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Os últimos quatro meses, que nos separam da primeira edição do Boletim
Municipal, foram coincidentes com o período de verão.
Após dois anos fustigados pela COVID-19, foi com imensa satisfação que vimos
ressurgir os eventos culturais na sua plenitude.
Desde o regresso das Festas do Município em todo o seu esplendor, tanto na
vertente sacra como na profana.

EDITO
RIAL

Confesso que foi com especial emoção que voltei a ver milhares de fiéis, das
mais diversas proveniências, mas sobretudo de Vagos e de Cantanhede, a
manifestarem toda a sua devoção no santuário de Nossa Senhora de Vagos por
altura do Dia do Município, sem restrições e sem amarras de qualquer espécie.
Mas foi igualmente gratificante trazer de volta a homenagem aos nossos alunos
com a atribuição de centenas de Prémios de Mérito, assim como testemunhar
as dezenas de milhares de pessoas que desfrutaram dos concertos de Fernando Daniel e Rui Veloso, na Quinta do Ega, ou da peça de teatro “Em nome do
Espírito Santo, a caminho do Pentecostes”.
Depois, aconteceu o evento que abriu com chave de ouro a temporada de
veraneio na Praia da Vagueira: o Vagos Sensation Gourmet, numa “Best Edition” que fez jus ao nome. Não só homenageou uma das suas mais marcantes
personalidades, Joe Best, como apresentou um incremento de qualidade com
“chefs” e sommeliers, nacionais e internacionais, que souberam mesclar na
perfeição os conceitos da inovação e da tradição.
O regresso do Vagos Sensation Gourmet como que abria caminho a outro
esperado retorno: o Vagos Metal Fest que, em três dias, voltou a fazer de
Vagos a capital do Heavy Metal em Portugal. Com um cartaz de qualidade, os
festivaleiros encheram a Quinta do Ega com a sua energia muito peculiar e,
no final, todos reconheciam que a edição 2022 foi, pelo menos, uma das mais
conseguidas de sempre.
De volta à Praia da Vagueira, o programa Animar o Verão trouxe muita música
interpretada por artistas vaguenses e nacionais e atividades diversas, desde a
náutica, ao desporto, passando pela cor e diversão dos insufláveis aos sempre
espetaculares Municípios Sem Fronteiras. Isto sem esquecer as tradições mais
enraizadas das nossas gentes patentes na Feira Gandaresa e no Festival de
Folclore privilegiando, também, a cultura itinerante que levámos às nossas
freguesias, através da realização de pequenos concertos, todos com cantores
vaguenses, num ciclo intitulado “Os sete dons e a plenitude”.
Um cardápio de atividades cheio de tudo e para todos, numa demonstração
ímpar de apoio à Cultura e às dezenas de artistas culturais vaguenses que
tiveram a oportunidade de demonstrar todo o seu talento na música, na
dança e no teatro.
De saída deste editorial, não posso nem quero fugir ao tema que, infelizmente,
marca o momento. O desmoronamento de parte do Palacete Visconde de Valdemouro, que está a ser requalificado. Felizmente sem vítimas, este infortúnio
toca-nos a todos. Porque é um ex-libris emblemático do património de Vagos
e porque com ele, ao longo do tempo, estabelecemos uma profunda relação
afetiva. Esta adversidade, de todo imprevista, não nos demove do nosso caminho e, por isso, asseguro-vos que o edifício será recuperado de acordo com
o que está projetado, para vir a ser a verdadeira casa da Cultura Vaguense.

SILVÉRIO REGALADO

Presidente da Câmara Municipal de Vagos

ação social

LOJINHA SOCIAL

A Lojinha Social é uma resposta social, organizada pela Câmara Municipal de Vagos, que está em funcionamento desde dezembro 2012.
Encontra-se localizada nas instalações do Jardim de Infância de Vagos (antiga Escola Primária de Vagos), na Rua das Escolas, 3840-382
Vagos, com entrada lateral independente.
O público-alvo são os munícipes que se encontrem em
situação de maior vulnerabilidade e carência económica.
Os objetivos desta resposta social são:
l Receber bens usados ou novos, doados por
particulares e/ou empresas (vestuário, calçado,
roupa de cama, brinquedos, têxteis, utensílios
domésticos;
l Fazer a devida triagem dos bens doados;
l Suprir as necessidades imediatas das famílias
carenciadas;
l Encaminhar/promover/contribuir para a melhoria das condições das famílias em situação
de maior vulnerabilidade;
l Potenciar o envolvimento ativo dos cidadãos, empresas, instituições, na recolha dos
bens;
l Estimular o interesse e a participação ape-
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lando à corresponsabilização de quem dela beneficia;
Sensibilizar a comunidade para o princípio da Lojinha
Social: Doar – Reutilizar – Reciclar

l

O registo dos beneficiários é efetuado em formulário próprio, a preencher pela técnica do Serviço de Ação Social.
Os beneficiários da Lojinha Social só podem usufruir dos
bens disponibilizados na mesma uma vez por mês, salvo
em situações de emergência devidamente justificadas.
O atendimento é realizado todas as terças-feiras, no
período da tarde, entre as 14h00 e as 17h00.
As marcações para a Lojinha Social podem ser efetuadas
pessoalmente, junto do Núcleo de Ação Social ou através dos seguintes contactos telefónicos 234 799 600 ou
através do 924 463 307.
A doação de bens também é feita sob agendamento
prévio, através dos contactos de telefone indicados.

ação social
Como pode contactar a CPCJ de Vagos?

CPCJ DE VAGOS

Edifício da Câmara Municipal de Vagos
Rua da Saudade, 90
3840 – 420 Vagos

O QUE É?

Tel. 234 799 611
Tlm. 927 947 072
E-mail: cpcj.vagos@cnpdpcj.pt
Atendimento presencial: 2ª a 6ª feira das 09h00 às13h00 e das
14h00 às 17h00
Atendimento telefónico: 2ª a 6ª feira das 09h00 às 20h00
Depois do horário normal de expediente, em situação de emergência
contactar as Forças Policiais ou a Linha Nacional de Emergência
Social: 144

É uma instituição oficial não judiciária com autonomia funcional, que
visa promover os direitos da criança
e prevenir ou pôr termo a situações
suscetíveis de afetar a sua segurança, saúde, formação, educação ou
desenvolvimento integral, tendo
por base a Lei n.º 142/2015 de 8 de
setembro, segunda alteração à lei de
Proteção de Crianças e Jovens em
Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99,
de 1 de setembro.
A CPCJ de Vagos tem competência
na área do município onde tem sede,
abrangendo todas as crianças e jovens residentes no concelho.

Em que situações atua?
A intervenção da CPCJ de Vagos tem
lugar nas seguintes situações:
Quando uma criança ou jovem sofre
abandono, maus tratos físicos ou psíquicos, é vítima de abusos sexuais ou
negligência;
É obrigada a atividade ou trabalhos
excessivos ou inadequados à sua
idade, dignidade e situação pessoal
ou prejudiciais à sua formação ou
desenvolvimento;
Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem
gravemente a sua segurança ou o seu
equilíbrio emocional;
Assume comportamentos ou se

entrega a atividades ou consumos
que afetem gravemente a sua saúde,
segurança, formação, educação ou
desenvolvimento sem que os pais, o
representante legal ou quem tenha
a guarda de facto não se oponha de
modo adequado a remover essa situação.

Pretende receber, gratuitamente,
o Boletim Municipal de Vagos
na sua morada?

Como atua?
A Comissão intervém por iniciativa
própria ou mediante a participação
verbal ou escrita de qualquer pessoa
ou organismo. A partir do momento
em que recebe uma denúncia, procura apurar a veracidade dos factos,
procedendo-se à audição dos pais
ou representantes responsáveis pela
criança e jovem.

Quem pode contactar a CPCJ de
Vagos?

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:

Todos nós.
A legislação considera obrigatório e
dever de todo o cidadão a denúncia
de situações em que as crianças ou
jovens se encontrem em perigo, de
que se tenha conhecimento.
A CPCJ respeita a confidencialidade
dos testemunhos de quem a ela se
dirige e de todas as situações que
acompanha.

Localidade:
E-mail:
Para mais informações, contacte o Gabinete de Turismo e Comunicação:
Tf: 234 799 600 ou E-mail: rgpd@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: rgpd@cm-vagos.pt
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“VAGOS SENSATION GOURMET”
E “VAGOS METAL FEST”
FORAM UM ECOEVENTO DA ERSUC

BOLETIM NUNICIPAL DE VAGOS

O evento “Vagos Sensation Gourmet”, que decorreu nos
dias 1, 2 e 3 de julho de 2022, na Praia da Vagueira, e o
evento ““Vagos Metal Fest”, que decorreu nos dias 28, 29
e 30 de julho de 2022, na Quinta do Ega, em Vagos, foram
iniciativa “Ecoevento ERSUC”.
O Ecoevento é uma iniciativa da ERSUC que desafia os organizadores
de eventos a solicitar a classificação de Ecoevento para os mesmos,
destacando-se pelo compromisso
de redução do impacte ambiental
resultante do evento, promovendo a
gestão adequada de resíduos.
A classificação de Ecoevento atribui
ao evento um caráter de responsabilidade, preocupação e sustentabilidade que é reconhecido pelos
participantes.
Todas as entidades organizadoras de
eventos que solicitem a classificação
de Ecoevento devem assumir o compromisso de criar e implementar no

local, um sistema de recolha seletiva
para deposição de resíduos de embalagens provenientes do público e
das entidades participantes.
Faz parte deste compromisso a implementação do programa e garantir
que estes resíduos são recolhidos e
encaminhados para as instalações da
ERSUC, onde serão triados e posteriormente enviados para reciclagem.
Associada a esta componente, existe
a vertente de responsabilidade social,
ao premiar o desempenho ambiental,
atribuindo um valor em função das
quantidades entregues, cuja verba angariada reverte para apoiar uma instituição e/ou associação do município.

ambiente

PROJETO

“A NOSSA CASA
É UM PLANETA”

No início do mês de junho,
inserida no âmbito do Dia
Mundial da Criança e do Dia
Mundial do Ambiente, a ERSUC
– Resíduos Sólidos do Centro
S.A. dinamizou uma ação
de sensibilização ambiental
denominada “A nossa casa é um
Planeta”. A ação decorreu na EB
2,3 Dr. João Rocha Pai, tendo
sido dirigida aos alunos do 2º
ciclo do ensino básico.
Esta foi uma iniciativa que visou promover comportamentos ambientalmente adequados na temática
dos resíduos urbanos e que assentou na projeção de três filmes em

360º, incorporando imagens reais
e tridimensionais projetadas numa
cúpula insuflável com recurso a um
planetário itinerante especialmente
concebido para três públicos-alvo

diferenciados: Jardim de Infância
/ 1º Ciclo, 2º/3º Ciclo, Secundário/
Adultos.
Este evento englobou, também, ações
no âmbito da prevenção, redução e

reciclagem dos resíduos urbanos.
Em jeito de balanço, estas ações foram bastante importantes na sensibilização ambiental da população
mais jovem do concelho de Vagos.

“ENTRE ESTRELAS”

Decorreu, no dia 25 de junho, a iniciativa “Entre Estrelas, no Santuário de Nossa Senhora de Vagos. Esta
atividade contou com cinquenta
participantes que tiveram a oportunidade de observar pirilampos e
astros ajudados, respetivamente, por

Paulo Gil, da associação ambiental
“Charcos e Companhia”, e pelos Professores José Matos e Emanuel Santos da FISUA – Associação de Física,
da Universidade de Aveiro.
Foi uma experiência única com muitos momentos de grande emoção,

onde foi tomada consciência da necessidade de preservar e defender
os diferentes ecossistemas.
Devido ao elevado número de inscrições voltamos ao local, na noite
de 16 de julho, para a observação
de pirilampos.
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ATIVIDADE DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
“O MAR CONTRA-ATACA”
Os areais da Praia da Vagueira
e do Areão foram palco de uma
ação de sensibilização para os
veraneantes com o objetivo
de criar boas práticas de
conservação do nosso mar e do
nosso ambiente.
Cinco personagens “cobertas de lixo
marinho”, Neptuno, Sereia, Tubarão
Nemo e Lagosta, tiveram como missão sensibilizar as pessoas, que se
encontravam pelo areal das praias,
para a temática da recuperação dos
ecossistemas e as implicações que
esta “plastificação” do mar causa na
biodiversidade marinha. Apelaram
para uma mudança de atitude face a
gestos impensados (p.e. lançamento
de pontas de cigarro para o chão),
além de sensibilizar para a prevenção, redução, reciclagem e reutilização, de resíduos, bem como para
prevenção e redução da poluição
marítima de todos os tipos.

“PIQUENIQUE
COM AS ESTRELAS”
No dia 12 de agosto realizou-se a atividade “Piquenique com as Estrelas”.
Esta iniciativa realiza-se há alguns anos onde é possível ter uma experiência única, podendo observar a entrada de poeiras deixadas pela cauda
de um cometa cuja órbita cruza com a do nosso planeta a cada 133 anos.
Este fenómeno poderá ser visível anualmente, entre o dia 17 de julho
e o dia 24 de agosto, sendo o pico de atividade máxima nas noites de
12 e 13 de agosto.
Com a colaboração da FISUA- Associação de Física da Universidade de
Aveiro, este ano, não faltámos ao já habitual convite para um “piquenique com as estrelas” que contou com a participação de 260 pessoas
que quiseram observar este fenómeno e outros astros.

8 | VAGOS BOLETIM MUNICIPAL

cultura

“ANIMAR O VERÃO”
COM SALDO (MUITO) POSITIVO
Após dois anos profundamente marcados pela pandemia de Covid-19 que
condicionou de uma forma significativa a oferta cultural no concelho de
Vagos, nomeadamente nos meses de
verão, a programação no ano de 2022
foi encarada com enorme vontade de
fazer acontecer e com forte expetativa
quanto aos resultados.
Nessa perspetiva, o Município de Vagos preparou o programa “Animar o
Verão”, apostando numa planificação
versátil e abrangente, que privilegiou
a diversidade das atividades apresentadas e a qualidade dos intervenientes, com o objetivo de proporcionar
bons momentos a todos os vaguenses
por um lado, mas, também, a todos
os quantos escolheram o concelho
de Vagos para fazerem as suas férias.
Como sempre acontece, o “Animar o
Verão” teve o seu principal enfoque
na Praia da Vagueira, sobretudo no
Largo Parracho Branco que, polvilhado com artesanato, restauração,
Posto de Turismo, Espaço Bairrada e
Biblioteca de Praia, receberia a grande fatia dos eventos desenvolvidos.
Durante julho, agosto e setembro, a
oferta de atividades primou pela diversidade dos conteúdos propostos.
De tal maneira que, quem esteve ou
visitou a Praia da Vagueira pôde desfrutar de tudo um pouco: de grandes
concertos musicais, às quartas-feiras,
no Palco Principal, ou propostas mais
intimistas, às sextas-feiras, à noite,
e aos sábados, ao fim de tarde, que
ficaram reservadas para o Palco Biblioteca de Praia.
Os amantes do desporto puderam
experimentar diversas atividades desportivas desde caminhadas, dança e
desportos náuticos.
Em suma, três meses de “Animar o
Verão”, com dezenas de milhares de
pessoas a preencher o espaço do Largo
Parracho Branco, um enfoque muito
forte no apoio aos agentes culturais
locais e uma diversidade de conteúdos
que apresenta saldo bastante positivo,
a deixar saudades e uma expetativa
que o próximo verão chegue depressa.
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ESPETÁCULO DE TEATRO

“EM NOME DO ESPÍRITO SANTO - A CAMINHO DO PENTECOSTES”
Ao abrigo da Candidatura “Em nome
do Espírito Santo”, realizou-se, no Anfiteatro da Quinta do Ega, em Vagos, no
dia 28 de maio, o espetáculo de teatro
“Em Nome do Espírito Santo - A Caminho do Pentecostes”, com produção e
realização do Teatro Fantástico - mordomia da Santa Casa da Misericórdia
de Vagos e com o Município de Vagos
como promotor.
“Em Nome do Espírito Santo” é um
projeto cultural que junta os municípios de Alenquer, Torres Novas e
Vagos na criação de um projeto de
programação cultural em rede, com o
propósito de promover e desenvolver
o património cultural característico de
cada uma destas regiões. O projeto é
apoiado por fundos da União Europeia, com uma taxa de compartici-

pação FEDER (Fundo Europeu para o
Desenvolvimento Regional) de 100%,
cofinanciado através do Programa
Operacional Regional - Centro 2020.
Este espetáculo de teatro foi revestido
de uma forte componente visual, com
elementos multimédia, elementos físicos imersivos, para além da componente musical ao vivo, que interliga
todos os quadros, pelo que a cenografia e sonoplastia, adquiriram um
papel de relevo.
Um espetáculo desta envergadura,
não teria sido de todo possível realizar sem uma importante componente
participativa da comunidade local,
contando com cerca de 80 elementos
na sua equipa, salientando o magnífico desempenho de artistas (atores e
músicos) locais.

APRESENTAÇÃO DA OBRA
“VAGOS, A GENTE E A CASA BIOCLIMÁTICA”
O Largo da Biblioteca Municipal João
Grave, em Vagos, recebeu, no dia 9 de
julho, a apresentação pública da obra
literária “Vagos, a Gente e a Casa Bioclimática” da autoria de João Carlos
Sarabando. Uma obra produzida ao
abrigo da candidatura “Em Nome do
Espírito Santo”, envolvendo os municípios de Alenquer, Torres Novas e
Vagos, apoiado por fundos da União
Europeia, com uma taxa de comparticipação FEDER (Fundo Europeu para o
Desenvolvimento Regional) de 100%,
cofinanciado através do Programa
Operacional Regional - Centro 2020.
Para além do autor, a cerimónia contou, também, com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de
Vagos, Silvério Regalado e do docente da Universidade de Aveiro, Romeu
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Vicente, que comentou a obra.
Houve, ainda, tempo para ouvir um
fado de Carolina Pessoa, acompanha-

da, à guitarra portuguesa, por Armindo
Fernandes e à viola de fado por Luís
Carlos Santos e, ainda, duas atuações

das promissoras vaguenses Catarina
Bento e Salomé Neves, ao violino e ao
piano, respetivamente.

cultura

FAAVA

FEIRA DE ARTESANATO
E ANTIGUIDADES DE VAGOS

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

A FaaVa - Feira de Artesanato e Antiguidades de Vagos é um evento, organizado pelo Município de Vagos com
a colaboração do Núcleo Empresarial
de Vagos (NEVA), que decorre todos
os primeiros domingos de cada mês,
entre as 09h00 e as 18h00, na Pérgola
situada no centro da vila de Vagos.
Esta é uma iniciativa que tem como
objetivo juntar expositores provenientes do concelho assim como

de outros pontos da região, no
sentido de valorizar o artesanato e
promover os valores patrimoniais,
culturais e turísticos do Concelho
de Vagos, assim como a promoção,
venda, compra e troca de velharias,
antiguidades e colecionismo, designadamente artefatos etnográficos,
bibelots, quinquilharias, livros, discos, jornais, revistas, selos, postais,
moedas, relógios, máquinas, mobi-

liário, artigos para o lar e peças de
arte, entre muitos outros que quem
visitar a FaaVa poderá encontrar.
Atualmente, participam mensalmente aproximadamente 60 expositores.
Este certame, com entrada gratuita
para o público, contou nestas edições
com diversos momentos de animação
cultural com destaque para o Sr. Sabão e a Dragonologia, a Gincana Sustentável, diversos ateliers criativos,

danças urbanas e africanas, música
tradicional, a hora do conto, os insufláveis e as pinturas faciais. Realce
ainda para a inauguração do mural
pintado ao vivo pelo conceituado
artista António Conceição. Assim, foi
proporcionado, a quem por lá passou,
bastante entretenimento e convívio.
Este evento, após o dia 9 de outubro,
irá fazer uma pausa regressando em
2023.
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AS FESTAS VOLTARAM A VAGOS
Entre os dias 3 e 7 de julho
decorreram as Festas de Vagos,
em Honra do Divino Espírito
Santo e Santa Maria de Vagos.
O ano de 2022 marca o reencontro
das Festas de Vagos com o público
em formato presencial.
Grandes concertos do consagrado Rui
Veloso e do valor emergente, aveirense, Fernando Daniel animaram as
hostes vaguenses. Estes momentos
foram, também, complementados
com os espetáculos dos Two-Time
Winners, dos Insert Coin e dos Cats
Project, tendo garantido muita música, luz, cor e animação ao longo dos
cinco dias de festividades.
Ainda, no campo musical, destaque
para o concerto da Banda Vaguense, no domingo do Espírito Santo,
num certame que serviu de abertura
às Tasquinhas inseridas no evento
“Vagos com Cultura e Gastronomia”,
prosseguindo com a peça de teatro
“Em nome do Espírito Santo – A caminho de Pentecostes”, interpretada
pelo Grupo de Teatro Fantástico e incluindo a FaaVa – Feira de Artesanato
e Antiguidades de Vagos.
Em relação ao programa religioso, mereceram destaque as cerimónias que
tiveram início no dia 5 de junho, pelas
17h00, com a missa solene, na Igreja
Matriz de Vagos, seguida da Procissão
do Divino Espírito Santo com acompanhamento da Banda Vaguense.
No dia seguinte, 06 de junho, Dia do
Município, realizou-se a tradicional
peregrinação à Nossa Senhora de
Vagos com missa solene às 11h00
que levou milhares de fiéis ao San-
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tuário onde, às 16h00, decorreu a
bênção e distribuição do Bodo.
Pelas 19h30, mais um momento de
grande beleza, com a Serenata à Nª
Senhora de Vagos, com interpretação
dos fadistas Carolina Pessoa e Nuno
Sérgio, acompanhados à viola por Ni
Ferreirinha, à guitarra portuguesa
pelo mestre Armindo Fernandes e
à viola-baixo por Fábio Rocha. Um
momento musical que simbolizou a
união profunda entre os concelhos
de Vagos e Cantanhede, na devoção
à Senhora de Vagos.
À noite, pelas 21h00, teve início
a Procissão de Velas, que saiu do
Santuário de Vagos em direção ao
centro da Vila, acompanhada pela
Banda Vaguense.
A destacar, também, a atribuição de
Diplomas de Mérito aos alunos do
concelho, a distinção de personalidades e a apresentação do livro do
João Carlos Sarabando.

cultura

VAGOS METAL FEST
REGRESSOU À QUINTA DO EGA
Nos dias 28, 29 e 30 de julho
o melhor festival do verão
realizou-se no centro da Vila de
Vagos
Em 2022, a organização apostou,
mais uma vez, nos grandes nomes
do heavy metal, mas, também, em
novas bandas internacionais e nacionais!
Foram cabeças de cartaz do Vagos
Metal Fest - Dimmu Borgir, Testament, Emperor, Trollfest, Exodus
que atuaram para o melhor
público do mundo.
Ao longo destes três dias,
os participantes puderam

contar com variadas atividades,
como a Tenda Red Bull, atividades
náuticas com Stand-up Paddle e
Kaiak, Tatuagens, Barbeiro, Massagens, Hidromel, tenda de apoio ao
campista com minimercado. Houve, ainda, Shuttles gratuitos para a
Praia da Vagueira e centro de Aveiro,
muitas variedades de Street food e
Metal Market com artesanato, roupa,
discos entre outros.
Todas estas atividades
fizeram do Vagos Metal
Fest uma experiência
cada vez mais única, porque a Capital do Metal é
aqui, em VAGOS!
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CICLO DE CONCERTOS

“OS SETE DONS E A PLENITUDE”
“Os Sete Dons e a Plenitude”, é um
projeto composto por diversos concertos, que aconteceram em cada
uma das freguesias do concelho, no
respetivo largo, parque ou jardim,
com a participação de músicos locais, e a culminar com o concerto da
plenitude, que se realizou no centro
da Vila de Vagos.
Este projeto corresponde à ação 3 da
candidatura “Em Nome do Espírito
Santo!”, candidatura cultural que junta os municípios de Alenquer, Torres
Novas e Vagos, com o propósito de
promover e desenvolver o patrimó-

nio cultural caraterístico de cada uma
destas regiões. O projeto é apoiado
por fundos da União Europeia,
com uma taxa de comparticipação
FEDER (Fundo Europeu para o
Desenvolvimento Regional) de 100%,
cofinanciado através do Programa
Operacional Regional - Centro 2020.
Com o objetivo de fomentar e permitir a fruição e o acesso universal à
cultura, a todos os cidadãos.
Este Ciclo de Concertos, no mês de
agosto, contou com as atuações de
Verónica Matias, em Covão do Lobo
e em Santo André de Vagos, Jenny e

Leandro, em Fonte de Angeão e Nuno
Cipriano, na Gafanha da Boa Hora.
Em setembro, o périplo de concertos
continuou pelas freguesias do concelho, acrescentado ao leque de ar-

tistas já mencionados, o Fábio Rocha
e o Diogo Sarabando. Esta iniciativa
culminou com o concerto dado por
vários artistas fechando com chave
de ouro.

comunidade local.
Esta ação fez parte do projeto “Cultura 3 x 4”, programação cultural em
rede que visa promover e desenvolver o património cultural e natural,
material e imaterial característico
das regiões de Tábua, Anadia e Vagos. Candidatura apoiada por fundos
da União Europeia, com uma taxa
de comparticipação FEDER (Fundo
Europeu para o Desenvolvimento
Regional) de 100%, cofinanciado

através do Programa Operacional
Regional - Centro 2020.
Este evento contou com 2 momentos
distintos: as primeiras 3 sessões, de
recolha de informação e testemunhos, realizadas na Biblioteca Municipal João Grave e na Casa Museu de
Santo António de Vagos, culminando
em 2 sessões de apresentação pública, no dia 6 de agosto, na Azenha da
Ti Luísa no Boco e na Casa Museu de
Santo António de Vagos.
António Fontinha, Cristina Taquelim e Luís Correia Carmelo, que por
aqui andaram a escutar e a aprender,
convidaram-nos a partilhar contos
e cantigas, fazendo dialogar o que
por aqui ouviram com as histórias
que trazem de “outros verões, celebrando, como as cigarras, o eterno
ciclo da natureza. Desse tempo de
escuta, foi preciso deixar ressoar o
escutado nos lugares, as memórias e
narrativas partilhadas até se chegar a
uma trama entretecida na voz de três
contadores de histórias que, como
as cigarras, emergem agora da terra
e das raízes mais profundas deste
território para cantar o estio”.

“ROTA DAS CIGARRAS”

No dia 6 de agosto, decorreu, no Município de Vagos, a iniciativa “Rota
das Cigarras”, um evento de narração oral em rede, efetuada pelas
associações “Chão Nosso” e “Ouvir
e Contar - Associação de Contadores
de Histórias”. Tendo como base a salvaguarda de patrimónios humanos e
imateriais, assim como a valorização
dos territórios, este projeto conjugou
a partilha e a criação de histórias, a
partir dos saberes e experiências da
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ESPETÁCULO DE DANÇA “UM SOPRO DO ESPÍRITO”
ENTREGA PRÉMIOS DO CONCURSO LITERÁRIO JOÃO GRAVE
O Largo da Biblioteca Municipal João
Grave recebeu, no dia 15 de junho,
o espetáculo de dança “Um Sopro
do Espírito”, criado e executado pela
Academia de Artes Primeira Posição Ponte de Vagos, levando, sob a forma
de coreografia, a sua interpretação
do “Espírito Santo através do ballet
e do jazz.”
Este espetáculo, de caráter itinerante, teve a sua primeira apresentação,
no mês de março, em Alenquer, ao
abrigo da candidatura “Em Nome
do Espírito Santo”, projeto cultural
que junta os municípios de Alenquer,
Torres Novas e Vagos, apoiado por
fundos da União Europeia, com uma
taxa de comparticipação FEDER (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional) de 100%, cofinanciado
através do Programa Operacional
Regional - Centro 2020.
Ainda, no espaço do Largo da Biblioteca Municipal, teve lugar a entrega
dos prémios do Concurso Literário
João Grave, numa organização da
Câmara Municipal de Vagos e da
Rede de Bibliotecas de Vagos, com
o apoio da Caixa de Crédito Agrícola de Vagos que tem como objetivo
envolver a comunidade escolar do
concelho em atividades de carater
cultural, incentivando a criatividade
de forma a desenvolver e consolidar
competências em diferentes vertentes literárias.
Os vencedores desta edição foram as
“Estrelinhas”, do Jardim de Infância
da Gafanha da Boa Hora, Tatiana Ferreira, da EB 1 de Ouca, César Oliveira,
do Colégio de Calvão, Tiago Ferreira,
da EB 2,3 Dr. João Rocha Pai, Fátima
Santos, da Escola Secundária de Vagos e Daniela Santos da EB 2,3, Dr.
João Rocha Pai.
Foram atribuídas menções honrosas
a Simão Silva da EB 1 da Vigia e a Zoe
Nunes, Maria Martins, Vera Novo e
Alexandre Neto do Colégio de Calvão.
O Município de Vagos congratula
todos os participantes e envolvidos
neste concurso.
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MAIO COMEÇOU COM DIVERSAS ATIVIDADES
A NÍVEL DESPORTIVO
Nos dias 7 e 8 de maio, o Pavilhão
Municipal de Vagos recebeu o
Campeonato Nacional 2ª Divisão
Ginástica Rítmica, com atuações
das Iniciadas, Juvenis e Seniores.
No dia 15, foi a vez do Campeonato
Distrital de Ginástica Rítmica da
1ª divisão.
Decorreu, ainda, neste mesmo local,
o Sarau Vagos em Movimento, no
dia 7 de maio que contou com um dia
cheio de atividades com muita dança, muito público e muito espetáculo.
Ainda, neste mesmo dia, o Estádio
Municipal de Vagos, recebeu o Meeting Renato Silva. As provas de atle-
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tismo decorreram nas vertentes de
juvenis, juniores, sub-23 e seniores
masculinos e femininos.
No dia 19 de junho, realizou-se o 4º
Vagueira Ria Race, que contou com
cerca de 700 atletas. Na corrida participaram 200 atletas e na caminhada
500. O balanço foi extremamente
positivo e contou com a organização
dos Always Young ADRC Gafanha da
Boa Hora, com o apoio do Município
de Vagos.
Ainda, no dia 25 de junho decorreu
a Festa de Encerramento da Escola
Municipal de Natação, com a participação de cerca de 200 pessoas.
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O evento teve início com a apresentação da turma de natação artística.
A restante tarde foi preenchida com
jogos e exercícios animados para os
alunos dos vários níveis de aprendizagem, tendo sido um excelente
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momento de confraternização entre
utentes e professores.
Mais uma vez, a Câmara Municipal,
em parceria com o Agrupamento de
Escolas de Vagos, organizou o pro-

grama municipal Vagos em Ação
Júnior Verão 2022, de 4 de julho a
12 de agosto, tendo contado com a
participação de 120 crianças, durante
todo o mês de julho e 110 crianças
nas duas semanas de agosto.

No dia 24 de julho, o recinto dos Municípios Sem Fronteiras contou com
a atividade Vagos em Ação Júnior
Pais e Filhos, que replicou alguns dos
jogos que aconteceram na edição
deste ano dos Municípios Sem Fron-

desporto
teiras, tendo sido uma tarde bastante
divertida e animada.
O Município de Vagos enquanto
entidade coordenadora da Estação Náutica de Vagos, organizou e
apoiou vários eventos náuticos, com
o objetivo de mostrar as dinâmicas
existentes no território a este nível.
Nesse sentido, no dia 14 de maio,
ocorreu o Surf na Vila, na Quinta do
Ega, organizado pela Associação de
Surfistas de Vagos, onde os participantes puderam experienciar muitas
atividades como o kayak, tiro com
arco, stand up paddle, entre outros.
No dia 21 e 22 de maio, houve o Circuito Regional de Surf do Norte,
na praia da Vagueira e no dia 9 de
julho o Campeonato Nacional de
Body Surf.
Na Marina da Vagueira, tivemos duas
edições da “Manhã Náutica”, nos
dias 17 de julho e 7 de agosto, onde
os participantes tiveram a oportunidade de experimentar atividades
náuticas tais como canoagem, stand-up paddle e vela, de forma gratuita.
As atividades náuticas, culminaram
no dia 27 de agosto com o Night Drop
– Surf Noturno.
Como o tempo esteve ótimo para a
prática de exercício físico, durante
todas as sextas-feiras do mês de julho decorreram as “Caminhadas ao
pôr do sol”, pela praia da Vagueira,
bem como aulas de grupo “Vagueira
em ação”, no Largo Parracho Branco, nos dias 21 e 28 de agosto, con-

tando com a forte participação dos
vaguenses.
O Estádio Municipal acolheu os
Campeonatos Nacionais de Atletismo na categoria de sub-20 em
pista ao ar livre, nos dias 16 e 17 de

julho, organizado pela Federação
Portuguesa de Atletismo, em parceria com a Associação de Atletismo
de Aveiro, com o apoio do Município
de Vagos.
Foram, também, realizados outros

campeonatos que contaram com o
apoio do município, nomeadamente
o Campeonato Distrital de Benjamins (11 e 12 de maio), o Campeonato Distrital de Infantis (18 e 19
de maio) e o Campeonato Distrital
Sub-20 (2 e 3 de junho).

VAGOS BOLETIM MUNICIPAL | 19

gab.
veterinário
entrevista

ATIVIDADES DO GABINETE
VETERINÁRIO MUNICIPAL DE VAGOS
Maio a Agosto de 2022

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-estar animal e a higiene e segurança
alimentar.
No âmbito da saúde e bem-estar animal, o Gabinete Veterinário Municipal
de Vagos assegura a profilaxia da raiva
e de outras doenças transmissíveis,

No período compreendido entre maio e agosto de
2022, foram realizadas as seguintes atividades:
• Montagem de 2 jaulas de captura de animais, na
Gafanha da Boa Hora, para captura de 2 matilhas
de cães assilvestrados;
• Construção de parque de matilhas para encaminhamento de animais assilvestrados/animais
de matilha;
• Verificação de situações relacionadas com animais errantes/abandonados comunicadas por
munícipes;
• Recolha de animais errantes/abandonados e
cadáveres de animais: 152 animais recolhidos (75
animais recolhidos pelo Município e 77 animais
recolhidos pela Associação Patudos de Vagos);
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o controlo de animais errantes e, em
articulação com as autoridades, as
ações de controlo no âmbito da saúde
e bem‐estar animal e situações de
insalubridade, insegurança e ilegalidades relacionadas com a detenção e
manutenção de animais, na respetiva
área de atuação municipal.

• Encaminhamento de animais (animais recolhidos pela Câmara Municipal e animais retirados
da rua por munícipes - para adoção ou alojamento em associação parceira): 168 animais encaminhados (34 para adoção, 57 para a associação
GADAFF, 77 para a Associação Patudos de Vagos);
• Devolução de animais reclamados pelo detentor:
7 animais devolvidos ao detentor;
• Vacinação e identificação de cães no âmbito
da Campanha de Vacinação Antirrábica e de
Identificação Eletrónica – CVAR 2022;
• Esterilização de animais: 238 animais (cães e
gatos) - animais do canil, animais adotados,
animais da GADAFF (no âmbito do protocolo
de colaboração), animais retirados da rua para
posterior encaminhamento para a GADAFF e

No âmbito da higiene e segurança alimentar e com o objetivo de assegurar
o cumprimento dos requisitos legais
sobre segurança alimentar, são realizadas auditorias aos estabelecimentos retalhistas de produtos alimentares de origem animal (talhos, peixarias
e mercado de peixe da Vagueira).

animais da Associação Patudos de Vagos; 33
gatos inseridos no programa CED;
• Controlo de animais vindos da Ucrânia no âmbito
do “Programa de Acolhimento – Ucrânia” no
concelho de Vagos;
• Colaboração com autoridades (SEPNA-GNR)
na averiguação de queixas relacionadas com
animais

juventude

EURODESK

DIA DA EUROPA

Como forma de assinalar o Dia da Europa, o Município de Vagos, enquanto multiplicador da Rede Eurodesk, celebrou
esta efeméride, no dia 9 de maio, marcando presença no Agrupamento de Escolas de Vagos, na EPADRV e no Colégio
de Calvão com o jogo “Agora EU”, onde os jogadores foram desafiados a percorrer um itinerário por diversas cidades
europeias e a responder a várias perguntas relacionadas com a «Europa» nas mais diversas categorias: história,
geografia, cultura, desporto, juventude, entre outras.
Com o Ano Europeu da Juventude 2022 a destacar a juventude da Europa e com a Conferência sobre o Futuro da
Europa a amplificar as vozes dos cidadãos, este foi um dia para aproximar os jovens da Europa e perceber «o que
é que a Europa faz por nós?»
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REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA FONTE - VAGOS
PISTA CICLÁVEL VAGOS - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS

A empreitada de requalificação da
Rua da Fonte continua a bom ritmo,
durante o mês de setembro, começaram os trabalhos para implantação
da nova rotunda no cruzamento com
a Rua de Cantanhede e Rua Banda
Vaguense. A ligação Ciclável/Pedonal entre a nova rotunda da estrada
de Cantanhede e a Zona Industrial de
Vagos, dando continuidade à ciclovia existente na Rua de Cantanhede,
está quase executada, prevendo-se
que a mesma fique finalizada durante o mês de outubro.
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REQUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS
A empreitada da “Requalificação
da Zona Industrial de Vagos” encontra-se na fase final. Como referido
anteriormente esta empreitada
insere-se na estratégia da câmara
municipal no âmbito da promoção
das atividades económicas, 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.

COMUNICADO

REQUALIFICAÇÃO DO PALACETE VISCONDE DE VALDEMOURO
No passado dia 7 de setembro, pelas
16h00, ocorreu uma derrocada na parte das traseiras do Palacete Visconde
de Valdemouro, enquanto decorriam
os trabalhos de requalificação do referido edifício no âmbito da empreitada de “Requalificação do Palacete
Visconde de Valdemouro”.
Importa ressalvar que não se registaram
quaisquer danos físicos para nenhum
dos trabalhadores que operavam na
empreitada e que, como medida de

precaução, foi alargado o perímetro
de segurança na frente do imóvel.
A empreitada decorria com normalidade, estando a serem realizadas periodicamente monitorizações topográficas
do edifício com vista a controlar possíveis deslocações do mesmo. Neste controlo regular efetuado, nada fazia prever
o incidente ocorrido, ainda para mais
porque nesse mesmo dia, poucas horas
antes do sucedido, tinha sido realizada
uma medição, não se tendo registado

qualquer deslocamento relevante.
As causas do incidente estão a ser
apuradas, estando a equipa técnica
da obra a verificar e a implementar as
medidas imediatas de estabilização e
consolidação do edifício.
Por questões de segurança, os trabalhos no edifício estão suspensos, no
entanto continuam a decorrer com
normalidade os restantes trabalhos
da empreitada, nomeadamente a
construção do novo edifício.

Após todas as averiguações serem
efetuadas e de as condições de segurança serem garantidas, a obra de
requalificação e ampliação irá prosseguir em todas as suas frentes de trabalho, tendo sempre como principal
objetivo que o Palacete Visconde de
Valdemouro venha a ser reconstruído
de forma fiel ao seu desenho original
e melhorado por forma a constituir-se numa significativa mais-valia para
todo o concelho de Vagos.

VAGOS BOLETIM MUNICIPAL | 23

turismo

“BEST EDITION”
DO VAGOS SENSATION GOURMET

O evento mais saboroso do
verão, que junta as gentes da
terra a chefes de renome, teve a
sua melhor edição com número
de visitantes a superar todas as
expetativas
A Praia da Vagueira recebeu, de 1 a 3
de julho de 2022, a 7ª edição do Vagos
Sensation Gourmet, que trouxe, uma
vez mais, showcookings, workshops,
almoços e jantares temáticos, palestras e muita animação, ao Largo
Parracho Branco.
Este ano, e com mote “Best Edition”,
em homenagem ao Chef Joe Best,
a edição cumpriu os seus objetivos
de fundir a gastronomia tradicional
e o gourmet juntando as “gentes”
da terra a chefes de renome, aliando, a este conceito gastronómico, os
sorrisos, as danças, os momentos
de cumplicidade e as experiências,
tornando-se muito mais do que um
evento gastronómico.
Os melhores Chefes de Cozinha e as
melhores temáticas foram abordadas
num ambiente único e descontraído,
com o mar como pano de fundo, sem
formalismos e com a proximidade
entre os chefes, as tradições, as
gentes da nossa terra e os costumes
populares.
De provas cegas a jogos didáticos, o
evento focou-se também no entreti-
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mento direcionado aos aromas e aos
sabores de Vagos, e proporcionando
fins de tarde e noites animadas com
sunset´s e concertos.
Foram criados temas para discussão, em palestras e debates, que
direta ou indiretamente estiveram
relacionados com a gastronomia,
convidando os melhores oradores
para sobre eles falar. O objetivo foi
sempre cativar todos os comensais
para temas nem sempre ligados, mas

com grande relevância na Gastronomia e Turismo.
Uma das grandes novidades desta
edição foi o Churrasco Comunitário,
onde alunos da Escola de Hotelaria e
Turismo de Coimbra puderam assar a
carne e o peixe adquiridos localmente, pelos visitantes que ali queriam
almoçar ou jantar.
Conheça mais sobre esta edição
do https://vagossensationgourmet.
com/

turismo

POSTO DE TURISMO COM AUMENTO DE VISITANTES
E COM NOVAS VALÊNCIAS
QUEM
nos visita?

As novidades, este ano,
foram várias, desde a reserva
das diferentes atividades
de animação turística, a
promoção de produtos locais e
a venda de uma nova linha de
merchandising de promoção do
Município.
Mais de 2800 visitantes, portugueses
e estrangeiros, passaram, este verão,
pelo Posto de Turismo da Praia da Vagueira. Em comparação com o período
homólogo de 2019 (pré-pandemia),
houve um crescimento de visitantes
que recorreram a este espaço.
Este espaço esteve aberto todos os
dias, das 9h30 às 19h30, ininterruptamente, desde o dia 10 de junho e fechou no passado dia 11 de setembro.
Em termos da qualidade do atendimento no Posto de Turismo da Vagueira, a totalidade dos inqueridos
deu a nota de 5 estrelas.
Este ano, e por forma a facilitar o acesso às atividades turísticas, foi possível
efetuar, diretamente, no Posto de Turismo, a reserva de diversas atividades
de animação como o Surf, Stand Up
Paddle na Ria, Bodyboard, batismos

e passeios a cavalo de curta e longa
duração, visita às azenhas e diversas
experiências turísticas. Estas atividades, desenvolvidas pelas empresas
de animação turística locais e Escola
Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, tiveram
bastante procura por parte dos turistas
que recorreram ao Posto de Turismo.
Outra novidade passou pela criação
de uma nova linha de merchandising
de promoção do município em produtos como t-shirts, canecas, lápis e
canetas, garrafas, blocos de nota e
sacos e a sua disponibilização para
venda no posto de turismo, tendo
sido adquiridos pelos visitantes mais
de uma centena de produtos.
Outra novidade passou pela promoção e venda de produtos locais de
Vagos, como o Molho de Piri-Piri “Florinda” (Ouca), a Compota de Abóbora
e a Broa Mimosa, da Confraria Sabores da Abóbora, as Sainhas e Pão de
Cornos, da Confraria As Sainhas, o
Mel da EPADRV, as compotas, fruta
desidratada e mel da Cordeiro´s
Farm (Calvão), o paté de azeitona e
compotas da CARB (Vagos), a compota de maracujá do produtor Tro-

pickcourtesy (Ouca) e o vinagre da
Quinta da Pedreira (Ouca).
Estes produtos locais estiveram à
venda no espaço “Pop-Up” da Bairrada, que se encontra integrado no
Posto de Turismo, desde 2019, e que
faz a promoção turística da Região
da Bairrada, integrando programas
de visita que levam o visitante a
conhecer as vinhas e a identidade
bairradina, ao mesmo tempo que disponibiliza o serviço de aluguer de bicicletas, provas de vinhos, workshops
e degustação de produtos regionais
(vinhos, espumantes, doces regionais
e sandes de leitão).
Foram, ainda, realizados durante os
fins de semana, no Posto de Turismo,
diversas degustações de produtos
locais onde os visitantes puderam experimentar o Pão de Cornos, o Doce
de Abóbora (Confraria Sabores da
Abóbora), o Doce de Maracujá (Fruitwithpassion, Ouca), o Pão de Abóbora, a compota de pimento (CARB),
a Broa Mimosa, o Mel da EPADRV, a
Amora liofilizada com chocolate negro (Cordeiro´s Farm) e Amêndoas
torradas com azeite virgem extra e
sal (CARB).

Dos visitantes que passaram
pelo Posto de Turismo, 61%
são estrangeiros, sendo os
principais mercados emissores Espanha (41,2%) e França
(33,5%). De registar ainda os
mercados: Alemanha, Brasil,
Reino Unido e Estado Unidos
que contribuíram com 14,5%
dos visitantes. Do mercado
espanhol, a maioria é proveniente de Madrid , o País Basco, Castilla y Leon e Galicia.
Foram, ainda, realizados 212
inquéritos ao turista para determinar o perfil que nos visita.
72,64% dos inquiridos visitou
pela 1.ª vez o município, sendo
que 14,2% já tinham visitado
entre 2 a 3 vezes. Em termos
de permanência, 29% ficou de
3 a 5 dias, 36,7% entre 6 a 15
dias e 10,1% mais de 15 dias.
Apenas 24,2% fica entre 1 a 2
dias, podendo concluir que a
maioria dos nossos visitantes
permanecem mais do que 3
dias no nosso território. Relativamente à dormida, 85,8%
pernoita no nosso concelho
sendo que 48,8% ficou alojado no Parque de Campismo
e 33,6% nos Alojamentos
Locais. As 3 principais motivações para visitar o nosso
município são Férias/Lazer, a
Cultura/Património e Aventura/Natureza. 39,15% dos turistas viaja com o(a) cônjuge
e 23,11% com o(a) cônjuge
e filho(s), assumindo Vagos
como um destino turístico
que privilegia as famílias.
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VAGOS
COM PROGRAMA
“FORMAÇÃO
+ PRÓXIMA”
PARA O SETOR TURÍSTICO

turismo

ALDEIA DO BOCO

INTEGRA REDE DAS ALDEIAS DE PORTUGAL

Município de Vagos adere à
iniciativa do Turismo de Portugal
com o objetivo de capacitar
profissionais do setor do turismo,
de forma gratuita, e adaptada às
necessidades locais.
Foi aprovado, em reunião de Câmara
de 21 de julho de 2022, o protocolo de
colaboração “Programa FORMAÇÃO +
PRÓXIMA” entre a Câmara Municipal
de Vagos e o Turismo de Portugal, através da Escola de Hotelaria e Turismo
de Coimbra.
O projeto “Formação + próxima”
visa capacitar os colaboradores do
setor do turismo, de forma gratuita,
através de formação de empresários,
gestores, quadros intermédios e operacionais em regime presencial e à
distância.
O intuito desta formação passa, também, por acrescentar valor ao tecido
empresarial da região através de um
programa que seja mais próximo das
pessoas e mais próximo das necessidades dos territórios. Pretende-se,
desta forma, profissionalizar o turismo
do concelho e todos os serviços complementares a este setor, de forma a
valorizar os nossos recursos endógenos e integrá-los numa rede de oferta
turística abrangente e consolidada.
Este programa varia entre 50 e 200
horas de formação e é personalizado
à medida do nosso território. Para tal,
o Turismo de Portugal, em parceria
com a autarquia, irá elaborar um diagnóstico de necessidades de formação
específica, criar um plano de formação que responda às necessidades da
atividade turística do município e um
plano complementar que contribua
para a valorização do território e para
a capacitação dos técnicos do município e/ou das entidades parceiras.
A assinatura do protocolo oficial está
prevista para início de outubro assim
como o início da formação.
Mais informações contacte turismo@
cm-vagos.pt
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O Boco, aldeia da freguesia de Soza,
concelho de Vagos, foi reconhecida
como Aldeia de Portugal e integra,
agora, a Rede Nacional das Aldeias
de Portugal, que tem como objetivo
a promoção e valorização do património cultural e humano das aldeias,
através do envolvimento de toda a
comunidade local.
Este momento simbólico, de reconhecimento da Aldeia do Boco como
Aldeia de Portugal, foi oficializado no
domingo, dia 17 de julho de 2022, integrado numa iniciativa da Comissão
de Festas do Boco, para angariação
de fundos para a festa de Santo Inácio, que incluiu uma caminhada pelo
trilho das Azenhas do Boco, seguida
de almoço convívio.
Mais de uma centena e meia de pessoas estiveram presentes para testemunhar este momento único, e que,
para esta comunidade, é motivo de
elevado orgulho.
No final da caminhada, procedeu-se à entrega do certificado e com a
presença da representante da ATA –
Aldeias de Portugal, Maria da Saúde
Inácio, a coordenadora da GAL-SUL,
Carmo Ambrósio, o Presidente da
Câmara Municipal de Vagos, Silvério
Regalado, a Vereadora do pelouro do
Turismo, Sara Caladé, o Presidente
da Junta de Freguesia de Soza, Nel-

son Cheganças, e o representante
da comunidade local, Alfredo Neves.
Nelson Cheganças, presidente da
Junta de Freguesia de Soza, referiu
que “o Boco e o seu vale é um local
com muita história e tradição, merecedor deste reconhecimento como
‘Aldeia de Portugal’ e que tudo fará
para manter e valorizar o seu património natural e cultural.
Carmo Ambrósio, coordenadora da
GAL SUL, que teve um papel ativo
e preponderante em todo este processo, agradeceu o entusiasmo da
população do Boco, que desde o
primeiro dia encarou este desafio
como seu e referiu ainda que “este
é primeiro dia de um caminho que
queremos fazer em conjunto, nós
convosco, lado a lado. O desenvolvimento local é isto, trabalhar com e
para as pessoas” salientando, ainda,
que “devem continuar a receber como
sempre receberam”.
Maria da Saúde, representante da
ATA, que, simbolicamente, entregou
à comunidade do Boco o diploma e
símbolo das Aldeias e Portugal, felicitou a Aldeia e as suas gentes, referindo que “esta certificação vem juntar
o Boco a uma rede de mais de cem
Aldeias de Portugal, uma rede que
trabalha para manter viva as aldeias
e as experiências de ruralidade, que

mantenha a aldeia unida em torno
das dinâmicas locais, recebendo visitantes que possam usufruir das suas
tradições, visitem os moinhos, provem
a deliciosa broa mimosa”.
Por fim, o presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado,
salientou o trabalho de todos neste
processo e referiu que ‘este um título
é de e para as pessoas do Boco, que
têm de olhar para ele como um processo, um caminho que têm de continuar
a ser feito por eles e pelas gerações
futuras” e que “termos chegado aqui
é já um motivo de orgulho e temos sim
obrigação de manter e preservar o que
herdamos dos nossos antepassados”.
ATRIBUIÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
Esta classificação foi atribuída pela
Associação Aldeias de Portugal (ATA),
num trabalho coordenado com o Grupo de Ação Local Aveiro Sul e apoio
do Município de Vagos, Junta de Freguesa de Soza e população do Boco
que visa valorizar as comunidades
locais e as suas vivências. É um projeto que assenta num trabalho efetivo
de proximidade com as comunidades
locais, onde elas são co-construtoras
de todo o processo de dinamização
e valorização que se desenha para
a sua aldeia.
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Uma das próximas etapas será a construção do plano de valorização da aldeia, num processo participativo com
a comunidade local; será como um
“plano de atividades” onde estarão
elencadas um conjunto de iniciativas,
a desenvolver com e para as pessoas,
pelo que todos serão coresponsabilizados na sua implementação.
REGISTO DA BROA MIMOSA
COMO PRODUTO
TRADICIONAL PORTUGUÊS
Foi ainda anunciado pela Confraria
dos Sabores da Abóbora, o registo da
Broa Mimosa do Boco, como produto tradicional português, no site da
Direção Regional e Desenvolvimento
Rural.
A Broa Mimosa do Boco era confecionada em local onde predominavam

as azenhas para se moer as farinhas
e enriquecida com ovos e açúcar na
altura dos festejos da Nossa Senhora
das Candeias e Santo Inácio, acompanhava com o carneiro assado em
forno a lenha.
A Confraria dos Sabores da Abóbora, com sede na freguesia de Soza,
onde ao lugar do Boco pertence,
coze, uma vez por mês, na Sede da
Confraria, tradicionalmente a Broa
Mimosa do Boco para manter viva
a tradição. Pode, também, adquirir
este produto nos festejos e na feira
anual da Abóbora. Ainda, existem
no Boco senhoras que há mais de 50
anos cozem a Broa Mimosa, a senhora Octávia Freire de Almeida Rocha,
de 76 anos, e a senhora Maria Aurora
Lopes Sobreiro, de 83 anos de idade,
ambas nascidas e criadas no lugar do
Boco, Freguesia de Soza.

CONSULTA DAS ATAS DAS REUNIÕES
DE CÂMARA E DAS SESSÕES
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VAGOS:

SOBRE A ALDEIA DO BOCO
O Boco é uma pequena aldeia situada no concelho de Vagos, mais
precisamente na Freguesia de Soza.
O clima ameno que se faz sentir e o
moderado declive, comum a toda a
região de Aveiro, propicia a calmaria
do dia-a-dia e leva a um estilo de vida
pautado pelo ritmo da natureza.
O Lugar do Boco é composto, essencialmente, por habitações antigas e
a grande parte com características
singulares da região da Gândara, refletindo a importância de uma das
principais atividades económicas
vivida neste território, a atividade
agrícola. Esta aldeia é presenteada a
seus pés pelo Rio Boco (Património
natural de elevado valor, está integrado em Rede Ecológica Natural
(REN), Zona de Proteção Especial

Atas das reuniões da Câmara Municipal:
https://bit.ly/reunioes_camaramunicipal
ou

(ZPE) e Sítio de Importância Comunitária (SIC)) e por 3 levadas (Levada
do Barreto, Levada dos Moleiros ou
Levada do Meio e a Levada do Sul),
que antigamente serviam de força
motriz para as azenhas.
Hoje em dia, contabilizam-se, ao
todo, 14 pequenas azenhas e 3 moinhos de água, grande parte em ruínas, onde em tempos era moída a
farinha que mais tarde daria o pão.
Em pleno funcionamento encontram-se duas azenhas, a Azenha Ti Luísa e
a Azenha da Fonte. Existem 3 azenhas
e 1 moinho de água bem preservados, mas com falta de roda/engenho.
As levadas do Boco têm em si todo
o potencial para o desenvolvimento
de percursos/trilhos interpretativos,
para quem quiser visitar e desfrutar
da natureza e dos costumes vividos
nesta aldeia.

Atas das sessões da Assembleia Municipal:
https://bit.ly/sessoes_assembleiamunicipal
ou

Informamos que as atas das Reuniões de Câmara e das
sessões da Assembleia Municipal podem ser consultadas
através dos seguintes meios:
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