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No dia 4 de Dezembro de 2016, a Biblioteca 
Municipal de Arganil celebra o seu 20º aniversário.

Fruto de um protocolo, assinado em 1988, entre 
a Câmara Municipal de Arganil e o então Instituto 
Português do Livro, para a construção de um edifício a 
fim de instalar a nova Biblioteca, só em 1996 este novo 
equipamento é disponibilizado ao público, integrando a 
Rede Nacional de Leitura Pública.

Nasce, então, uma nova Biblioteca que disponibiliza 
novos serviços à população numa linha de modernidade, 

tendo como objectivo primordial o aumento do nível de 
literacia dos Munícipes do Concelho de Arganil. Para 
tal, vários programas de promoção da leitura, a par de 
muitas iniciativas culturais, têm sido desenvolvidos ao 
longo destes 20 anos.

As comemorações que se vão realizar de 4 a 7 
de Dezembro de 2016 pretendem evocar o caminho 
percorrido, com a preocupação de alcançar várias áreas 
que ao longo dos anos têm sido preocupação constante 
nos programas de dinamização da Biblioteca. Ao longo 

dos 4 dias de comemorações vão acontecer encontros 
com escritores, palestras, exposições, apresentação de 
novos livros e do novo roteiro de arte do concelho, bem 
como atividades musicais. Contamos com a presença 
das crianças, das famílias, dos mais novos e dos mais 
velhos. Contamos com a participação das Instituições 
que ao longo dos anos têm colaborado com a Biblioteca 
Municipal, partilhando o enriquecimento, que as 
iniciativas comuns têm produzido para todas as partes.

Dia 5

11h00 / 17h00
ENCONTRO COM OS ESCRITORES
   António Vilhena
   José António Franco

17h30
Ler no Digital - DISPOSITIVOS MÓVEIS NA
EDUCAÇÃO
 Comunicação do Prof. Carlos Pinheiro

21h00
 Abertura da Exposição 
 “OS 20 ANOS DA BIBLIOTECA
 MUNICIPAL”

21h30
IMAGENS DE LEITURA ATRAVÉS DOS SEUS
CRIADORES
  Com José António Franco,
  António Vilhena, moderação  

  do Prof. Nuno Teixeira

Dia 6

11h00 / 14h00
ENCONTRO COM O ESCRITOR /
ILUSTRADOR  
   Pedro Leitão

21h00
 APRESENTAÇÃO DO “ROTEIRO
 ARQUITECTÓNICO E ARTÍSTICO 
 DO CONCELHO DE ARGANIL” 

 pela Coordenadora da Biblioteca 
 Municipal, Margarida Fróis e pela
 Coordenadora dos Serviços de
 Turismo,Raquel Tavares

Dia 7

10h00 / 12h00
 VISITA DAS CRIANÇAS DO PRÉ-  

 ESCOLAR À BIBLIOTECA MUNICIPAL

14h30 / 15h30
 ENCONTRO CULTURAL 
 INTERGERACIONAL - COM A
  PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DA
 ESCOLA SECUNDÁRIA DE ARGANIL – 
 Projecto Ler + Jovem

21h00 
 FALANDO DE REDES

Com a presença do Director da 
DGLAB Dr. Silvestre Lacerda e a Dra. 
Teresa Rua, Coordenadora do Grupo 
de Trabalho das Bibliotecas da CIM 
das Beiras e Serra da Estrela.

22h00
CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO 
das comemorações dos 20 anos 
da Biblioteca Municipal, com a 
participação da Escola de Música 
"Pauta em Movimento"

PROGRAMA



Cara(o) Arganilense:

Neste Boletim de Dezembro assinalamos o 20º aniversário da Biblioteca Municipal Miguel Torga, que tem prestado um 

serviço notável a todos os Munícipes, sendo hoje uma referência regional e nacional, num conjunto de projetos inovadores, 

desenvolvidos por uma equipa de colaboradores dedicada e competente.

Também, o Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para 2017, que são os últimos documentos prevision-

ais do presente mandato autárquico, que foram objeto de aprovação na última Assembleia Municipal, merecem particular 

destaque.

O reforço da coesão social continua a ser uma das principais prioridades estratégicas, mantendo-se a devolução aos 

Arganilenses dos 5% do IRS cobrado no Concelho, receita a que o Município teria direito, a redução do IMI para famílias com 
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O Agrupamento de Escolas de Arganil assinalou, 
no passado dia 7 de novembro, o Dia Internacional 
do Eco-Escolas, com a entrega do galardão Bandeira 
Verde a todos os estabelecimentos do Agrupamento de 
Escolas de Arganil, numa sessão que decorreu na Praça 
Simões Dias, que contou com a presença de cerca de 
500 alunos, professores e pessoal não docente. 

Os galardões foram entregues pela Vereadora 
da Educação, Prof. Graça Lopes e pela Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Arganil, Dra. Anabela 
Soares, aos alunos representantes de cada uma 
dos estabelecimentos escolares que, orgulhosos, 
os exibiram perante os colegas. A Directora do 
Agrupamento, ladeada pelos professores cordenadores 
do Programa Eco-escolas de cada estabelecimento, 
reconheceu o bom nível do trabalho desenvolvido por 

todos, que permitiu a obtenção de alguns prémios a 
nível nacional, bem como a excelente mostra patente 
na exposição. A Vereadora da Educação aproveitou a 
ocasião para felicitar toda a comunidade educativa pelos 
resultados alcançados no referido Programa, fazendo 
com que Arganil fosse distinguida pela ABAE como 
“Município 100% Eco-escolas”, deixando o desafio para 
que a Escola continue a promover e a melhorar o seu 
desempenho ambiental contando, inequivocamente, 
com a parceria do município.

Após a sessão, teve lugar a visita inaugural 
à exposição “Eco-Escolas", patente até ao dia 11 
de novembro no Átrio da Câmara Municipal e que 
contemplava trabalhos manuais de todas as escolas 
envolvidas, no âmbito da Educação e Sustentabilidade 
Ambiental.

Posteriormente, alunos e professores rumaram ao 
Parque Verde Urbano do Sub-Paço para uma aula de 
Zumba, orientada pelo Prof. Arménio Almeida, na qual 
alunos e professores, em grande harmonia, seguiam 
os passos de dança sob a orientação do instrutor, 
seguindo depois para cada uma das suas escolas.

O hastear de Bandeira Verde em cada uma das 
escolas, contou com a presença dos respectivos 
Presidentes das Juntas/Uniões de Freguesiae teve 
lugar, posteriormente nos dias 9 de novembro: JI/EB1 
de São Martinho da Cortiça e EB 2,3 de Arganil; 11 
de novembro: JI/EB1 de Coja, JI/EB1 de Pomares, JI/
EB1 de Sarzedo, EB 2, 3 Prof. Mendes Ferrão de Coja 
e Escola Secundária de Arganil; 14 de novembro: a JI/
EB1 de Pombeiro de Beira e no dia 16 de novembro: JI/
EB1 de Arganil.

Agrupamento de Escolas de Arganil comemora Dia Internacional do Eco-Escolas

descendentes a seu cargo e o forte apoio no domínio da ação social escolar, com particular incidência nas refeições, livros e transportes.

A melhoria da qualidade de vida continua a ser um desígnio da Câmara Municipal, destacando-se as apostas nos domínios do Ambiente e da Mobilidade. 

Na área do Ambiente, com a construção de novas ETAR’s, a intervenção em quase sessenta pequenos sistemas de abastecimento em alta, que será complementada 

com a intervenção da Águas do Centro Litoral em 5 sistemas de maior dimensão, ou os fechos de rede de água e saneamento, estes objeto de candidaturas ao Programa 

Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), que só serão executados, se estas forem aprovadas.

Na área da Mobilidade, prosseguindo as intervenções de requalificação da rede viária municipal, de beneficiação de arruamentos, destacando-se as ligações IC6-Côja, 

numa parceria com a Câmara Municipal de Tábua, Côja-Barril de Alva- EN 342 (Vila Cova de Alva), Covais- Roda, EM 543- Casal Novo ou a melhoria da acessibilidade ao 

Piódão, do limite do Concelho a Foz d’Égua.

O reforço da competitividade e desenvolvimento económico são o terceiro pilar estratégico, destacando-se as intervenções previstas, caso as candidaturas apresenta-

das a fundos europeus venham a ser aprovadas, de requalificação da Zona Industrial Este e ampliação da Zona Industrial Oeste da Relvinha, a requalificação da sua ETAR, 

bem como a concretização de apoios no âmbito do Programa Arganil Investe Mais.

O Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para 2017 são documentos com a marca do rigor e do realismo, mas também da ambição de continuar o ciclo 

de modernização e desenvolvimento, que o Concelho tem vivido nos últimos anos.

Desejo a cada um de vós, um Santo e Feliz Natal e um ano de 2017 pleno de sucessos!



Funções	Gerais	 Funções	Sociais	 Funções	Económicas	 Outras	Funções	

15,57%	

53,44%	

20,71%	

10,27%	
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Orçamento Municipal e Grandes Opções do Plano 2017

Principais
investimentos

para 2017

Requalificação da EB1 e JI do Sarzedo - 798 400 €   Extensão de Saúde de S. Martinho da Cortiça - 175 000 €

Requalificação e Ampliação da Zona Industrial da 
Relvinha - 955 000 € Abastecimento de Água e Saneamento - 4 182 986 €

Requalificação do Espaço Urbano Público da Vila de 
Arganil - 1 350 000€ Requalificação da Rede Viária Municipal - 2 107 000 €

Receitas Montante (€) Despesas Montante (€)

Correntes 12.022.045 Correntes 9.569.237

Capital 9.978.974 Capital 12.431.782

Total 22.001.019 Total 22.001.019
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Museu Internacional do Rally - 999 850 € Requalificação da Capela de São Pedro - 150 000 €

Casa das Coletividades - 320 000 €
Núcleos Museológicos de Arqueologia e 
Etnografia - 190 000 €

Zona de Lazer das Fronhas - 150 000 € Aldeias Históricas e Aldeias do Xisto - 223 698€

Contratos-Programa com as Freguesias - 500 000 € Modernização Administrativa - 167 540 €

FICABEIRA e Feira do Mont’Alto 2017 - 162 000 € Feira das Freguesias - 38 000 €



Oposição - Partido Socialista

Caras(os) Concidadãs(os), 

Nos últimos dias foram publicitados os resultados 
de distinções atribuídas a Municípios portugueses como  
reconhecimento público da sua acção na adopção de políti-
cas públicas locais e da implementação de boas práticas que 
contribuem decisivamente para o aumento do bem-estar 
dos seus cidadãos.

Deve constituir motivo de satisfação para qualquer 
Munícipe, quando verifica que o nome do seu Concelho 
consta da lista de distinguidos, o que significa que  as  Enti-
dades responsáveis pela análise séria e com elevado grau de 
exigência das propostas apresentadas, validam o trabalho 
positivo e diferenciador desenvolvido.

Contudo, lamentavelmente não é a realidade do nosso 
Concelho de Arganil!

Não porque os Vereadores do PS não tenham alertado 
para algumas questões pertinentes, apresentado propostas 
concretas com o objectivo de conferir uma melhor qualidade 
de vida às famílias Arganilenses ou  à  promoção  de  um  
desenvolvimento sustentável.

Mas sim, na medida em que essas sugestões nunca 
foram acolhidas pela maioria do PSD na Câmara Municipal, 
que sempre desvalorizou o seu interesse em favor de outras 
prioridades que pouco ou nada acrescentam à nossa quali-
dade de vida.
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Como exemplo, identificamos a proposta do PS 
para criar em Arganil um Programa Municipal de 
Apoio à Família e às Empresas, o qual deveria prever 
a    disponibilização   de    instrumentos   de    apoio   
dirigidos aos grupos mais vulneráveis, nomeada-
mente os idosos e os mais jovens, designadamente, 
entre outros:

- Incentivos à natalidade;
- Bolsas  aos   jovens   estudantes   do Ensino 

Superior;
- Apoio à habitação jovem alargada a toda a área 

do Município;
- Criação    do   Cartão  do  Idoso,   que  tenha  

associados benefícios em termos sociais e de saúde;
- Instalação da teleassistência ao domicílio para 

os idosos em situação de isolamento;
- Apoio ao funcionamento das IPSS locais;
- Adopção     de     medidas   facilitadoras   de    

conciliação da vida familiar e laboral;
Com efeito, verificar que na nossa Região 

mereceram  o    estatuto    de    “Autarquia  +  Familiar-
mente Responsável” os Concelhos de Seia, Oliveira 
do Hospital, Tábua, Góis, Lousã e Miranda do Corvo, 
e não se encontra nesta lista o de Arganil, é sinal de 
que mais poderia e deveria ter sido feito a este nível. 
Incompreensivelmente a solidariedade para com o 
bem-estar das famílias continua a não estar no topo 
das prioridades de quem gere o nosso Concelho.

E porque muito é necessário fazer ao nível social 
no  nosso  Concelho,  a  Arganil têm sido atribuídos 
recorrentemente vários Projectos, como o Progride 
ou o CLDS, contrariamente a Municípios vizinhos, 
que por terem dado um salto qualitativo na vida dos 
seus Munícipes, pelos vistos não apresentam argu-
mentos que justifiquem essas intervenções.

Por outro lado, foram  também  galardoa-
dos  vários Municípios com o título de ECOXXI –  

Municípios Sustentáveis, como reconhecimento das 
boas práticas de sustentabilidade, avaliando a pre-
stação dos municípios em torno de alguns temas 
considerados chave como a Educação Ambiental;  
Sociedade Civil; Instituições; Conservação da Na-
tureza; Ar; Água; Energia;  Resíduos;  Mobilidade;  
Agricultura; Turismo e Ordenamento do Território.

Também    a    este   nível  constatamos   que   
Municípios como Góis, Oliveir a do Hospital ou Lousã 
estão  entre  os  galardoados, sendo que o nosso 
Concelho não atinge os requisitos mínimos para que 
lhe seja também atribuída esta distinção.

Afinal, nem tudo está bem no nosso Concelho. E 
não são apenas os Vereadores do PS que o afirmam. 
São também as Entidades independentes externas 
perante a análise de um vasto conjunto de indica-
dores concretos relativos ao nosso Concelho.

Não  é  com satisfação que escrevemos estas 
palavras, mas não podemos deixar de evidenciar 
que temos   tido   uma  postura  construtiva  que  se  
merecesse outra atenção por parte da Maioria do 
PSD, os Arganilenses por certo estariam melhor.

Estando a entrar numa época em que a crença 
num  futuro mais próspero e mais solidário deve 
marcar o nosso sentir, deixamos a esperança de que 
tal venha a suceder, para que possamos acreditar 
que Arganil deve voltar a ombrear com os Concelhos 
vizinhos,  o   que   actualmente,   pelos  exemplos  
elucidados, não está a acontecer.

A   todas   e  todos  os  nossos  Concidadãos,  
apresentamos os mais sinceros votos de um Santo e 
Feliz Natal e que o ano 2017 em que se concretizem 
todos os vossos desejos.

Os Vereadores do PS,

Miguel Ventura e João Pedro Pimentel

O arganilense André Rodrigues sagra-se 
campeão nacional de Ultra Trail

O atleta arganilense André Rodrigues, vencedor de várias edições do Inatel 
Piódão Trail Running e de tantas outras provas, mostrou mais uma vez a sua 
garra e determinação ao sagrar-se campeão nacional de Ultra Trail, no passado 
dia 20 de novembro, no PROZIS Campeonato Nacional de Trail.

As condições climáticas adversas não foram impeditivas para que o atleta, 
num trilho de 69 Km, realizasse um fantástico tempo de 6 horas e 19 minutos, 
no qual esteve sempre na frente e quase não parou.

O Município de Arganil congratula-se pela vitória alcançada pelo jovem 
André, nesta que é uma modalidade em franco crescimento, não só no panorama 
nacional como mundial, fazendo votos de muito sucesso.
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Dezembro

Eventos

5 a 7 de Dezembro de 2016
20º Aniversário da Biblioteca 
Municipal
Biblioteca Municipal Miguel Torga

10 de Dezembro de 2016
Feira das Velharias - Especial de 
Natal
Praça Simões Dias

16, 17 e 18 de Dezembro de 
2016
Mercado de Natal – CLDS 3G
Praça Simões Dias, Arganil

 

17 de Dezembro de 2016, 21h00
Recital de Piano e Eufónio (inte-
grado no Mercado de Natal)
Salão Nobre dos Paços do Concelho

18 de Dezembro de 2016, 16h30
Concerto de Natal – Associação 
Filarmónica Arganilense
Multiusos da Cerâmica Arganilense

24 de Dezembro de 2016
Feira das Velharias 
Fonte de Amandos

Desassoreamento da Ribeira de Folques

Montagem da Feira Franca - São Martinho da Cortiça Reparação de pavimento na estrada de Couços - Pombeiro da Beira

Substituição de aqueduto em Torrão - Pomares

Arganil em Movimento!




