do 

6.º Ano do Agrupamento de 
Escolas de Vagos e do Colégio 
Diocesano pudessem usufruir 

das atividades propostas.

O “Creactivity” é um espaço conce-
bido para despertar o engenho, a 
destreza e a criatividade das crian-

ças. Este projeto itinerante tem como 
objetivo fomentar a conceção e o de-
senvolvimento de soluções originais 
para problemas simples. Os alunos 
participam em workshops com mate-
riais do dia-a-dia e com ferramentas 
de baixa e alta tecnologia para dar 
vida às suas próprias ideias.
O “Creactivity” ganha vida dentro 
de um autocarro que se converte 
numa unidade móvel totalmente 
adaptada para facilitar o acesso e 
a participação de pessoas com mo-
bilidade reduzida nas atividades. O 

autocarro está equipado no interior 
com bancos, mesas de trabalho e 
diversas atividades para o público 
destinatário realizar.
O espaço tem várias áreas para im-
plementar diferentes competências: 
a área da Mecânica, com espaços 
para engrenagens, mecanismos, ber-
lindes e máquinas de pinball; a área 
Eólica, com tubos de vento; a área da 
Eletricidade; e a área da Luz, com o 
sistema de “stop motion”.
Caracterizando-se pela sua com-
ponente lúdica e colaborativa, o 

espaço permite a pesquisa com di-
versos materiais, o planeamento, a 
criação de novos desenhos, o recurso 
a materiais comuns e a utilização de 
novas funções, através de propos-
tas abertas e interdisciplinares que 
englobam a ciência, a tecnologia, a 
engenharia, a arte e a matemática.
Outras competências mais trans-
versais podem igualmente ser 
trabalhadas, como os hábitos de 
aprendizagem cooperativa, o auto-
conhecimento para a aprendizagem 
e a criação e realização de projetos.

Este jogo é inspirado na série 
de animação que estreou 

recentemente na televisão com 
as vozes de Jéssica Athayde 
e Diogo Amaral e no projeto 

educativo com o mesmo nome 
que a associação promove nas 

escolas há 10 anos.

O aplicativo, desenvolvido em Por-
tugal pelos estúdios ONTOP, com fi-
nanciamento da Novo Nordisk e com 
o apoio internacional da Associação 
Europeia para o Estudo da Obesida-
de (EASO) e da Coligação Europeia 
de Pacientes com Obesidade (ECPO), 
surge para dar continuidade ao pro-

pósito da APCOI de contribuir para 
a prevenção da obesidade infantil.

O jogo Heróis da Fruta é uma “caça 
ao tesouro” dos tempos modernos, 
ao estilo Pokémon Go, que incentiva 
as famílias portuguesas a sair do sofá 
e caminhar ao ar livre, de telemóvel 

na mão, à procura dos 500 baús à 
solta pelas ruas do país, espalhados 
em mupis e cartazes presentes em 
vários municípios portugueses, par-
ceiros deste projeto.

Cada baú contém uma saqueta de 
cartas escondida, que é revelada 
quando lhe é apontada a câmara 
do smartphone. Há centenas de 
cartas para colecionar e segredos 
para descobrir sobre alimentação 
saudável, mas também há missões 
para completar ou até pontos que 
valem prémios.

Todos os jogadores que ficarem en-
tre os 100 primeiros lugares no ran-
king nacional de pontuação ganham 
bilhetes para o cinema.

Para facilitar a vida a miúdos e graú-
dos, há um mapa com a localização 
dos diferentes baús que podem ser 
encontrados de Norte a Sul e nas 
ilhas, disponível em: 

https://www.heroisdafruta.com/p/
mapa-do-tesouro.html

DIA MUNDIAL DA OBESIDADE

A Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil (APCOI) em parceria com a Câmara Municipal de Vagos, 
lançou no Dia Mundial da Obesidade, a app Heróis da Fruta, um jogo gratuito de realidade aumentada para telemóveis.

educação
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juventude

Entre os dias 10 e 11 de março, a 
EPADRV, o Agrupamento de Esco-
las de Vagos e o Colégio de Calvão, 
em colaboração com o Município 
de Vagos, receberam a «Road Trip», 
uma iniciativa da Gap Year Portugal 
que tem vindo a percorrer o país de 
lés a lés para promover a dinâmica 
associada a este conceito.
A «Road Trip» é uma iniciativa de in-
formação e sensibilização dirigida 
aos alunos do 12º ano, promovida 
pela Gap Year e dinamizada por 
jovens que, na primeira pessoa, 
partilham as suas experiências 
e aprendizagens enquanto «ga-

ppers» e enquanto voluntários ao 
abrigo do Corpo Europeu de Soli-
dariedade, no âmbito do Erasmus+. 
Entre outras iniciativas no âmbito 
da juventude, o Município de Vagos 
medeia e recebe ações de caráter 
informativo, cujo objetivo princi-
pal é dar a conhecer aos jovens um 
conjunto de iniciativas que existem 
no âmbito da juventude para que 
se sintam munidos de recursos, 
ferramentas e conhecimentos que 
os possam auxiliar na definição dos 
seus percursos.
Seja qual for a questão, começa 
connosco: juventude@cm-vagos.pt

ROAD TRIP GAP YEAR 
PORTUGAL
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entrevista

Esta é a primeira edição do 
Boletim Municipal de Vagos. 
O porquê do lançamento desta 
publicação?

Já há algum tempo que sentíamos 
a necessidade de congregar a infor-
mação mais relevante com relação 
ao trabalho realizado pela Câmara 
Municipal de Vagos, ao nível das suas 
diversas unidades setoriais, numa 
publicação ampla e com toda a digni-
dade para que possa chegar ao maior 
número de vaguenses possível. Desta 
forma conseguiremos ter grande par-
te da informação relevante sobre o 
trabalho do Município ao dispor dos 
nossos munícipes.

Os meios de comunicação do 
Município não são já suficientes?

É verdade que o Município de Vagos 
tem, na vigência dos nossos diversos 
mandatos, apostado na comunica-
ção. De tal forma que dispomos da 
Agenda Viver, de dois sites (o oficial 
do Município e o Portal de Notícias de 
Vagos), para além das redes sociais 
e mantemos uma relação bastante 
ativa com os meios de comunica-
ção social local, regional e mesmo 
nacional. No entanto, todas estas 
ferramentas de comunicação não 
nos permitem passar, de uma forma 
global e cabal, as atividades mais 
relevantes que o Município de Vagos 
desenvolve ao logo de um determi-
nado período. O que mais se aproxi-
ma deste modelo é a Agenda Viver, 
mas, como o próprio nome indica, 
esta predispõe para o futuro e não 
serve o propósito. Todas as outras 
plataformas de comunicação, inclu-
sive os meios de comunicação social, 
são apropriados para a divulgação 

de notícias com um carácter mais 
específico e isolado. Daí a pertinên-
cia desta aposta.

Qual a recetividade que aguarda 
que o Boletim Municipal tenha junto 
da comunidade?

Naturalmente que este trabalho que 
estamos a desenvolver é mais uma 
sementeira que estamos a lançar e 
a qual esperamos que dê frutos ao 
longo do tempo. O importante é que 
a população do concelho de Vagos 
desenvolva o hábito de consultar o 
nosso Boletim Municipal e de acom-
panhar o trabalho que vai sendo rea-
lizado em áreas tão díspares, mas 
tão importantes como o Ambiente, 
a Cultura, a Educação, o Desporto, 
a Proteção Civil, as Obras Públicas, 
a Modernização Administrativa, a 
Juventude e o Desenvolvimento 

Económico, entre muitas outras em 
que o Município tem intervenção de 
forma direta ou indireta.

Como caracteriza esta 
publicação?

Lançada neste mês, esta é uma pu-
blicação que pretende abordar o 
trabalho do Município a cada qua-
tro meses de atuação. Como que 
se fosse uma prestação de contas 
acerca do trabalho mais relevante 
realizado ao cabo deste período. 
Apostámos num formato maior em 
termos de dimensão da publicação, 
contendo um interior de 24 páginas 
de informação, a que naturalmente 
se somam capa e contracapa. Como 
escrevi no editorial, pretendemos 
dar o máximo de dignidade possí-
vel a um meio de comunicação que 
queremos que, mais do que de con-

sulta, seja para que os Vaguenses 
tenham gosto em também guardar 
para si. Obviamente que esta, sendo 
a primeira edição, para nós constitui 
a edição zero, uma vez que este é 
apenas o início de um trabalho que 
terá de ser visto, revisto e melhorado 
com o passar do tempo, como em 
todos os processos.

Esta primeira publicação visa, es-
sencialmente, o trabalho realizado 
nos primeiros quatro meses de 2022. 
Neste período o que destacaria?

Habitualmente não gosto de fazer 
grandes destaques de umas maté-
rias em detrimento de outras por-
que cada obra, cada atividade e 
cada evento tem a sua importância 
e relevância. Contudo, pela dimen-
são e esforço que exigem, não posso 
deixar de destacar três obras que 

SILVÉRIO REGALADO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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estão atualmente em curso. A que 
está mais avançada é a requalifica-
ção da Zona Industrial de Vagos, que 
configura um investimento de cerca 
de 1.200.000 € e que, após estar con-
cluída na sua totalidade, configurará 
uma melhoria significativa nos aces-
sos, nas vias interiores, nos passeio 
e nas ciclovias, o que irá beneficiar 
empresários e trabalhadores que lá 
têm os seus investimentos e que lá 
laboram diariamente. Outra obra ab-
solutamente estruturante, no que ao 
centro da vila de Vagos diz respeito, 
é a requalificação da Rua da Fonte. 
Uma obra que já está no terreno, a 
prosseguir a bom ritmo, com um in-
vestimento de, aproximadamente, 
1.000.000 € , que assumimos como 
prioridade há já bastante tempo face 
às condições menos boas que apre-
sentava e que, no final, dotará esta 
rua de condições ótimas quer para a 
circulação de veículos automóveis, 
quer para os próprios residentes que 
serão também beneficiários deste 
investimento. Depois, salientar a 

requalificação e ampliação do Pa-
lacete Visconde Valdemouro, numa 
empreitada que corresponderá a um 
investimento de 4.200.000€, após a 
qual temos a certeza que este espaço 
será uma referência no aspeto arqui-
tetónico e cultural, não só da Vila e 
do Concelho, mas a nível regional 
também. Eu diria que a conclusão 
desta obra é o ponto de viragem na 
perspetiva cultural que temos no 
nosso concelho.
Não posso deixar de referir o mo-
mento bastante difícil em que estas 
e outras obras decorrem, com a di-
ficuldade de ter mão de obra dis-
ponível por parte dos empreiteiros 
e ainda com o aumento brutal do 
preço das matérias-primas. Estes 
fatores, adicionados às dificulda-
des normais de uma obra, causam 
grandes constrangimentos que, ob-
viamente lamentamos, mas que são 
inevitáveis, quer se trate de emprei-
tadas de obras públicas ou de uma 
qualquer empreitada particular. As 
obras são sempre difíceis e obrigam-

-nos a algum sofrimento que será 
largamente compensado quando 
estiverem concluídas.

Com o alívio das sanções ao nível da 
pandemia de COVID-19, os eventos 
voltaram em força também.

Indiscutivelmente, e os primeiros me-
ses deste ano provam isso mesmo e 
este primeiro Boletim Municipal ajuda 
a testar esta realidade de uma forma 
muito significativa. De realçar, por 
exemplo, o Rali da Bairrada que na 
sua terceira edição nos proporcionou 
momentos de grande espetaculari-
dade e foi presenciado por milhares 
de pessoas. No que toca à Cultura, a 
realização da FaaVa – Feira de Arte-
sanato e Antiguidades de Vagos tem 
sido um absoluto sucesso quer do 
ponto de vista dos expositores, que 
aumentam de edição para edição, 
como no que respeita aos visitantes, 
que também têm progressivamente 
aumentado. Não esquecer também 
a iniciativa “Entre, Flores, Livros e 

Artes” que incluiu um deslumbrante 
espetáculo de Videomapping, entre 
outras iniciativas que estão a fazer 
deste 2022 um ano em grande do pon-
to de vista de manifestações culturais 
e desportivas.

Quer deixar uma mensagem aos 
vaguenses?

Em primeiro lugar, que possam des-
frutar do nosso Boletim Municipal, que 
foi preparado com muita dedicação no 
sentido de prover os vaguenses com 
um importante canal de comunicação 
no sentido de tomarem conhecimento 
do trabalho que desempenhamos em 
prol de Vagos e dos Vaguenses. Em 
virtude de estarmos muito perto do 
início do Verão, que possam aproveitar 
as nossas praias, a nossa ria, os nossos 
trilhos e o cartaz de espetáculos que 
estamos a preparar para o programa 
cultural Animar o Verão que queremos 
que seja o mais atrativo possível para 
continuarmos a fazer de Vagos, até 
onde queremos ir!



O Gabinete Veterinário 
Municipal de Vagos é um 

espaço da responsabilidade 
da Câmara Municipal de Vagos, 
localizado na antiga central de 
camionagem de Vagos na Rua 

dos Bombeiros Voluntários. 

Este serviço abrange duas grandes 
áreas de atuação: a saúde e bem-es-
tar animal e a higiene e segurança 
alimentar.
No âmbito da saúde e bem-estar ani-
mal, o Gabinete Veterinário Municipal 
de Vagos assegura a profilaxia da rai-
va e de outras doenças transmissí-

veis, o controlo de animais errantes e, 
em articulação com as autoridades, 
as ações de controlo no âmbito da 
saúde e bem-estar animal e situa-
ções de insalubridade, insegurança 
e ilegalidades relacionadas com a de-
tenção e manutenção de animais, na 
respetiva área de atuação municipal. 
No âmbito da higiene e segurança ali-
mentar e com o objetivo de assegurar 
o cumprimento dos requisitos legais 
sobre segurança alimentar, são reali-
zadas auditorias aos estabelecimen-
tos retalhistas de produtos alimenta-
res de origem animal (talhos, peixarias 
e mercado de peixe da Vagueira). 

Nos primeiros quatro meses do ano 
foram realizadas as seguintes ativi-
dades:

• Verificação de situações relacionadas 
com animais errantes/abandonados 
comunicadas por munícipes; 

• Recolha de animais errantes/aban-
donados e cadáveres de animais:

     74 animais recolhidos;

• Encaminhamento de animais reco-
lhidos pelo município e particulares 
(para adoção ou alojamento em asso-
ciação parceira):
87 animais encaminhados;

• Devolução de animais reclamados 
pelo detentor:

     6 animais devolvidos ao detentor.

• Vacinação e identificação de cães no 
âmbito da campanha de vacinação 
antirrábica e de identificação eletró-
nica – cvar 2022 

• Esterilização de animais:
- 175 animais (cães e gatos) - animais 
do canil, animais adotados, animais 
da GADAFF (no âmbito do protocolo 
de colaboração) e animais retirados 
da rua para posterior encaminha-
mento para a GADAFF, 
- 37 gatos inseridos no Programa 
CED.

• Controlo de animais vindos da Ucrâ-
nia no âmbito do “Programa de Aco-
lhimento – Ucrânia” nos concelhos 
de Vagos e Aveiro

• Colaboração com autoridades (SEP-
NA-GNR) na averiguação de queixas 
relacionadas com animais.

ATIVIDADES DO GABINETE 
VETERINÁRIO MUNICIPAL DE VAGOS 
Janeiro a Abril de 2022
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gab. veterinário
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No dia 28 de março de 2022, 
na Assembleia Municipal 

de Santa Cruz, Cabo Verde, 
foi celebrado o Acordo de 

Cooperação Tripartido entre o 
Município de Vagos, o Município 

de Santa Cruz de Cabo Verde 
e a Escola Profissional de 

Agricultura de Desenvolvimento 
Rural de Vagos (EPADRV), com 

o objetivo de proporcionar 
formação profissional a alunos 

provenientes de Cabo Verde.

O presente acordo permitirá que os 
alunos provenientes de Cabo Verde 
possam melhorar as suas compe-
tências aproveitando, para o efeito, 
o saber e a experiência da EPADRV.
 
Presentes no momento da assinatura, 
estiveram o Vereador com o pelouro 
da Educação do Município de Vagos, 
Pedro Bento, o Presidente da Câma-
ra Municipal de Santa Cruz, Carlos 
Alberto Silva, e o diretor da EPDARV, 
Paulo Alves.
 
O protocolo firmado assenta em 
alguns pilares que se consideram 
fundamentais, nomeadamente, o 
intento do Município de Vagos em 

promover as suas instituições edu-
cativas, na perspetiva de dar visibi-
lidade à qualidade do seu trabalho; 
a disponibilidade e interesse da Câ-
mara Municipal de Santa Cruz para 
se associar à atribuição de vagas aos 
alunos que ingressem nos cursos da 
EPADRV, que é, por seu turno, uma 
escola que se tem distinguido como 
um centro de criação, transmissão 
e difusão do conhecimento científi-
co e tecnológico com o objetivo da 
melhor preparação dos cidadãos, 
proporcionando um espaço para 
o desenvolvimento de competên-
cias profissionais e que tem do seu 
lado a experiência na colaboração 
com entidades públicas e privadas, 
através da parceria estabelecida com 
empresas e instituições e, muito 
particularmente, na prestação de 
formação profissional a alunos dos 
PALOP, assim como fazer deslocar 
formadores da EPADRV no sentido 
de dar formação à comunidade local.
  
Ficou, também, definido que ambas 
as instituições participarão em ações 
e projetos de promoção do desen-
volvimento do concelho de Santa 
Cruz, designadamente através do 
envolvimento dos alunos em está-
gios, empresas e instituições do seu 

concelho de origem, em articulação 
com os docentes da EPADRV, promo-
vendo e facilitando o seu regresso; 
apoiando o empreendedorismo e o 
desenvolvimento empresarial tendo 
por base iniciativas de ex-alunos da 
EPADRV beneficiários deste protoco-
lo; em ações de consultadoria, apoio 
técnico e desenvolvimento tecno-
lógico em áreas de competência da 
EPADRV e através da promoção da 
ligação entre o tecido empresarial 
do Município de Santa Cruz e do 
Município de Vagos.
 Este acordo de cooperação, que 
entrará em vigor no próximo ano 

letivo mereceu do Vereador com o 
pelouro da Educação, Pedro Bento, 
“uma enorme satisfação, pelo facto 
de ser mais um momento importante 
na dinâmica educativa e formativa 
do concelho de Vagos, neste caso 
aproveitando a larga experiência 
que a EPADRV tem com alunos dos 
PALOP, para poder integrar alunos do 
município cabo-verdiano de Santa 
Cruz, contribuindo assim para que 
possam desenvolver as suas com-
petências, aportando no futuro mais 
massa crítica para os seus territórios 
de origem, podendo assim contribuir 
para o seu desenvolvimento”.

VAGOS, SANTA CRUZ (CABO VERDE) E EPADRV 
FIRMAM PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

institucional
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O regresso ao formato 
presencial foi um dos grandes 

destaques das comemorações 
do 48º aniversário do 25 de 

Abril que na Vila de Vagos, 
tiveram dois momentos 

diferenciados. 

Desde logo, de salientar a cerimónia 
do Hastear das Bandeiras, realizado 
nos Paços do Concelho, ao som do 
Hino Nacional interpretado pela Ban-
da Vaguense. Neste momento cerimo-
nial, hasteou a bandeira nacional, o 
Presidente da Assembleia Municipal, 
Rui Santos, a bandeira do município 
foi hasteada pelo presidente da Câ-
mara Municipal, Silvério Regalado, 

enquanto que coube ao Presidente 
da União de Freguesias de Vagos e 
Santo António, Fernando Julião, o 
hastear da bandeira da União Euro-
peia. Posteriormente a este momento 
protocolar inicial, as largas dezenas 
de pessoas presentes deslocaram-se 
para o Auditório do Centro de Educa-
ção e Recreio de Vagos, onde foram 
recebidos pelos acordes da Banda 
Vaguense, interpretando “Grândola 
Vila Morena”, “Caçadores do 1” e “Aos 
fundadores da Filarmónica da Guia”. 
Logo depois, tiveram início os discur-
sos dos representantes dos partidos 
políticos com assento na Assembleia 
Municipal, nomeadamente, Sidónio 
Sansana (CHEGA), Óscar Gaspar 

(PS), Alexandre Marques (CDS/PP) 
e Nuno Moura (PSD). As cerimónias 
contaram depois com dois momen-
tos particularmente tocantes, com a 
declamação poética de Artur Rosa, da 
obra “Março”, de Alice Sousa, e com o 
testemunho da refugiada ucraniana 
residente em Vagos, Iryna Ciawdar. 
Seguiram-se os discursos do presi-
dente da Câmara Municipal de Vagos, 
Silvério Regalado, e do Presidente da 
Assembleia Municipal, Rui Santos, 
tendo a cerimónia terminado com a 
interpretação musical do Coral Po-
lifónico de Santa Cecília de Calvão, 
que deu voz aos temas “Acordai” e 
Grândola Vila Morena”. Assim se ce-
lebrou o Dia da Liberdade em Vagos.

DIA DA LIBERDADE
Sem amarras sanitárias

institucional



Numa resposta concertada  com o 
Alto Comissariado das Nações Uni-
das para os Refugiados e solidário  
com a Ucrânia, o Município de Vagos 
criou um canal de apoio, de informa-
ção e de mediação disponível para 
qualquer cidadão que pretenda, de 
alguma forma, participar nesta ini-
ciativa. 

Desta forma, “Vagos Ajuda a Ucrâ-
nia” tornou-se uma resposta local 
planeada e transversal de apoio aos 
refugiados oriundos da guerra na 
Ucrânia, traduzindo-se em campa-
nhas de voluntariado, em ações de 
concertação local com entidades na-
cionais, campanhas de informação 
e apoio diverso.

O concelho de Vagos acolheu 87 re-
fugiados; a estes juntam-se mais 10, 
por solicitação de auxílio e apoio por 
parte das famílias que os acolheram. 

Foram criadas as seguintes fases de 
ação aquando do planeamento do 
“Vagos Ajuda a Ucrânia”: 
1ª Fase: Alojar/instalar
2ª Fase: Documentação

3ª Fase: Realojar
4ª Fase: Trabalho + Língua Portuguesa
5ª Fase: Autonomia

1ª FASE:  Alojar/instalar - Esta primeira 
fase contempla a receção no Centro 
de Receção de Refugiados de Calvão, 
sendo que posteriormente são proje-
tados para a 2ª e 3ª fases. 
O Centro de Receção de Refugiados de 
Calvão é constituído por um edifício de 
dois pisos e aloja cerca de 80 pessoas. 

2ª FASE: Documentação – Estamos a 
apoiar na obtenção da documenta-
ção transportando para Aveiro para 
o SEF e SS, apoio jurídico e tradutor. 

3ª FASE:  Realojar – Nesta fase, pre-
tende-se alojar as pessoas, olhando 
aos agregados familiares, e à proxi-
midade das escolas, para as crianças, 
dos postos de trabalho, e dos centros 
populacionais.
Para tal, possuímos os seguintes 
locais disponíveis: 
Centro de Receção de Refugiados de 
Vagos que contempla, neste momen-
to, 7 apartamentos e 2 casas. 
Centro de Receção de Refugiados da 

Vagueira que contempla neste mo-
mento um espaço para 30 pessoas 
e 2 apartamentos. 
 
4ª FASE: Trabalho + Língua Portu-
guesa – Todas as pessoas em idade 
de trabalho estão a ser encaminha-
das, em grupos, para entrevistas nas 
duas Zonas Industriais de Vagos, por 
forma a contribuir para a respetiva 
autonomia financeira. 
Também já foi criada a primeira tur-
ma a frequentar o ensino de língua 
portuguesa para estrangeiros.

5ª FASE: Autonomia – Este processo 
encontra-se em curso.
De forma a complementar a questão 
do alojamento, o Município de Vagos 
criou uma campanha de angariação 
e oferta de mobiliário, equipamen-
tos, roupa de cama e similares, como 
ajuda para equipar estes centros de 
acolhimento. A recolha deste mobi-
liário e equipamento foi da respon-
sabilidade do Município de Vagos. 
No que respeita à integração social e 
económica destes refugiados, a res-
posta passou pelo apoio na doença 
e cuidados de saúde, em colabora-

ção com o centro de saúde local e 
sempre com acompanhamento do 
Serviço Social da CM Vagos. Passou, 
igualmente, pelo do Núcleo Empre-
sarial de Vagos (NEVA) através da 
integração no mercado de trabalho 
nas empresas do concelho de Vagos 
e pela mobilização dos refugiados 
para o ensino da Língua Portuguesa, 
aulas estas a decorrerem na Biblio-
teca Municipal de Vagos e fruto de 
ação conjunta com o IEFP.
Ainda no que concerne à integração 
social, algumas crianças e adoles-
centes já foram integrados nas esco-
las locais, nos vários níveis de ensino.

Ao nível do apoio à informação, foi 
criado um endereço de e-mail: 
sosucrania@cm-vagos.pt
através do qual é rececionada e vei-
culada toda a informação e resposta 
local.

VAGOS AJUDA A UCRÂNIA

proteção civil
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REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO 
PALACETE VISCONDE DE VALDEMOURO

Tendo em conta os objetivos da 
Câmara Municipal, de reabilitar/
requalificar o património histórico 
existente na vila, e dando execução 
ao que está previsto no Programa 
Estratégico de Reabilitação Urbana 
de Vagos e no Plano de Ação de Rea-
bilitação Urbana da Vila de Vagos, foi 
iniciada a Reabilitação e Ampliação 
do Palacete do Visconde de Valde-
mouro, cuja edificação data de finais 
do séc. XVIII. A reabilitação deve-se 
à degradação da sua envolvente ex-
terior (coberturas dos telhados com 
falta de estanquidade), caixilharia 

dos vãos exteriores degradados (com 
falta de estanquidade) e sem vidro 
duplo, com empenamentos/abaula-
mentos das vertentes dos telhados e 
a crónica falta de estanquidade dos 
algerozes.
Esta reabilitação permitirá aumen-
tar a atratividade do centro urbano, 
potenciando uma maior capacidade 
polarizadora da vila e da paisagem, 
promovendo uma imagem urbana 
contemporânea e, simultaneamente, 
sustentável e ecológica, constituin-
do, neste Município, um Pólo de In-
dústrias Criativas, com as valências 

de apoio às atividades culturais e 
criativas que o concelho já encerra, 
mas que se possam mostrar de modo 
enfático neste Centro Criativo do Pa-
lacete do Visconde de Valdemouro, 
revelando a importância ambiental 
do Rio Boco no contexto urbano da 
frente urbana lagunar de Vagos. 
A reabilitação de ampliação do pa-
lacete do Visconde de Valdemouro 
pretende, assim, ser um incentivo à 
recuperação e reabilitação do par-
que habitacional existente no centro 
urbano, dinamizando uma oferta di-
versificada e nova no parque habita-

cional, que incorpore contempora-
neidade e atratividade, que permita 
fixar a população no núcleo urbano 
mais central e tradicional da vila.
Nesta reabilitação encontra-se pre-
visto a execução de um auditório 
para 340 lugares. Assim, e de modo 
a conferir maior polivalência e inter-
ligação entre os equipamentos, o au-
ditório, também servirá como espaço 
multifuncional, de piso inclinado, 
podendo nele serem realizadas con-
ferências, seminários, espetáculos 
musicais, cinema, pequeno teatro, 
dança. 

obras públicas
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A execução desta empreitada, que se 
encontra em curso e tem data prevista 
de conclusão no final deste ano, tem 
como objetivo racionalizar e otimizar 
os recursos, meios e objetivos de efi-
cácia, numa perspetiva de redução de 
preços e de custos-benefícios globais 
a obter. O Município suportará 70% do 
investimento da empreitada, sendo o 
restante da responsabilidade da AdRA.
O projeto contempla a pavimentação 
da totalidade da faixa de rodagem a 
criação de passeios e estacionamen-
tos, serão ainda totalmente renovadas 
as redes de abastecimento de água, de 
águas residuais e de águas pluviais.
O projeto comtempla a execução de 
uma rotunda no cruzamento da Rua 
de Cantanhede com a Rua da Fonte 
e a Rua Banda Vaguense prevendo a 
ligação pedonal e ciclável estre esta e a 
Zona Industrial de Vagos. Esta ciclovia 
está incluída num projeto mais abran-
gente que fará as ligações entre a Sra. 
de Vagos, Zona Industrial, Vagueira, 
Centro Escolar da Gafanha da Boa-Ho-
ra e que se prolongará até ao concelho 
de Ílhavo pela Estrada Florestal.

A empreitada em causa abrange uma 
área total estimada em 26 845.00 m2, 
ao longo de uma extensão com, apro-
ximadamente, 3285.00 m, com início 
no entroncamento da Rua Coman-
dante Rocha e Cunha (EN109) com a 
Rua José Almeida Azevedo (EM593), 
seguindo até aos entroncamentos da 
EM593 com a Rua de Cantanhede e a 
Rua Banda Vaguense, terminando, por 
fim, junto à rotunda de acesso à Zona 
Industrial de Vagos.

REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE VAGOS/PISTA CICLÁVEL 
VAGOS – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS

Esta empreitada surge da junção de dois projetos “Pista Ciclável Vagos – Zona Industrial de Vagos” e 
“Requalificação da Rua da Fonte, Vagos”, tendo sido criada para a sua execução um Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes entre o Município de Vagos e a empresa Águas da Região de Aveiro (AdRA). 

A empreitada da  “Requalificação da 
Zona Industrial de Vagos” insere-se na 
estratégia da Câmara Municipal no âm-
bito da promoção das atividades econó-
micas, com a finalidade de melhorar a 
oferta e as condições para a atratividade 
de novos investimentos e a consolidação 
dos existentes no Município de Vagos. 

Assim, um ponto fundamental desta 
estratégia passa pela criação/requali-
ficação dos parques empresariais do 
concelho, onde se inclui a Zona Indus-
trial de Vagos (ZIV). 
Nesta empreitada, irão resolver-se mui-
tos dos problemas que durante anos 
tinham vindo a afetar a ZIV, nomeada-

mente as questões relacionadas com 
a rede de águas pluviais, os passeios e 
a pista ciclável. Foi, igualmente, alvo 
de melhoramento a circulação viária 
com a reformulação das rotundas e 
o alcatroamento total de todos os 
arruamentos, num investimento de 
cerca de 1,2 M€.

REQUALIFICAÇÃO DA 
ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS

obras públicas
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O objetivo é assegurar a 
preservação e recuperação 

desta infraestrutura no sentido 
de lhe dar uma nova vida, 

preservando a sua história”, 
garantindo ainda a sua 

“integração natural e completa 
na paisagem e topografia 

existentes. 

Este projeto procura igualmente me-
lhorar os acessos, nomeadamente, 
pedonais e cicláveis entre as duas 
margens do Rio Boco, bem como 
aproveitar toda a envolvente para 
passear, praticar desporto e também 
contemplar a história da Ponte mais 
antiga de travessia do Rio Boco.
Assim, e com vista a reabilitar um 
espaço que outrora tanto significou 
para o concelho e que da história do 
mesmo faz parte, pretende-se não só 
uma “nova” ponte, mas uma ponte 
“museu”, dando uma nova vida à 
zona onde a antiga ponte se insere. 
O conceito do projeto foi manter a 
ruína, de forma a manter a história 
sempre presente, respeitando a his-

tória da antiga. Considerou-se que 
esta reabilitação deveria possuir 
uma imagem que a torne ao longo 
do tempo num importante ponto 
de interesse do município integran-
do-se totalmente na paisagem que 
a rodeia. Assim, optou-se por uma 
imagem limpa, de materiais com co-
res e texturas coincidentes, com o 
meio envolvente, de linhas continuas 
e curvas de forma a minimizar o má-
ximo de impacto visual, porque de 
facto, o que se quer é que sobressaia 
é tudo o que está em redor, a natureza 
no seu estado puro. 
Era importante que a escala estivesse 
de acordo com as necessidades sociais 
e, por isso, foi considerada a largura 
mínima da ponte 2.50M, para que duas 
bicicletas, ou várias pessoas, se pos-
sam cruzar sem grande dificuldade. 
O volume apresenta-se de forma 
subtil, sem ferir a paisagem envol-
vente, a implantação sugere a on-
dulação e as curvas existentes no 
meio marinho, posicionando-se de 
forma calculada para se diluir com 
a ponte existente.

REQUALIFICAÇÃO DA 
ANTIGA PONTE DE FAREJA

obras públicas
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O Município de Vagos marcou pre-
sença, integrado no stand da Tu-
rismo Centro de Portugal (TCP), de 
16 a 20 de março, na BTL - Bolsa de 
Turismo de Lisboa, que decorreu na 
Feira Internacional de Lisboa, uma 
das mais importantes feiras de tu-
rismo do mundo.  
 Neste certame, foram apresentados 
alguns dos projetos que promovem 
Vagos enquanto destino turístico as-
sim como a oferta diversificada de 
produtos turísticos integrados e de 
qualidade que Vagos proporciona 
a quem vive e a quem visita o con-
celho.   
O primeiro dia do stand da TCP co-
meçou com a visita do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sou-
sa, acompanhado pelo ministro da 
Economia, Pedro Siza Vieira, pela 
Secretária de Estado do Turismo, Rita 
Marques (que voltou a visitar o stand 
ao final da tarde), e pelo presidente 
do Turismo de Portugal, Luís Araújo, 
entre outras individualidades. A co-
mitiva foi recebida por Pedro Macha-
do, Jorge Loureiro e Luís Antunes, 
da Comissão Executiva da Turismo 
Centro de Portugal. 
O dia 17 foi dedicado à promoção da 
oferta turística da Rede das Estações 
Náuticas de Portugal “Nautical Por-
tugal”. A Estação Náutica de Vagos 
(ENV) esteve representada no stand 
“Turismo Centro de Portugal” jun-
tamente com as outras 7 estações 
náuticas do Centro, onde cada uma 
fez uma apresentação, ao público, da 
sua oferta náutica.  
 Neste mesmo dia, ainda, no stand 
da Turismo Centro de Portugal, rea-

lizou-se a sessão nacional da Rota 
“Nautical Portugal” com a presença 
da Ministra da Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa. Esta sessão, de apresen-
tação da rede das Estações Náuticas 
de Portugal, serviu também para 
anunciar a iniciativa “Caminho Ma-
rítimo de Santiago em Portugal”. O 
evento foi conduzido por António 
José Correia, coordenador da rede 
Estações Náuticas de Portugal. 
O dia 18 foi dedicado à Região de 
Aveiro e, com a presença do Presi-
dente da Câmara Municipal de Va-
gos, Silvério Regalado, o prato forte 
passou pela mostra gastronómica 
exemplificada na apresentação dos 
produtos das nossas confrarias, no-
meadamente, a Confraria Gastronó-
mica “As Sainhas”, a Confraria dos 
Sabores da Abóbora e a Confraria 
dos Sabores da Fava”.
 No dia 19, foi apresentada a edição 
do Vagos Sensation Gourmet – Best 
Edition, um evento de cariz nacio-
nal que tem sido uma das grandes 
apostas do Município de Vagos na 

VAGOS MARCOU PRESENÇA NA BTL
BOLSA DE TURISMO DE LISBOA 

Pretende receber, gratuitamente, 
o Boletim Municipal de Vagos 

na sua morada?

É fácil, basta preencher este formulário e  devolvê-lo (o envio é gratuito)

SUBSCRIÇÃO DO BOLETIM
     
Quero receber o boletim, autorizando, para o efeito, o tratamento de 
dados, abaixo identificados, nos termos da proteção de dados pessoais.* 

Nome:

Morada:   

Código Postal:

Localidade:

E-mail:

Para mais informações, contacte o Gabinete de Turismo e Comunicação: 

Tf: 234 799 600 ou E-mail: comunicacao@cm-vagos.pt 

* Informação sobre Confidencialidade e Tratamento de Proteção de Dados Pessoais:
Ao subscrever o boletim, é autorizado o tratamento dos dados pessoais acima identificados, nos termos da proteção 
de dados pessoais (Lei nº 67/98 de 26 de outubro e do Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de abril de 2016), no âmbito das atividades da Câmara Municipal de Vagos, tendo em vista o envio 
de informação sobre as atividades promovidas. 
Esta autorização poderá ser retirada a qualquer momento. Para aceder, retificar ou eliminar os dados pessoais, deverá 
contactar a Câmara Municipal através do seguinte email: egpd@cm-vagos.pt.
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 promoção do concelho e que regres-
sa, após dois anos de interregno, para 
homenagear o carismático Chef Joe 
Best.  
Na apresentação do evento, que de-

correu no stand da Turismo do Centro 
Portugal, marcaram presença o Chef 
Tony Martins, Ricardo Best, Ana Best, 
João Paulo Sousa e o Chef Flávio Silva. 
O VSG - Best Edition decorrerá nos dias 

1, 2 e 3 de julho, na Praia da Vagueira. 
 A organização da Bolsa de Turismo 
de Lisboa (BTL) faz um balanço muito 
positivo e tem a convicção que esta 
foi uma das edições onde foram con-
cretizados mais negócios, segundo 
os vários indicadores preliminares. 
Esta foi a melhor resposta que o sector 
do turismo podia ter dado após dois 
anos de interregno da BTL e foi de-
mostrativa da resiliência e da enorme 
capacidade deste que é um dos mais 
importantes sectores da economia 
nacional. De salientar que um dos 
objetivos estratégicos da BTL para os 
próximos anos é de se afirmar como 
o grande Marketplace do sector do 
turismo.  
Assim, e apesar da previsível redução 
do número de visitantes, motivado pela 
situação pandémica à escala global, 

em que muitos países apresentam ain-
da um conjunto de restrições face às 
viagens, a BTL recebeu 45.569 visitan-
tes entre profissionais e público geral 
e contou com a participação de 1407 
expositores (diretos e indiretos), um 
número superior ao da última edição, 
numa área de exposição de 45.000m2 
dividida por quatro pavilhões. Em des-
taque ainda os 60 destinos internacio-
nais presentes. 



A Estação Náutica de Vagos 
esteve presente na Nauticampo 

que se realizou em Lisboa, 
na FIL, de 16 a 20 de fevereiro 

de 2022, integrada no stand 
"Nautical Portugal", das 

Estações Náuticas de Portugal.
  
Desta forma, a Estação Náutica de 
Vagos (ENV) promoveu a sua rede 
de oferta turística ligada à náutica 
através da divulgação vídeos e de fl-
yers promocionais da ENV no respetivo 
stand, garantindo, assim, a visibilidade 
de todos os parceiros que constituem 
a ENV e as suas respetivas atividades.  
Na Nauticampo, os visitantes tiveram 
a oportunidade de conhecer de perto, 
novos produtos, reflexo de um estilo de 
vida ao ar livre que tem vindo a cres-
cer exponencialmente. Destacaram-se 
as Estações Náuticas e as Regiões en-
quanto destinos, os Dinamizadores 
de Atividades Outdoor, com as suas 

inúmeras experiências e o Glamping 
com uma oferta requintada para quem 
procura estar próximo da natureza, 
mas com um glamour diferenciado 
A Nauticampo é muito dirigida ao 
mercado interno, numa altura em 
que há um interesse crescente pela 
prática de desportos e atividades 
náuticas, na procura de um estilo 
de vida mais saudável, constituindo 
por isso uma excelente oportunidade 
para promover os destinos e a oferta 
disponibilizada pelos parceiros das 
Estações Náuticas.  
É, também, o maior e mais prestigia-
do evento de Atividades Náuticas, La-
zer ao Ar Livre, Desporto e Aventura 
em Portugal rivalizando com os me-
lhores eventos do sector da Europa.  
Para além da mostra de produtos, a 
Nauticampo, é também um espaço 
de interatividade, de experimentação 
e debate de ideias das várias ativida-
des e modalidades presentes. 

ESTAÇÃO NÁUTICA DE VAGOS 
ESTEVE PRESENTE NA FEIRA NAUTICAMPO

A Câmara Municipal de Vagos, 
no âmbito da Estação Náutica 

de Vagos (ENV), promoveu, 
no passado dia 4 de março de 

2022, a primeira reunião do 
Conselho da Estação Náutica 

de Vagos, que juntou diversos 
parceiros empresariais, 

institucionais e associativos.

A reunião contou com a participação 
do Presidente da Câmara Municipal 
de Vagos, Silvério Regalado, que 
apresentou, aos parceiros, a equipa 
técnica do grupo de trabalho mu-
nicipal da ENV e agradeceu a cola-
boração e importância de todos os 
parceiros envolvidos neste projeto.  
Esta sessão de trabalho serviu para 

apresentar, em traços gerais, o tra-
balho já desenvolvido pela ENV até 
ao momento, os projetos nos quais 
a ENV está envolvida, assim como os 
próximos trabalhos a desenvolver. 
Foram abordados assuntos como a 
divulgação da oferta dos parceiros 
da ENV nas plataformas locais, na-
cionais e internacionais (divulgação 
online), a participação em feiras e 
certames da especialidade e a inter-
nacionalização da rede das estações 
náuticas. Foi, ainda, apresentada e 
colocada à discussão a proposta de 
regulamento de funcionamento da 
ENV e a proposta do plano de co-
municação previsto para a Estação 
Náutica de Vagos. 
Em conformidade com o estabele-

cido no regulamento, procedeu-se 
à constituição da Comissão Coor-
denadora da ENV, que conta com a 
representatividade de parceiros da 
ENV das diversas áreas de atuação.  
A ENV é uma rede de oferta turística 
náutica de qualidade, organizada a 
partir da valorização integrada dos 
recursos náuticos presentes no ter-
ritório, que inclui a oferta de aloja-
mento, restauração, atividades náu-
ticas e outras atividades e serviços 
relevantes para a atração de turistas 
e outros utilizadores, acrescentando 
valor e criando experiências diversi-
ficadas e integradas. Desta forma, a 
ENV apresenta-se como uma plata-
forma de cooperação entre os vários 
parceiros identificados no território 

e que asseguram a oferta de um pro-
duto turístico ligado à náutica. 
A ENV encontra-se certificada como 
Estação Náutica de Portugal pela en-
tidade competente – Fórum Ocea-
no e é constituída, atualmente, por 
cerca de meia centena de parceiros 
entre instituições, associações e 
empresas, estando aberta à adesão 
de todos os agentes económicos 
que se pretendam associar a esta 
plataforma. 
Mais informações sobre a Estação 
Náutica de Vagos em:  

https://www.cm-vagos.pt/visitar/
estacao-nautica-de-vagos 

https://www.nauticalportugal.com

ESTAÇÃO NÁUTICA DE VAGOS 
REÚNE-SE COM PARCEIROS
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