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Estará disponível, no endereço http://desporto.cm-
arganil.pt/, a Carta das Instalações Desportivas Artificiais 
do Município de Arganil, que tem como objetivo caracterizar 
as diferentes tipologias dos equipamentos desportivos 
existentes no território municipal. Este documento abrange 
três vertentes fundamentais, nomeadamente, localização e 
descrição dos equipamentos desportivos; identificação das 
características da população-alvo, tendo em conta as suas 
motivações e interesses desportivos e, a contextualização do 
movimento associativo e núcleos de prática desportiva.

Assumindo-se como um instrumento de planeamento 
e ordenamento prospetivo dos equipamentos desportivos, 
visa a sua melhor utilização no quadro do desenvolvimento 
demográfico do concelho de Arganil, tratando-se assim, de 
um documento de grande importância, no que respeita à 
identificação das assimetrias dos equipamentos desportivos 
e as respetivas possibilidades de otimização. 

Design atual e modern  o, maior funcionalidade e 
facilidade de acesso, poderão agora ser apreciados 
quando aceder ao renovado portal municipal (www.
cm-arganil.pt), apresentado publicamente no 
dia 1 de Fevereiro, no Salão Nobre dos Paços do 
Município, pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Ricardo Pereira Alves. 

No sentido de continuar a fortalecer a imagem 
do concelho e a política de proximidade com 
os cidadãos, a Câmara Municipal de  Arganil   
posiciona-se na dianteira da tecnologia através 
de uma plataforma on-line, que não só valoriza a 
inovação, como procura ser também uma melhoria 
dos serviços municipais à distância de um clique.

Num formato user-friendly e através de 
separadores como “Viver”, “Visitar” e “Investir”, o 
novo portal projeta as potencialidades e atividades 
que o concelho tem para oferecer e, procura ser 
uma mais-valia orientada para três públicos com 
necessidades informativas diferentes: munícipes, 
turistas e investidores. 

Uma das novidades está na utilização de 

um sistema responsivo, que se carateriza pela 
capacidade de adaptar a exibição de layout 
e conteúdo, a diversos tamanhos de visor. 
Independentemente do interface utilizado, o 
acesso quer em computador, quer nos dispositivos 
móveis ou tablets, é assim assegurado de forma 
clara, o que possibilita através de um único site 
diferentes experiências para cada tipo de utilizador 
ou utilização. O portal obedece ainda a todos os 
critérios constantes nas Diretrizes de Acessibilidade 
para o Conteúdo da Web 2.0.

“Uma imagem vale mais que mil palavras” já 
dizia velho o ditado e, é nesse sentido que com 
grande enfoque no efeito visual e simplicidade da 
informação, se recorre ao longo da navegação, 
à comunicação fotográfica, através de inúmeras 
imagens.

O Município de Arganil fortalece novamente, 
desta vez através da sua plataforma oficial on-
line, o seu compromisso com os munícipes, no 
que respeita à transparência e permanência do 
fornecimento de informação e apoio nos serviços.

Foi apresentado recentemente, no Auditório 
da Exposição “Arganil: Capital do Rally”, patente na 
Cerâmica Arganilense e que registou no mesmo 
dia, quando nem uma semana se cumpriu desde a 
sua inauguração, as 1.000 visitas, o vídeo e nova 
linha de merchandising do concelho de Arganil, uma 
forte aposta do Município no âmbito da promoção e 
divulgação turística.

Com Arganil em grade destaque, o vídeo mostra 
através de paisagens de cortar a respiração o que o 
concelho tem de melhor para brindar aos sentidos: 
os sabores, através da gastronomia tradicional; os 
sons e sinfonias da natureza; o ar puro e fresco da 
serra, a arte que nasce das mãos dos artesãos que 
preservam tradições milenares, imagens que remetem 

exatamente para o privilégio de poder usufruir de todas 
estas sensações. A par deste foi ainda dada a conhecer 
toda a linha de merchandising que o acompanha: o 
saco promocional, um novo mapa turístico totalmente 
reformulado e atualizado; um suporte para a 
caraterística colher de pau, bloco de notas e caneta.

Apresentado por Ricardo Pereira Alves, presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, que começou por 
atualizar o então número de visitantes da exposição, 
o novo vídeo promocional e linha de merchandising 
vem no sentido do reforço da atratividade do concelho, 
levantando o véu e aguçando a curiosidade dos turistas 
para posterior visita ao concelho, através do despertar 
de sensações. 

“Arganil – Um lugar para os sentidos” torna-se 
viral nas redes sociais

   
Em apenas uma semana o Vídeo Promocional do 

Concelho: “Arganil – Um lugar para os sentidos”, um 
caso de sucesso nas redes sociais, contabilizava já 
83.000 visualizações e 2.492 partilhas no facebook 
oficial do Município. A peça que se tornou viral e 
alcançou já 301.840 pessoas, está disponível para 
visualização também no Twitter e Youtube.

Município de Arganil tem novo Portal

Carta das Instalações Desporti-
vas Artificiais do Município de 
Arganil

Apresentação de vídeo promocional do Concelho e linha de merchandising



Cara(o) Arganilense:
O Rally é parte da nossa identidade! Em Arganil viveram-se momentos únicos e inesquecíveis, que marcaram decisivamente o 

curso da história de uma modalidade que tem cada vez mais seguidores em todo o mundo.
Neste Boletim Municipal encontramos os momentos mais relevantes da inauguração de uma exposição, que consolida Arganil 

como a Capital do Rally!
Assinalamos também as inaugurações do Centro de BTT e do novo acesso ao Prado (Côja), rua à qual foi atribuído o nome de 

João Manuel Oliveira, o lançamento do novo vídeo promocional do Concelho, do Portal Municipal ou da subscrição do Pacto de Milão.
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Foi inaugurado no passado domingo dia 10 de janeiro, em Coja, o Centro BTT e a 
nova ligação de acesso ao Parque do Prado, numa cerimónia com grande participação 
popular.

Constituído por três balneários e uma estação de serviço para bicicletas, o Centro 
BTT, devido à sua localização, reúne as condições de acesso e estacionamento 
necessários para que este tipo de infraestrutura seja bem-sucedida. Reforçando 
não só a a competitividade do concelho na área desportiva e atratividade turística, 
reforça igualmente a importância estratégica de Coja no desenvolvimento de uma 
modalidade que agrega cada vez mais praticantes. 

A sessão protocolar de inauguração que por força das condições climatéricas 
foi deslocada para a Casa do Povo após o descerramento de placas, foi enriquecida 
pela atuação da Filarmónica Pátria Nova de Coja e foi seguida de um pequeno lanche 
convívio no Pavilhão Gimnodesportivo de Coja. 

Este projeto está integrado no programa de Valorização Turística do Património 
Natural da Serra do Açor, do MAIS CENTRO - Eixo 8 - Valorização do Espaço Regional 
promovido pela ADXTUR, num investimento de cerca de 120 mil euros.

Homenageando uma figura ilustre de Coja e, no sentido de reconhecer o seu 
percurso de décadas ao serviço do concelho, foi inaugurada no mesmo dia, o novo 
acesso ao Parque do Prado, cuja rua recebeu o nome de João Manuel Oliveira. 

O Eng.º João Manuel Oliveira, que ansiava a construção desta obra, liderou 
enquanto Presidente da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva, cargo que 

renunciou no ano passado, o processo de aquisição dos terrenos, que permitiu que 
a Câmara Municipal pudesse proceder á sua execução e trouxesse à realidade esta 
mais-valia.

Esta obra teve um custo total de cerca de 120 mil euros.

Inauguração do Centro BTT em Coja

Nova ligação ao Parque do Prado recebe o nome de João Manuel de Oliveira
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Foi inaugurada na Cerâmica Arganilense no dia 16 de Janeiro, perante várias 
centenas de pessoas, a exposição ”Arganil – Capital do Rally”, uma exposição 
totalmente dedicada aos tempos áureos do rally de Portugal, nos quais Arganil e 
os seus característicos troços marcaram para sempre a história desta modalidade. 

A dar as boas-vindas e a enquadrar esta exposição esteve Ricardo Pereira Alves, 
Presidente da Câmara Municipal de Arganil, ao qual se seguiram as intervenções de 
Isabel Damasceno, Vogal da Comissão Diretiva do Mais Centro e Portugal 2020; João 
Ataíde, Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e Carlos 

Barbosa, Presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), que adiantou ser possível 
o regresso do Rally de Portugal a Arganil, em 2017, o que deixou muito satisfeitos 
o elevado número de adeptos presentes, que consideram Arganil a Capital do Rally.

Finda a visita inaugural à exposição, patente até 6 de março, houve espaço para 
a realização de uma pequena tertúlia com antigas glórias do Rally de Portugal. Numa 
agradável viagem ao passado, foram recordadas, por Rui Madeira, Nuno Rodrigues 
da Silva, Carlos Bica, Fernando Prata, Jorge Ortigão e António Pinto dos Santos, 
histórias marcantes e algumas, um tanto ou quanto caricatas, dos muitos anos em 

Exposição "Arganil - Capital do Rally"
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que Arganil integrou, com as suas épicas classificativas, o Rally de Portugal.
Esta exibição, que é também uma antecâmara daquele que será o Museu 

do Rally a instalar no mesmo local, conta com 11 emblemáticas viaturas cujos 
motores ressoaram na serra ao longo dos anos, mais precisamente 34, uma área 
de exibição fotográfica das provas, bem como, manchetes e artigos de imprensa que 
as marcaram e, uma área de memoriabilia com fatos, troféus e artigos pessoais de 
pilotos e co-pilotos envolvidos nas provas. Durante a inauguração esteve instalado 
um simulador de rally, que cativou muitos adeptos da modalidade e recriou a 
verdadeira adrenalina de conduzir um carro de competição, que estará também 

presente nos fins-de-semana de Fevereiro
“Arganil – Capital do Rally” contou com especial colaboração do ACP e de muitos 

pilotos, que através do empréstimo de espólio, foram também eles responsáveis 
pelo sucesso desta fantástica mostra.

Arganil, palco de derradeiros e épicos duelos entre pilotos, homenageia desta 
forma o Rally de Portugal e anseia pelo seu regresso, volvendo à memória a extrema 
ligação que os une e cujos acontecimentos históricos e experiências vividas nenhum 
outro local poderá alguma vez suplantar.



Oposição - Partido Socialista

Inauguração da ETAR de Vila Cova do Alva

Alterações à circulação do trânsito

Caras(os) Concidadãs(os),
Recentemente o nome de Arganil regressou em 

força ao títulos das notícias da comunicação social, 
decorrente  da    exposição  que   está   patente no  
multiusos da Cerâmica Arganilense sobre a forte li-
gação entre o Rali e o nosso Concelho, e do anúncio da 
possibilidade desta importante prova poder regressar 
às estradas que em tempos idos lhe serviram de palco 
e lhe deram projecção.

Sendo consensual a importância que o rali exerce 
directamente sobre a economia local e indirectamente 
pela visibilidade externa e promoção turística do Con-
celho, para além do carinho com que os Arganilenses 
sempre receberam a caravana do Rali de Portugal, 
formulamos votos de que as expectativas geradas pe-
las palavras do Presidente do ACP não sejam defrau-
dadas e se assista a um novo adiamento no regresso 
da prova à nossa Região.

Da parte dos Vereadores do PS, fica a disponibili-
dade em colaborar com o Município para tornar este 
desejo dos Arganilenses em realidade.

Este evento assume igualmente relevante im-
portância no contexto da criação do Museu do Rali, o 
qual também tarda em ser uma realidade, na medida 
em que encontra inscrito no Orçamento Municipal 
desde 2014 e até aos dias de hoje continua por con-
cretizar.
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Como temos afirmado desde a primeira hora, esta 
estrutura apenas merece o apoio dos Vereadores do 
PS, se a sua implementação não exigir um novo es-
forço financeiro ao Município e se o mesmo for auto-
sustentável em termos do seu funcionamento, facto 
que nos suscita sérias dúvidas, dado o excessivo op-
timismo com que foi elaborado o plano de negó-
cios apresentado para o Museu, nomeadamente em 
relação ao muito ambicioso número de visitantes que 
o mesmo prevê.

Face às necessidades de investimento que todo 
o Concelho ainda exige, muitas das quais prioritárias 
e essenciais ao bem-estar de toda a população, não 
é aceitável que mais meios financeiros do Município 
sejam alocados a uma estrutura, a Cerâmica Arga-
nilense, que absorve anualmente uma grande fatia de 
recursos e cujos resultados estão muito aquém das 
expectativas iniciais, excluindo naturalmente o impac-
to positivo que as actividades realizadas nas piscinas 
estão a provocar.

Também, por isso, o Museu do Rali deve ser abran-
gente e dinâmico, não ficando limitado no que se refere 
a alusões que foquem a identidade local e as vivências 
que foram sendo construídas ao longo do período em 
que estas provas passaram por Arganil.

Não poderão ser esquecidas as referências às 
primeiras provas que aqui se decorreram, de entre 
as quais se destaca o Rali Londres-México de 1970, 
prova que desbravou internacionalmente o nome de 
Arganil, afirmando definitivamente esta Região no 
contexto da modalidade.

É fundamental assinalar que a diversidade das 
nossas estradas apresentam condições para atrair 

equipas que aqui testam as suas viaturas, o que é 
mais um factor revelador da extrema importância de 
Arganil no contexto deste desporto, aliado à oportu-
nidade de serem geradas dinâmicas em períodos em 
que a procura turística é mais reduzida.

Sendo o Museu do Rali de Arganil, é importante 
que o mesmo acolha um espaço que homenageie os 
Arganilenses que participaram e colaboraram com a 
Organização de diversos Ralis, entre os quais o Mo-
toclube de Arganil que foi responsável pelo apoio à 
montagem de vários Parques Fechados, reforçando 
a ligação que o nosso Concelho tem com esta mítica 
prova.

Estre estas evocações, merece o devido destaque 
essa figura incontornável dos ralis em Portugal e 
grande Amigo de Arganil que foi Alfredo César Torres, 
o qual recebeu a mais alta distinção conferida pela 
atribuição da Medalha de Ouro do Município e tem 
presença na toponímia desta vila.

É, pois, determinante criar um programa de ani-
mação e recriação permanente do espaço que faci-
lite a rentabilização desta estrutura, evidenciando 
não apenas a importância do Rali para Arganil, mas 
também a relevância que Arganil teve para que o Rali 
fosse considerado como o melhor do Mundo.

Da nossa parte terá o nosso apoio, se forem aten-
didos os pressupostos descritos.

Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,
Miguel Ventura
João Pedro Pimentel

Foi inaugurada no passado dia 30 de Janeiro a ETAR de Vila Cova de Alva que a 
par das ETAR’s de Barril de Alva, Pomares e São Martinho da Cortiça, nas quais foram 

investidos no total 2,8 milhões de euros, cuja construção constava do contrato de 
concessão celebrado entre o Município de Arganil e a Águas do Centro Litoral. 

A partir do dia 10 de fevereiro de 2016 terão lugar 
algumas alterações ao trânsito nas ruas Eng.º Amândio 
Galvão e José Augusto da Costa Ferreira (Rua das 
Lavegadas).

Embora as obras de beneficiação de que foram alvo, 
tenham melhorado significativamente as condições de 

circulação, mantêm ambas as suas caraterísticas de 
largura reduzida, sendo ainda que, a Rua José Augusto 
da Costa Ferreira se situa numa zona de exploração 
agropecuária na qual frequentemente alguns rebanhos 
fazem a travessia. Por este motivo a circulação nesta 
rua, será feita em sentido único, começando a 35m da 

saída do Supermercado ali implantado e finalizando 
esta obrigação no entroncamento com a EN342 
(Arganil – S. Pedro).

Em ambas as ruas, será a partir desta data, proibido 
o trânsito a veículos pesados.



“Arganil com Paixão” – 
feelings in the box: uma caixa 
com história e tradição 

Município de Arganil assina Pacto de Milão sobre Política de 
Alimentação Urbana 
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Fevereiro

Eventos

Até 6 de Março

Exposição “Arganil - Capital 
do Rally”

Multiusos da Cerâmica Arga-
nilense

 

Cinema

8 de Fevereiro, 21h30

“A Rapariga Dinamarque-
sa”
 
Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

12 de Fevereiro, 21h30

“The Revenant: O Renas-
cido”
 
Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

14 de Fevereiro, 16h00

“Snoopy e Charlie Brown: 
Peanuts, o Filme” 

Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

19 de Fevereiro, 21h30

“Spotlight” 

Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

26 de Fevereiro, 21h30

“Os Oito Odiados-”

Auditório da Cerâmica Arga-
nilense

“Arganil com Paixão – feelings in the box”, integrado na 
marca “Portugal com Paixão”, é o nome do projeto apresentado 
no passado dia 15 de janeiro na Cerâmica Arganilense, por 
António Jorge Franco e que consiste na criação de uma caixa que 
congrega uma seleção de produtos gastronómicos e artesanais 
do concelho de Arganil, bem como, as histórias e vidas dos seus 
produtores. O projeto “Portugal com paixão” que já criou caixas 
noutros locais como, Coimbra, Mealhada e Penacova, pretende 
ainda, através de visitas ao património imaterial, promover não 
só produtos e produtores locais como cada uma das regiões 
onde implantou esta ideia.

O Município de Arganil, na pessoa do seu Presidente, Eng.º 
Ricardo Pereira Alves, subscreveu no passado dia 25 de janeiro, 
na Fundação Calouste Gulbenkian, o Pacto de Milão. 

O Pacto de Milão, pacto internacional que pretende envolver 
o maior número de cidades e autoridades locais de todo o mundo 
para a criação de sistemas alimentares mais integrados, justos e 
sustentáveis, aborda o potencial dos mesmos no que respeita à 
contribuição para a segurança alimentar e nutricional através da 
agricultura urbana e, através de uma ligação equilibrada entre a 
produção e o consumo rural e urbano.

A sessão de subscrição contou com a presença do 
Ministro da Agricultura, Dr. Luís Capoulas Santos; Diretor de 
Desenvolvimento da Oikos, Pedro Krupenski; Vice-Presidente 
da Associação Nacional de Municípios, Alfredo Monteiro e um 
representante português da Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura, Hélder Muteia.

O Pacto de Milão sobre Política de Alimentação Urbana é um 
dos mais importantes legados da Expo Milão 2015, que decorreu 
sob o mote “Alimentando o Planeta, Energia para a Vida” e que 
começou em Maio de 2015. 




