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Editorial
...

Caras(os) Munícipes,

Aproxima-se o final do ano civil e conclui-se, também, 
o primeiro ano do mandato que nos foi confiado pelos 
Aguiarenses, importando pois, refletir e fazer o balanço 
do que foi a atividade da Câmara Municipal.

Por um lado, dar a conhecer muito do que foi feito ao 
longo do ano; por outro lado, perspetivar o futuro, tendo 
em conta o maior e melhor conhecimento da realidade 
do concelho:

- O ano que finda, saídos de uma pandemia, que quere-
mos que não volte, e que deixou marcas profundas nas 
pessoas, nas famílias e na sociedade, acentuando algu-
mas desigualdades;

- A ocorrência da guerra na Ucrânia, com impactos ne-
gativos fortíssimos naquilo que eram os nossos dias, 
acarretando nova planificação das ações a desenvolver 
e interferindo intensamente na nossa qualidade de vida;

- O envelhecimento da população, que cada vez mais 
exige de quem é responsável, uma redobrada e perma-
nente atenção, são aspetos, entre outros, que muito mar-
caram presença na tomada de decisões, ao longo do ano.

Contudo, gerindo todos os recursos disponíveis, com cri-
tério e rigor, o Executivo e o Município, terminam o ano 
de 2022 com a consciência tranquila de que alocaram 
ao desempenho das suas funções, toda a sua capacidade, 
disponibilidade e competência, para que a vida das po-
pulações fosse a mais tranquila possível.

Assim foi, por exemplo, na distribuição da água no Ve-
rão que, excetuando duas ou três situações perfeitamen-
te identificadas, foi feita uma gestão atempada e plani-
ficada, que nos livrou do racionamento daquele recurso, 
como aconteceu em tantos outros lugares. E falo deste 
aspeto precisamente para chegar a este ponto funda-

mental: isto só foi possível com a colaboração de todos 
(Câmara, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesia, 
Funcionários do Município, Instituições e Organizações, 
Associações e População).

Propusemo-nos e alcançamos o objetivo de devolver às 
populações aquilo que eram os eventos tradicionais que 
muito contribuem para o reencontro e união das famí-
lias, de que destaco a Feira das Atividades Económicas. 
Residentes, mas também e sobretudo, os emigrantes que 
aproveitam este tempo e espaço para recuperar a força 
anímica do dia a dia, no estrangeiro.

Todo o concelho se mobilizou para que decorressem da 
melhor forma as provas do Campeonato Mundial de Ju-
niores de Orientação 2022, no nosso território, incluindo 
a permanência de atletas, seleções e gente estrangei-
ra durante todo o ano na nossa casa. Nos períodos de 
maior afluência, chegaram a estar seleções de 17 paí-
ses no ABOM, 37 países em julho no JWOC 2022 e 32 
países, em novembro, JWOC 2022 – Provas de Floresta. 
Com esta representatividade, levámos Aguiar da Beira 
ao MUNDO. A este propósito, um dos responsáveis pela 
modalidade e habituado a outros campeonatos, afirmou 
que “foi o melhor Campeonato do Mundo de Juniores de 
Orientação da história”. 

Isto, passou-se em Aguiar da Beira.

Levámos o concelho e a região à BTL (Bolsa de Turismo 
de Lisboa) onde fizemos uma intervenção acerca das ca-
racterísticas do nosso território

. 
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Levámos Aguiar da Beira a França, no âmbito da Gemi-
nação com Le Blanc Mesnil, onde existe uma grande co-
munidade de Portugueses da nossa terra, esperando em 
breve que possa ali haver procura dos nossos produtos 
endógenos e intercâmbio das delegações na procura e 
intensificação de cooperação. 

Fizemos um grande investimento na Cultura e Educação, 
promovendo atividades de grande valor cultural e pro-
mocional, tendo em conta sempre os diversos públicos 
alvo.

Tomámos várias iniciativas no sentido de divulgar a ter-
ra e os nossos produtos, incrementando de forma assi-
nalável o Turismo, considerando que temos aqui uma 
das maiores janelas de oportunidades para desenvolver 
o Concelho. 

Temos caminhado lado a lado com os Empresários, so-
bretudo os jovens, no apoio ao empreendedorismo e na 
ajuda á resolução das suas dificuldades, por forma a agi-
lizar os processos, melhorar os rendimentos e possibilitar 
a instalação no nosso Concelho.

Acompanhámos de perto a vida das Instituições e das 
Associações e estamos sempre disponíveis para colabo-
rar no sentido de garantir que consigam prestar os seus 
serviços à população que servem, da melhor forma pos-
sível.

Os idosos e a população carenciada têm estado e con-
tinuarão a estar no centro das nossas preocupações e 
daí, com o esforço de todos, somos já um concelho com 
imensas respostas sociais e de alta qualidade. Esta matriz 
de que o Poder Central tem conhecimento, levou a que a 
Ação Social destinasse uma verba avultada a distribuir 
por algumas Instituições do concelho de Aguiar da Beira.

Com a colaboração das Juntas de Freguesia temos uma 
presença permanente no sentido de dotar as nossas al-
deias de equipamentos e infraestruturas que tenham im-
pacto na qualidade de vida de quem lá reside. Esta atitu-
de tem levado a que haja gente de fora a instalar-se no 
nosso concelho, como acontece na freguesia de Pinheiro, 
por exemplo.

Recebemos a partir de abril, a transferência de compe-
tências na área da Educação, que desenvolvemos sem 

sobressalto e foi possível, ao Agrupamento de Escolas, já 
connosco, continuar a ministrar um ensino de reconhe-
cido mérito.

Vamos num prazo muito curto, receber a transferência 
de competência na área da Ação Social e da Saúde e 
outras virão a médio prazo. 

Estas transferências de competências e responsabilida-
de, nas áreas da Educação, Ação Social e Saúde trazem-
-nos acréscimo de despesa, trabalho suplementar e pro-
blemas que sendo dos Ministérios passam a ser nossos, 
mas apresentam-se-nos como um desafio que encaramos 
com muito otimismo, pois é mais uma forma de acom-
panhamento e resolução de problemas a quem está perto 
de nós, tirando proveito do conhecimento e da política 
de proximidade. 

O trabalho que nos espera é muito e vamos precisar uns 
dos outros; mas conto com todos, para que juntos possa-
mos encarar o futuro com otimismo.

Digamos que fizemos um esforço para chegar a todos e 
a todo o lado.

Não descorámos nenhuma oportunidade que pudesse 
trazer mais valia ao nosso território.

Não deixámos ninguém para trás. 

Aproxima-se a época de Natal, em que também quere-
mos dar um ar de festa e alegria, e por isso, o Aguiar Na-
tal, tem este ano no seu parque temático, várias atrações 
para, em família e com os mais pequenos, desfrutar de 
um conjunto de atividades com espírito natalício. 

Termino, desejando a todas e todos os Munícipes, um 
Natal repleto de saúde, alegria, paz e amizade e que o 
ano de 2023, corresponda ao desejo e expectativas de 
cada um. 

O Presidente da Câmara Municipal

Virgílio da Cunha
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Caras(os) Aguiarenses,

O último ato eleitoral autárquico ocorreu há um ano, altura 
em que os cidadãos do Concelho de Aguiar da Beira decidiram 
continuar a acreditar num projeto em que as pessoas estão em 
primeiro lugar.

Ao longo destes tempos, as dificuldades têm sido as mais va-
riadas e profundas na sociedade: primeiro foi uma pandemia 
que modificou a nossa forma de viver, obrigando o ser huma-
no a reagir e a adaptar-se a uma nova realidade; de seguida, 
de forma inesperada, surgiu uma guerra na nossa Europa, sem 
qualquer fundamento. Pensávamos nós que, neste séc. XXI, já 
não haveria lugar a manifestações a lembrarem práticas hitle-
rianas, mas todos nos enganámos e todos fomos obrigados a 
alterar a forma de viver, mercê do grande impacto da mesma 
guerra na nossa vida, causando grandes problemas económi-
cos e sociais.

Estamos num momento de muitas dificuldades, de incertezas 
pelo dia de amanhã, mas, pelo meio, temos de continuar a 
ser resilientes e lutar por uma sociedade mais democrática e 
solidária.

Nós, os autarcas, cada um no seu espaço político, deve ser 
um porta-voz de uma mensagem de paz e concórdia entre os 
nossos cidadãos.

Na sessão da Assembleia Municipal realizada em 25 de feve-
reiro último, foram aprovados, por unanimidade, votos de re-
púdio pela invasão do território ucraniano e de solidariedade 
para com o povo da Ucrânia. A população de Aguiar da Beira 
estará sempre solidária.

A Assembleia Municipal, como órgão mais representativo de 
um concelho, deve ser o local de “debate” de ideias e onde 
todo e qualquer cidadão pode apresentar os seus anseios, no-
meadamente os problemas do concelho.

Pela primeira vez, as sessões são transmitidas online, em que 
todos os interessados podem ver e ouvir os mais diversos te-
mas que são debatidos nas sessões. Como é bom os Aguiaren-
ses que não estão no nosso concelho e se encontram lá fora 
poderem estar mais perto de nós!

Na última sessão, realizada no passado mês de setembro, fo-
ram propostas, votadas e aprovadas por unanimidade a cria-
ção de dois grupos de trabalho, para tratarem os seguintes 
temas:
- Os seniores do nosso Concelho;
- As crianças como força viva do nosso Concelho.

Acerca do primeiro tema, julgo ser de extrema importância, 
já que que existe uma grande cobertura nas mais diversas va-
lências de instituições públicas e privadas de caráter social e 
solidário, além de que têm desempenhado um papel extrema-

mente importante no nosso concelho, pela envolvência que 
geram à sua volta. Também não podemos esquecer aqueles 
que não estão institucionalizados e que vivem na Vila e nas 
nossas aldeias, por vezes experimentando alguma solidão, já 
que os seus familiares se encontram a trabalhar longe, nos 
mais variados países.

Sobre o segundo tema atrás referido e considerando a circuns-
tância inegável de que as crianças são o futuro do nosso País, 
a preocupação será perceber quais os problemas educacionais, 
de saúde, de alimentação e outros que afetam as nossas crian-
ças e jovens.

É com natural expetativa que aguardo os resultados do tra-
balho a ser empreendido pelos dois grupos parlamentares, no 
levantamento das questões que mais condicionem e afetem 
as duas camadas da nossa população, para que sejam apre-
sentadas e debatidas em sessão da Assembleia Municipal e, 
desta forma, com todos os membros que a integram, tenhamos 
como objetivo comum a melhoria das condições de vida das 
Gentes do Nosso Concelho.

É com estes passos e outros que possamos vir a assumir que 
acreditamos na assunção de um Poder Local mais forte, dinâ-
mico, transparente e solidário.

Estamos a dois passos de uma época em que deve preva-
lecer a Paz, a Concórdia e a Fraternidade. 

Votos sinceros de um Santo e Feliz Natal para todos os 
Portugueses e um grande Abraço para todos os Aguia-
renses. 

 
O Presidente da Assembleia Municipal

José Alberto Nunes e Lopes Tavares
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GABINETE MUNICIPAL DE APOIO AO AGRICULTOR (GMAA) E GABINETE 
DE MICOLOGIA

AÇÕES DE FORMAÇÃO

De 1 de julho a 15 de novembro de 2022 o Gabine-
te Municipal de Apoio ao Agricultor (GMAA) registou 
1162 atendimentos presenciais em assuntos relaciona-
dos com: 

- Parcelário, inscrição e atualização de parcelas/polígo-
nos de investimento no sistema de identificação parce-
lar (parcelário) a 42 beneficiários, criação/alteração de 
36 processos de identificação de beneficiário (IB)/IFAP, 
submissão de 44 candidaturas à Nova Medida de Crise 
2022-Setor das Aves de Capoeira da Carne de Suíno e 
do Leite de Vaca, emissão de 533 guias, de transporte, 
abate e morte/desaparecimento, submissão de 10 decla-
rações iniciais/existências de ovinos/caprinos/suínos e 
38 declarações anuais de atividade apícola, no sistema 
nacional de informação e registo animal (SNIRA). Fo-
ram, ainda licenciadas 8 novas explorações pecuárias e 
alterada a classe a 10 explorações no SI REAP;

- Emissão, alteração e substituição de 42 cartões de 
gasóleo agrícola, 121 atendimentos relacionados com 
ações de formação homologada/certificada, conduzir e 
operar o trator em segurança e aplicação de produtos fi-

tofarmacêuticos, designadamente, inscrições, entrega de 
documentação e levantamento de certificados;

- Submissão de 6 requerimentos para captações de águas 
superficiais, subterrâneas e reconstrução de passadiço 
em linha de água, na plataforma do Sistema Integrado 
de Licenciamento do ambiente (SILIAMB)/Agência Por-
tuguesa do Ambiente;

- No setor apícola, procedeu-se à entrega de medica-
mentos/alimentação e recolha de amostras a 6 apiculto-
res, início de atividade apícola, encerramento e declara-
ções anuais de existências;

- Prestação de informações/esclarecimentos sobre finan-
ciamento a instalações agropecuárias no âmbito do Pro-
grama de Desenvolvimento Rural 2020, fitossanidade de 
culturas agrícolas, inscrições de produtores na iniciativa 
Aguiar à Vossa Beira divulgados no site do município e 
identificação de cogumelos silvestres.

Para além dos atendimentos, o Gabinete Municipal de 
Apoio ao Agricultor e Gabinete de Micologia participa-
ram, promoveram e apoiaram diversas atividades.

No âmbito do protocolo estabelecido entre o Município 
e a Associação Empresarial do Nordeste da Beira-Aene-
beira/Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) e 
parceria estabelecida com a Direção Regional de Agri-
cultura e Pescas do Centro (DRAPC) o GMAA promo-
veu/organizou 2 cursos de Aplicação de Produtos Fito 
farmacêuticos de 25h, em Gradiz e Aguiar da Beira, e 1 
prova de conhecimentos a 2 agricultores para obtenção 
da habilitação de Aplicador de Produtos Fitofarmacêu-
ticos prevista no Artigo 3º do Despacho nº 3147/2015, 
de 27 de março, (Artigo 18º da Lei nº 26/2013, de 11 de 
abril), a 4 de abril, 9 de maio e 4 de julho. Foram desde 
6 de julho de 2015, habilitados 561 agricultores.

Face à obrigatoriedade de frequência da ação de forma-
ção, Conduzir e Operar o Trator em Segurança (COTS) 
ao abrigo do Despacho n.º 1819/2019 de 21 de fevereiro 
de 2019, foram realizadas mais 3 ações, em Aguiar da 
Beira, Souto e Eirado, com inicio a 13 de julho, 23 de 
agosto e 2 de novembro, respetivamente, habilitando 
mais 48 pessoas, perfazendo assim, 330 formandos ha-
bilitados desde 16 de maio de 2019. 

Sessões Praticas – Coruche, Souto e Eirado
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Feira das Atividades Económicas do Concelho
A realização da exposição agropecuária inserida na FAE 2022 pretendeu, uma vez mais, representar o setor com 
algumas espécies pecuárias exploradas no nosso concelho, nomeadamente, ovinos e caprinos e avicultura, através 
da presença de pequenos ruminantes e aves em simulador de aviário. 

Outros produtos como o azeite, a castanha, os cogumelos, a maça, o mel, os mirtilos e o queijo, tiveram a sua represen-
tação neste espaço, bem como as entidades do setor, protocoladas com o município, entre elas a AguiarCast-Associa-
ção de Produtores de Castanha, a Associação de Apicultores da Beira Alta, a Associação de Criadores de Gado da Beira 
Alta, a Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela-ANCOSE e a Confederação de Agricultores de 
Portugal (CAP), no stand do Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor (GMAA).

Foi realizada, neste espaço, uma sessão de informação sobre a importância das abelhas na agricultura, seguida de 
prova de mel, promovida pelo Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor em parceria com a Associação de Api-
cultores da Beira Alta. 

Exposição pecuária

Stand do GMAA com entidades protocoladas

Sessão de Apicultura e prova de mel



No âmbito da criação da logomarca “Aguiar à vossa 
Beira” pela Câmara Municipal, com o objetivo de DAR 
A CONHECER, ATESTAR e GARANTIR A QUALIDADE 
SUPERIOR dos produtos agroalimentares com origem 
no Concelho de Aguiar da Beira, visando APROXIMAR 
e COMPROMETER produtores e consumidores na pre-
servação dos SABORES e SABERES tradicionais típicos 
associados a esta região da Beira Interior, foram 12 
os produtores que estiveram presentes na FAE dos 30 
já inscritos no site do município (https://cm-aguiar-
dabeira.pt/produtos-locais/apresentacao), promoven-
do desta forma a comercialização dos seus produtos. 

Turismo e Economia

Aguiar à Vossa Beira-Produtores locais

ROTEIRO GASTRONÓMICO DO MÍSCARO

O Roteiro Gastronómico do Míscaro de Aguiar da Beira 
decorreu no mês de novembro e pretendeu impulsionar 
e promover a gastronomia do Concelho e os seus agen-
tes económicos. 

Neste contexto, os restaurantes aderentes de todo o 
concelho, proporcionaram durante os fins-de-semana 
de novembro menus com míscaros e produtos locais.

Entre os dias 4 e 6 de novembro, primeiro fim-de-se-
mana de novembro, realizou-se a segunda parte do 
JWOC – Campeonato do Mundo de Orientação de Ju-
niores, com provas de Floresta e o JWOC TOUR. 

No dia 13 de novembro, segundo fim de semana de 
atividades, decorreu, o Passeio Equestre, a Caminhada 

do Míscaro e o Passeio Micológico, envolvendo cerca 
de 160 participantes.

O passeio micológico contou com a presença de 43 
participantes, orientados pela técnica do Gabinete de 
Micologia, engra. Manuela Silva. A saída ocorreu pelas 
10:30h a partir do largo da Feira, Rua Frei Joaquim 
St.ª Rosa Viterbo em Aguiar da Beira, com deslocação 
a vários habitats, pinhais, pastagens e soutos, culmi-
nando na visita à exposição de fotografia e cogumelos 
silvestres. 

Foi dado a conhecer o mundo fascinante dos fungos e 
sensibilizados os participantes para a adoção de boas 
práticas na colheita de cogumelos. 
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A todos os participantes no final das atividades foi 
oferecido, pelo município um brinde com produtos lo-
cais da época, promovendo desta forma os produtores 
e produtos do concelho e respetiva logomarca “Aguiar 
à Vossa Beira”.

https://cm-aguiardabeira.pt/produtos-locais/apresen-
tacao

Produtos locais “Aguiar à Vossa Beira”

Passeio e visita às exposições de cogumelos e fotografia



Gabinete de Micologia, apoiou o evento “Vamos aos 
Míscaros”, ação integrante do plano de valorização 
da aldeia da Barranha, organizada pela Associação 
de Amigos da Escola da Barranha (AAEB) e pelo Gru-
po de Trabalho da “Barranha – Aldeia de Portugal”, 
sensibilizando os participantes para as boas práticas 
da colheita de cogumelos silvestres.
Foram, durante o percurso, identificadas espécies 
dos géneros, Tricholoma, Macrolepiota, Gymnopilus, 
Gymnopus, Flammulina, Stropharia, Russula, Bole-
tus, Mycena, Marasmius, Amanita, Imleria, Chroo-
gomphus, Scleroderma, Hygrophoropsis, Gomphidius 
e Laccaria.

VALORIZAÇÃO DA BARRANHA NO ÂMBITO DAS ALDEIAS DE PORTUGAL

O Gabinete de Micologia, no âmbito do protocolo de 
parceria “Clube Ciência Viva na Escola”, celebrado en-
tre o Município de Aguiar da Beira e o Agrupamen-
to de Escola Padre José Augusto Fonseca, no passado 
dia 28 de março, coorganizou uma oficina sobre fauna 
selvagem, seguida da devolução de uma ave à nature-
za, recuperada no Centro de Recuperação de Ecologia 
Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens (CER-
VAS) de Gouveia.

Esta atividade aberta e dirigida a toda a comunidade 
educativa, contou com a presença de alunos e profes-
sores do Agrupamento de Escolas e técnicos do CER-
VAS e Gabinete de Micologia do Município.

Foram, em sessões de sala e campo, transmitidas infor-
mações, sobre o trabalho desenvolvido pelo CERVAS, 
fauna selvagem e lançado mocho-galego à natureza 
pelo seu veterinário responsável, Dr. Ricardo Brandão.

Durante o trajeto, foram várias as espécies de cogume-
los encontrados pelos alunos e identificados pela téc-
nica do Gabinete de Micologia do Município, Manuela 
Silva, destacando algumas como, Lactarius delicio-
sus, Mycena seynni, Baeospora myosura, Scleroderma 
polyrhyzum, Chroogomphus rutilus, Hygrophoropsis 
aurantiaca. Foi enfatizado o importante papel dos co-
gumelos silvestres na natureza e sensibilizados os par-
ticipantes, na adoção de boas práticas para a sua pre-
servação.

Apanha do Míscaro

Sessão de sala e devolução de ave à natureza

Sessão de sensibilização sobre apanha de cogumelos

Turismo e Economia

PROTOCOLO “CLUBE CIÊNCIA VIVA NA ESCOLA”
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Após 2 anos de pandemia, o regresso da Feira das Ati-
vidades Económicas foi marcado por um enorme su-
cesso. Durante quatro dias, milhares de pessoas deslo-
caram-se ao nosso concelho.

Na inauguração da FAE2022 esteve presente o Secretá-
rio de Estado da Educação, Dr. António Oliveira Leite, 
Presidentes de Câmara e as diversas entidades convi-
dadas.

A FAE 2022 reuniu com cerca de uma centena de ex-
positores que promoveram as potencialidades do con-
celho.

O evento contou, ainda, com a participação das IPSS, 
Associações e Uniões/Juntas de Freguesias na promo-
ção do nosso concelho.

No palco estiveram presentes os artistas Piruka, Rui 
Veloso, Fernando Daniel, Insert Coin e Jorge Guerreiro.

Pudemos contar, ainda, com a animação do Rancho 
Folclórico de Penaverde, Raízes da Terra, Bombos de 
Carapito, Conservatório Regional de Musica de Ferrei-
rim, UsKAdaKasa, DJ Nox, DJ MIKAs  e Toque Social  
no Sunset.

Os visitantes puderam visitar uma diversidade de ex-
posições, animação infantil, a amostra do setor agrí-
cola do nosso concelho, participar nos workshops para 
famílias e no torneio da sueca.

No último dia da FAE realizou-se o tradicional cortejo 
etnográfico, que contou com a participação de todas 
as Freguesias e Associações do concelho, cuja temáti-
ca foi baseada nos elementos fogo, terra e água, com 
organização do CLDS 4G Aguiar no Coração e aponta-
mentos do escritor Carlos Paixão e da Professora Eli-
sabete Bárbara.

Turismo e Economia

FEIRA DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS DO CONCELHO REGRESSA COM 
DINAMISMO REDOBRADO
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Foi inaugurado no dia 29 de julho, pelo Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Terri-
tório, Dr. Carlos Miguel e pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aguiar da Beira, Eng.º Virgílio da Cunha, 
o mural alusivo ao desporto.

Este foi concebido e executado pelo “Coletivo Rua”, sendo uma obra de Arte Urbana, que identifica e valoriza o 
edifício das Piscinas Municipais, fazendo alusão às diversas atividades desportivas, praticadas no concelho, com 
especial destaque para a ORIENTAÇÃO.

INAUGURAÇÃO DO MURAL ALUSIVO AO DESPORTO

Turismo e Economia
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O projeto Craft Turismo Criativo visa a preservação, 
valorização e promoção dos recursos relacionados com 
património cultural artesanal e imaterial dos Municí-
pios de Aguiar da Beira, Mangualde, Nelas, Penalva do 
Castelo e Sátão.

Promovido pela Associação de Desenvolvimento do 
Dão, em parceria com a Comunidade Intermunicipal 
Viseu Dão Lafões, o projeto tem como principal objeti-
vo a estruturação de um roteiro em torno dos recursos, 
produtos e práticas artesanais presentes no território.

Ao longo do projeto desenvolveram-se ações que en-
volveram ativamente os municípios, associações, e 
entidades de ensino profissional e superior. A fase de 
Levantamento e Caracterização de materiais, recur-
sos, modos de produção e agentes artesãos, serviu para 
constituir um diretório de artesãos que se pretende ir 
atualizando ao longo do projeto.

Numa fase seguinte desenvolveram-se Oficinas Cria-
tivas que culminarão com a Mostra e Exposição dos 
produtos resultantes do processo de trabalho oficinal. 
A oficina criativa realizada em Aguiar da Beira jun-

tou bordadeiras de Tibaldinho (Mangualde) e artesãos 
de Aguiar da Beira, cujo resultado foi um caminho de 
mesa e guardanapos, que complementam o protótipo 
têxtil, revitalizando também outro património imate-
rial da região (Lenda da Cabicanca).

Por fim, será estruturada a Rota do Saber-Fazer que 
oferecerá experiências aos visitantes e turistas, convi-
dando-os a conhecer o saber fazer, os modos de produ-
ção em áreas como a cerâmica, o têxtil, o trabalho com 
madeira, as fibras vegetais entre outras.

O trabalho desenvolvido convergirá num espaço digi-
tal e online, através do qual poderá conhecer todo o 
processo que deu origem à criação de uma inédita li-
nha de novos produtos e de um roteiro de experiências. 

As ações desenvolvidas neste âmbito contribuíram, as-
sim, para a qualificação da oferta e da cadeia de valor 
turístico destes territórios, com especial enfoque na es-
truturação e diversificação de experiências temáticas 
suportadas numa rede de parcerias que envolve agen-
tes públicos e privados, locais e regionais.

Turismo e Economia

CRAFT – TURISMO CRIATIVO
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No dia 3 setembro realizou-se o concerto 
de percussão organizado pelo Município de 
Aguiar da Beira, evento que decorreu no 
anfiteatro de Aguiar da Beira.

Com esta atividade o Município pretendeu 
oferecer ao público que o visitou um agra-
dável concerto ao ar livre, conduzido pelo 
artista Guilherme Mendes e com aponta-
mentos literários de Teresa Barranha.

CONCERTO DE PERCUSSÃO - GUILHERME MENDES

No dia 04 de agosto, Aguiar da Beira rece-
beu no Largo da Carvalha o espetáculo de 
artes circenses CrasshDuo_Circus.

Um espetáculo onde 2 personagens trans-
portam o público, de uma forma intimis-
ta e bastante acolhedora, para o universo 
Crassh, onde o mais comum dos objetos 
do nosso dia-a-dia serve para produzir 
música. 

Aliando uma forte componente cómica, 
visual, de interação com o público, e de 
disciplinas circenses o malabarismo serve 
também para criar música ao vivo.

CRASSH DUO_CIRCUS ALIA 
MÚSICA A ARTES CIRCENSES 
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No dia 24 de setembro, o Largo dos Monumentos rece-
beu centenas de pessoas, para ver e aplaudir o espetá-
culo cultural mais emblemático do concelho, “Fuga das 
Freiras – Joana, a Pastora”.

Este  fio narrativo seguiu em torno da vida da pastora 
Joana, a menina que descobriu, numa ermida, a ima-
gem da Senhora da Lapa.

Joana é uma menina, quase uma adolescente, que gas-
ta os dias a pastorear as suas ovelhas.

Não vai à escola e por isso não saberá ler. Pouco se re-
laciona com as crianças da sua idade ou com qualquer 
outro adulto da sua aldeia, mas tem uma sabedoria 
simples e inata. Talvez se deva ao contacto estreito que 
mantém com a natureza e com os animais, ou à sua 

capacidade de sonhar através das histórias que, noite 
após noite, a avó insiste em contar.

Um dia, estando no monte a pastorear as suas ovelhas, 
encontrou aquela que seria a sua primeira boneca. Dis-
traiu-se em brincadeiras com esta nova amiga, o que a 
fez perder quase todo o rebanho.

Poderá esta amizade mudar a vida de Joana?

O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aguiar da 
Beira fez o reconhecimento aos intervenientes, deixan-
do uma mensagem especial de agradecimento a todos 
os participantes, ao Grupo Trigo Limpo Teatro ACERT e 
a todas as pessoas que estiveram presentes nesta enor-
me plateia.

Nas ruas, nas praças, nos espaços patrimoniais ou nos 
palcos, o Programa da Rede Cultural Viseu Dão Lafões 
desenvolve-se nas áreas da cultura e do turismo, su-
portado em projetos de cooperação intermunicipal e de 
envolvimento e participação dos agentes que operam 
no território.

Neste programa há lugar para ouvir, dançar, rir e no 
fim aplaudir de pé! Lugar de encontro e diálogo entre 
os criadores, os artistas e os públicos.

Da magia, ao teatro, os criadores e o público encontra-
ram-se, em Aguiar da Beira, nos dias 2 e 7 de dezem-
bro: CAR12 junta dois geniais criativos que, tendo a 
música como especialidade, surpreenderam pela capa-
cidade de descobrirem o teatro que tinham a borbulhar 
desde há muito, muito tempo. Nem uma única palavra 
é dita, deixando que cada gesto, som, atitude e rela-
ção possuam um dom que permita que cada espetador 

escreva no seu livro afetivo, a história de dois artistas 
que, em tempos tão sombrios, estendem a mão, não 
para esmolar, mas para que, de uma vez por todas, a 
sociedade reconheça a importância da cultura e das 
artes numa sociedade que não quer perder o direito 
de sonhar e ser feliz; ZÉ MÁGICO, mais do que fazer 
truques, distingue-se por criar uma atmosfera mágica, 
com uma atitude única e carisma natural, onde as sen-
sações que cria não deixam ninguém indiferente.     

FUGA DAS FREIRAS – JOANA A PASTORA
Cultura e Educação

REDE CULTURAL – TEATRO E MAGIA EM AGUIAR DA BEIRA
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LABORATÓRIO MÓVEL DAS CIÊNCIAS RECEBE CRIANÇAS E JOVENS DAS 
FÉRIAS DESPORTIVAS 2022

No decorrer das atividades inseridas nas Férias Despor-
tivas, do Município de Aguiar da Beira, as crianças e 
jovens visitaram, no dia 29 de julho, o Laboratório Mó-
vel das Ciências, da Comunidade Intermunicipal Viseu 
Dão Lafões, onde tiveram ao seu dispor um ambiente 

pedagógico, rico e diferente do seu contexto normal de 
aprendizagem, com material e conteúdo estimulante e 
enriquecedor, que permitirá partir à descoberta do co-
nhecimento.

O Município de Aguiar da Beira, em parceria com a 
Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Aguiar 
da Beira, assinaram um protocolo para concretização 
da cooperação institucional, no respeitante ao apoio 
para o desenvolvimento das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular e Atividades Coadjuvadas: Natação, 
Expressão Musical, Oficina de Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação, Oficina de Artes e Yoga para 

os alunos das Escolas do 1ºCEB e Natação, Expressão 
Musical e Yoga para os alunos dos Jardins de Infância.

Os objetivos deste Protocolo são: Promover a inclusão 
e democratização da educação nas atividades mencio-
nadas, contribuindo para a igualdade de oportunida-
des, sociais e culturais, incluindo o progresso social.

MUNICÍPIO ASSINA PROTOCOLO DE PARCERIA PARA DESENVOLVIMENTO 
DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR (1ºCEB) E ATIVIDADES 
COADJUVADAS (PRÉ-ESCOLAR), ANO LETIVO 2022/2023
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COMUNICARTE 3D – ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO DA MÚSICA

CONSULTÓRIO MÓVEL DO PROJETO “COMER BEM, SORRIR MELHOR” PASSOU 
POR AGUIAR DA BEIRA NOS DIAS 21, 22 E 23 DE NOVEMBRO

O Laboratório Móvel das Ciências tem como principal 
objetivo disponibilizar aos Agrupamentos de Escolas 
dos 14 municípios de Viseu Dão Lafões ambientes pe-
dagogicamente inovadores, motivadores e capazes de 
criar valor acrescentado no processo de ensino apren-
dizagem.

A criação do laboratório móvel assenta numa dinâmica 
de exploração de novas metodologias de ensino apren-

dizagem, focadas no aluno, onde as crianças, desde o 
início da escolaridade, vivenciam ambientes potencia-
dores do desenvolvimento, de conhecimento e compe-
tências, por exemplo, nas áreas da robótica, do mundo 
digital, da criatividade e inovação, da colaboração e da 
resolução de problemas através do estímulo do pensa-
mento crítico, entre outras. Aprender é tão divertido!

O projeto Comunicarte 3D, com início em 2017, apre-
senta como missão: envolver crianças e jovens, desde o 
1º Ciclo ao Ensino Secundário, criando condições para 
o seu contacto com as diferentes dinâmicas da comu-
nicação, através das línguas estrangeiras, do desporto e 
da música, para o estabelecimento de projetos de vida 
saudáveis e para o seu crescimento equilibrado, promo-
vendo o sucesso educativo.

No domínio da música, quase meia centena de alunos 
desenvolvem atividades integradoras, durante a sema-
na, cujas aprendizagens foram demonstradas nas audi-
ções realizadas nos dias 22 e 24 de novembro, classes de 
cordas e teclas e classes de saxofone e trompete respeti-
vamente e dia 13 dezembro, classes de madeira, metais e 
percussão, no Centro Cultural de Aguiar da Beira.

Os alunos do 4.º ano de escolaridade foram visitados por 
um “consultório móvel” e por um grupo de profissionais 
constituído por Médicos Dentistas e Nutricionistas, para 
que estes possam ter acesso a uma consulta antes de 
seguirem para uma nova etapa do seu percurso escolar, 
o 5.º ano.  Aquando da visita, as crianças foram en-
volvidas num conjunto de dinâmicas, entre as quais, a 
realização consultas/avaliações de medicina dentária e 
de nutrição. No início do próximo ano letivo serão ava-
liados os restantes alunos(as), atualmente a frequentar o 
1º, 2º e 3º anos de escolaridade.

O “Comer Bem, Sorrir Melhor” é uma iniciativa «de 
inovação social que, tendo como público-alvo todos 
os alunos do 1.º ciclo de Viseu Dão Lafões, conjuga a 

promoção da literacia em saúde oral, com a promoção 
de hábitos alimentares saudáveis, intervenções de cariz 
preventivo e a disponibilização de documentação com 
diagnósticos e recomendações. Este projeto tem como 
principal objetivo «desenvolver ações com impacto nos 
alunos, respetivas famílias, professores e comunidade 
em geral».

Este programa promovido pela Ordem dos Médicos Den-
tistas e pela Ordem dos Nutricionistas é financiado pelo 
POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Empre-
go, Portugal 2020 e pelo Fundo Social Europeu da UE, 
tendo como parceiros sociais a Comunidade Intermuni-
cipal Viseu Dão Lafões e a Colgate.
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Balanço das provas de Floresta do Campeonato do Mun-
do de Juniores de Orientação 2022

Depois do choque que foi a proibição de organizar as provas de floresta 
do JWOC 2022 em julho, a organização arregaçou as mangas e montou 
2 eventos urbanos extra calendário para salvar a semana dos presentes. 
Tendo em conta o enormíssimo contratempo causado pelo cancelamento 
das provas florestais, a semana de competições em julho foi na mesma 
de elevadíssima qualidade, com uma organização ao nível dos melhores 
eventos internacionais – opinião unânime de quem nos visitou e de quem 
assistiu às transmissões televisivas além-fronteiras.

Ainda a semana de competições em julho ia a meio e era cada vez mais 
claro que iríamos ter de organizar as provas em falta. Este processo teve 
início com a escolha das datas das provas (4, 5 e 6 de Novembro) e, em 
seguida, foi tempo de ver qual o nível que se alcançaria em novembro.

Graças ao enorme esforço do Município foi possível organizar as provas 
de novembro com tudo o que tinha sido planeado em julho, em particular 
no que toca às infraestruturas das arenas (tendas, palco, vídeo-led, som) 
e à transmissão televisiva, que representaram os maiores custos nesta 
edição de Floresta.

Na sexta-feira e no sábado (4 e 5 de novembro) decorreram as provas de 
distância Média e Estafetas na Quinta das Lameiras – Pinheiro. Para Do-
mingo ficou reservada a prova de distância Longa, que decorreu entre o 
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Eirado e Carapito.

Fazendo um balanço das provas de Floresta, há que dizer que 
correram extremamente bem, contando com:

 • Terrenos de altíssima qualidade;

 • Percursos muito bem planeados;

 • Competição justa;

 • Criar um ambiente único nas arenas de prova;

 • Envolver a comunidade local;

 • Transmissão televisiva de alta qualidade.

As provas foram vistas por mais de 11000 espectadores, provan-
do que a aposta numa transmissão de alta qualidade fez todo o 
sentido. 

Esta caminhada teve início em 2018, com o objetivo de orga-
nizar o melhor Campeonato do Mundo de Juniores da história 
e, mesmo com o percalço de ter que se organizar o evento em 
duas partes, podemos afirmar com segurança – o JWOC 2022, 
organizado em Aguiar da Beira, Portugal, foi o melhor Cam-
peonato do Mundo de Juniores de Orientação da história!

Todos os envolvidos se devem sentir felizes e orgulhosos por 
aquilo que se alcançou: praticantes de Orientação e Munícipes 
que pertenceram de forma voluntária ao Staff do evento; todos 
os funcionários da Câmara Municipal que auxiliaram na cons-
trução das arenas e similares; Juntas de Freguesia; Associações 
locais; Patrocinadores/parceiros; Bombeiros; GNR; jovens do 
Município que participaram nas cerimónias de abertura/fecho.

Durante 2023, os terrenos/mapas serão utilizados por algumas 
centenas de atletas que virão realizar estágios durante o Inverno 
(janeiro a abril). A nível local vai, finalmente, efetivar-se a cria-
ção de uma secção/clube de Orientação para que os nossos jo-
vens possam representar o seu Município nas provas Nacionais.
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CAMINHADAS NA NATUREZA 2022 REÚNEM 1200 PARTICIPANTES

ÉPOCA BALNEAR 2022 COM ENTRADA 
DE 9 MILHARES DE UTENTES

ABERTURA PISCINAS INTERIORES E 
GINÁSIO MUNICIPAL10º OPEN DE TÉNIS 2022 ENVOLVE TE-

NISTAS DE VÁRIOS CONCELHOS

A edição deste ano teve uma novidade, a introdução do 
passaporte do caminheiro. 
O passaporte foi entregue no início de cada caminha-
da, carimbado com o carimbo da junta de freguesia que 
organizava a caminhada de forma a atestar a presença.
No final de todas as caminhadas, todos os participantes 
com 8 ou mais carimbos, foram presenteados com uma 
oferta, por parte do município. 
O dia 5 de junho, marcou o início da uma nova época 
das caminhada na natureza do nosso concelho. Foi na 
freguesia do Souto que se realizou a primeira caminhada 
da época.

Esta atividade teve adesão por parte de todas as fre-
guesias, à exceção das freguesias de Pinheiro e Gradiz, 
cujas caminhadas foram canceladas devido ao estado 
de emergência que vigorava na altura devido às altas 
temperaturas registadas.
Foram cerca de 1200 participantes que puderam visitar e 
apreciar as bonitas paisagens do nosso concelho.
A Caminhada do Míscaro, realizada no dia 13 de no-
vembro, em Aguiar da Beira, marcou o encerramento da 
época das Caminhadas na Natureza.

No dia 4 de julho iniciou-se a época balnear, nas pisci-
nas municipais exteriores.
Até ao dia 4 de setembro, foram cerca de 9000 utentes, 
que puderam aproveitar o sol, água e tranquilidade des-
te magnífico espaço exterior.

No dia 3 outubro abriram as atividades nas piscinas in-
teriores e ginásio municipal.
Devido á grande procura verificada no ano anterior, este 
ano a oferta formativa e desportiva contou com aber-
tura de 4 novas turmas de natação e com o aumento 
das vagas, nas turmas de hidroginásticas e das aulas de 
grupo, lecionadas no ginásio municipal, AguiarFit.
No complexo das piscinas municipais, pode usufruir das 
seguintes atividades: aulas de natação para crianças, jo-
vens e adultos, aulas de hidroginástica, aulas de hidro-
sénior, treino de condição física e musculação e aulas 
de grupo.
Para os interessados, basta ir á receção da piscina muni-
cipal ou conctatar pelo telefone 232689140.

No dia 13 de agosto realizou-se o 10º Open de ténis de 
Aguiar da Beira.
Com as inscrições a esgotar rapidamente, 16 tenistas 
tiveram a oportunidade de jogar entre si para conquistar 
o 1º lugar.
O Torneio reuniu tenistas de Aguiar da Beira, Guarda, 
Viseu, Sabugal e Castelo Branco.
Esta maratona de ténis teve início as 10h e terminou 
as 20h, coroando o tenista natural do Sabugal, Hélder 
Fernandes, como o grande vencedor.
Em 2º lugar ficou o tenista Rodrigo Magalhães, natural 
de Lamas e a completar o pódio, ficou tenista Nélson 
Vieira, natural da Guarda.
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O mês de novembro marcou o início de mais uma tem-
porada do projeto “Séniores em AtivaIdade”. 

Este ano, com a inclusão de mais 2 entidades, o pro-
jeto envolve 18 Entidades e cerca de 300 idosos, entre 
Centros de Dia, ERPIS e Juntas de Freguesia, que o 
Município apoia semanalmente.

Esta atividade consiste numa aula semanal de ginás-
tica, especialmente pensada e preparada para a popu-
lação sénior, decorre entre os meses de novembro de 
2022 e junho de 2023. 

Se tiver mais de 55 anos e se quiser participar nesta 
gratificante atividade, INSCREVA-SE na sua Junta de 
Freguesia, Piscinas Municipais de Aguiar da Beira ou 
contacte-nos pelo telefone 232689140.

A ciclovia da Vila de Aguiar da Beira pretende disponi-
bilizar aos cidadãos um circuito urbano de mobilidade 
sustentável, neste caso concreto, circuitos urbanos para 
deslocações em bicicleta.

Este projeto integra o PAMUS (Plano de Ação de Mo-
bilidade Urbana Sustentável) efetuado pela CIMVDL 
(Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões) para os 
concelhos que integram a região.

A ciclovia de Aguiar da Beira pretende relacionar luga-
res relevantes da vila, desde logo e sendo esta via de es-
pecial relevância para os jovens, a Escola C+S e a Zona 
Desportiva, mas também ligará toda a zona industrial 
até ao centro de saúde.

Para a concretização da ciclovia, dadas as característi-
cas da rede rodoviária urbana da vila, optou-se por um 
circuito partilhado, com arruamentos onde é partilha-

da a utilização entre automóveis e bicicletas. Mas, ao 
contrário de outras cidades e vilas, em Aguiar da Beira 
optou-se por definir um corredor para as bicicletas, um 
corredor que se não estiver a ser utilizado pelas bici-
cletas poderá ser utilizado, se necessário, pelos veículos 
automóveis. De referir que as faixas de bicicletas serão 
utilizadas num único sentido, no mesmo sentido dos au-
tomóveis.

Considerou-se que esta solução seria mais segura que 
permitir a utilização de toda a faixa de rodagem por 
ambos os tipos de veículos.

Para além do exposto a ciclovia de Aguiar da Beira terá 
também alguns troços de utilização exclusiva por bici-
cletas, também aqui com corredores de sentido único, 
ou seja, serão troços com dois corredores, um para cada 
sentido de circulação.

Nesta altura a empreitada de execução da ciclovia está a 
decorrer normalmente, tendo já sido pintadas as linhas 
de limite das faixas dos corredores para as bicicletas, 
apesar de ainda não terem sido apagadas e ajustadas as 
linhas existentes o que poderá dar, para já, uma perce-
ção errada do corredor dos velocípedes. Se as condições 
meteorológicas o permitirem, muito em breve, serão 
apagadas e ajustadas as linhas que definem devidamen-
te a rede de circulação de bicicletas de Aguiar da Beira.

Os novos troços, nomeadamente a ligação à Zona Des-
portiva pela via atrás dos bombeiros e o arruamento que 
liga o loteamento da Av. General Costa Álvares à Zona 
Industrial, serão também iniciados em breve, permitindo 
a compreensão de toda a extensão da rede ciclável, da 
sua estrutura e da sua lógica.

SÉNIORES EM ATIVAIDADE CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE 18 ENTIDADES E 300 IDOSOS

CICLOVIA DE AGUIAR DA BEIRA DISPONIBILIZA UM CIRCUITO URBANO DE 
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Desporto



A queima de sobrantes florestais e agrícolas, apenas é 
possível após comunicação à Câmara Municipal. Obte-
nha mais informações no sítio eletrónico do Município 
ou contacte o seu Gabinete Técnico Florestal. 
Se pretender realizar uma queimada (não cortado ou 
cortado mas não amontoado) apenas o poderá fazer 
depois de obter licença municipal.
A Proteção Civil começa por nós. Sempre que verificar 
situações de risco, como árvores em queda de risco, 
deslizamentos ou qualquer ocorrência que considere 
pertinente, contacte o seu Município para que a inter-
venção necessária seja o mais breve possível.

O ato de arborização e/ou rearborização de qualquer espécie florestal obriga a obtenção de licença para o efeito.
O não cumprimento das suas obrigações, para além de prejudicar um ordenamento florestal, implica o pagamen-
to de coima em qualquer situação acrescido da continuação de obrigatoriedade de licenciamento da plantação.
São exceções à obrigação, a plantação de castanheiros, cerejeiras ou nogueiras sempre que plantados com com-
passo superior a 6 metros e com objetivo de obtenção de fruto.

Ambiente

Ambiente

QUEIMA E QUEIMADAS 

ARBORIZAÇÕES E REARBORIZAÇÕES 

O Município de Aguiar da Beira tem em funcionamento 
desde junho de 2021, o balcão BUPI, bem como, uma 
equipa móvel de técnicos habilitados que se encontra 
disponível para se deslocar às freguesias oferecendo um 
serviço de proximidade aos cidadãos que não tenham 
condições de se deslocarem à sede de concelho e tam-
bém, caso se justifique, a equipa poderá realizar o levan-
tamento dos limites das propriedades no terreno com o 
auxílio do aparelho GPS. 
Este projeto permite aos cidadãos localizarem os limites 
das suas propriedades de forma gratuita e, assim, con-
seguirem garantir a titularidade dos seus terrenos e a 
salvaguarda do conhecimento do seu património para as 
gerações vindouras que os herdarem. 
É importante referir que podem aderir a este serviço to-
dos os titulares ou herdeiros (mediante a apresentação 
de um documento legal que comprove que o promotor é 
herdeiro) de propriedades rústicas localizadas no conce-

lho de Aguiar da Beira. A localização e delimitação das 
propriedades pode ter acompanhada no balcão munici-
pal do BUPI por um técnico habilitado.
Informamos que o balcão BUPI do Município de Aguiar 
da Beira funciona no período da manhã das 9:00h-12:00h 
e no período da tarde das 14:00h-17:00h no Edifício dos 
Passos do Concelho. Este serviço está sujeito a marcação 
prévia; para agendar a sua reunião pode contactar o bal-
cão pelo contacto telefónico 232 689 142 ou através do 
endereço eletrónico bupi.docs@cm-aguiardabeira.pt .

BUPI 
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PROGRAMA 1ºDIREITO – SESSÕES 
DE ESCLARECIMENTO

GABINETE DE INSERÇÃO PROFIS-
SIONAL À VOSSA BEIRA

PLANO MUNICIPAL PARA A IGUAL-
DADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO DE 
AGUIAR DA BEIRA

A Câmara Municipal de Aguiar da Beira realizou, no 
mês de outubro, duas sessões de esclarecimento sobre 
as condições de acesso ao 1º Direito - Programa de 
Apoio ao Acesso à Habitação.
O Programa visa a promoção de soluções habitacionais 
para pessoas que vivam em condições habitacionais 
indignas e que não têm capacidade financeira para su-
portar os custos do acesso a um alojamento que ofere-
ça todas as condições de habitabilidade.
Para terem acesso ao Programa, os munícipes devem 
apresentar os seus pedidos de apoio junto dos Serviços 
de Ação Social do Município de Aguiar da Beira.

O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) de Aguiar da 
Beira surgiu no âmbito da Portaria nº127/2009 de 30 
de Janeiro, tendo por objetivo melhorar os níveis de 
empregabilidade e estimular a reinserção no mercado 
de trabalho da população ativa que se encontra em 
situação de desemprego.
O GIP, em parceria com o Instituto de Emprego e For-
mação Profissional de Viseu tem vindo a realizar ses-
sões de informação sobre os Direitos e Deveres de cada 
beneficiário, encaminhar os mesmos de acordo com 
os seus perfis para medidas de emprego /formação e 
ofertas de qualificação.

O Gabinete de Inserção Profissional encontra-se no 
Edifício da Câmara Municipal, sendo o seu horário 
de atendimento de segunda a sexta-feira das 9h00 às 
12h30.

O Plano Municipal para a Igualdade e Não Discrimi-
nação de Aguiar da Beira materializa-se num instru-
mento que estabelece uma estratégia de transformação 
das relações sociais, definindo objetivos de médio e 
longo prazo, bem como as metas a alcançar em cada 
momento da sua aplicação, identificando os recursos 
mobilizáveis e os responsáveis pela sua prossecução, 
propondo-se um documento aberto, flexível e em per-
manente aperfeiçoamento. O documento prevê e ope-
racionaliza os objetivos, indicadores e metas, conside-
rados fundamentais para a sua execução, bem como 
a sua permanente monitorização, avaliação e ajusta-
mento. Estabelece-se como um conjunto de iniciativas 
no domínio interno (município) e externo (território) 
tendentes à disseminação da igualdade e não discri-
minação em áreas estratégicas identificadas e, neste 
documento, designadas por Eixos de Intervenção: So-
lidariedade Social, Educação e Capacitação, Emprego, 
Saúde, Cultura, Desporto e Politica.
A primeira medida prevista no Plano de Ação, no eixo 
da Solidariedade Social, foi a ação de sensibilização 
sobre Igualdade, Violência Doméstica e Tráfico de Se-
res Humanos, realizada no dia 25 de outubro, que reu-
niu representantes de várias Entidades Parceiras neste 
Plano.



PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
ENTRE A GNR E O MUNICÍPIO

No dia 29 de julho foi assinado o protocolo de colabo-
ração entre a GNR e o Município de Aguiar da Beira, 
para a criação de uma nova equipa e cedência da via-
tura pelo município.
Esta equipa terá funções de policiamento de proximi-
dade e é destinada, exclusivamente, a um acompanha-
mento dos grupos mais vulneráveis do concelho.

Município

GEMINAÇÃO DE AGUIAR DA BEIRA COM BLANC- MESNIL

A Geminação é um instrumento indispensável para 
facilitar a aproximação entre os povos e cidadãos de 
diferentes países e que visam a promoção de rela-
ções de amizade, intercâmbio e apoio mútuo, através 
dos laços que se estabelecem entre os municípios.
Considerando que o impulso que leva os municí-
pios a envolverem-se em atividades de cooperação 
e a estabelecer laços de geminação prende-se com 
a escolha do parceiro, em função de semelhanças 
geográficas, dos laços históricos e culturais, e, igual-
mente importante, da prevalência e do envolvimen-
to de imigrantes e descendentes.
De 10 a 14 de setembro, a convite da Câmara Mu-
nicipal de Blanc- Mesnil, uma Comitiva Aguiarense 
deslocou-se à cidade Francesa. Esta Comitiva foi-

composta pelo Senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Virgilio da Cunha, outros representantes do 
Município e alguns produtores do Concelho.
Durante 4 dias, estiveram presentes em várias ações 
e eventos, como inaugurações, encontro com a 
comunidade Portuguesa onde se incluem muitos 
Aguiarenses, mas também, puderam usufruir de uma 
visita pela cidade de Paris e pelo Senado Francês, a 
convite do Senhor Senador Thierry Meignen.
A deslocação tinha por objetivo a divulgação de al-
guns produtos endógenos e a sua possível inserção 
no mercado francês, havendo uma grande abertura 
para acolher produtos do Concelho numa das maio-
res cadeias de distribuição francesa “E-Leclerc”.



Ambiente

Planeamento e Obras 

Reabilitação e Preparação da Fachada do Edifício das Piscinas

Fornecimento e Instalação de Relva Sintética no Polidesportivo das Piscinas Municipais
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Município



Planeamento e Obras

Instalação da Rede Ciclável Urbana da Vila de Aguiar da Beira

Requalificação da Rotunda da Lapa. EN 229, Km 3+155 em Aguiar da Beira



Planeamento e Obras

Qualificação dos Tanques do Barreiro – Aguiar da Beira

Pavimentação em Calçada Barranha-Antela
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Planeamento e Obras

Pavimentações e Reabilitação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro do Arrabalde - Carapito 

Pavimentações e Reabilitação da Rede de Abastecimento de Água no Bairro do Arrabalde - Carapito



DELIBERAÇÕES JULHO A NOVEMBRO DE 2022

Reunião realizada a 13 de julho – A Câmara Mu-
nicipal deliberou por unanimidade:
•Aprovar a ata da reunião do Júri para atribuição 
de espaços aos expositores na XIX Feira das Ativi-
dades Económicas do Concelho de Aguiar da Beira.

Reunião realizada a 27 de julho – A Câmara Mu-
nicipal deliberou por unanimidade:
•Aprovar a proposta de preços de artigos do Mu-
nicípio para venda no Posto de Turismo, estabele-
cendo o preço de 20,00€ por unidade a escultura de 
castanha e 2,00€ por unidade o íman com logomar-
ca do Município.

Reunião realizada a 07 de setembro – A Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade:
•Aprovar o pedido da ADRC Aguiar da Beira para 
utilização de infraestruturas Municipais para treino 
e jogos e delegar no Vereador com o pelouro a au-
torização para alteração do calendário de treinos e 
jogos.
•Aprovar o pedido da ADRC Penaverdense para 
utilização de infraestruturas Municipais para trei-
no e jogos e delegar no Vereador com o pelouro a 
autorização para alteração do calendário de treinos 
e jogos.
•A realização do Campeonato do Mundo de Orien-
tação de Juniores - JWOC – Fase 2 – Etapas na 
floresta.

Reunião realizada a 21 de setembro – A Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade:
•Confirmar o registo do novo alojamento local com 
a denominação “Casa do Cruzeiro”, com 3 unidades 
de alojamento e capacidade para 8 utentes.
•Aprovar a adenda ao protocolo estabelecido com 
a Associação Dignitude sobre o Programa Abem.
•Aprovar a proposta de Protocolo de Parceria para 
desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento 
Curricular e Atividades de Enriquecimento - Ano 
Letivo 2022/2023 com a Associação Desportiva, 
Recreativa e Cultural de Aguiar da Beira, no valor 
de €57.636,00.
•Autorizar a despesa e abertura do procedimento 
da empreitada “Ampliação das redes de abasteci-
mento de água e drenagem de águas residuais de 
Moreira”.
•Aprovar a proposta da 3ª Revisão Orçamental para 
o ano 2022.

Reunião realizada a 21 de setembro – A Câmara 
Municipal deliberou por maioria:
•Com a abstenção dos vereadores do PSD, apro-
var as contas semestrais do 1º semestre de 2022 e 
submeter à Assembleia Municipal para apreciação 
e votação.
Reunião realizada a 06 de outubro – A Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade:
•Aprovar a cedência do Pavilhão Gimnodesportivo, 

Deliberações
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à A.D.R.C. de Aguiar da Beira, para jogos da taça 
e campeonato de futsal da equipa sénior na época 
2022/2023 e delegar no Vereador com o pelouro a 
autorização para alteração do calendário de treinos 
e jogos.
•Aprovar a cedência do Estádio Municipal, à A.
D.R.C. de Aguiar da Beira, para jogos do campeo-
nato distrital das equipas de juniores e juvenis, na 
época 2022/2023 e delegar no Vereador com o pe-
louro a autorização para alteração do calendário de 
treinos e jogos.
•Aprovar a utilização gratuita das piscinas e giná-
sio municipal, à A.D.R.C. de Aguiar da Beira, por 
parte dos atletas, na época 2022/2023.
•Aprovar a cedência da viatura municipal de 9 lu-
gares, à A.D.R.C. de Aguiar da Beira, para deslo-
cações das equipas seniores de futebol e futsal, na 
época 2022/2023.

Reunião realizada a 19 de outubro – A Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade: 
•Atribuir apoio para o passeio Equestre, a reali-
zar no Certame Gastronómico do Míscaro, dispo-
nibilizando o espaço da feira quinzenal para es-
tacionamento, limpeza do espaço após o evento e 
lembranças do Município nos mesmos moldes dos 
participantes do Passeio Micológico.
•Aprovar o pedido de Pinto & Gonçalves Comuni-
cação e Eventos Lda, atribuindo um lugar no espa-
ço do “Cabicanca Coworking”, sem submissão de 
candidatura, tendo por base as obrigações a que se 
comprometeu a Autarquia no acordo celebrado com 
o Governo.

•Aprovar um apoio à melhoria habitacional, no 
valor de 959,40€, no âmbito do Regulamento do 
Programa de Melhoria à Habitação e Apoio ao Ar-
rendamento Habitacional para Indivíduos ou Agre-
gados Carenciados no Concelho de Aguiar da Beira.
•Aprovar a proposta de início de procedimento de 
regulamento administrativo sobre Segurança e Uti-
lização dos Espaços de Acesso Público - Pavilhão 
Gimnodesportivo, nos termos da informação técni-
ca.
•Aprovar a proposta de início de procedimento 
de regulamento administrativo sobre Segurança e 
Utilização dos Espaços de Acesso Público - Estádio 
Municipal.
•Aprovar a proposta de atribuição de auxílio eco-
nómico para compra dos cadernos de atividades aos 
alunos do 1º CEB da Rede Pública do Município de 
Aguiar da Beira - ano letivo 2022/2023, no valor de 
29,00€ (1º ano), 33,00€ (2º ano), 41,30€ (3º ano) e 
48,27€ (4º ano), nos termos da informação técnica.

Reunião realizada a 02 de novembro – A Câmara 
Municipal deliberou por unanimidade:
•Aprovar a proposta de criação de parque temático 
de Natal em Aguiar da Beira e a proposta de fixa-
ção dos respetivos preços de entrada, nos termos da 
informação técnica.

Nome:Se desejar receber gratuitamente o boletim Municipal, 
recorte este cupão e envio-o devidamente preenchido 
para:

Câmara Municipal de Aguiar da Beira 
Av. da Liberdade, nº 21
3570-018 Aguiar da Beira.

ou por e-mail: biblioteca@cm-aguiardabeira.pt

Morada:

Código Postal:

E-mail:

-

@
Contactos:
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