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Feira e Festival 
de Folclore 
Gandarês 
02 de setembro
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Domingo
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V CONCENTRAÇÃO SOLIDÁRIA 
DE CARROS ANTIGOS

Org. Santa Casa da Misericórdia de Vagos

09h30 – Praça do Município em Vagos 

13h00 – Praia da Vagueira

FEIRA E FESTIVAL 
DE FOLCLORE GANDARÊS
09h00 - Praia da Vagueira

21 23
sexta

domingo
a

VII FEIRA DA ABÓBORA
Org.: Confraria Sabores da Abóbora

Ao longo do dia – Soza

30
I FEIRA DA BATATA DOCE
Org.: Rancho Folc. St.º Ant. Vagos

Ao longo do dia - Casa Gandaresa de Santo António de Vagos

domingo

a28
sexta
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CARO MUNÍCIPE

Fique ligado

SILVÉRIO REGALADO
Presidente da Câmara Municipal de Vagos

/municipiovagos/

/municipiovagos/

/municipiovagos/

Depois de dois meses intensos de atividades 
culturais, desportivas e de lazer, que propor-
cionaram momentos únicos de animação e 

de satisfação, e findo que está o período de férias 
para a maioria da população e, sobretudo, para os 
milhares de emigrantes que revisitaram a sua terra, 
as suas famílias e os seus amigos, Vagos continua 
a ter muito para oferecer, o que demonstra o ecle-
tismo existente no Concelho, a vitalidade das suas 
associações e a diversidade e ambição das muitas 
iniciativas que vão realizar-se no decorrer do mês 
de setembro.

Atividades essas que continuam a relevar a nossa 
história e tradições, ou seja, a nossa identidade, 
bem como a valorizar todo o nosso património e 
recursos naturais.
A Feira e Festival de Folclore Gandarês, a levar a 
efeito na Praia da Vagueira, numa manifestação 
cultural já enraizada no Concelho, bem como a 
também já habitual Concentração Solidária de Car-
ros Antigos, organizada pela Santa Casa da Miseri-
córdia de Vagos com o apoio da Câmara Munici-
pal, são os eventos que vão dar o mote inicial a este 
mês de setembro, que continuará com a Etapa do 
Campeonato Nacional de Bodysurf 2018 – Vagueira 
PRO ou a Feira da Abóbora, entre outros, que vão 
certamente animar os fins de semana e proporcio-
nar momentos de convívio para toda a família.

Tem sido esse o nosso objetivo principal.
Desfrute.
 
Vagos, até onde queremos ir!

VIVER
Agenda n.º 7
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Os agentes culturais interessados na divulgação das suas atividades devem submeter a informação em 
www.vagos.pt/enviar-noticia/, até ao dia 12 do mês anterior àquele em que se realiza o evento.
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A decorrer ao longo do mês:

BIBLIOTECA DE PRAIA
Decorre até 2 de setembro
Aberta todos os dias
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
Praia da Vagueira

FEIRA DO ARTESANATO E 
DO LIVRO
Até 2 de setembro
Aberta todos os dias
10h00 às 13h00 e 14h00 às 18h00
Praia da Vagueira

DRAMATIZA! 
OFICINA DE TEATRO
com Artur Rosa
11h00 – Biblioteca João Grave

HORA DO CONTO 
“O PEIXE CONTADOR 
DE HISTÓRIAS”
de Rui Sousa
15h00 – Biblioteca João Grave

ATELIER DE ARTES 
PLÁSTICAS 
“O MEU PEIXINHO”
15h30 – Biblioteca João Grave

VAGOS EM AÇÃO
18h00 – Jardim da Pá,
Praia da Vagueira

V CONCENTRAÇÃO
SOLIDÁRIA DE CARROS 
ANTIGOS
Org.: Santa Casa  da  Misericórdia de 
Vagos
09h30 – Praça do Município em Vagos 
13h00 – Praia da Vagueira

FEIRA E FESTIVAL DE 
FOLCLORE GANDARÊS
09h00 – Praia da Vagueira

KIT CARLOS
17h00 – Praia da Vagueira

ATELIER “A 2 É MELHOR”
15h00 – Biblioteca João Grave

DRAMATIZA! 
OFICINA DE TEATRO
com Artur Rosa
11h00 – Biblioteca João Grave

HORA DO CONTO 
“A PRAIA DOS SONHOS”
de António Mota
15h00 – Biblioteca João Grave

agenda
setembro 2018
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ATELIER 
DE PINTURA 
“A CONCHINHA 
COLORIDA”
15h30 – Biblioteca João Grave

DRAMATIZA! 
OFICINA DE TEATRO
com Artur Rosa
11h00 – Biblioteca João Grave

HORA DO CONTO 
“A CASA DA MOSCA 
FOSCA”
de Eva Mejuto e Sérgio Mora
15h00 – Biblioteca João Grave

ATELIER DE ARTES 
PLÁSTICAS 
“A MOSCA ZzZzZzZ”
15h30 – Biblioteca João Grave

ETAPA DO 
CAMPEONATO 
NACIONAL DE 
BODYSURF 2018 – 
VAGUEIRA PRO 
Org.: Assoc. Social Wave e 
ASV - Assoc. de Surfistas de Vagos.
Confirmação do dia (15 ou 16) na 
4.ª feira anterior, de acordo com o 
estado do mar.

VII FEIRA DA 
ABÓBORA
Org.: Confraria Sabores 
da Abóbora 
Ao longo do dia – Soza

DRAMATIZA! 
OFICINA DE TEATRO
com Artur Rosa
11h00 – Biblioteca João Grave

HORA DO CONTO 
“O GATO GUI E OS MONS-
TROS”de Rocío Martínez
15h00 – Biblioteca João Grave

ATELIER DE ARTES 
PLÁSTICAS 
“O MONSTRINHO É MEU 
AMIGO”
15h30 – Biblioteca João Grave

II SOLIDARITURNA  
CAMINHADA 
SOLIDÁRIA NOTURNA
Org. Santa Casa da Misericórdia 
de Vagos
20h30 – Santa Casa da 
Misericórdia de Vagos

I FEIRA DA BATATA 
DOCE
Org.: Rancho Folc. St.º António 
de Vagos
Ao longo do dia - Casa Gandaresa 
de Santo António de Vagos
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I FEIRA DA BATATA DOCE

Realiza-se, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, junto à Casa Gandaresa 
de Santo António de Vagos, a I Feira da Batata Doce, da organização 
do Grupo Folclórico de Santo António de Vagos e da União das Fre-
guesias de Vagos e Santo António.
Ao longo dos três dias, estarão abertos stands de promoção e venda 
de batata doce e de outros produtos e tasquinhas gastronómicas com 
show cooking.
A animação está garantida com jogos tradicionais, a Caminhada das 
Areias, visitas animadas à Casa Gandaresa e atuações do Rancho In-
fantil do Grupo Folclórico de Santo António , do Grupo “El Trasgu”, 
de Espanha, do Orfeão de Vagos, da Banda Vaguense, do Teatro Fan-
tástico e da Tuna da Universidade Sénior.
Neste evento, estão envolvidas diversas entidades e associações tais 
como a Associação de Pais da EB1 da Quintã, GRECAS, Grupo de 
Jovens de Santo António e a Comissão de Festas de Santo António 
de Vagos.

15

28

16

30

sábado

sexta

domingo

domingo

ou

a

ETAPA DO CAMPEONATO NACIONAL 
DE BODYSURF 2018 – VAGUEIRA PRO

A Praia da Vagueira acolhe a última etapa do campeonato nacional 
de Bodysurf 2018, no fim de semana 15/16 de setembro.
As etapas duram apenas um dia, mas têm um período de espera, 
sendo decidido o dia certo na quarta-feira anterior, de acordo com 
as previsões do mar.
 
A luta pelo primeiro lugar continua acesa, encontrando-se o atleta 
Vaguense, Miguel Rocha “Migas” na dianteira, tendo fortes possi-
bilidades de revalidar o título e festejar em casa a consagração de 
tricampeão nacional da modalidade.

Trata-se de um campeonato homologado pela Federação Portu-
guesa de Surf (FPS), cabendo a responsabilidade da organização à 
Associação Social Wave em parceria com o Município de Vagos e 
com a ASV-Associação de Surfistas de Vagos.
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VII FEIRA DA ABÓBORA

A Confraria dos Sabores da Abóbora vai promo-
ver, nos dias 21, 22 e 23 de setembro, no Largo 
de São Miguel, em Soza, a VII Feira da Abóbora. 
A abertura está agendada para as 19h00, do dia 
21 de setembro.

Pretende-se, com este evento, divulgar e mostrar algumas varieda-
des de abóbora tão utilizada, ao longo dos tempos, no nosso Conce-
lho e sua utilização na nossa gastronomia.

Para delícia e degustação de todos os presentes, haverá muitas igua-
rias confecionadas com abóbora e, ainda, vários showcookings , tas-
quinhas, espetáculos musicais, muita animação e insufláveis.

Tudo boas razões para não faltar a este evento cheio de muito sabor 
e tradição.

Fique a conhecer toda a programação:

19h00: Inauguração
Com atuação do rancho infantil de Sto António 
20h00: Concurso Sopas da Terra
21h30: Banda Polk
 
11h00: Abertura 
14h30: Culinária ao vivo de abóbora para crianças
15h30: Culinária ao vivo de abóbora  para adultos 
16h00: Concurso da abóbora mais pesada 
               Concurso de esculturas de abóbora
17h00: Grupo de Cavaquinhos da Boa Hora
18h00: Atuação das tunas académicas da Universidade de Aveiro
21h00: Grupo de Samba “vai com quem quer” de Estarreja
22h30:  Animação musical

09h00: Chegada dos gaiteiros à vila de Soza
09h30: Aconchego do estômago
10h30: Arruada dos Gaiteiros
11h00: Abertura da feira 
12h00: Concentração dos Gaiteiros junto ao café S. Miguel 
15h00: Atuação dos Gaiteiros
16h30: III Concurso papas de abóbora

19h00: Encerramento da feira
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Feira e Festival 
de Folclore Gandarês

Ao longo do dia – Praia da Vagueira

02
quinta

Realiza-se, no dia 2 de setembro, a Feira 
e Festival de Folclore Gandarês que decor-
rerá, ao longo do dia, no Largo Parracho 
Branco, na Praia da Vagueira. 

De manhã, às 9h00, tem início a Feira 
Gandaresa à Moda Antiga, que decorrerá 
durante todo dia. Nessa Feira, as associa-
ções, incluindo os Grupos de Folclore parti-
ciparão com a venda de produtos agrícolas, 
entre outros.

Os participantes estarão trajados com rou-
pas adequadas à época.

Por volta das 16h00, realiza-se o Festival 
de Folclore, com atuação da vários ranchos 
locais e o rancho da Fontinha.
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O mês de outubro é o mês dedicado aos seniores e, como tal, 
a Câmara Municipal de Vagos preparou algumas atividades 
com o objetivo de promover a participação da população 
sénior (idade superior a 65 anos) na vida da comunidade e 
proporcionar um mês mais animado, com bons momentos de 
convívio entre amigos e família.

Este ano, haverá o tradicional Almoço 
Sénior que se realiza no dia 2 de outubro 
e que contará com uma Missa, almoço e 
animação musical.
As inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas até ao dia 25 de setembro de 2018. 

Muitas atividades estão previstas ao lon-
go de todo o mês de outubro desde “A 
2 é melhor...com os avós”, Tertúlias “ À 
conversa com...”, ginástica sénior e visi-
tas a vários locais tais como ao Museu do 
Calçado em São João da Madeira, ao Cas-
telo de Santa Maria da Feira e Museu do 
Papel e ao Santuário de Fátima. Haverá, 

ainda, um passeio de comboio ao Porto 
seguido de visita à Catedral do Porto e 
Ribeira do Douro.
Será, ainda, realizado, um seminário de-
dicado ao tema “Demências” que se rea-
lizará no Centro de Educação e Recreio 
de Vagos.

A Câmara Municipal de Vagos vem con-
vidar, todos os seniores, a participar no 
Mês Sénior 2018. A participação nas 
atividades é gratuita, mas condicionada 
a inscrição prévia na Câmara Municipal 
(no segurança), Biblioteca Municipal (na 
receção), ou por telefone: 234 799 600.

+ info sobre o programa: www.cm-vagos.pt
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Ao longo do dia – Praia da Vagueira
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“É  um dos mais importantes roman-
ces contemporâneos. Surpreendente 
retrato da vida dos velhos, este livro fala 
intimamente dos fantasmas da portu-
galidade e da candura que, afinal, existe 
mesmo nos momentos mais tristes.  
A vida de um barbeiro reformado é o 
modo de ilustrar os conceitos de família 
e solidão, amizade e compromisso.”

li
v

ro
do

 m
ês

ATELIER “A 2 É MELHOR”
“A 2 é melhor” promove a leitura como ritual diário desde o 
nascimento e como meio privilegiado de promoção do desen-
volvimento do bebé com os cuidadores

15h00 – bebés até aos 24 meses e família

DRAMATIZA! | OFICINA DE TEATRO
com Artur Rosa
Desenvolver e explorar capacidades dramáticas e de interação, 
fomentar o gosto pela leitura e pelo teatro, através de diversos 
jogos e exercícios teatrais, individuais e em grupo, assim como a 
conceção de pequenas apresentações.

Sujeito a inscrição: biblioteca@cm-vagos.pt | Inscrições limitadas!

11h00 - Público-alvo: 5 aos 16 anos

“A máquina de fazer espanhóis” 
de Válter Hugo Mãe. 

04

HORA DO CONTO | O PEIXE CONTADOR DE 
HISTÓRIAS de Rui Sousa 

Esta é a história de um pescador que se alimentava de sonhos, de 
um menino que vivia na praia e de peixes com muitas histórias 
para contar...
15h00 - Público-alvo: Infantil/Juvenil

1
sábado

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS | O MEU PEIXINHO
Utilizando e reaproveitando diversos materiais (plásticos 
e decorativos), vamos construir o nosso próprio peixinho.

15h30 - Público-alvo: Infantil/Juvenil

1, 8, 15
31e

sábados

terça
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HORA DO CONTO | “A CASA DA MOSCA FOSCA”
de Eva Mejuto e Sergio Mora
Era uma vez a Mosca Fosca que vivia num bosque distante. 
Farta de zunir, de dar voltas sem parar, decidiu fazer uma casa 
para morar... Fez uma torta de amoras, cujo cheirinho atraiu 
sete estranhos animais. Não havia lugar para nem mais um, 
porém...
15h00 - Público-alvo: Infantil/Juvenil 

HORA DO CONTO | “O GATO GUI E OS MONSTROS” 
de Rocío Martínez
Brincava Gui no seu quarto, na cozinha, na sala, na casa de 
banho e ouvia barulhos estranhos por todo o lado...Será que 
são monstros?!
15h30 - Público-alvo: Infantil/Juvenil 

HORA DO CONTO | A PRAIA DOS SONHOS
de António Mota

“É Verão, o Avô, o Pedro e a Mariana resolvem ir para a Praia. 
Como todas as crianças levam os baldes e as pás para brincarem 
na areia. Não podem esquecer-se do creme solar nem do guar-
da-sol para em horas de maior calor se protegerem dos raios 
solares. Depois de muito brincar, Pedro e Mariana querem ir 
nadar no mar, sem repararem na bandeira hasteada naquele 
momento. De repente, alguém pega no Pedro e levanta-o… 
Para saberes mais, terás de ler ou ouvir a história.”
15h00 - Público-alvo: Infantil/Juvenil

08

15
sábado

22
sábado

sábado

ATELIER DE PINTURA | A CONCHINHA COLORIDA
Libertem as tintas e os pincéis… a tua conchinha vai ganhar 
outra cor!

15h30 - Público-alvo: Infantil/Juvenil

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS | A MOSCA ZzZzZzZ
Seja a pintar, a colar ou mesmo a recortar, a tua mosca vai sair

15h30 - Público-alvo: Infantil/Juvenil

ATELIER DE ARTES PLÁSTICAS 
“O MONSTRINHO É MEU AMIGO”
Criar um monstro amigo nunca foi tão divertido!

15h30 - Público-alvo: Infantil/Juvenil
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Realizam-se, de 10 a 14 de setembro de 2018, as inscrições para o programa mu-
nicipal “Vagos em Ação”, para a época de 2018/2019.
As inscrições podem ser realizadas nos locais e horários habituais das aulas e, 
posteriormente, no decorrer das mesmas.
As aulas terão início no dia 17 de setembro.
 
Consulte aqui os respetivos horários e locais:
Vagos T1 - 2.ª e 4.ª feira | 18h30 | Local: Pavilhão Municipal
Vagos T2 - 2.ª e 4.ª feira 19h30 | Local: Pavilhão Municipal
ST.ª Catarina - 2.ª e 5.ª feira |18h30 | Local: EB1 Sta. Catarina
Ouca - 2.ª e 5.ª feira |19h30 | Local: Salão da Casa Povo
St.º António - 2.ª e 5.ª feira | 20h30 | Local: Salão Paroquial
Soza - 2.ª e 5.ª feira |18h30 | Local: Sala Polivalente Sosense 
St.º André - 2.ª e 5.ª feira | 19h30 | Local: Escola Sanchequias
Boa Hora - 2.ª e 5.ª feira | 20h30 | Local: Junta Freguesia 
Ponte de Vagos- 3.ª e 5.ª feira |19h30 | Local: EB1 de Carvalhais
Covão do Lobo - 3.ª e 6.ª feira | 18h30 | Local: Salão do Pavilhão
Fonte de Angeão - 3.ª e 6.ª feira | 19h30 | Local: Polidesportivo
Calvão - 3.ª e 6.ª feira | 20h30 | Local: Sala Polivalente da Junta

A nova época desportiva da Escola Municipal 
de Natação de Vagos terá início no dia 17 de 
setembro e as inscrições poderão ser realiza-
das a partir do dia 3 até 15 de setembro.

As inscrições (novas e renovações) são rea-
lizadas, presencialmente, de 2.ª a 6.ª feira, 
entre as 16h00 e as 21h00 e aos sábados, 
das 09h30 às 12h30.
As piscinas municipais de Vagos e de Calvão 
terão aulas direcionadas para todas as idades, com oferta de aulas de natação,  
natação para bebés (apenas na piscina do Colégio de Calvão), hidroginástica, hi-
droterapia e aulas seniores ( > 65 anos). O horário das diversas aulas pode ser 
consultado em www.cm-vagos.pt

Para se inscrever nas aulas, deverá comparecer junto da secretaria da piscina cor-
respondente com o cartão de cidadão do utente (e nos casos em que se aplicar, 
também do encarregado de educação).

Taxas das aulas e horário das aulas livres disponíveis em www.cm-vagos.pt.

Início da época desportiva 2018/2019 
da Escola Municipal de Natação

PROGRAMA “VAGOS EM AÇÃO” ARRANCA EM SETEMBRO

Documentos necessários:
- Cópia do BI/CC
- Ficha de inscrição e termo de 
responsabilidade (disponíveis no local 
e on-line) 
Taxa de inscrição: 5,10€
Taxa Anual:
10,15€ para utentes dos 13 aos 64 
anos
7,65€ para utentes com 65 ou mais 
anos
Os valores incluem o seguro desportivo 
obrigatório, válido para a presente 
época desportiva.
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A Comissão Europeia lança 
a campanha #EUandME 
para apoiar as paixões dos 
jovens. A #EUandME é des-
tinada aos jovens entre os 
17 e 35 anos. O objetivo é tornar a UE mais acessível aos jovens, ajudando-os a descobrir 
todos os valores e concretizações da UE que tornam a vida quotidiana mais segura, mais 
fácil e mais próspera.
Acompanha a #EUandME através do seu site oficial: https://europa.eu/euandme/pt/ 

StartUp Voucher – candidaturas 
abertas até 10 de setembro

AND
ME
#EU

E se a tua ideia pudesse ser uma empresa? 

O StartUP Voucher é uma das medidas da StartUP Portugal - Estratégia Nacional 
para o Empreendedorismo, que dinamiza o desenvolvimento de projetos empresa-
riais que se encontrem em fase de ideia, promovidos por jovens com idade entre os 
18 e os 35 anos, através de diversos instrumentos de apoio disponibilizados ao longo 
de um período de até 12 meses de preparação do projeto empresarial. 

Tipologias de apoio do StartUP Voucher:
• Bolsa - valor mensal atribuído por promotor para o desenvolvimento do projeto empresarial;
• Mentoria - acesso a uma rede de mentores que forneçam orientação aos promotores;
• Acompanhamento do projeto - por parte de entidade acreditada;
• Prémio de avaliação intermédia - atribuição de prémios aos projetos que obtenham avalia-
ção intercalar positiva em função do cumprimento dos objetivos de cada fase;
• Prémio de concretização - atribuição de um prémio à concretização do projeto empresarial 
através da criação de empresa com a constituição de sociedade comercial.
 

 Mais informação 
online 

em IAPMEI 
(https://www.iapmei.pt/)
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Combina e move-te!

A SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 2018 (SEM) é uma campanha anual 
sobre mobilidade urbana sustentável, organizada com o apoio político e finan-
ceiro da Direção-Geral da Mobilidade e dos Transportes da Comissão Europeia.

O objetivo da campanha, que decorre desde o dia 16 até ao dia 22 de setembro, é pos-
sibilitar, às localidades, a oportunidade de testar alternativas de transporte susten-
tável. Ao incentivar a escolha de meios de transporte sustentáveis, como andar a pé 
e de bicicleta, podemos reduzir as nossas emissões de carbono, melhorar a qualidade 
do nosso ar e tornar as nossas cidades locais mais agradáveis para se viver e trabalhar. 
O tema, deste ano, é “Combina e move-te!”

A semana culmina com o evento “Dia Sem Carros”, onde vilas e cidades participantes 
fecham, durante todo o dia, uma ou várias zonas ao tráfego automóvel, circulando 
apenas peões, ciclistas e transportes públicos.

São mais de 2.500 localidades que participam na SEMANA EUROPEIA DA MOBILI-
DADE e Vagos faz parte dessa lista de localidades há já vários anos.

Nesse sentido, o Município de Vagos, juntamente com o Agrupamento de Escolas de 
Vagos, encontram-se a desenvolver, para essa semana, atividades de sensibilização 
junto da comunidade escolar, tais como:

1. No Dia Europeu sem Carros, dia 22 de setembro, a Avenida Padre Alyrio de Melo 
(rua entre a EB 2,3 e Secundária de Vagos) estará encerrada ao tráfego auto-
móvel, entre as 7h e as 19h, sendo permitida, apenas, a mobilidade a peões, 
ciclistas, veículos prioritários e transportes públicos.

 
2. Visionamento de filme promocional da campanha “Combina e Move-te” nas 

zonas comuns das Escolas do Agrupamento de Escolas de Vagos, nos ecrãs do 
espaço do cidadão da Câmara Municipal de Vagos e da Biblioteca Municipal.

3. Afixação de cartazes de sensibilização para a campanha “Combina e Move-te” 
nas escolas do Agrupamento de Escolas de Vagos e edifícios públicos (Câmara 
Municipal, Biblioteca Municipal, Piscinas Municipais, Estádio Municipal, etc.).

4. Realização de cartazes de sensibilização para a campanha “Combina e Move-te” 
pelos alunos das Escolas do Agrupamento de Escolas de Vagos.

SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE

Combina e move-te!
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5. Realização de atividades le-
tivas e de aulas, na Avenida 
Padre Alyrio de Melo (rua 
entre a EB 2,3 e Secundária 
de Vagos), que estará encer-
rada ao tráfego automóvel, 
entre as 7h e as 19h, sendo 
permitida, apenas, a mobili-
dade a peões, ciclistas, veícu-
los prioritários e transportes 
públicos.

Quer participar na SEMANA 
EUROPEIA DA MOBILIDADE 
para além de 16 a 22 de setem-
bro?
As empresas, as ONG, escolas e 
outras partes interessadas que 
pretendam envolver-se na campa-
nha da SEMANA EUROPEIA DA 
MOBILIDADE são incentivadas a 
registar a sua AÇÃO PARA A MO-
BILIDADE on-line.
Ao contrário da participação na SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE, as AÇÕES 
PARA A MOBILIDADE podem ser realizadas em qualquer altura do ano, por qual-
quer entidade e não exclusivamente pelos Municípios. Divulgue ao mundo quais as 
ações que pratica para incentivar formas de deslocação mais inteligentes.
Registe as suas atividades e eventos on-line em www.mobilityweek.eu

“Combina e move-te!”
Os europeus adoram variedade - na comida, na moda, na música - então porque é 
que quando se trata de transporte somos tão pouco criativos e apenas optamos por 
um único meio de transporte? Este ano, a SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 
encoraja-nos a explorar as muitas diferentes opções disponíveis para se deslocar de 
A para B e faz-nos pensar sobre qual o modo que melhor se adapta às nossas deslo-
cações diárias. Por que não tentar ir de bicicleta para o ginásio, de comboio para o 
local de trabalho, ou a pé até às lojas? Ao abraçar o conceito de multimodalidade e 
conjugando mais do que um meio de transporte sustentável nas nossas deslocações 
diárias não teremos apenas um impacte positivo sobre o ambiente, mas podemos 
também acabar por descobrir que estamos em melhor forma física, felizes, e com 
algum dinheiro extra também!
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Este espaço cultural, que mantém a 
fachada original da antiga Escola Pre-
paratória João Grave, é composto por 
uma sala polivalente/pequeno audi-
tório, espaços dedicados à leitura de 
lazer ou de estudo, locais para visiona-
mento de filmes ou audição de música 
e, ainda, pontos de acesso à internet.
A Biblioteca Municipal João Grave 
conta, também, com uma secção de 
leitura infantojuvenil e uma sala para 

a “Hora do Conto”.
O fundo documental possui cerca de 
20000 livros e 1100 em outros forma-
tos, tais como CD, DVD, CD-ROM e 
livros eletrónicos.
As temáticas existentes na biblioteca 
abrangem todas as áreas do conheci-
mento.

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
JOÃO GRAVE

visite
neste mês
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Promova a sua cultura, 
utilizando a biblioteca!





Bolo de bacalhau
Ingredientes: 

• 600 g bacalhau demolhado
• 1 kg batatas (reduzido a puré)
• 1 dl azeite 
• 100 g bacon aos quadradinhos
• 1 cebola grande
• 3 dentes alho
• 3  ovos 
• 2/3 colheres de sopa salsa picada
• Sal, pimenta e noz moscada (a gosto)

Como fazer o Bolo de bacalhau 
• Descasque, lave e corte ao meio as batatas e coza-as em água temperada com 
sal. À parte cozer o bacalhau. Depois de tudo cozido, escorra as batatas e reduza 
a puré. Escorra, enxugue, limpe de pele e espinhas do bacalhau e desfie-o muito 
bem ou use a picadora.
• Entretanto, descasque e pique os alhos e a cebola e deite num tacho largo com o 
azeite e o bacon partido aos bocadinhos pequenos e leve ao lume só até começar a 
alourar e mexa de vez em quando. Junte o bacalhau desfiado ao puré de batata e 
misture bem. Junte a salsa e os ovos batidos e envolva tudo muito bem. Tempere 
com pimenta  e noz-moscada e retifique o sal se for necessário.
• Unte uma forma de bolo com manteiga e polvilhe com pão ralado e 
deite dentro o preparado de bacalhau. Leve ao forno já aquecido no 
máximo cerca de 25/30 minutos. Desenforme com cuidado.
• Sirva o bolo quente acompanhado de uma salada à 
sua escolha: de alface, agrião, tomate, cenoura raspada, 
rabanetes, etc.

RECEITA
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Bom apetite!
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Pretende receber, gratuitamente, a Agenda 
“VIVER” na sua morada?

VIVER
A G E N D A

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

SUBSCRIÇÃO DA AGENDA
     
Quero receber a agenda, autorizando, para o efeito, o tratamento de 
dados, abaixo identificados, nos termos da proteção de dados pessoais.* 

Nome:

Morada:   

Código Postal:

Localidade:

E-mail:

Desejo receber as seguintes newsletters do Município de Vagos, via email, 
autorizando, para o efeito, o tratamento de dados, acima identificados, nos 
termos da proteção de dados pessoais.*

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 a agenda, 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: comunicacao@cm-vagos.pt.

Viver Participar

Bolsa de Emprego

Biblioteca MunicipalInvestir

Visitar
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Preia-Mar- Altura Baixa-Mar -Alturaa

Hora
Min

PM da 
manhã

Hora
Min

PM da 
tarde

Hora
Min

BM da 
manhã

Hora
Min

BM da 
tarde

1 sab 06.28 3.0 18.50 3.0 12.15 1.0
2 dom 07.14 2.8 19.42 2.8 00.42 1.1 13.08 1.2
3 seg 08.14 2.7 20.54 2.7 01.40 1.2 14.20 1.3
4 ter 09.36 2.7 22.25 2.7 02.57 1.3 15.48 1.3
5 qua 11.03 2.8 23.46 2.8 04.22 1.3 17.10 1.1
6 qui 12.14 3.0 05.36 1.1 18.18 .9
7 sex 00.50 3.0 13.13 3.2 06.37 .9 19.13 .7
8 sab 01.44 3.2 14.05 3.5 07.28 .7 2002 .5
9 dom 02.33 3.4 14.53 3.6 08.15 .6 20.46 .4

10 seg 03.18 3.5 15.38 3.7 08.59 .4 21.28 .3
11 ter 04.01 3.5 16.21 3.7 09.41 .4 22.09 .4
12 qua 04.43 3.5 17.04 3.5 10.22 .5 22.50 .5
13 qui 05.24 3.3 17.45 3.3 11.04 .6 23.30 .8
14 sex 06.05 3.2 18.27 3.1 11.47 .8
15 sab 06.47 3.0 19.12 2.8 00.13 1.0 12.34 1.1
16 dom 07.36 2.8 20.07 2.6 01.01 1.2 13.31 1.3
17 seg 08.39 2.6 21.24 2.5 02.01 1.4 14.45 1.4
18 ter 10.00 2.6 22.49 2.4 03.20 1.5 16.13 1.5
19 qua 11.16 2.6 23.57 2.5 04.43 1.5 17.30 1.4
20 qui 12.15 2.8 05.48 1.4 18.25 1.3
21 sex 00.48 2.7 13.02 2.9 06.36 1.3 19.05 1.1
22 sab 01.28 2.8 13.42 3.0 07.14 1.1 19.39 1.0
23 dom 02.04 3.0 14.17 3.2 07.48 1.0 20.10 .8
24 seg 02.37 3.1 14.51 3.3 08.20 .9 20.41 .7
25 ter 03.10 3.2 15.24 3.3 08.52 .8 21.12 .6
26 qua 03.42 3.2 15.58 3.3 09.24 .7 21.44 .6
27 qui 04.15 3.3 16.31 3.3 09.57 .7 22.16 .7
28 sex 04.49 3.2 17.07 3.2 10.32 .7 22.51 .7
29 sab 05.25 3.2 17.46 3.1 11.10 .8 23.30 .9
30 dom 06.05 3.0 18.30 3.0 11.55 .9

Porto de referência – Aveiro

Alerta-se os utilizadores, que as previsões das marés 
indicadas são referidas a um fuso horário que poderá 
não coincidir com o fuso horário correspondente à 
hora legal. Dado que o plano Zero Hidrográfico (ZH) 
foi fixado em relação a níveis médios adotados há vá-

rias décadas, existe presentemente uma diferença sis-
temática de cerca de + 10 centímetros entre as alturas 
de água observadas e as alturas de maré previstas.

Para mais informações consultar www.hidrografico.pt 

marés

Luas:
       Lua Nova         Quarto Crescente         Lua cheia         Quarto Minguante

©Copyright Marinha, Instituto Hidrográfico, 2017 Publicado com a autorização n.º 39 de 2018 do Instituto Hidrográfico, Marinha. 
Esta publicação não substitui as publicações oficiais do Instituto Hidrográfico que declina qualquer responsabilidade decorrente da 
utilização dos elementos de marés transcritos.
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Câmara Municipal de Vagos
Rua da Saudade 
3840-420 Vagos 
T 234 799 600  
F 234 799 610
geral@cm-vagos.pt 
http://www.cm-vagos.pt 

Biblioteca Municipal João Grave
T 234 799 605 
biblioteca@cm-vagos.pt 
3.ª feira a sábado: 10h - 20h

Pavilhão Desportivo Municipal
T 234 799 601 
desporto@cm-vagos.pt 
3.ª feira a sábado: 10h - 20h

Piscinas Municipalis
VAGOS T 234 799 604 
2.ª a 6.ª feira: 09h - 13h e 15h - 21h 
Sáb.: 09h - 12h e 15h - 19h 
CALVÃO T 234 783 369
2.ª a 6.ª feira: 9h – 21h 
Sáb.: 09h – 12h30
desporto@cm-vagos.pt 

Proteção Civil/Técnico Florestal
Miguel Sá: T 926 305 501 
miguel.sa@cm-vagos.pt
Pedro Santos: T 968 564 047 
pedro.santos@cm-vagos.pt

Recolha de Monos e Verdes
T 926 966 971 (marcações)

Gabinete Médico Veterinário
T 234 799 600 
gabinete.veterinario@cm-vagos.pt 
2ª a 6ª feira: 13h30 - 17h 
Vacinação e identificação 
electrónica - 4ª feira: 13h30 - 17h

Incubadora de Empresas de Vagos 
T 234 799 600
incubadora@cm-vagos.pt 
3.ª feira à tarde mediante marcação

Serviço de Apoio Agrícola
T 234 799 600
nde@cm-vagos.pt
5.ª feira mediante marcação prévia

CPCJ
Comissão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Vagos
T 234 799 631 | 927 947 072 
cpcj@cm-vagos.pt 
2.ª a 6.ª feira: 9h - 12h30 (presencial) e 
13h30 - 17h (telefónico)

Posto de Turismo da Vagueira
T 924 463 250 
turismo@cm-vagos.pt

IINFORMAÇÕES
Contactos Úteis

FEIRAS E MERCADOS
Sábados: Mercado Municipal de Vagos 
Todos os meses: 
Dia 02 e 17: Feira de Calvão  
Dia 05: Feira da Gafanha da Boa Hora 
Dia 08: Feira da Vigia  
Dia 18: Feira dos Lagos (Soza)  
Dia 25: Feira dos Moinhos (Sto. André)  
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INFORMAÇÕES Posto da GNR 
T 234 791 512 

Bombeiros Voluntários de Vagos 
T 234 799 750 

CTT Vagos
T 234 799 100 
2.ª a 6.ª feira: 9h -12h30 e 14h-18h

Cartório Notarial de Vagos
T 234 798 171 

Conservatória do Registo Civil/Predial/
Comercial de Vagos
T 234 790 090 

Repartição de Finanças de Vagos
T 234 790 030 

Tribunal Judicial de Vagos
T 234 118 400 

Segurança Social de Vagos
T 234 401 610 

FARMÁCIAS
Farmácia Giro
T 234 797 846
Farmácia Henriques Pereira
T 234 788 038
Farmácia Matos
T 234 795 801
Farmácia Santos
T 234 781 187
Farmácia Santos Costa
T 234 793 575
Farmácia Tavares
T 234 791 685
Farmácia Viva
T 234 788 032

SAÚDE
Centro de Saúde de Vagos
T 234 799 700 | 912 173 1 65 
UCSP Vagos II - Covão do Lobo
T 234 781 357 
Ext. Unid. Fam. Sr.ª de Vagos 
Gaf. da Boa-Hora 
T 234 797 882 
UCSP Vagos I - Soza
T 234 791 996 
UCSP Vagos II - Ponte de Vagos 
T 234 781 400 
UCSP Vagos II - Ouca 
T 234 791 650

JUNTAS DE FREGUESIA
Gaf. Boa Hora T 234 796 010 
2.ª a 6.ª feira: 15h00- 17h30
Vagos e Sto. António T 234 793 700
Vagos: 2.ª a 6.ª feira: 9h-12h30 e 
14h-17h30
St.ª António: 2.ª e 5.ª feira: 18h - 19h
Soza T 234 794 535
4.ª e 6.ª feira: 19h00 - 20h00
Sto. André de Vagos  T 234 794 324
2.ª, 4.ª e 6.ª feira: 19h - 20h
Ouca T 234 794 845
3.ª e 5.ª feira: 18h30 – 20h30 | sáb: 9h - 13h
Calvão T 234 782 892 
2.ª e 5.ª feira: 18h - 20h 
Ponte de Vagos e Sta. Catarina 
T 234 783 754 
Pte. Vagos: 3.ª e 5.ª feira: 18h30 - 20h
Sta. Catarina: 2.ª a 6.ª feira : 9h - 12h
4.ª feira: 18h30 - 19h30 | Sáb.: 10h - 12h
Fonte de Angeão e Covão do Lobo
T 234 783 800 
Covão do Lobo: 
2.ª e 4.ª feira: 18h – 19h30 
Ft. Angeão: 4.ª feira: 20h - 21h 
Sáb.: 11h - 12h30




