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Editorial
... liderar uma equipa dinâmica, motivada e
determinada para cumprir o programa que
apresentámos aos Aguiarenses....”

Caras(os) Munícipes,
No seguimento das Eleições Autárquicas de 26 de setembro de 2021 e a vitória expressiva do Movimento
Independente Unidos Pela Nossa Terra, assumi em 16
de outubro de 2021 com muita honra o dever e compromisso de liderar uma equipa dinâmica, motivada e
determinada para cumprir o programa que apresentámos aos Aguiarenses.

Celebrámos o Feriado Municipal, data em que reconhecemos publicamente todos quantos prestaram serviços revelantes á população na fase do COVID-19.

Na Festa do Pastor e do Queijo de Penaverde, além de
valorizar e dar a conhecer um produto endógeno de
grande qualidade, prestámos homenagem aos Pastores e às Queijeiras, pela resiliência e pela capacidade
Retratando este Boletim Municipal, apenas o 1º semes- que têm demonstrado em ultrapassar os problemas que
tre de 2022, sendo que o mesmo foi interrompido em afetam o setor de produção do queijo, nomeadamente
dezembro de 2020, coincidindo em parte com o perío- no tempo de pandemia.
do de Pandemia, é justo aqui enaltecer a resiliência da
nossa comunidade quando se viu privada das suas Li- Já com mais segurança e confiança em termos de Coberdades, e prestar tributo a todos quantos nessa mes- vid, levámos a cabo o BTT - Rota do Cabicanca com
forte participação de Bttistas, o ABOM (Aguiar da Beima fase se dedicaram a cuidar dos outros.
ra O’ Meeting) como preparação para o grande evento
Apesar de termos tomado posse no rescaldo de dois JWOC (Campeonato do mundo de Juniores de Orienanos de COVID-19, logo que houve as condições mí- tação 2022), a decorrer, em simultâneo com a redação
nimas aceitáveis para reiniciar algumas das atividades deste boletim.
que fazem parte da nossa vivência, não descorámos a
Entretanto, iniciámos com as Caminhadas na Natureza
oportunidade de avançar.
e o lançamento do Passaporte do Caminheiro e decorIniciámos, assim com o Certame do Míscaro, vincando reram os Jogos Tradicionais em Gradiz, onde houve
a importância que tem para a economia local, um pro- oportunidade de reviver e praticar determinados jogos,
que nos transportam para um passado coletivo que reduto que a terra nos dá, sem contrapartida.
cordamos com uma grande dose de nostalgia, estando
Seguiu-se o Aguiar Natal com a promoção do comércio agora, praticamente, em cima do maior evento do Conlocal, incentivando a que as pessoas fizessem as suas celho, que é a nossa Feira das Atividades Económicas,
compras nos comércios do Concelho, atribuindo pré- cujo resultado já será tratado no próximo Boletim Mumios por sorteio, prémios monetários estes, também a nicipal.
aplicar localmente.
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Edito
Pelo meio e um pouco por todo o concelho, desenvol- fraestruturas da Vila de Aguiar da Beira 3ª Fase -Área
veram-se eventos de vária ordem, o que se traduz a da Caldeirinha e Bairro de St.º António, e elaborar projetos como o do arranjo da envolvente do Castelo, a
pouco e pouco, no regresso á normalidade.
requalificação e ampliação do Armazém Municipal, a
No decorrer deste tempo, após a tomada de posse a 16 Intervenção no Centro de Saúde de Aguiar da Beira,
de outubro, mas sobretudo neste 1º semestre de 2022 estando ainda a debruçarmo-nos sobre a intervenção
a que este boletim se reporta, além do já referido na na sede do Agrupamento de Escolas e a opção quanto
questão sociocultural e atividade económica, depará- ao Gimnodesportivo da Vila e a colocação de sintético
mo-nos com desafios muito importantes para a vida no Campo Multiusos do Complexo Desportivo
das pessoas e da nossa comunidade. Refiro-me á transferência de competências do poder central para a Câ- Paralelamente, as questões sociais são também preomara Municipal, nas áreas da Saúde, da Educação e da cupação do Município e iremos apostar numa grande
Ação Social, previstas para o início de abril de 2022. E iniciativa no âmbito do 1º Direito á habitação, habitaé importante que se dê a conhecer a todos, o ponto em ção social e habitação a custos controlados, por forma
a contribuir para uma maior oferta de habitação no
que as coisas se situam.
mercado.
Destas áreas, apenas recebemos transferência na área
O Presidente da Câmara Municipal
da Educação, cujo processo, embora com alguns pontos pendentes, está praticamente fechado.
Já nas áreas da Ação Social e da Saúde, entendemos
que as verbas a transferir não cobrem os custos a suportar, sobretudo na área da Saúde, onde queremos
prestar um serviço de qualidade, pelo que entendemos
não dever aceitar tais responsabilidades, sem a competente cobertura financeira. Contudo, com as conversações que tem havido e continuam, a boa vontade
de parte a parte com alguns avanços nas negociações,
esperamos que, brevemente, possamos assinar os respetivos autos de transferência.
Queremos com isto garantir, que não nos pouparemos
a esforços e estaremos sempre focados no que consideramos ser a melhor opção para a defesa dos direitos da
população do Concelho.
Apesar de ser conhecida e visível a atividade do município por todo o Conselho, o Boletim Municipal, é um
instrumento que possibilita levar a todos os munícipes
e outros interessados, informação mais detalhada sobre
o que é feito no nosso território concelhio, para melhorar as condições de vida das nossas populações.
Apesar de várias obras estarem em execução, estamos
para iniciar obras novas de grande relevância. Como é
sabido, teremos que, antes de mais, reformular alguns
projetos, como é o caso do Revisão do projeto das In-
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Virgílio da Cunha

orial
Caras(os) Munícipes,

No passado dia 26 de setembro de 2021, uma nova página se abriu no Concelho de Aguiar da Beira, em que
os eleitores, de forma ordeira e inteligente, elegeram
os novos representantes autárquicos para o quadriénio
2021 – 2025.
O ato de votar é de enorme responsabilidade, pois está
em causa saber escolher as pessoas que melhor poderão orientar as políticas das nossas freguesias e do
concelho.

“Fazer“ política autárquica é, acima de tudo, estar próximo dos cidadãos, contribuir para a resolução dos
diferentes problemas que surgem no dia-a-dia e criar
políticas para o desenvolvimento e progresso do nosso
concelho e para o bem-estar das nossas Gentes.

sessão, houve uma primeira intervenção de um grupo
de jovens estudantes da Escola Padre José Augusto da
Fonseca, em que apresentaram uma série de causas/
problemas existentes no nosso Concelho, bem como
adiantaram soluções.

Como foi uma sessão enriquecedora e interessante a
presença dos jovens na Assembleia Municipal! Foi com
os jovens, mas também será com os seniores e com as
crianças, de forma que haja o envolvimento de toda a
Comunidade, num verdadeiro exemplo de Poder Local,
para termos um concelho mais próspero e desenvolviComo Vereador ao longo dos muitos anos, tudo procu- do, assente numa verdadeira raiz democrata.
rei fazer para que o meu Concelho sempre estivesse em
linha com um futuro melhor para os nossos conterrâ- E como os diferentes assuntos devem ser vistos e ouneos e para os nossos visitantes, para que estes últimos vidos por todos, as sessões passaram a ser transmitificassem com a vontade de voltar para conhecerem as das on-line pela rede social Facebook, numa lógica de
nossas riquezas: património, floresta, gastronomia, la- transparência e de aproximação desta Assembleia aos
cidadãos nela representados.
zer e, acima de tudo, conhecerem as nossas gentes.
Aguiar da Beira, sendo um concelho do “dito” Interior,
tantas vezes esquecido pelo poder central, tem estado
na linha da frente do seu desenvolvimento e progresso,
nos mais variados níveis: social, ambiental, económico, educativo, desportivo, infraestrutural…

Na política ninguém é eterno e, a partir das últimas
eleições autárquicas, estou a ocupar o lugar de Presidente da Assembleia Municipal, órgão deliberativo,
constituído por 25 elementos: grupos parlamentares
(Movimento Independente e Partido Social Democrata)
e Presidentes de Junta. É neste órgão que, para além
de fiscalizar a atividade do executivo (Câmara), se “debate” as diferentes políticas do Concelho, aceitando o
contraditório e, de forma democrática, contribuir para
um concelho mais desenvolvido e moderno. No entanto, tal objetivo só será alcançável se todos os cidadãos
do concelho tiverem um papel ativo e interventivo.
Esta Assembleia Municipal terá um espaço de intervenção nas mais diversas áreas: Juventude, Cidadania,
Crianças, Idosos, Proteção Civil/Floresta. Na última

Novos desafios vêm aí e esta Assembleia estará sempre recetiva a assumi-los, para que Aguiar da Beira
continue na vanguarda. Ninguém fica de fora, todos
os Aguiarenses, tanto os que cá estão como os que
nos visitam, farão parte de um Futuro mais próspero e
harmonioso.
O Presidente da Assembleia Municipal

José Tavares
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Turismo e Economia

MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA PROMOVE A ORIENTAÇÃO E
PRODUTOS ENDÓGENOS NA BTL 2022

No dia 16 de março, o Município de Aguiar da Beira esteve presente na BTL 2022, no stand CIM Dão
Lafões, com uma apresentação do Campeonato Mundial de Juniores de Orientação e com um showcooking
executado pelo Chef Nuno Seixas, natural da freguesia
da Cortiçada, com produtos endógenos, tais como o
queijo serra da estrela, mel e maçã.

OFICINAS CRAFT TURISMO CRIATIVO
O Craft Turismo Criativo é um projeto de promoção de
turismo criativo, ligado ao artesanato e saber-fazer do
território e comunidades de Aguiar da Beira, Mangualde, Nelas, Penalva do Castelo e Sátão.
Nas Oficinas de Cocriação deste projeto deu-se a conhecer e experimentou-se várias técnicas artesanais,
em contacto com os mestres artesãos locais. Estas oficinas pretenderam reinterpretar matérias-primas tradicionais e desenvolver novas abordagens estéticas e
modos de aplicação das mesmas. Em Aguiar da Beira
decorreu uma Oficina sobre têxtil.

VISITA À TORRE DO RELÓGIO
A Torre do Relógio, situada no Largo dos Monumentos é o elemento mais visível e imponente da Trilogia
Monumental.
Neste momento a Torre é visitável, podendo subir-se
pelos seus 3 pisos e apreciar no último piso, o marcador do tempo e o relógio, agora completamente restaurados e com o maquinismo do relógio a funcionar,
tendo voltado a marcar as horas.
- As visitas podem ser agendadas diretamente, no Posto de Turismo Lencastre Bernardo.
- Por marcação: inscrição online em: https://servicosonline.cm-aguiardabeira.pt
- Correio eletrónico: turismo@cm-aguiardabeira.pt.
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Turismo e Economia
Gabinete Municipal de Apoio
ao Agricultor (GMAA)

gada/certificada, entre elas, conduzir e operar o trator
em segurança, aplicação de produtos fitofarmacêuticos
e apicultura;

De 2 de janeiro a 30 de junho de 2022 o Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor (GMAA) registou 1743
atendimentos presenciais em assuntos relacionados
com: - Parcelário, inscrição e atualização de parcelas/
polígonos de investimento no sistema de identificação parcelar (parcelário) a 431 beneficiários, criação/
alteração de 227 processos de identificação de beneficiário (IB)/IFAP, submissão de 488 candidaturas ao
pedido único e 56 ao Apoio Nacional aos Custos com
Eletricidade Verde , emissão de 890 guias, de transporte, abate e morte/desaparecimento no sistema nacional
de informação e registo animal (SNIRA), submissão de
149 declarações de existências anuais de ovinos/caprinos/suínos e licenciamento de 14 novas explorações
pecuárias;

- Licenciamento de 6 captações de águas superficiais
e subterrâneas, na plataforma do Sistema Integrado de
Licenciamento do ambiente (SILIAMB)/Agência Portuguesa do Ambiente;
- No setor apícola, procedeu-se à entrega de medicamentos e recolha de amostras a 12 apicultores;
- Prestação de informações/esclarecimentos sobre, financiamento a instalações agropecuárias no âmbito do
Programa 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
- Emissão, alteração e substituição de 42 cartões de Apoio ao Agricultor participou promoveu e apoiou digasóleo agrícola, 121 inscrições em formação homolo- versas atividades.

Sessões de Esclarecimento confederação de Agricultores de
Portugal (CAP)
Em colaboração com a Confederação de Agricultores de Portugal foram promovidas duas sessões de esclarecimento, a primeira “Campanha de Pedido Único 2022-Ajudas Diretas e Ajudas de Desenvolvimento Rural (Subsídios Agrícolas)” realizada no dia 7 de fevereiro, a segunda sessão sobre PDR 2020/ Operação 3.2.2 Pequenos
Investimentos na Exploração Agrícola, Territórios Vulneráveis ao Perigo de Incêndio e Instalação de Painéis Fotovoltaicos, decorreu no dia 28 de março. As sessões contaram com a presença de 120 agricultores do concelho.

Sessão de Esclarecimento-Campanha de Pedido Único 2022 (7-2-2022)

Sessão de Esclarecimento PDR2020 (28-3-2022)
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Turismo e Economia
Atividades do protocolo de cooperação “Reforço do setor agrícola e agropecuário do concelho de Aguiar da Beira” UTAD
No seguimento das atividades promovidas no âmbito
do protocolo de cooperação “Reforço do setor agrícola e agropecuário do concelho de Aguiar da Beira”,
celebrado entre o Município de Aguiar da Beira e a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD),
foi promovida junto de produtores locais, uma reunião sobre a estratégia de marketing para a logomarca
“Aguiar à Vossa Beira”

No dia 17 de março foram realizadas mais duas, das
cinco visitas técnicas a explorações pecuárias do concelho, pelo diretor do Hospital Veterinário da UTAD,
prof. Jorge Filipe Cardoso e coordenador geral do protocolo prof. Jorge Azevedo.

Reunião Logomarca Aguiar à Vossa Beira (24/1/2022)

e realizado o 6º dia aberto com o tema “Poda de castanheiros e controlo da BROCA (Xileborus dispar)” nos
dias 24 de janeiro e 11 de março respetivamente, contando com a presença de 50 produtores.

Visitas técnicas Explorações pecuárias- UTAD (17-3-2022)

Festa do Pastor e do Queijo

6º dia aberto (11/3/2022)
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Apoio logístico à Exposição/Concurso Pecuário de Pequenos Ruminantes em Mosteiro, freguesia de Pena
Verde realizado no dia 6 de março integrado na Festa
do Pastor e do Queijo, no decurso da qual foram atribuídos vinte prémios, a produtores de cabras, bodes,
carneiros, ovelhas, malatas e malatos.

Turismo e Economia
AÇÕES DE FORMAÇÃO

COTS Penaverde-sessão teórica (29-6-2022)

COTS Coruche-sessão prática (5-4-2022)

No âmbito do protocolo estabelecido entre o Município e a Associação Empresarial do Nordeste da Beira-Aenebeira/CAP e parceria estabelecida com a Direção
Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAPC)
o GMAA promoveu/organizou, 3 provas de conhecimentos a 11 agricultores para obtenção da habilitação
de Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos 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 habilitados 505
agricultores desde 6 de julho de 2015.
Face à obrigatoriedade de frequência da ação de formação, Conduzir e Operar o Trator em Segurança
(COTS) ao abrigo do Despacho n.º 1819/2019 de 21 de
fevereiro de 2019, foram realizadas 6 ações nas freguesias de Carapito, U. F. Aguiar da Beira e Coruche,
Pinheiro, Dornelas, U.F. Sequeiros e Gradiz e Penaverde, nos dias 23 de março, 5 e 21 de abril, 16 de maio,
13 e 29 de junho respetivamente, habilitando mais 95
pessoas das 282 que já frequentaram esta formação
iniciada em 16 de maio de 2019 no concelho de Aguiar
da Beira.
Foi também promovida uma ação de formação certificada de 25h de Apicultura, “Sanidade Apícola - Doenças da Criação” entre os dias 26 de maio a 3 de junho,
para 15 formandos inscritos no GMAA.
Ação de formação Sanidade Apícola-foto do grupo
e sessão prática
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Turismo e Economia
CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLOS COM A ANCOSE E ASSOCIAÇÃO
DE CRIADORES DE GADO DA BEIRA ALTA

Tendo em conta as dificuldades existentes e a importância da agricultura e da pecuária para o concelho de
Aguiar da Beira, o Município renovou os protocolos de Cooperação com a Associação Nacional de Criadores de
Ovinos da Serra da Estrela (ANCOSE) e a Associação de Criadores de Gado da Beira Alta (ACGBA), visando o
apoio aos criadores de gado do concelho com, 2 euros por animal de espécie ovino/caprino e 10 euros por animal de espécie bovina registados no PISA e um novo apoio de 3 euros por cada pequeno ruminante identificado
eletronicamente no concelho.
Cerimónia- Assinatura dos protocolos Ancose/ACGBA (6-4-2022)

VESPA DAS GALHAS DO CASTANHEIRO
No âmbito do protocolo Biovespa celebrado no
dia 11 de dezembro de 2015, foram a 19 de maio
efetuadas mais duas largadas de parasitoide Torymus sinensis para combate biológico à Vespa das
Galhas do Castanheiros Dryocosmus kuriphilus,
prefazendo um total de 25 largadas.
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Lançamento de parasitoide (19-5-2022)

PARTICIPAÇÃO NA FEIRA NACIONAL
DE AGRICULTURA
O Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor participou em duas reuniões promovidas aos técnicos das organizações protocoladas com a CAP no
dia 7 de junho na feira Nacional de Agricultura
de Santarém, e colaborou com a Associação de
Criadores de Gado da Beira Alta na logística de
promoção de produtos locais (mel e queijo) adquiridos pelo município a produtores do concelho.

Feira Nacional de Agricultura (7-6-2022)

Turismo e Economia
FESTA DO PASTOR E DO QUEIJO
Realizou-se no dia 6 de março em
Mosteiro – Penaverde, a 8ª Festa do
Pastor e do Queijo, que contou com
a presença do senhor Presidente do Turismo Centro de Portugal,
Dr. Pedro Machado, dos senhores
Presidentes de Câmara Municipal
de Trancoso, Fornos de Algodres e
Castro Daire, do senhor Vice Presidente da CCDR Centro, do senhor
Secretário Executivo da Comunidade Intermunicipal Viseu Dão-Lafões, da senhora Diretora Regional
de Alimentação e Veterinária, do
senhor Diretor da Delegação Regional de Agricultura e do senhor
Diretor do Centro Distrital da Segurança Social.
O dia de festa, foi de reconhecimento e homenagem aos produtores de gado e às queijeiras, pelo seu empenhamento na defesa dos produtos endógenos do concelho.
Foram centenas os participantes e visitantes que contribuíram para o sucesso do evento.
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Cultura e Educação
A BIBLIOTECA MUNICIPAL E A RIBVDL
No início do ano foi apresentada a iniciativa de criação de uma rede intermunicipal de bibliotecas públicas, a constituir formalmente através de um acordo de
cooperação a celebrar entre os municípios, a DGLAB e
a CIM Viseu Dão Lafões.
Assim, a Biblioteca Municipal de Aguiar da Beira, com
vista, entre outras medidas, ao desenvolvimento de
planos comuns de melhoria nas bibliotecas municipais
e seus serviços, tornando-as centros de criação de valor, de apoio informacional ao desenvolvimento local
e intermunicipal, passou a integrar a “Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu Dão Lafões” (RIBVDL)

O projeto desenvolve-se a partir da leitura de um conjunto de livros selecionados pelo PNL 2027, associados a uma aplicação específica, a App «Desafios LeR+»,
que disponibiliza jogos relacionados com os livros recomendados. Obtendo a pontuação máxima, os jovens
participantes podem inscrever-se e habilitar-se a um
prémio.
A Biblioteca Municipal de Aguiar da Beira teve o privilégio de parabenizar a Ana Beatriz Gomes Araújo
que foi a vencedora do 3º prémio das férias de Natal.

A RIBVDL tem como missão promover a melhoria do
serviço prestado pelas bibliotecas da região Viseu Dão
Lafões aos munícipes e a todos os cidadãos, contribuindo assim, para uma maior aproximação à comunidade em geral e a promoção da coesão e do desenvolvimento do conhecimento da região.

DESAFIOS LER+
Iniciado nas férias de Verão de 2019, o “Juntos de Férias” é um projeto de parceria entre a Rede Nacional
de Bibliotecas Públicas, através da Direção-Geral do
Livro, Arquivos e Bibliotecas, e o Plano Nacional de
Leitura - Concursos, que tem por objetivo incentivar
o gosto pelo livro e pela leitura dos jovens dos 10 aos
15 anos.
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A BIBLIOTECA SEMPRE “ON” EM TODAS
AS DATAS COMEMORATIVAS.
Ao longo deste primeiro semestre, a Biblioteca Municipal assinalou as datas comemorativas com vídeos e
textos na rede social do Facebook, e ainda publicou
vídeos com histórias contadas para o efeito da “Hora
do conto”.

Cultura e Educação
19º ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA
A Biblioteca Municipal assinalou o seu aniversário, tendo em
conta o número 19 de diversas maneiras ao longo do dia.
Na Rede Social Facebook foram feitas muitas publicações à volta
do número de 19 que representava motivo para festejar, nomeadamente duas leituras da Bibliotecária Anabela Melo, a primeira
de um poema de Pablo Neruda que escreveu com 19 anos “vinte
poemas de amor e uma canção desesperada”, a segunda sobre
um texto de Miguel Torga: Diários - 19 de março de 1949.
Ainda houve o privilégio de ouvir a leitura em voz alta do Cancioneiro da Ajuda a Cantiga nº19, de autoria Joan Soaires Somesso, assim como, Os Lusíadas Canto I, estrofe 19 pela Professora Drª. Elisabete Bárbara.
E ainda, como forma de comemoração foi apresentado no dia 18
março, pelas 21h30, na Biblioteca Municipal a história “Um chá
não Toma Um Xá…” com a atriz e contadora de histórias Inácia
Cruz.

EXPOSIÇÕES
Em abril e até ao dia 6 de maio esteve patente a Exposição Economia Europeia que visava dar voz aos sentimentos e preocupações dos jovens no que diz respeito a temas importantes da
cidadania europeia.
Foi desenvolvida por alunos da licenciatura de Economia da
Universidade de Aveiro e integra o projeto ‘Europe Direct Viseu
Dão Lafões’, dinamizado pela respetiva Comunidade Intermunicipal (CIM), tendo chegado a Aguiar da Beira no âmbito da itinerância pela Rede Intermunicipal de Bibliotecas Viseu Dão Lafões
(RIBVDL).
O Europe Direct é um projeto da CIM Viseu Dão Lafões que,
entre outras valências, funciona como intermediário entre os cidadãos, empresas, instituições locais e a União Europeia, disponibilizando informação, assistência e respostas a perguntas sobre
as instituições, legislação, políticas, programas e possibilidades
de financiamento europeu.
Durante o mês de maio esteve patente a exposição “Sentinelas
do Mar” na Biblioteca Municipal de Aguiar da Beira, que tinha
como objetivo divulgar o património em torno dos faróis nacionais, tanto continentais, como insulares. A exposição incluía 33
obras de 11 pintores.
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Cultura e Educação
HORA DO CONTO DIRIGIDA ÀS CRIANÇAS DO PRÉ-ESCOLAR E 1ºCEB
Em março foi dramatizada a história “A folhinha de papel”, que tanto desejava ser um barco, que depois de tantas “dobras” acabou por concretizar o seu sonho.
No final desta dinamização da hora do conto foi realizado um atelier, no qual as crianças foram desafiadas a
fazer um barco de papel.

Baseado no livro “O que fazer
quando a tua casa se transforma
num zoo?”, em maio foi apresentada esta história em formato de encenação, às crianças e seniores do
Concelho.

14 / 

Cultura e Educação

O Município de Aguiar da Beira associou-se à Escola de Música da ADRC de Aguiar da Beira e aos seus parceiros,
na organização de um Concerto de Páscoa Solidário, que se realizou no dia 15 de abril, no Centro Cultural de
Aguiar da Beira.
Proporcionou-se uma onda de solidariedade, em que estiveram presentes centenas de pessoas, que contribuíram
com bens essenciais, para apoiar a população ucraniana, ao mesmo tempo desfrutou-se de um momento lúdico
e emocionante.
Eeste concerto contou com a participação de Nataliya Stepanska, uma ucraniana que fez do nosso país a sua
casa, com uma voz linda, timbre maravilhoso, muito sentimento e ao som do violino.

MUSICAL
MEMÓRIA BREVE
DA PAIXÃO
No dia 2 de abril teve lugar, na
Igreja Paroquial de Aguiar da Beira, o Musical Memória Breve da
Paixão, em que esteve presente o
Coro Lopes Morgado.
A população Aguiarense esteve
presente para assistir a este concerto sobre as Doze Estações da Via
Sacra.
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No dia 9 de abril, o Centro Cultural de Aguiar da Beira, foi palco dos Concertos da Páscoa, do Conservatório
Regional de Música de Ferreirim.
Estiveram presentes os alunos do Ensino Especializado da Música, do Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca, onde mostraram os progressos alcançados na aprendizagem de diversos instrumentos, e proporcionaram a toda a plateia um momento único de cultura musical.
O objetivo deste projeto, é responder às necessidades de formação de inúmeros jovens que procuram uma educação/formação qualificada, assim como proporcionar uma oferta educativa que vá ao encontro das necessidades
de toda a comunidade envolvente.

DIA DA ÁRVORE

BARRANHA ALDEIA DE PORTUGAL

A celebração do Dia Mundial da Floresta e da Árvore,
que se assinala anualmente a 21 de março, foi marcada pelo Município de Aguiar da Beira com a peça de
teatro o “Capuchinho“, em que estiveram presentes os
alunos do Pré-Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico,
do Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da
Fonseca.

No dia 16 de março, na BTL, a aldeia da Barranha
recebeu o certificado de integração na Rede Nacional
Aldeias de Portugal, atribuído pela Associação de Turismo de Aldeia.

Esta peça de teatro teve como objetivo sensibilizar as
crianças para a importância da conservação e preservação das nossas florestas.
A atividade teve ainda a colaboração do CLDS4G Aguiar no Coração, com a entrega de uma árvore a
cada aluno participante, para plantação.
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Uma candidatura promovida pela ADD - Associação
de Desenvolvimento do Dão em parceria com o Município Aguiar da Beira, a Junta de Freguesia de Eirado
e a AAEB e que tem como objetivo principal potenciar o desenvolvimento e a promoção do concelho, da
freguesia e nomeadamente da aldeia, através do seu
recurso natural e único que é a Nascente do Rio Dão e
da sua dinâmica comunitária.

25 DE ABRIL, O ESPETÁCULO
MUSICAL DEPOIS DO ADEUS
No dia 25 de abril, o Centro Cultural de Aguiar da
Beira recebeu o Espetáculo Musical Depois do Adeus.
O público acolheu com todo o entusiasmo algumas das
canções, que marcaram a revolução dos cravos, que
tão bem estão presentes na nossa memória, pela voz
de Paulo Leitão.

NOITES COMBI
No dia 17 de junho, no Centro Cultural de Aguiar da
Beira, com parceria da Rede Cultural Viseu Dão Lafões,
foi apresentado as “Noites Combi”.
Uma palestra-concerto hip hop que deu a conhecer a
história e o significado do graffiti, incentivando o encontro e o diálogo entre público e cultura, destinou-se
a adolescentes, jovens e adultos.
Num primeiro tempo, Gi da Conceição fez leituras de
textos de escritores da região. Uma iniciativa que procura aumentar a proximidade do público com a cultura local e estimular o interesse da população pela arte
da leitura. A este momento, seguiu-se a apresentação
do espetáculo “Válvula”: um espetáculo de António
Jorge Gonçalves e LBC Soldjah.

PROJETO WANTED – ESCOLAS EMPREENDEDORAS: CONFERÊNCIAS TEEN
O Centro Cultural de Aguiar da Beira recebeu, no dia
23 de março, as Conferências TEEN 2022, em que estiveram presentes os alunos do 9º ao 12º ano do Agrupamento de Escolas de Aguiar da Beira.
Este projeto “Empreendedorismo nas Escolas de Viseu
Dão Lafões” é organizado pela CIM Viseu Dão Lafões,
nos 14 municípios que compõem esta Comunidade.
A conferência contou com a participação da Dra. Andreia Castro que partilhou histórias, escolhas e percursos tão diferentes.
A palavra-chave do Evento foi “Oportunidade”, de sonhar alto e educar abrindo horizontes.
Estas conferências têm como objetivo principal proporcionar, a estes alunos, o contacto com jovens empreendedores e conhecerem as suas histórias inspiradoras e motivadoras, contadas na primeira pessoa.
Podemos sonhar alto e educar abrindo horizontes.
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WANTED - ESCOLAS EMPREENDEDORAS: O GASPAR E A MARIA
O Gaspar e Maria regressaram às escolas! Estas duas
mascotes, tão conhecidas e adoradas pelos nossos alunos foram recebidas com grande entusiamo e alegria.
No âmbito do projeto Wanted - Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões, esta iniciativa pretende sensibilizar, formar e capacitar, os alunos para
a temática da educação empreendedora, reforçando o
sentimento de pertença e de identidade.
Na sua 10ª edição, o projeto Wanted – Escolas Empreendedoras tem o objetivo de construir as escolas do
futuro, potenciando o desenvolvimento de competências pessoais e sociais inerentes a um perfil empreendedor, nos alunos de Viseu Dão Lafões.
O Gaspar e a Maria vão ajudar a construir escolas do
futuro. Com o “kit” que receberam composto por elementos lúdico-pedagógicos vão semear esperança!

WANTED - ESCOLAS EMPREENDEDORAS: O MEU HEITOR E O GASPAR E A MARIA
“Evento Final do Pré-Escolar “O Meu Heitor” e do 1º Ciclo “No Palco com o Gaspar e Maria”
Foi um grande dia para as crianças do Pré-Escolar e do 1ºCiclo do nosso Município.
Os nossos pequenos empreendedores do Pré-Escolar de Carapito e do Pré-Escolar e 1ºCiclo de Dornelas, realizaram excelentes apresentações.
Foi uma tarde bem passada na companhia do Gaspar e da Maria, onde reinou a alegria e boa disposição.
Estas atividades visam estimular de forma lúdica, a criatividade, a capacidade de iniciativa e decisão, contribuindo de forma positiva para o crescimento destas crianças
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WANTED - ESCOLAS EMPREENDEDORAS: CONCURSO MUNICIPAL
DE IDEIAS DE NEGÓCIO
Os alunos do Agrupamento de Escolas Padre Jose Augusto da Fonseca apresentaram os seus projetos, inseridos no Concurso Municipal de Ideias de Negócio.
No projeto estiveram envolvidos 45 alunos, de 3 turmas, com um total de 13 projetos e com o apoio de 3
professores.
O projeto vencedor foi o “Docitas”, cuja ideia de negócio passava pela produção de produtos locais, que
variam de acordo com sazonalidade dos produtos endógenos.
Este projeto foi depois apresentado, no dia 26 de maio,
pelas alunas vencedoras, no Instituto Politécnico de
Viseu, a 10ª Edição da Final do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio | Projeto Wanted “Escolas
empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões“.
O Município congratula todos os alunos e professores
do Agrupamento de Escolas de Aguiar da Beira que
embarcaram neste projeto, principalmente ao grupo de
alunas (Matilde Correia, Ana Dias e Ana Araújo) pela
participação com o projeto “Docitas”, e a forma tão
empenhada com que o defenderam a nível intermunicipal.

AMAR-TE E RESPEITAR-TE

No dia 15 de fevereiro, aos alunos do 3.º ciclo do
Ensino Básico e Ensino Secundário do Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca,
foi-lhes proporcionada uma tarde pedagógica e
lúdica com o Jimmy P em palco.
“Amar-te e Respeitar-te” é um projeto pedagógico
de combate à Violência no Namoro, desenvolvido
em coautoria com o músico Jimmy P, que visa
capacitar e dotar os jovens com ferramentas de
diagnóstico e de prevenção de comportamentos
agressivos nas relações de namoro, dos próprios
e/ou dos seus pares. O projeto, que, para além do
livro, apresenta temas originais, musicados pelo
Jimmy P, e uma peça de teatro, que foi adaptada
das histórias do livro ao teatro.
Esta ação contou com a parceria da Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Aguiar da Beira
e do CLDS 4G Aguiar no Coração.
/ 19

Cultura e Educação
ENSINO ESPECIALIZADO DA MÚSICA
No dia 24 de maio, no Centro Cultural de Aguiar da
Beira, realizaram-se as audições interdisciplinares, dos
alunos do Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca, do Ensino Especializado da Música,
no âmbito do Projeto Municipal Promoção do Sucesso Educativo II – Comunicarte 3D, que conta com o
contributo pedagógico do Conservatório Regional de
Música de Ferreirim.
Estiveram em palco 42 alunos, perante uma plateia,
onde mostraram os progressos alcançados na aprendizagem de diversos instrumentos.
A mistura de música clássica com música eletrónica,
revelou-se possível pelas mãos destes artistas, que
comprovaram que o esforço vem acompanhado de
bons resultados.

DIA DA CRIANÇA

DIOGO PIÇARRA EM PESSOA
Diogo Piçarra esteve em palco no Centro Cultural de
Aguiar da Beira, no dia 6 junho e foi recebido com
enorme entusiasmo pelos alunos do 9.º ao 12º Ano, do
Agrupamento Padre Jose Augusto da Fonseca.
“Diogo Piçarra em Pessoa” é um projeto criativo de
descoberta, reinvenção e reconstrução da obra de Fernando Pessoa e sua heteronímia, da autoria do jovem
músico Diogo Piçarra, que inclui a reconstrução de 20
poemas pessoanos.

Ser criança é ser feliz e desfrutar intensamente de todos os instantes da vida.
Para marcar este dia, o Município de Aguiar da Beira
em parceria com o Agrupamento de Escolas Padre Jose
Augusto da Fonseca, proporcionou momentos de magia e diversão.
As atividades destinaram-se a todas as crianças do Pré-escolar e do 1º CEB, e realizaram-se nas instalações
dos Bombeiros Voluntários: Atividades Educativas de
Ciências “ Exploratório Ciência Viva”, Hemispherium
Viajante; Mini – Exploratórios “Ciência aqui, ciência
acolá”; Bolas e mais bolas e insufláveis.
No final existiu um almoço onde foi entregue a cada
criança uma pequena lembrança.
Um feliz dia para todas as crianças, que embelezam as
nossas vidas, com a sua forma pura e genuína de olhar
o mundo.
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Um momento que certamente estes alunos guardarão
na memória. No final tiveram oportunidade de tirar
uma fotografia com o cantor, e ainda receberem um
livro autografado.

Desporto
O regresso da Rota do Cabicanca 12ª edição
No dia 24 de abril realizou-se a 12ª edição do passeio BTT, após 2 anos de interregno e contou com 441 bttistas e 42 acompanhantes, em coorganização com a
associação AguiarBikes Sports Club.
Esta edição contou com 2 percursos: 25km e 45km, cheios de single tracks, troços
com vários tipos de piso e com subidas e descidas que fizeram as delícias de todos
os participantes.
O percurso de 25km teve início na piscina municipal, passou por Coruche, Cortiçada, Valverde e terminou em Aguiar da Beira, junto à piscina municipal.
O percurso de 45km partiu do mesmo local e passou pelas seguintes freguesias: Coruche, Cortiçada, Colherinhas, Forninhos, Dornelas, Cortiçada, Valverde e terminou
em Aguiar da Beira.
Na Cortiçada localizou-se um dos reforços, onde os bttistas puderam apreciar algumas iguarias e ouvir música ao vivo. O outro reforço estava localizado em Forninhos. Ambos reforços foram oferecidos pelas respetivas Juntas de Freguesia.
Os acompanhantes foram até à Cortiçada fazer o percurso permanente de orientação. Depois da atividade física, foram até ao reforço onde puderam conviver com
os bttistas e divertirem-se com a música ao vivo.
Depois de uma manhã de intensa atividade física, todos os participantes tiveram
direito a um almoço buffet, no qual puderam provar os mais variados pratos e
sobremesas.

Circuito Municipal de Escolas de Natação - 200 nadadores em prova
No dia 14 de maio realizou-se a 3ª prova do circuito
municipal de escolas de natação.
Participaram as escolas de natação de Aguiar da Beira,
Mangualde, Castro Daire, Arganil, Forlife (Viseu), Palácio do gelo (Viseu), Nelas, Sernancelhe, Vila Nova de
Paiva, Tábua, Ferreirim, Tondela e Mortágua.
No total estiveram 200 nadadores presentes nesta prova.
Pela escola municipal de natação participaram 12 atletas que conseguiram os seguintes resualtados: 1 primeiro lugar e 2 terceiros lugares.
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Caminhadas na Natureza e o Passaporte do Caminheiro
No dia 5 de junho a freguesia do Souto recebeu a primeira caminhada, da atividade “Caminhadas na Natureza”. No dia 12 foi a vez da Freguesia do Eirado e
no dia 26, a caminhada foi na freguesia de Penaverde.
Este ano foi introduzido o passaporte do caminheiro. Todos os participantes que aderem às caminhadas
recebem um passaporte e por cada caminhada feita
o participante recebe um carimbo no passaporte. No
final da temporada quem tiver participado em dez das
caminhadas recebe uma oferta, patrocinada pelo Município.
As caminhadas vão continuar nos meses de julho,
agosto e setembro.
Todas as caminhadas são de nível fácil, para que todos
os interessados possam aderir e participar nesta saudável atividade.

Gradiz recebeu os XXXVI Jogos tradicionais do Concelho de Aguiar da Beira
No dia 19 de junho, Gradiz recebeu a XXXVI edição
dos Jogos Tradicionais do Concelho de Aguiar da Beira.
Os tradicionais jogos da malha, raiola, salto a pés juntos, subida ao pau ensebado, cantarinha, panco, pedra,
corrida de sacos, corrida dos cântaros, apanhar o porco
ensebado e a luta de tração com corda animaram o
Campo de Futebol e envolveram os mais de 100 participantes.
Esta edição marcou o triénio onde se premeia a freguesia que teve mais participantes e pontos, nas 3 últimas
edições dos jogos tradicionais. A freguesia de Dornelas
foi a grande vencedora nas 2 categorias.
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Aguiar da Beira “O” Meeting – ABOM 2022
Nos dias 28 e 29 de maio, o Município de Aguiar da Beira recebeu
o evento desportivo de Orientação, ABOM.
Esta modalidade encontra-se direcionada para a valorização e
promoção do concelho, através do reforço da atividade turística e
desportiva, tendo como tema central a prática da Orientação e do
turismo de natureza.
Esta edição contou com duas etapas a contar para a Taça de Portugal e uma etapa pontuável para o Ranking Mundial e reuniu cerca
de 400 atletas seguintes países: Portugal, Espanha, Ucrânia, Finlândia, Letónia, Grã-Bretanha, Israel, Polonia e Alemanha.
Recebemos vários atletas estrangeiros, que utilizaram o ABOM
como preparação para o Campeonato do Mundo de Juniores a decorrer de 10 a 16 de julho.
Esta prova foi aberta a qualquer pessoa, mesmo não sendo federada
e não tendo experiência na modalidade.
O Município de Aguiar da Beira, pretende divulgar e promover o
concelho através da prática da modalidade.

1º ENCONTRO IBÉRICO DE DESPORTO
SÉNIOR
O Município de Aguiar da Beira, marcou presença no
dia 1 de julho, em Almeida, no 1º Encontro Ibérico de
Desporto Sénior.
Estiveram presentes 67 pessoas, do nosso concelho,
que ao longo do dia realizaram diversas atividades
desportivas.
Este evento vem no seguimento da implementação do
Programa Mexa-se com Alma que conta já com centenas de idosos a praticar regularmente atividade física.

Férias Desportivas
As férias desportivas de verão, este ano contaram com a participação de uma centena de crianças e jovens, em
que para além de se tornar um momento lúdico tiveram a oportunidade de realizar várias atividades desportivas.
As crianças visitaram, ainda, o Parque Aquático NaturWater Park e o Parque Radical Pena Aventura.
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JWOC 2022
O concelho de Aguiar da Beira, entre os dias 10 e 16 de
julho, foi palco do Campeonato do Mundo de Juniores
de Orientação, em que recebeu cerca de 400 atletas de
37 países.
Considerado por especialistas um dos destinos de referência para a prática da modalidade, devido às suas
características do seu território.
A natureza que rodeia o concelho é o segredo para
Aguiar da Beira ser a Capital da Orientação.
Devido às restrições impostas pelo governo, e às temperaturas elevadas, realizaram-se apenas as provas urbanas, em Carapito e Dornelas.
Este evento trouxe ainda um impacto económico ao
concelho e a região, nomeadamente no setor da hotelaria e restauração.

Sprint – Carapito

Sprint – Carapito

Sprint Relay

Relay Dornelas

Cerimónia de Abertura do JWOC 2022
No dia 10 Julho, Aguiar da Beira foi palco da cerimónia de abertura do JWOC 2022. A mesma teve início
no Largo dos Monumentos, um cenário digno dos milhares de fotografias que ali foram tiradas.
Todos os países foram apresentados, com subida à
Fonte da Meada, com o merecido aplauso. Seguiu-se o
cortejo até ao anfiteatro ao ar livre, onde se realizou a
cerimónia de abertura.
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Ambiente
PROIBIÇÃO DE QUEIMAS E QUEIMADAS
A Câmara Municipal deliberou, que durante o período
de 1 de junho a 31 de outubro, independentemente do
nível de perigo de incêndio rural e fora deste período,
caso se verifique um nível de perigo de incêndio rural
muito elevado ou máximo, o Município não autoriza
a realização de queimas de amontoados e queimadas.
Encontra-se assim interdita a realização de queimas de
sobrantes.
Para mais informações contacte o Gabinete Técnico
Florestal.

MANIFESTO DE CORTE
O Dec.-Lei n.º 31/2020, de 30 de junho, institui a declaração prévia obrigatória de corte, corte extraordinário,
desbaste ou arranque de árvores de espécies florestais, que se destinem à comercialização e ao autoconsumo para
a transformação industrial, e a comunicação das operações realizadas ao longo da cadeia de abastecimento que
garantem a rastreabilidade do material lenhoso destinado à indústria de primeira transformação e à exportação.
Esta declaração é efetuada através do manifesto de corte de árvores (MCA).
O preenchimento do MCA é da responsabilidade dos operadores, os quais devem declarar previamente junto do
ICNF, o corte, o corte extraordinário, o desbaste ou o arranque de árvores de espécies florestais, assim como as
subsequentes operações de transporte e de armazenamento, até à entrada em indústria de primeira transformação ou exportação, comunicadas ao longo da cadeia de abastecimento do material lenhoso.
Para mais informações contacte o Gabinete Técnico Florestal.
Registar MCA
O operador que efetue o corte, o corte
extraordinário, o desbaste ou arranque de árvores de espécies florestais
deve registar previamente as áreas a
corte num MCA, descrevendo as respetivas características.
Registar operação e consultar os
meus MCA
O operador deve registar as operações
de transporte, parqueamento e de
destino final (primeira transformação
ou exportação), nos MCA declarados
pelo próprio. Poderá consultar todos
os MCA no qual é interveniente, declarados ou não pelo próprio

Registar operação em MCA (não comunicados pelo próprio)
O operador deve assegurar a rastreabilidade ao longo da cadeia de abastecimento do material lenhoso até à
primeira transformação, registando
as operações de transporte, parqueamento e de destino final (primeira
transformação ou exportação), nos
MCA não declarados pelo próprio.
Fiscalizar MCA
As entidades com competências de
fiscalização (ou autoridades policiais)
podem consultar MCA, registar dados
correspondentes aos mesmos e sinalizar situações de contraordenação.
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BUPI

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 também, caso se justifique, a equipa poderá realizar o levantamento dos limites das propriedades no terreno com o
auxílio do aparelho GPS.

É importante referir que podem aderir a este serviço todos os titulares ou herdeiros (mediante a apresentação
de um documento legal que comprove que o promotor é
herdeiro) de propriedades rústicas localizadas no concelho de Aguiar da Beira. A localização e delimitação das
propriedades pode acompanhada no balcão municipal
do BUPI por um técnico habilitado.

De acordo com a COS 2018 (Carta de Ocupação do Solo
de 2018) da DGT (Direção Geral do Território) aproximadamente 97% do solo do concelho de Aguiar da Beira
tem uma utilização rústica. Ciente da importância que o
cadastro rústico terá para o território o Município comprometeu-se identificar 50% das matrizes rústicas até
junho de 2023. Concluído o primeiro ano do projeto estão identificadas cerca de 18% das matrizes rústicas.

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 balcão pelo contacto telefónico 232 689 142 ou através do
endereço eletrónico bupi.docs@cm-aguiardabeira.pt .

Horário de Funcionamento do BUPI:

Este projeto tem permitido aos cidadãos localizarem os
limites das suas propriedades de forma gratuita e, assim,
conseguirem garantir a titularidade dos seus terrenos e
a salvaguarda do conhecimento do seu património para
as gerações vindouras que os herdarem.

HORA DO PLANETA
A “Hora do Planeta” é um movimento global contra as alterações climáticas que une milhões de pessoas em todo o
mundo, para mostrarem o seu compromisso com o Planeta, e à qual a ANMP se associa.
Esta iniciativa nasceu 2007, em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2 mil empresas apagaram as luzes por uma hora, numa tomada de posição contra as alterações climáticas.
Ano após ano, a Hora do Planeta tem vindo a crescer para se tornar num movimento de sustentabilidade global com
mais de 3,5 mil milhões de pessoas em 190 países e territórios a mostrarem o seu apoio a esta causa ao desligarem
simbolicamente as suas luzes.
Todos os anos, no último sábado de março, casas, ruas, edifícios e monumentos apagam as suas luzes na Hora do Planeta, criando um impacto
impossível de ignorar.
Em 2022 a iniciativa, foi dedicada ao tema “Restauro da Natureza” e teve
lugar no dia 26 de março, entre as 20h30 e as 21h30.
Os edifícios que foram desligados no concelho de Aguiar da Beira foram:
— Edifício dos Paços do Concelho;
— Edifício do Gabinete de Apoio Municipal ao Desenvolvimento;
— Edifício da Biblioteca Municipal e Centro Cultural;
— Edifício das Piscinas e Estádio Municipal;
— Castelo e Nossa Senhora da Assunção;
— Fonte da Rua Padre José Augusto da Fonseca;
— Largo dos Monumentos.
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Ação Social
MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA APOIA CIDADÃOS UCRANIANOS
O Município de Aguiar da Beira está mobilizado no
apoio ao povo Ucraniano que pretenda ser acolhido
no concelho. Presentemente, já residem no concelho
cinco cidadãos que tiveram que abandonar o seu país
de origem devido à guerra.
Neste âmbito, a autarquia tem vindo a promover a sua
integração social, escolar e económica.

O Gabinete de Ação Social em simultâneo com o Gabinete de Inserção Profissional, na tentativa de estimular a sua integração profissional, encetou esforços no
sentido de informar sobre as entidades empregadoras
do concelho bem como sobre os apoios existentes no
Instituto de Emprego e Formação Profissional.

PROGRAMA ABEM
No âmbito do Programa Abem: Rede Solidária do Medicamento, o Município de Aguiar da Beira já entregou
Cartões Abem a agregados familiares do Concelho
Este apoio já abrangeu 6 agregados perfazendo na totalidade 11 cartões e emerge do protocolo estabelecido
entre o Município de Aguiar da Beira e a Associação
Dignitude, tendo como premissa apoiar munícipes em
situação de insuficiência económica, através da comparticipação de medicamentos sujeitos a receita médica do
SNS – Sistema Nacional de Saúde e prescritos por médico registado na Ordem dos Médicos.
Assim, os beneficiários do Cartão Abem veem os custos com a medicação comparticipada desaparecer do seu
orçamento familiar, sendo suportados pelo Município de Aguiar da Beira (100,00€ por beneficiário) e pela Associação Dignitude, o restante valor da despesa.
Para usufruir das vantagens do programa, os beneficiários devem requerer o referido apoio no Gabinete de Ação
Social.
No ato da aquisição da medicação têm apenas de apresentar a receita médica e o “Cartão Abem” numa farmácia
identificada com o autocolante “Farmácia Abem”, estando as farmácias do concelho acreditadas.

MUNICÍPIO DE AGUIAR DA BEIRA APOIA O ARRENDAMENTO HABITACIONAL
No Programa de Apoio ao Arrendamento promovido
pelo Município de Aguiar da Beira possibilita a atribuição de apoio financeiro para o arrendamento habitacional, em mercado privado, a todos os munícipes
que cumpram os requisitos constantes no Regulamento para Programa de Melhoria à Habitação e apoio ao
Arrendamento Habitacional Para Indivíduos ou Agre-

gados Carenciados no Concelho de Aguiar da Beira,
promovendo a melhoria das condições dos munícipes
e agregados familiares pertencentes a estratos sociais
mais desfavorecidos residentes no concelho de Aguiar
da Beira.
Presentemente, encontram-se a usufruir deste apoio, 7
agregados familiares.
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DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO
O Município de Aguiar da Beira assumiu as competências previstas no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de
janeiro, desde 01/04/2022.
Para o efeito os serviços do Município efetuaram diversas reuniões de trabalho com os serviços do Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca,
no sentido de operacionalizar o referido processo de
concretização da Descentralização de Competências no
Âmbito da Educação de forma gradual e sem que possa
afetar o normal funcionamento da escola.
Foi também já realizada a 07/04/2022 a 1.ª reunião
de acompanhamento da execução do processo de concretização da Descentralização de Competências no

Âmbito da Educação, entre o Município de Aguiar da
Beira, DGESTE e Agrupamento de Escolas Padre José
Augusto da Fonseca, onde foram esclarecidas algumas
situações especificas, encontrando-se o processo a decorrer com normalidade e não se verificaram constrangimentos operacionais relevantes até ao momento.

DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
Considerando que o Decreto Lei n.º 23/2022, de 14 de
fevereiro, e na sequenciada deliberação da Assembleia
Municipal 25/02/2022, foi prorrogado o prazo de concretização de transferência de competências para os
órgãos municipais no domínio da ação social até 1 de
janeiro de 2023.

APP DO MUNICÍPIO
Depois do lançamento do Portal do Munícipe, foi melhorada a APP do Município, encontrando-se neste momento em pleno funcionamento.
A aplicação visa a publicação de notícias, eventos, divulgação de informações, avisos de proteção civil, alertas
e promoções turísticas, culturais e desportivas referentes ao Município de Aguiar da Beira.
Através da aplicação os Munícipes podem ter acesso aos serviços online do Município, efetuar requerimentos,
verificar estado dos seus processos, consultar a fatura da água, efetuar participação de ocorrências, entre outros
serviços, que serão continuamente melhorados e adicionadas opções.
A APP intitula-se Aguiar à vossa Beira e permite o
acesso a um conjunto de funcionalidades que permite
à autarquia comunicar e receber o feedback direto dos
munícipes garantindo dessa forma uma maior proximidade e celeridade nas respostas do Município.
O download e registo na aplicação é gratuito e pode
ser efetuado em:
https://www.cm-aguiardabeira.pt/canais-de-comunicacao
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Com o objetivo de garantir uma maior proximidade à população, em colaboração com as
freguesias do concelho, foi disponibilizado um
trabalhador do Município, durante uma manhã por mês, na sede de cada uma das freguesias existentes antes da agregação.
O serviço de atendimento poderá efetuar qualquer atendimento de serviço municipal, dentro das possibilidades técnicas e logísticas, incluindo pagamentos dos serviços de água.
Nos meses de fevereiro e março foram efetuados mais de 280 atendimentos pelos serviços
do Município nas freguesias.

Feriado Municipal
Este ano, as comemorações do Feriado Municipal, a 10 de fevereiro, tiveram início pelas
10 horas, no Salão Nobre do Município,
com uma sessão solene, tendo sido prestado
o reconhecimento oficial às entidades que
prestaram serviços à comunidade no âmbito
do combate à pandemia COVID-19.
As comemorações englobaram ainda a atribuição de Prémios de Mérito Escolar e de
Acesso ao Ensino Superior, aos alunos do
concelho, com momentos musicais, abrilhantados pelos alunos do Ensino Articulado
Especializado da Música.
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Planeamento e Obras

Reservatório de Água - Quinta de Açores

Calcetamento - Coruche

Pavimentação Betuminosa - Coruche

Pavimentação Betuminosa - Fumadinha

Rede de Saneamento de Água, com Arruamentos - Quinta de Açores

Repavimentação de Arruamentos da Zona
Industrial e Envolvente - Aguiar da Beira

30 / 
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Planeamento e Obras

Calcetamento - Aguiar da Beira

Calcetamento - Quinta da Estrada

Passeios, Pavimento e Conduta - Bairro de
Santa Eufêmia – Rua da Raposeira

Pavimentação Betuminosa - Fumadinha

Pavimentação Betuminosa - Coja

Qualificação dos Tanques do Barreiro - Aguiar da
Beira
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Betuminosa e Reabilitação da Rede de Abastecimento de Água - Bairro Arrabalde Carapito

Calcetamento - Bairro Arrabalde Carapito

Calcetamento e Arranjo de Passeios - Cortiçada

Pavimentação Betuminosa - Cortiçada

Calcetamento e Arranjo de Passeios - Cavaca

Pavimentação em Calçada - Cortiçada
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Arranjo de Caminho e Muros de Contenção de
Terras - Dornelas

Arranjo de Passeios em Calçada - Dornelas

Arruamento em Calçada - Eirado

Pavimentação em Calçada - Barranha

Pavimentação em Calçada - Carregais

Reparação Tanques da Lameira - Forninhos
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Betuminosa Caminho Agricola - Gradiz

Pavimentação em Calçada - Sequeiros

Arruamento em Calçada - Quinta dos Cepos

Arruamento - Quinta das Lameiras

Arruamentos em Calçada - Pinheiro
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Arruamento Capela São Matias - Moçafra

Estação Elevatória - Moçafra

Pavimentação Betuminosa de Caminho
Agricola - Souto

Mudança de Contadores para a Via Pública pelo
Concelho (l fase)

Passagens para Peões pelo Concelho
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Planeamento e Obras

Pavimentação de Caminhos Agricolas em Tout-Venant pelo Concelho

Sinalização e Colocação Rail e Bandas de Segurança pelo Concelho
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Deliberações
DELIBERAÇÕES JANEIRO A JUNHO DE 2022
Reunião realizada a 12 de janeiro – A Câmara Municipal deliberou por unanimidade:
• Aprovar a proposta para atribuição de prémios de mérito escolar e de acesso ao ensino superior no ano letivo
2020/2021.
•Atribuir um apoio ao arrendamento habitacional, de
140,00€ mensais, pelo período de 12 meses, a José Manuel Figueiredo Pais no âmbito do Regulamento do
Programa à Melhoria Habitacional e Apoio ao Arrendamento Habitacional para Indivíduos ou Agregados
Carenciados.
•Atribuir um apoio ao arrendamento habitacional, de
120,00€ mensais, pelo período de 12 meses, a Paulo
Alexandre Duarte Ferreira, no âmbito do Regulamento
do Programa à Melhoria Habitacional e Apoio ao Arrendamento Habitacional para Indivíduos ou Agregados
Carenciados.
Reunião realizada a 26 de janeiro – A Câmara Municipal deliberou por unanimidade:
• Atribuir um apoio ao arrendamento habitacional, de
125,00€ mensais, pelo período de 12 meses, a Elisabete Rodrigues Magalhães no âmbito do Regulamento do
Programa à Melhoria Habitacional e Apoio ao Arrendamento Habitacional para Indivíduos ou Agregados Carenciados.
Reunião realizada a 09 de fevereiro – A Câmara Municipal deliberou por unanimidade:
•Aprovar a aceitação da doação da biblioteca pessoal de
Dr. Abel da Silva Carreira Júnior.
•Aprovar a proposta de protocolo com a associação
AguiarBikes Sports Club para a Coorganização do BTT-Rota do Cabicanca no ano de 2022.
•Aprovar o relatório de Estratégia Local de Habitação e
submeter à Assembleia Municipal para aprovação.
Reunião realizada a 23 de fevereiro – A Câmara Municipal deliberou por unanimidade:
• Aprovar a proposta de prorrogação do prazo de concretização de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da ação social e submeter à
Assembleia Municipal a sua aprovação.
•Aprovar as demonstrações financeiras e o saldo de gerência de 2021 e submeter à Assembleia Municipal a sua
aprovação.

Reunião realizada a 9 de março – A Câmara Municipal
deliberou por unanimidade:
•Pronunciar-se contra o encerramento dos estabelecimentos escolares da Escola Básica de Penaverde e Escola
Básica de Dornelas conforme proposto pela DGEST, uma
vez que há falta de objetividade e fundamentação que
justifiquem tais encerramentos, propondo ainda que se
mantenha o seu funcionamento, considerando o superior interesse das crianças e da comunidade educativa
local.
Reunião realizada a 23 de março – A Câmara Municipal deliberou por unanimidade:
•Aprovar a atribuição de um apoio aos produtores de
gado do concelho através das associações Associação
de Criadores de Gado da Beira Alta (ACGBA) e Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra da Estrela
(ANCOSE).
Reunião realizada a 6 de abril – A Câmara Municipal
deliberou por maioria:
•Aprovar a proposta para atribuição de apoios a cidadãos ucranianos ao abrigo do Regulamento do Fundo de
Emergência Social do Concelho, prescindindo dos requisitos de elegibilidade de atribuição dos apoios previstos
no artigo 5º, sempre que se mostrem desproporcionais,
desnecessários ou de impossível aplicação.
Reunião realizada a 20 de abril – A Câmara Municipal
deliberou por maioria:
•Aprovar o Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2021 e submeter à Assembleia Municipal a apreciação e votação.
Reunião realizada a 4 de maio – A Câmara Municipal
deliberou por unanimidade:
•Aprovar a proposta para atribuição de prémios no âmbito do Projeto Wanted - Empreendedorismo nas Escolas, sendo o valor 125,00€, 100,00€ e 75,00€ respeitantes, respetivamente ao 1º, 2º e 3º prémio, bem como 5
entradas nas piscinas municipais para os 37 participantes.
•Aprovar a proposta de apoio financeiro no valor de
35.000,00€ à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Aguiar da Beira ao abrigo do Regulamento de
Apoio a Atividades de Interesse Concelhio.
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•Aprovar a proposta de apoio financeiro no valor de
15.000,00€ à Associação Desportiva, Recreativa e Cultural Penaverdense ao abrigo do Regulamento de Apoio
a Atividades de Interesse Concelhio.
Reunião realizada a 18 de maio – A Câmara Municipal
deliberou por unanimidade:
•Aprovar a candidatura e atribuir o fogo social a concurso, localizado em Moreira, freguesia de Penaverde, ao
candidato João Manuel Silva, conforme proposta do júri
do procedimento.
•Atribuir o montante de €19.950,00 para apoio de
melhoria à habitação a Francisco António da Fonseca
Ferreira, no âmbito do Regulamento do Programa de
Melhoria à Habitação e Apoio ao Arrendamento Habitacional para Indivíduos ou Agregados Carenciados.
Reunião realizada a 1 de junho – A Câmara Municipal
deliberou por unanimidade:
•Aprovar a cedência de infraestruturas municipais para
banhos, cedência do parque da feira quinzenal, material
sinalizador, gradeamento, folhetos informativos do concelho e, dentro do legalmente possível, isentar/reduzir
de pagamento de taxas municipais relacionadas com o
evento, na sequência do pedido de apoio da associação
Aguiarbike Sports Club para prova desportiva de BTT “3
Horas Resistência Aguiarbike”.
Reunião realizada a 15 de junho – A Câmara Municipal deliberou por unanimidade:
•Aprovar o Plano Anual de Transportes Escolares para o
ano letivo 2022/2023.
•Aprovar o Plano Municipal de Emergência de Proteção
Civil e submeter à Assembleia Municipal a sua aprovação.

pal deliberou por unanimidade:
•Atribuir um apoio financeiro de 500,00€ ao Centro
de Alcoólicos Recuperados da Guarda para comparticipação financeira no âmbito do plano de atividades de
2022.
•Aprovar um apoio ao arrendamento habitacional, o
valor de 84,50€ mensal, pelo período de 12 meses, a
Ricardo Augusto Magalhães Gonçalves no âmbito do
Regulamento do Programa de Melhoria à Habitação e
Apoio ao Arrendamento Habitacional para Indivíduos
ou Agregados Carenciados no Concelho de Aguiar da
Beira.
•Aprovar um apoio ao arrendamento habitacional, o
valor de 135,00€ mensais, pelo período de 12 meses,
a Ana Clara Pinto Mendes no âmbito do Regulamento
do Programa de Melhoria à Habitação e Apoio ao Arrendamento Habitacional para Indivíduos ou Agregados
Carenciados no Concelho de Aguiar da Beira.
•Aprovar um apoio ao arrendamento habitacional, no
valor de 97,50 mensais, pelo período de 12 meses, a Maria dos Anjos Morgado Ferreira no âmbito do Regulamento do Programa de Melhoria à Habitação e Apoio ao
Arrendamento Habitacional para Indivíduos ou Agregados Carenciados no Concelho de Aguiar da Beira.
•Aprovar um apoio ao arrendamento habitacional, no
valor de 65,00€ mensais, pelo período de 12 meses, a
Carla Susana Vieira de Carvalho, no âmbito do Regulamento do Programa de Melhoria à Habitação e Apoio ao
Arrendamento Habitacional para Indivíduos ou Agregados Carenciados no Concelho de Aguiar da Beira.
Reunião realizada a 29 de junho – A Câmara Municipal deliberou por maioria:
•Aprovar o relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do ano de 2021 e submeter à apreciação
da Assembleia Municipal.

Reunião realizada a 29 de junho – A Câmara Munici-

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
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