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Plano de estágio 

 

Atividades a desenvolver: 

 

- Aplicar e consolidar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso; 

- Desenvolver capacidades de atendimento ao público num Posto de Turismo; 

- Realização de visitas guiadas ao Concelho de Arganil, nomeadamente em locais de 

interesse turistico; 

- Divulgação de eventos a realizar no Concelho de Arganil; 

- Criação de novos percursos e divulgação dos mesmos; 

- Adquirir conhecimentos acerca do funcionamento de um Posto de Turismo; 

- Utilização de programas informáticos para a criação de material promocional;  

- Utilização de vocabulário apropriado na comunicação com os turistas. 

 

 

Calendarização: 

- Ao longo de quatro meses (julho a outubro de 2011); 

 

Localização: 

- Posto de Turismo de Arganil. 
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Sumário 

 No âmbito da Licenciatura em Turismo e Lazer da Escola Superior de Turismo e Hotelaria  ESTH, 
pertencente ao Instituto Politécnico da Guarda, realizei o meu estágio curricular no sector público, 
concretamente na Câmara Municipal de Arganil, entidade seleccionada por mim. Desta forma, este 
documento tem como objectivo expor de forma clara e detalhada o período de aprendizagem  no que 
respeita ao meu papel de estagiário na Câmara Municipal de Arganil, bem como a apresentação da 
entidade e meio circundante e servindo sobretudo para descrever as minhas atividades e a apresentação de 
pontos fracos e pontos fortes, que resultam de uma reflexão, durante e após do estágio.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

 As part of the Bachelor of Tourism and Recreation, School of Tourism and Hospitality - Esth, belonging 
to the Polytechnic Institute of Guarda, I did my traineeship in the public sector, specifically in the 
Municipality of Arganil, body selected by me, in order to be evaluated in Course Placement. Thus, this 
paper aims to explain clearly and in detail the learning period in relation to my role as an intern at City 
Hall Arganil, and the presentation of the entity and the surrounding environment, and serving primarily to 
describe my duties and presentation of weaknesses and strengths that result from a reflection, during and 
after the stage. 
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Introdução 

 Este relatório de estágio surge no âmbito da unidade curricular de Estágio, referente à 

Licenciatura em Turismo e Lazer da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do 

Instituto Politécnico da Guarda. 

 A importância do Estágio Curricular para consolidar os conhecimentos adquiridos ao 

longo dos semestres anteriores é notória, assim como para fornecer ao aluno uma visão 

prática e experimental da atividade turística, colocando-o assim, em contato direto com 

vários sectores. Esta unidade curricular permite colocar em prática diversos 

conhecimentos levando o aluno a uma aproximação ao mundo do trabalho, a enfrentar 

futuramente. Desta Forma, esta cadeira surge no último semestre do curso, tornando-se 

no culminar da vertente teórica e prática do curso. 

 O estágio teve a duração de 500 horas, tendo decorrido entre 11 de julho e 25 de 

outubro de 2011. 

 As atividades desempenhadas foram, nomeadamente, dar informações sobre o concelho 

de Arganil e concelhos limítrofes, estabelecer contacto com entidades concelhias que 

dispunham de alojamentos particulares não legalizados, organização de exposições de 

pintura e escultura na Sala Guilherme Filipe, colaborando na organização da XXX 

FICABEIRA, no secretariado ao Rali de Portugal Histórico e na elaboração de um 

percurso ao centro histórico de Arganil.  

 A função de um posto de turismo é facultar informação e acolher turistas. A passagem 

de visitantes pelo posto de turismo de Arganil, permitiu me constatar as dificuldades 

que, por vezes, os turistas encontram, ao procurar as atracões turísticas até aos locais 

para comprar os produtos locais e regionais certificados. 

 Este relatório tem por objetivo esclarecer o leitor sobre as atividades efetuadas durante 

o estágio, bem como o seu enquadramento institucinais e reflexões pessoais acerca do 

valor do Estágio. 

 No que respeita à estrutura, o relatório está dividido em vários capítulos e também 

apresenta as necessárias partes pré e pós corpo do relatório, referindo-se ao 

enquadramento geral de Arganil, caracterização da entidade acolhedora, descrição das 

atividades desenvolvidas e, por fim, a análise crítica que engloba os aspetos positivos e 

negativos e, ainda, algumas sugestões. Para finalizar apresentarei a conclusão, 

bibliografia, anexos e apêndices. 
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Capítulo 1. Caracterização Geral do Concelho de Arganil 

 Ao iniciar este trabalho parece interessante salientar o conjunto das características que 

explicam a singularidade paisagística do concelho de Arganil e a diferenciação deste 

destino face a outros destinos locais da Região Centro. 

 Deste modo, apresento neste capítulo, embora que sumariamente, os principais traços 

físicos do concelho em análise.  

1.1 - Contextualização Geográfica e Acessibilidades 

 O concelho de Arganil localiza-se na Região Centro (NUT II), integra a sub-região do 

Pinhal Interior Norte (NUT III) e faz fronteira com nove municípios, sendo delimitado a 

Norte pelos Concelhos de Penacova, Tábua e Oliveira do Hospital, a Sul com os 

Concelhos de Góis e Pampilhosa da Serra, a Este com os Concelhos de Seia e Covilhã e 

a Oeste com o Concelho de Vila Nova de Poiares, localizando-se, assim, no vértice de 

ligação entre os distritos de Coimbra, da Guarda e de Castelo Branco (Ilustração 1). 

 Este concelho ocupa uma superfície de cerca de 332,8 km2, em 18 freguesias nas quais 

residem 12.119 habitantes, sendo elas: Anceriz, Arganil, Barril de Alva, Benfeita, 

Celavisa, Cepos, Cerdeira, Côja, Folques, Moura da Serra, Piódão, Pomares, Pombeiro 

da Beira, São Martinho da Cortiça, Sarzedo, Secarias, Teixeira e Vila Cova de Alva. 

 A freguesia de Arganil, além de ser o principal aglomerado populacional do concelho, é 

também a sua sede. 

 O Concelho de Arganil é uma região de paisagens deslumbrantes, lugar de descoberta e 

encanto, que possui um relevo bastante acidentado, integrando assim o mais importante 

bloco montanhoso de Portugal, a Cordilheira Central. É atravessado pelos rios Alva e 

Ceira, que proporcionam na paisagem, locais com imensa beleza, 

como, por exemplo, as praias fluviais. 

 

 

 
Ilustração 1. Localização do Concelho de Arganil 

Fonte: http://saomartinhodacortica.no.sapo.pt/freguesia.htm 
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 Em relação à rede hidrográfica é importante referir a Ribeira de Folques, a Ribeira da 

Mata e a Ribeira de Pomares, todas elas afluentes do rio Alva e, ainda, a Barragem das 

Fronhas, subsidiária da Barragem da Aguieira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

Fonte: http://saomartinhodacortica.no.sapo.pt/freguesia.htm 

 

 

 O concelho de Arganil situa-se no Centro Interior do território nacional, pelo qual 

condiciona fortemente o traçado das vias e contribui ainda para o elevado custo relativo 

de novas rodovias. 

 Assim, e dada a sua localização geográfica, podemos dizer que o concelho em estudo 

não goza de uma posição muito favorável em relação às principais vias rodoviárias 

nacionais ou mesmo regionais. 

 O concelho é servido pela E.N. 17, que passa a Norte, esta via, conhecida como a 

Oliveira do Hospital, Guarda, Vilar Formoso e Espanha para Este e, mais recentemente, 

liga também ao recente traçado do I.C.6 e I.P.3, vias de grande importância no que diz 

respeito à acessibilidade da região e aos principais centros urbanos do país, 

particularmente à capital de distrito, Coimbra (Ilustração 3) 

 

 
Ilustração 2. Rede fluvial do Concelho de Arganil 
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Ilustração 3. Principais vias de acesso ao Concelho 

Fonte: http://saomartinhodacortica.no.sapo.pt/freguesia.html 
 

Em relação ao trânsito de acesso ao Concelho de Arganil, bem como as deslocações a 

efetuar no seu interior, são assegurados por carreiras rodoviárias, as quais são, na sua 

maioria, da responsabilidade da Transdev. 

 Outro acesso regional importante é a estrada nacional 342, que liga o concelho com a 

Covilhã, para Leste, passando no limite do Parque Natural da Serra da Estrela. 

 Para Sul, os acessos são bastante difíceis, devido à orografia da região, salientando-se 

apenas uma via em estado regular na direção a Góis e a Lousã. 

 No que respeita às comunicações viárias municipais, estas permitem o acesso à larga 

maioria dos núcleos habitacionais, sobre estrada asfaltada, sendo de salientar o 

contributo dado pelas pequenas unidades associativas de cada freguesia na sua abertura 

ou reparação, expressando bem o desejo de melhoramento e de progresso das suas 

aldeias. 

 Deve, contudo, referir-se que estas vias se tornam bastante perigosas na época 

invernosa dada a acumulação de gelo. 

 No que se refere aos recentes benefícios realizados nalgumas das principais vias do 

concelho, destacam-se os efetuados na EN 344 e na EN 342 que vieram melhorar a 

acessibilidade de algumas freguesias mais distantes à sede de concelho, como é o caso 

da Cerdeira e do Piódão. 
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1.2  Demografia 

 

 O conhecimento da estrutura etária de um agrupamento populacional, no que diz 

respeito à sua composição etária, assume uma importância crescente. 

Uma população terá possibilidades de evoluir quanto mais acentuada for a 

representação dos grupos etários mais jovens (crianças e adolescentes). Na região de 

Arganil, o número de idosos é um pouco maior do que os jovens, no entanto a 

população jovem deste concelho tem vindo a aumentar. 

 

IDADES 2008 

HM H M 

De 0-14 anos 1496 752 744 

De 15-24 anos 1420 732 688 

De 25-64 anos 6362 3205 3157 

De 65 e mais anos 3389 1354 2035 

TOTAL 12667 6043 6624 
 

Ilustração 4. População residente no Concelho de Arganil, por idades, em 2008 
Fonte: Instituto Nacional de Estatísticas (I.N.E.) 

 Como fatores principais de tal situação encontramos a redução da taxa de natalidade, o 

aumento da esperança média de vida, com efeitos na redução da mortalidade, a redução 

da mortalidade infantil que, tal como aquela, permite ganhos de vida simultâneos na 

infância e na velhice. 

É, sobretudo a partir dos anos 60 (acompanhando a tendência geral do país), que este 

concelho apresenta uma acentuada tendência para o despovoamento. 

O Concelho de Arganil, uma vez situado numa posição periférica relativamente às 

principais vias de comunicação e aos centros onde começava a florescer uma certa 

atividade industrial, o concelho de Arganil dispunha de escassas possibilidades de 

proporcionar níveis de emprego e de condições de vida compatíveis e satisfatórias aos 

seus habitantes, conduzindo á necessidade de partir 
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Numa região onde os solos não são muito ricos, onde a expansão da floresta relegou 

para segundo plano a agricultura e diminuiu as áreas de pastagem, a alternativa mais 

viável que se deparava era o êxodo rural. 

 Sendo esta atividade primária uma das principais fontes de rendimento destas gentes e 

encontrando-se reduzida a uma mera função de subsistência, não tiveram outra 

alternativa que não fosse o abandono do concelho, por via da emigração internacional 

ou dos movimentos migratórios internos. 

Este processo conduziu à desertificação de muitas aldeias do concelho de Arganil e 

concelhos vizinhos, como é o caso dos concelhos de Góis e da Lousã ou à estagnação de 

outras, como, por exemplo, a aldeia do Piódão. 

 Continuarão a partir, mas na sua maioria levam a ideia de regressar, de reatar os laços 

criados desde o nascimento, por muito longa que seja a separação e muito profundo o 

corte com o país. 

As implicações destes movimentos populacionais foram múltiplas e não deve deixar de 

ser salientado o contributo de todas estas migrações para a atual configuração da 

pirâmide etária da população do concelho, afetando assim diretamente a estrutura etária 

e a natalidade e aumentando o escalão superior a 65 anos. 

Em Arganil, o fenómeno migratório foi essencialmente dirigido para a capital do País, 

Lisboa, para os principais centros urbanos do litoral e para o estrangeiro. 

A nível externo, é de destacar a inversão do sentido geográfico deste fenómeno: até 

1960 o Brasil representava o principal destino, passando, posteriormente, este lugar a 

ser ocupado pela França, país particularmente procurado pelas gentes deste concelho. 

Como outros países recetores de emigrantes portugueses provenientes de Arganil 

destacam-se a Alemanha, os Estados Unidos da América, da Venezuela, entre outros. 

Quanto às migrações internas, adquiriram grande expressão neste concelho, 

apresentando essencialmente duas formas: a de carácter periódico ou sazonal, quase 

sempre acompanhando o calendário agrícola, destinadas aos campos do Ribatejo ou 

Alentejo e quase sem expressão nos dias de hoje, a outra, de longa duração ou por vezes 

definitivas, orientadas para os principais centros urbanos, Lisboa e Porto. 
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Estes migrantes de Arganil tinham normalmente diminutas habilitações escolares o que 

contribuiu para a sujeição a certas profissões mais duras, como por exemplo, aguadeiro, 

estivador, engraxador, limpa-chaminés, varredor de ruas, entre outros. 

A maioria destes migrantes fixou residência em Lisboa, tornando-se porém muito 

dedicados às suas terras e aos familiares que lá ficaram e neste sentido começaram 

desde muito cedo a pensar em Associações de carácter Regionalista que procurassem 

defender os interesses das suas terras e lhes diminuíssem as carências, muitas vezes com 

o propósito de levar a cabo apenas uma determinada obra ou melhoramento. 

Como nota curiosa, pode referir-se que a Comissão de Melhoramentos do Piódão, a 

freguesia mais distante e isolada do concelho de Arganil, surgiu com o propósito de 

mandar instalar um telefone naquela aldeia, dada a necessidade de comunicação 

daquelas gentes com outras localidades. 

Verifica-se assim que as primeiras Associações deste concelho não surgiram na sede de 

concelho, onde se vivia um pouco melhor, mas antes nas aldeias e sedes de freguesia, 

onde as carências eram maiores. Saliente-se o exemplo da primeira a ser fundada em 

que concretiza a iniciativa de uma meia dúzia de homens, que encaminham a sua 

coletividade para uma Função Assistencial (na linha de exemplo já seguido por 

portugueses emigrados no Brasil e nos E.U.A.), trata-se da Assistência Folquense, 

criada em 2 de Abril de 1919. 

Muito embora Folques se situe próximo de Arganil, a sua freguesia estende-se por uma 

vasta zona serrana, assim, foi através do contributo da referida associação que surgiu a 

estrada de acesso à Serra do Açor, que pela aldeia de Torrozelas e Selada das Eiras pôs 

em comunicação com o resto do país as aldeias das freguesias de Cepos e Teixeira. 

Desde essa época muitas Associações e Comissões de Melhoramentos surgiram neste 

concelho, salientamos apenas a título de exemplo o Grémio Regionalista da Comarca de 

Arganil, fundado a 8 de Dezembro de 1929, e que marca o início do grande Movimento 

Regionalista que este concelho conhece. 
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1.3 - Paisagem 

 O concelho de Arganil possui vários lugares de interesse turístico dignos de visita. 

Caracteriza-se pelas suas magníficas paisagens e belezas naturais como a cascata da 

Fraga da Pena e a Mata da Margaraça, ambas inseridas na Área de Paisagem Protegida 

da Serra do Açor (A.P.P.S.A.) e por aldeias preservadas ao longo dos tempos como, é 

exemplo a aldeia do Piódão, uma das maiores riquezas deste concelho. 

Dificilmente se pode esquecer a Cascata da Fraga da Pena, recanto de rara beleza que as 

majestosas quedas de água enaltecem, e a Mata da Margaraça, espaços privilegiados de 

encontro com a natureza. A este conjunto associam-se os Rios Alva e Ceira, que com as 

suas límpidas águas, refrescam os vales, fazendo a delícia de muitos no verão e 

desafiando os mais aventureiros no inverno. 

Arganil é, de facto, um concelho que se estende por um conjunto de serranias, 

ondulações, penhascos de caprichosos recortes, um corpo de inigualável beleza. 

 

 

  
Ilustração 5  Serra do Açor Ilustração 6  Aldeia de Mourísia 

 
Ilustração 7  Poço da Cesta 
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1.4 - Clima 
 

As características climáticas do concelho de Arganil são mediterrânicas, e de influência 

atlântica.  

Os meses mais secos são julho e agosto, com precipitações médias mensais da ordem 

dos 15mm e ocorrendo, por vezes, vários meses sem registo de precipitação. As 

temperaturas médias anuais oscilam entre os 15ºC e os 16ºC. Na época do verão pode 

definir-se o clima como sendo moderadamente quente com temperaturas médias que 

oscilam entre os 20ºC e os 22ºC, enquanto que na época de inverno pode definir-se o 

clima como sendo suave e húmido, com temperaturas que oscilam entre os 9ºC e os 

11ºC. 

 No que diz respeito aos nevoeiros, estes são muito frequentes nos pontos altos da serra, 

sendo orográficos no verão devido ao arrefecimento do ar húmido ao subir as encostas, 

durante o inverno os nevoeiros de radiação, são os mais frequentes, originados pela 

acumulação de ar frio nos vales e encostas baixas em noites de céu limpo e sem vento. 

Em termos de altitude, o clima é do tipo microtérmico, tornando-se progressivamente 

mais húmido com o aumento da altitude para o interior da bacia, onde se regista um tipo 

de clima super húmido com uma ligeira deficiência de água. Quanto à formação de 

geada podemos dizer que esta ocorre nesta área com uma frequência de cerca de 58 dias 

por ano. 
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1.5 - Contextualização Histórico 

 O concelho de Arganil possui imensas referências históricas que remetem ao seu 

passado ancestral e longínquo, onde se registam testemunhos arqueológicos que 

remontam a uma das mais antigas fases da história da Humanidade, ou seja, o 

Calcolítico e a Época romana, que tem como testemunhos a Necrópole dos Moinhos de 

Vento e o Acampamento Militar Romano da Lomba do Canho, respetivamente.  

 
Ilustração 8. Pontas de dardo encontradas no Acampamento Militar Romano da Lomba do Canho 

Fonte: http://arganil.ifrance.com/folha5.html 

 

Segundo a tradição, esta Vila terá sido uma cidade romana de nome Argus. 

 Em Arganil são, importantes, as Capelas do Senhor da Agonia, do Senhor da Ladeira, 

devoção das gentes. No final do verão quando chega setembro

continua a ser lugar de devoção, porque os enchidos, o arroz de miúdos à moda de 

Folques, o cabrito assado acompanhado de grelos fresquinhos e pão caseiro e a tigelada, 

provavelmente criada no Mosteiro de Folques, no século XVII. 

 A complementar a história de Arganil está, também, o seu património arquitetónico 

com particular evidência para a capela de São Pedro, classificada como Monumento 

Nacional; o Mosteiro de Folques; o Túmulo de Mateus da Cunha, na Igreja Matriz de 

Pombeiro da Beira; a Igreja Matriz de Vila Cova de Alva e a Aldeia Histórica do 

Piódão, classificados como Imóveis de Interesse Público; a Benfeita, localidade que 

integra a Rede de Aldeias do Xisto; os centros Históricos de Arganil, Côja e Vila Cova 
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de Alva constituem núcleos arquitectónicos de relevante valor, sem esquecer a 

importância afectiva que o Santuário de Nossa Senhora do Mont´Alto tem para todos os 

Arganilenses. 

Nesta região, a primeira ocupação conhecida corresponde à Pré-história, onde se 

registam vestígios de ocupação romana datada do Neolítico 

O 1º foral de Arganil data de 25 de Dezembro de 1114 atribuído por D. Gonçalo, Bispo 

de Coimbra, o segundo foral foi outorgado por D. Manuel I em 8 de Junho de 1514, que 

lhe ofereceu também uma coleção de pesos, que ainda hoje podem ser observados na 

Casa Municipal da Cultura. Desta época ficou na povoação um importante símbolo 

jurisdicional, o Pelourinho. 

A documentação antiga permite ainda conhecermos as várias fases de desenvolvimento 

da vila, como a destruição do castelo no tempo de D. Afonso II e a existência de um 

paço episcopal do bispo de Coimbra. Sabe-se ainda que, no final do século XII, a 

localidade passou para as mãos de particulares e só voltou para a coroa com D. Afonso 

V. 

A passagem das tropas francesas levou à destruição e pilhagem da vila. Sabe-se que as 

tropas de Wellington assentaram praça no interior da capela da Misericórdia e pilharam 

o que puderam. 

 
Ilustração 9. Brasão do Concelho de Arganil 

Fonte: http://www.cm-arganil.pt/IMAG/brasao.jpg 
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1.6 - Património 

 

andar, ond ra guardar o gado e tinha como principal objetivo 

aquecer a habitação, sobretudo durante os meses de inverno, enquanto, o primeiro andar 

da casa destinava-se à habitação e possuía acesso através de uma escada exterior. 

 
Ilustração 10. Casa tradicional da Beira Interior 

Fonte:http://1.bp.blogspot.com/ Casa+Trad.+Beira+Interior.jpeg 
 
Por outro lado, a existência de Igrejas, Capelas, Pelourinhos, Mosteiros e Conventos, 

demonstram a riqueza patrimonial do Concelho de Arganil. 

O Pelourinho de estilo manuelino, as pontes romanas, os bustos e os túmulos, são 

alguns elementos de referência, que podem ficar na memória de quem visita o Concelho 

de Arganil. 

 

   
Ilustração 11. Igreja Matriz de Anceriz, Capela de Santo António, Capela de Nossa Senhora de ao Pé da Cruz 

 

 
Ilustração 12. Pelourinho de Côja, Ponte Romana de Côja, Mosteiro de Folques 
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1.7  Artesanato 

 
 Os produtos artesanais têm uma enorme importância na vida quotidiana do Homem: 

desde os tempos mais ancestrais até à Revolução Industrial. Todos os objetos 

necessários para o seu dia-a-dia eram feitos manualmente. 

Para não esquecer a manufatura do passado, permanecem vivas várias artes de 

artesanato, através de alguns artesãos da região, pois o artesanato é uma forma viva de 

divulgar a história e cultura deste povo. 

No que diz respeito ao artesanato referem-se os trabalhos em cestaria, como os canastos 

em tiras de castanheiro, os trabalhos realizados em pedra, como os trabalhos em xisto, 

os trabalhos em madeira como as colheres de pau, características da freguesia de 

Benfeita, a cerâmica, a pintura, a escultura, as rendas e o trabalho em estanho. 

Como curiosidade, será de referir que em Côja, em tempos remotos, foi feita a 

exploração de ouro no leito do rio Alva. 

 
Ilustração 13. Cestaria tradicional de Arganil  

 
 

 
Ilustração 14. Trabalhos em Xisto 



Escola Superior de Turismo e Hotelaria  14 

Relatório de Estágio  Município de Arganil 

1.8 - Gastronomia 

 O Concelho de Arganil possui tradições gastronómicas desde tempos imemoriais, 

algumas delas ligadas aos antigos Conventos de Vila Cova de Alva e de Folques, a 

casas Senhoriais de Pombeiro da Beira, de Côja ou de Sarzedo e à cultura popular de 

um concelho encravado na serra do Açor. 

Porém, a tradição e costumes permanecem ao longo do tempo e na memória daqueles 

que os quiserem preservar, porque nenhum futuro se constrói sem memória e sem 

passado. 

Dos seus principais pratos típicos destacam-se as seguintes especialidades: canja de 

galinha serrana, sopa de castanhas, sopa serrana, bucho recheado à moda de Folques, 

chanfana de borrego, cabrito assado à serrana, javali assado, cozido à moda de Arganil, 

bacalhau à lagareiro e truta. No que diz respeito aos doces típicos da região em estudo 

destacam-se: tigeladas, sonhos, castanhas com leite, farta-rapazes, sequilhos, coscoréis, 

leite-creme à moda de Arganil e bolinhos de pinhões. 

 Para além destes pratos são também produzidas compotas de maça, de marmelo e de 

pêra, marmelada de castanhas, doce de abóbora, nabada e uvada à moda de Mosteiro de 

Folques; banha de porco, broa de milho, chouriças, farinheiras, morcelas, presunto, 

queijo fresco, queijo de ovelha e queijo de cabra da Serra do Açor, requeijão, sangue de 

porco cozido, entre outros. Em relação às bebidas destacam-se a jeropiga, o licor de 

tangerina, a aguardente de medronhos e a aguardente de mel, uma vez que o vinho 

produzido nesta região não é de grande qualidade devido às condições do solo e do 

clima. 

Todos estes pratos podem ser apreciados nos vários restaurantes da região, 

 Para os apreciadores de comidas menos regionais, 

-

entre outros locais de restauração. 

O Concelho de Arganil possui um passado histórico e uma cultura gastronómica que 

pretende perpetuar, e legar aos vindouros através de experiências memoráveis.  

Arganil é uma terra de uma hospitalidade rara, oferece-lhe assim uma inúmera e rica 

gastronomia. 
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Ilustração 15. Mel tradicional Ilustração 16. Licores 

 

1.9 - Festas, Feiras e Mercados Populares 

 Durante séculos a agricultura e a criação de gado representaram a principal atividade 

das suas populações, não é de admirar a importância económica assumida pela feira.  

Sem dúvida que, neste concelho, as feiras, festas e mercados são uma realidade histórica 

da atividade económica, ao nível do comércio e do consumo. Estes locais privilegiados 

de encontro dos cidadãos e de venda de produtos agrícolas e outros, remontam a séculos 

passados e encontram-se bem distribuídos por todo o concelho de Arganil. 

De todas as feiras realizadas no concelho, é sem dúvida a Feira do Mont´Alto a que 

assume particular significado em Arganil. É de referir que algumas das feiras que ainda 

hoje existem remontam à Idade Média, como é o caso da Feira do Mont´Alto, 

demonstrando bem a importância da sua função económica na região. 

Inicialmente, a Feira do Mont´Alto, não ultrapassaria as tradicionais trocas, porém o 

isolamento e a natureza agrícola desta região contribuíram por certo para que o seu peso 

aumentasse. A informação mais antiga encontrada relativa à realização de uma feira 

neste concelho, diz respeito a um documento de 1473, (século XV  D. Afonso V), que 

faz referência à existência de uma ermida no cimo do Monte do Mont´Alto, no recinto 

da qual se efectuava a festa religiosa e no largo do qual teve lugar um primeiro 

mercado: pensando-se que esse mercado foi a origem daquilo que hoje chamamos Feira 

do Mont´Alto de Arganil. 
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Apesar de se não conhecer a data exata do nascimento desta feira, o que é certo é que 

tudo aponta para a possibilidade de se encontrar relacionada com as festividades da 

Padroeira de Arganil. 

1.10 - Contextualização Económica 

Atendendo à sua distribuição pelos diferentes sectores de atividade verifica-se que o 

sector terciário, ou seja, o sector do comércio e dos serviços, é aquele que regista um 

número mais elevado de empregos, sendo que cerca de 2379 habitantes desenvolvem a 

sua atividade neste sector com uma percentagem de aproximadamente 42,6%, onde 

predomina essencialmente o pequeno comércio. O sector de atividade secundário 

comporta 41,2% da população referida, onde trabalham as populações mais jovens, 

principalmente no que diz respeito á construção civil, uma atividade em crescimento no 

concelho em estudo. 

Por último, e não menos importante, apresenta-se o sector primário, ligado ao sector 

agrícola, com cerca de 16,2% da população residente e empregada. Saliente-se, ainda, a 

agricultura, o cultivo de cereais, nomeadamente o milho, a exploração florestal, a 

pecuária, sendo de realçar a criação de gado ovino e caprino e a produção de ovos e 

fabrico de Queijo da Serra que são atividades que ainda subsistem no concelho de 

Arganil, praticadas principalmente pela população mais idosa. 

O Turismo é uma das atividades que nesta região está em crescimento, pelas condições 

naturais e infraestruturas que se têm vindo a implementar. 
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Capítulo 2 - O Turismo em Arganil  

2.1- Oferta Turística 

 O concelho de Arganil, a nível turístico, tem as condições necessárias para se afirmar 

como um destino de qualidade, pois possui uma oferta turística de recursos capaz de 

responder ao aperto da procura, oferece várias potencialidades turísticas e culturais, não 

só à população residente mas também aos inúmeros turistas que anualmente visitam este 

concelho. 

Neste concelho podemos disfrutar de lindíssimas paisagens que o envolvem, assim 

como os Rios Alva e Ceira, que são cada vez mais apreciados pelos turistas, onde se 

associam à beleza da Serra do Açor e toda esta envolvente paisagem serrana, conferindo 

ao concelho um potencial turístico digno de destaque na Região Centro. 

 

2.2- Recursos 

 

Uns dos principais recursos turísticos do concelho em análise são as Aldeias do Xisto, 

as Aldeias Históricas, a Fraga da Pena e a Mata da Margaraça, rodeados por imensa 

fauna e flora, conferindo locais de extrema beleza natural. 

Também a Feira do Mont´Alto, realizada durante o mês Setembro, cativa imensa 

população de concelhos próximos. 

 

2.3- Produtos 

 

A promoção de produtos regionais, como as famosas colheres de pau, o mel, o bucho de 

Vila Cova de Alva e de Folques, o queijo e o requeijão, para citar apenas alguns  
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exemplos, que tanto têm contribuído para a divulgação do concelho de Arganil e para a 

revitalização de algumas atividades tradicionais, também elas a preservar. 

Devo salientar o papel dos órgãos de emprego local, através do desenvolvimento de 

programas de emprego, como as iniciativas de desenvolvimento local, que preconizam 

uma conceção de emprego centrada em produtos tradicionais e em serviços de 

proximidade. 

Saliente-se também, que o isolamento deste concelho foi atenuado pelas redes viárias 

I.P.3 e I.C.6 que vieram dinamizar este sector no concelho de Arganil, a prová-lo está o 

acréscimo significativo da capacidade de alojamento 

2.4 - Alojamento 

 
No que diz respeito ao alojamento, Arganil possui várias e diferenciadas unidades 

hoteleiras, espalhadas pelo seu concelho, que visam satisfazer as necessidades de 

alojamento dos turistas que podem optar pelo descanso no Hotel de Arganil (***), na 

Residencial Victocális, nas Pensões Canário (****) e Flor do Alva, nos Parques de 

Campismo de Arganil, de Côja e de Pomares, nos Bungalows em Côja, na Estalagem do 

Piódão, na Casa da Padaria (Casa de Campo), na Casa Amarela, na Quinta do Rio Alva, 

entre outros. E, brevemente, no futuro Hotel Estrela do Norte, situado na freguesia de 

Pombeiro da Beira. 

  
Ilustração 17. Hotel de Arganil Ilustração 18. Parque de Campismo de Côja e Bungalows de Côja 

 
Ilustração 19. Quinta do Rio Alva, Hotel Estrela do Norte 
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2.5 - Procura Turística 

 

 As atividades ligadas à montanha, o ecoturismo ligado aos passeios pedestres, através 

de percursos referenciados, o desporto-aventura promovido por operadores turísticos 

locais, a pesca nos cursos de água de montanha, a caça, as praias fluviais e os desportos 

radicais como o parapente, TT, BTT, entre outros, são uns dos motivos pelos quais o 

concelho de Arganil é bastante procurado. 

 

  
Ilustração 20  Passeios Moto 4 Ilustração 21  Passeios de BTT 

 
Ilustração 22  Passeios Todo o Terreno 
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Capítulo 3  A Câmara Municipal de Arganil 

3.1 - Caraterização da Entidade Acolhedora 

A Câmara Municipal de Arganil é um órgão colegial que engloba departamentos e 

serviços da administração municipal. Como órgão executivo do Município, a Câmara 

Municipal é o seu governo. É um órgão colegial, composto por um presidente e por sete 

vereadores, onde dois vereadores não usufruem de pelouros. 

Esta entidade pública, atualmente, na figura do Presidente o Eng. Ricardo Pereira Alves, 

que é o responsável pela presidência desta vila portuguesa do Distrito de Coimbra, 

sendo sede de um município com 332,13 km² de área e 12 973 habitantes (dados de 

2006) , subdividido em 18 freguesias : Anceriz, Arganil, Barril do Alva, Coja, Benfeita, 

Celavisa, Cepos, Cerdeira, Folques, Moura da Serra, Pomares, Pombeiro da Beira, São 

Martinho da Cortiça, Sarzedo, Secarias, Teixeira, Piódão, Vila Cova do Alva. 

Relativamente aos vereadores e pelouros, esta entidade é composta por: 

Ricardo Pereira Alves (Presidente) 

 Turismo 

 Desenvolvimento Económico 

 Freguesias e Associativismo 

Avelino de Jesus Silva Pedroso (Vice-Presidente) 

 Saúde e Ambiente 

António Gonçalves Cardoso (Vereador) 

 Desenvolvimento Rural e Florestas 

 Recursos Humanos 

 Segurança e Protecção Civil 
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Luís Paulo Carreira Fonseca Costa (Vereador) 

 Educação 

 Acção Social 

 Finanças 

Paula Inês Moreira Dinis (Vereadora) 

 Juventude 

 Cultura 

 Desporto 

Rui Miguel da Silva (Vereador) 

 Sem pelouro  

Eduardo Miguel Duarte Ventura (Vereador) 

 Sem pelouro 

 
Ilustração 23. Organigrama 
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Capitulo 4 - Descrição das Atividades Desenvolvidas  

 No período de estágio curricular, desenvolveram-se atividades que permitiram 

melhorar as competências que fui adquirindo ao longo do Curso, de uma forma teórica, 

e que, agora, através da experiencia obtida pela realização de diversas atividades no 

âmbito turístico foi possível equacionar com base numa perspetiva mais prática da 

realidade. 

4.1- Actividades  

4.1.1- Acolhimento nos Serviços 

 A receção nos Serviços de Turismo da Câmara Municipal de Arganil, permitiu 

conhecer as instalações, o modo de funcionamento e também um breve conhecimento 

através de documentos e brochuras de toda a região inerente ao Concelho e Concelhos 

circundantes. 

 

 Na presença da Técnica Superior de Turismo, Dra. Raquel Tavares, deslocámo-nos à 

aldeia de Piódão, a fim de visitar o Museu, o Posto de Turismo e também ao Centro 

gua, onde foi possível observar todo o 

espaço, objetos em exposição e conhecer o tipo de eventos desenvolvidos e o seu modo 

de funcionamento.  

4.1.2- Sala de Exposições Guilherme Filipe 

 No período compreendido entre 11 e 31 de Julho de 2011, na sala, esteve presente a 

Exposição de Pintura do Artista Rosando, tendo-se verificado uma participação razoável 

por parte dos turistas e habitantes locais. 
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 Posteriormente, entre 4 e 31 de Agosto de 2011, o Artista Costa Santos apresentou as 

suas obras de pintura em tela, tendo obtido algum sucesso, que se traduziu na aquisição 

de algumas obras por parte de turistas. 

  foi o tema da exposição de pintura do Artista Alfredo Barros, 

que expôs as suas obras de 8 a 30 de Setembro de 2011. Os trabalhos expostos, 

conseguiram destacar-se em relação a outras exposições, pois a expressividade das 

obras aproximam-se do real, assim como toda a grafia e dimensão da tela. 

 O Artista José Santos Aguilar 

J´ai ntre 13 e 31 de Outubro de 2011. Este Artista apresentou 

as suas obras de pintura em tela tendo, assim, algumas delas uma expressividade 

abstrata.  

  Durante este período de exposições, acompanhei outros visitantes, esclarecendo 

dúvidas que iam sendo colocadas, nomeadamente preços e informações acerca do 

Artista que expôs as obras. 

4.1.3  FICABEIRA 

 A Feira Industrial, Comercial e Agrícola de Arganil, (FICABEIRA) comemorou o seu 

trigésimo aniversário, no dia 8 de Setembro de 2011, daí a importância da elaboração 

cronológica da FICABEIRA. Neste âmbito, foi-me proposto a pesquisa, em arquivos, de 

fotografias que ilustrassem a FICABEIRA desde 1981 até 2010. Com algum esforço foi 

possível encontrar fotografias desde o seu início, obtendo assim informação para 

elaborar uma retrospetiva de todo este evento.   

 No âmbito da distribuição de funções, fiquei responsável pelo contacto com os 

expositores, que iriam estar presentes, organizando as inscrições, pagamentos, bem 

como, a planta de todo o espaço onde iria ser realizado o evento. Outro aspecto 

importante foi a informação prestada aos expositores, nomeadamente as condições do 

stand e a disposição do mesmo, de forma a organizar todo o processo de logística. 

 Durante o evento, desempenhei funções no Secretariado, colaborei com os expositores 

no esclarecimento de dúvidas pontuais e forneci informação aos visitantes. 

 Por fim, elaborei uma análise crítica, onde destaco alguns pontos positivos e outros 

menos positivos, em relação à FICABEIRA. 
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4.1.3.1  Breve Análise Relativa á FICABEIRA  

 A análise apresenta alguns pontos positivos, nomeadamente a Equipa de Organização, 

que teve grande responsabilidade e trabalho de equipa, tendo alcançado os objetivos, 

nomeadamente no que diz respeito à logística, contato pré, durante e pós FICABEIRA 

com os expositores, a informação prestada aos visitantes, bem como todo o processo de 

Secretariado. 

 Outro aspeto importante refere-se à animação musical, no qual foi possível conjugar 

nas quatro noites, géneros musicais diferentes, o que foi uma mais-valia para o evento, 

pois atraiu várias classes etárias. 

 

 Em relação aos pontos menos positivos, é de referir a insuficiência de assistentes 

técnicos, nomeadamente eletricistas, pois foi constatado que muitos stands necessitavam 

de apoio no primeiro dia de feira. Em relação à empresa que forneceu e colaborou na 

montagem dos stands cometeu, na minha opinião, um erro com alguma gravidade, pois 

no dia de abertura da feira ainda existiam muitos stands com problemas, nomeadamente 

de eletricidade e conteúdos, daí os expositores se dirigirem junto do Secretariado a fim 

de redigirem uma reclamação. Neste sentido, acabou por ser um teste à nossa 

capacidade de comunicação e esclarecimento. 

 Por fim, o espaço no qual se realizou a XXX FICABEIRA que, futuramente se a 

dimensão de todo o evento aumentar, o espaço não será suficiente para a sua realização, 

tendo assim de ser estudada uma alternativa 
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4.1.4  Receção ao Rali de Portugal 

 Devido às boas condições e características que Arganil oferece, no que diz respeito a 

redes viárias combinadas e com o grau de dificuldade elevado de condução a alta 

velocidade, anualmente o Rali de Portugal Clássicos marca presença em Arganil. 

Deste modo, a receção deste evento esteve a cargo da Câmara Municipal.  

Neste contexto, estive presente na receção de todas as viaturas a fim de entregar aos 

participantes saquinhos  com material promocional, nomeadamente folhetos, 

brochuras, colheres de pau e também frasquinhos de mel. 

4.1.5  Visita Guiada á Vila de Arganil 

 A elaboração de uma visita guiada à vila de Arganil, onde se destacam as figuras 

notáveis de Arganil e espaços de interesse.  

4.1.6  Outras Atividades Desenvolvidas 

 Em todo o período de estágio existiram atividades com alguma duração e outras 

surgiam pontualmente e com curta duração (um dia no máximo). No seguimento destas 

atividades, saliento a organização  promocionais com frasquinhos de 

mel, colheres de pau, livros relativos a Arganil, de modo a este conjunto representar o 

Concelho de Arganil em eventos diversos de cariz nacional como internacional.   

Outras atividades com menor duração foram a presença e recolha de fotografias da 

inauguração do parque infantil do Subpaço, bem como a recolha de fotografias de 

exposições patentes no átrio da Câmara Municipal 
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Capítulo 5 - Análise Crítica do Concelho de Arganil 

5.1  Análise Swot   

5.1.1  Oportunidades 

nacionais, com especial ênfase para Coimbra e Lisboa, facto que se apresenta como 

oportunidade estratégica na captação de fluxos turísticos; 

 Coimbra; mas também o 

país vizinho, Espanha; 

oncentração de serviços de 

suporte de base urbana, mas em perda evidente de efetivos populacionais, com uma 

população em busca de alternativas habitacionais e de fixação; 

desenvolvimento de uma estratégia de reforço da qualificação dos respetivos recursos 

humanos; 

relevância, nomeadamente em sectores de nicho; 

igência dos consumidores propiciam a 

oportunidade de qualificação e diferenciação pela excelência no âmbito dos produtos 

turísticos mais explorados na região: 

 

 torno das aldeias históricas e do Xisto, do património 

arqueológico e do património natural já desenvolvido; 
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promoção de eventos de Desporto Automóvel com a criação de uma marca forte e 

conhecida; 

riqueza paisagística, genuidade da flora e da fauna com elevado potencial de exploração 

científica e turística;  

el de urbanização e poluição; 

designadamente, o caso da pastelaria), criando novos produtos e proporcionando uma 

nova dinâmica e interesse ao Concelho; 

de turismo e de visitação para a região, associados às segundas, 

terceiras e quartas gerações dos emigrantes (tendo em conta as sucessivas vagas de 

emigração com origem nesta região ao longo do século passado); 

ões turísticas portuguesas, Lisboa, 

Algarve e Madeira, no novo QREN pode representar uma oportunidade importante para 

a revalorização de outros destinos turísticos importantes, em termos efetivos ou 

potenciais, como pode ser o caso da região de Arganil. 

 

5.1.2  Ameaças  

animais e vegetais, a alteração do clima, são ameaças prementes aos ecossistemas da 

região; 

 de relativo 

abandono do mesmo, o que justifica um processo de localização, inventariação, 

catalogação, permitindo o seu estudo e conhecimento, visitação e fruição; 

da atividade humana (urbanização, agricultura, pesca, turismo, entre outros); 
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deprimidas, com consequências na paisagem e na oferta de serviços complementares do 

turismo; a tendência de desertificação populacional poderá conduzir a futuras 

dificuldades de sustentabilidade, de consolidação do mercado de trabalho, de 

desenvolvimento da iniciativa empresarial e da própria dinâmica demográfica. 

ria (população jovem) e alargamento do seu 

topo (população idosa), conducente a um progressivo envelhecimento populacional e a 

dinâmicas regressivas de crescimento demográfico 

e 

cultural característica de meios mais pequenos, como é o caso da região de Arganil, pelo 

envelhecimento e morte dos idosos e pelo desinteresse e abandono da região por parte 

dos mais jovens. 

cação ou com 

qualificações desajustadas no Concelho; este facto constitui um forte obstáculo à 

inovação, à diferenciação e competitividade, em termos globais, e, em particular, na 

atividade turística ou nas suas atividades de suporte 

5.1.3  Forças  

ação privilegiada da região entre as duas principais cidades do país; 

patrimonial: Reserva Natural e Reserva Biogenética do Concelho da Europa e Reserva 

de Recreio da Fraga da Pena (Serra do Açor); 

relativamente inexplorado); 

projetos, nomeadamente desenvolvidos no Pinhal Interior, como as Aldeias de Xisto 

(Benfeita), as Aldeias Históricas (Piódão) ou a Rede de Praias Fluviais do Pinhal 

Interior; 

(tradição de bem receber) e segurança, permitem desenvolver o produto Turismo Rural 

e proporcionam um importante clima de segurança e tranquilidade; 
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maturação (Aldeias Históricas e de Xisto); 

ionada com eventos como o Rally de Portugal; 

 

com efeitos ao nível da atratividade turística; 

gação dos emigrantes de Arganil à sua Terra Natal, que tem permitido o 
desenvolvimento do Concelho nas últimas décadas, em períodos de férias.  

5.1.4  Fraquezas  

-se uma falta de cultura turística 

inexistente estruturação estratégica da Região; 

muitas pequenas iniciativas tornam a promoção e marketing pouco agressivo e 

conduziram a: a) Baixa taxa de ocupação média dos estabelecimentos hoteleiros; b) 

Grau de internacionalização incipiente, quer do Município, quer da Região (a maioria 

dos turistas que os procuram são portugueses); 

operadores com dimensão crítica para permitir a articulação da 

estratégia com a emergência e comercialização de cadeias de produto turístico que 

complementem diversas valências concelhias; 

-se em mau estado de conservação ou é 

usado de forma inadequada; 

-se a reduzida 

dimensão hoteleira e da restauração e a reduzida qualidade da grande maioria dos 

equipamentos turísticos; 

topo (população idosa), conducente a um progressivo envelhecimento populacional e a 

dinâmicas regressivas de crescimento demográfico; 

 de efetivos populacionais, essencialmente 

justificada por saldos naturais negativos, verificando-se ainda ligeiros níveis de repulsão 

populacional; 
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atividade reduzidas: medida da força de trabalho efetivamente disponível a 

ingressar no mercado de trabalho e a gerar riqueza abaixo dos valores médios nacionais, 

 

qualificações desajustadas no Concelho; este facto constitui um forte obstáculo à 

inovação, à diferenciação e competitividade, em termos globais, e, em particular, na 

atividade turística ou nas suas atividades de suporte; 

dependência da estrutura económica do concelho, em matéria de emprego, de poucos 

grupos empresariais, facto conducente a instabilidade em situação de falência ou 

deslocalização. 
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Conclusão 

 Para mim, -se com uma ideia chave: a passagem da teoria 

á prática o que engloba um processo de aprendizagem. Acredito que só através desta 

Unidade Curricular é que ficámos a conhecer o mercado de trabalho e a situação atual e 

prática da área em que nos formámos. É óbvio que a teoria é importante pois um bom 

trabalho prático tem que ser também um bom trabalho teórico e é a base de tudo e de 

toda a nossa formação. É na parte prática que podemos perceber a verdadeira essência 

do turismo e deste sector que, como sabemos, funciona como sistema, produto 

compósito e, portanto, a sua indústria envolve diversos sectores. Assim, nestas semanas 

pude retirar vários proveitos académicos, profissionais e pessoais. 

 O trabalho em equipa, a interação com o público e a polivalência nas tarefas 

desempenhadas, ajudaram-me a superar as minhas limitações e a perceber o turismo 

como um todo de partes integradas que se coordenam em torno de um só objetivo, que é 

servir o visitante da melhor maneira para que a procura aumente assim como a afluência 

turistica. 

 Para finalizar, espero ter alcançado os objetivos desta unidade curricular e aqueles a 

que me propus. Congratulo-me de ter desempenhado diversas funções no campo 

turístico, mas estou ciente de que o mercado de trabalho atual é muito competitivo e, 

futuramente, poderei ter que desempenhar qualquer tipo de função que surja, obrigando-

me a ser polivalente e humilde. 
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ANEXO I - Mapa Turístico do Concelho de Arganil 
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ANEXO II - Arganil  Região de Turismo do Centro 
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ANEXO III - Arganil  Encontro com a Natureza 
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ANEXO IV - Caminho de Xisto da Benfeita 
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ANEXO V - Freguesia de Cepos  Terra de Xisto 
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ANEXO VII - Núcleo Museológico do Piódão 
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ANEXO VIII - Rede de Praias Fluviais 
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ANEXO IX - ADIBER Turismo  Vá e descubra a Beira Serra 
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