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O regresso do Rally de Portugal a Arganil tem sido reivindicado não só pelos amantes da modalidade, como pelo executivo camarário, que todos os esforços tem feito 
para que este ideal se traduza numa realidade muito em breve. A expetativa é grande, mas a vontade de voltar a ouvir o barulho dos motores na serra e sentir toda a emoção 
que esta prova proporciona, nos lendários troços de Arganil, é ainda maior. A provar que Arganil e o Rally são duas realidades que nunca se deviam ter dissociado, este tem 
vindo a marcar cada vez mais posição no concelh,o quer através do Rally de Portugal Histórico, que já conta com 11 edições com passagem pelos troços concelhios, quer 
através dos recentes testes da Volksvagen ou mesmo da prova Rally de Arganil a realizar no próximo dia 5 de Novembro. Não só Arganil quer o regresso do Rally como o 
Rally cada vez mais se aproxima da sua catedral. 

Arganil e o Rally: uma realidade cada vez mais presente e próxima

A Volkswagen escolheu os troços de Arganil para fazer testes ao seu mais 
recente modelo

No dia 15 de setembro, Arganil acordaria com o ruído dos carros na serra, num regresso 
das viaturas do Mundial de Ralis aos troços mais desafiantes e lendários do Rally de Portugal, 
pese embora em “versão de testes”. 

A Volkswagen deslocou-se ao concelho para quatro dias de verificações com o novo Polo 
R WRC de 2017, um carro mais potente e largo que o atual, com os pilotos Marcus Gronholm, 
antigo campeão do mundo de Ralis e com os pilotos oficiais da marca, Sébastien Ogier (atual 
tetra campeão do mundo), Jari-Matti Latvala e Andreas Mikkelsen.

Depois dos testes realizados na Córsega, a já conhecida Catedral da modalidade, volta a 
ver nos seus troços uma viatura do WRC, que na memória estava guardada desde a última 
passagem em 2001.

Um dos testes foi realizado no troço que iniciou na vulgarmente intitulada “casa do PDD”, 
desceu ao Sardal e combinou zonas rápidas e saltos com ganchos lentos, para gáudio de 
amantes e aficionados que, atentos, se deslocaram aos locais para assistir e testemunhar o 
regresso do WRC à Catedral dos Ralis: Arganil.

As provas decorreram durante quatro dias, tendo sido efetuados ainda nos troços de 
Pracerias (Mimosa) e Mont’Alto. 

BIC Rally de Portugal Histórico passou por Arganil
O BIC Rally de Portugal Histórico fez-se novamente à estrada entre os dias 3 e 8 de 

outubro, completando assim a sua 11ª edição. Assinalada por um total de 128 inscritos 
contou com a participação do vencedor das três últimas edições, João Mexia, que encabeçou 
um pelotão de 29 formações nacionais, às quais se juntaram representantes de outras 6 
nacionalidades.

Com partida do Estoril e passagem pelas localidades de Tomar, Aguieira, Espinho, Lamego, 
Viseu e Leiria, marcou presença no dia 7 de outubro em Arganil, especificamente nos troços 
de Mont’Alto, Piódão e Soito da Ruiva.

Embora a classificativa de Arganil tenha dado a vitória a Philippe Fuchey e Christophe 
Hayez com o seu Porshe 911 SC de 1978, seria o francês Yves Deflandre navegado por 
Joseph Lambert ao volante de um Porshe 911 2.7 de 1972, a alcançar, na classificação final, 
o título de campeão desta 11ª edição. Os portugueses João Borges e João Serôdio obtiveram, 
ao volante de um Porsche 911 Carrera de 1985, o 3º lugar do pódio, tendo ficado na segunda 
posição a dupla Dominique Holvoet/Bjorn Vanoverschelde com um Toyota Celica 1600 GT de 
1971.

A prova que leva anualmente os participantes por locais míticos da história do Rally 
de Portugal e, vista por muitos como uma das melhores a nível europeu, contou com uma 
extensão de troços de mais de 2000 Km.

Rally de Arganil estará na estrada a 5 de Novembro
Arganil mostra a qualidade dos seus troços realizando, entre os dias 4 e 6 de 

Novembro a prova Rally de Arganil. Esta iniciativa é o resultado de um protocolo 
entre Câmara Municipal de Arganil, que prestará apoio logístico e financeiro, e o 
Clube Automóvel do Centro (CAC). 

O Rally de Arganil terá, no dia 5 de novembro, 3 Provas Especiais de Classificação 
(PEC), no Sarzedo, Mont’alto e Aveleira e uma Prova Super Especial em Arganil, após 
as PEC.

Portugal Motorsport Awards em Arganil
No dia 21 de Janeiro de 2017 Arganil receberá o Portugal Motorsport Awards, 

até então realizado na Curia, evento que distingue personalidades que de alguma 
forma contribuíram para a evolução e prestígio do Desporto Automóvel Português 
e que, contará com grandes nomes do Desporto Automóvel Nacional, tais como, os 
melhores pilotos portugueses, navegadores e mecânicos de todos os tempos.



Cara(o) Arganilense:

Neste Boletim Municipal de Novembro apresentamos o projeto de requalificação do espaço urbano público da vila de Arganil, 

que tornará o nosso Centro mais atrativo para as pessoas e para o comércio tradicional.

Abordamos ainda a temátiva do Rally, passando em revista um conjunto de eventos já realizados e fazendo a antevisão de 

alguns, que se realizarão em breve.

Não esquecemos as questões da Mobilidade, para além de abrirmos uma nova rúbrica nesta edição: “Arganil em Movimento”. 
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Foi aberta oficialmente ao trânsito, no passado dia 23 de Outubro, a ligação 
Murganheira – Chapinheira, intervenção na qual foram implantadas valetas 
revestidas, drenos de rebaixamento do nível freático, aquedutos e sinalização vertical 
e horizontal. O investimento desta intervenção ascendeu a um valor que rondou os 
300.000 euros e, segundo mencionou o Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Eng.º Ricardo Pereira Alves, para além de se tratar de “um investimento significativo 
com uma qualidade de obra muito relevante” é também “um eixo estratégico para o 

concelho”, quer pela ligação aos concelhos vizinhos de Góis e Vila Nova de Poiares, 
como ao Santuário de Santa Quitéria.

Ricardo Pereira Alves acabou ainda por adiantar que será lançado concurso em 
novembro para algumas intervenções pontuais na E.M. 523, entre Pombeiro da 
Beira e Arganil em que as zonas mais deterioradas serão alvo de intervenção, com 
especial enfoque na Sarnadela.

Na sequência da dinamização e fomento do comércio do centro da vila de Arganil, 
entrará em vigor no próximo dia 10 de Novembro, o Regulamento de Trânsito, 
Circulação e Estacionamento de Duração Limitada do Município de Arganil, objeto 
de recentes alterações. 

As mudanças a este Regulamento assentam especificamente no horário de 
estacionamento nas zonas de estacionamento de duração limitada, que passa a 
ser entre as 8h00 e as 17h30 nos dias úteis, havendo isenção de pagamento nas 
restantes horas dos dias úteis e nos fins-de-semana. Outra alteração que vem 
beneficiar a necessidade de estacionamento, por um curto período de tempo junto 
ao centro, será a isenção de pagamento de taxa correspondente, nos primeiros 30 
minutos de utilização, devendo após esse período ser taxado correspondentemente. 
O estacionamento abusivo ou indevido será sancionado através de emissão de 
aviso, ficando o infrator obrigado ao pagamento de uma taxa no Balcão Único do 
Município de Arganil ou através de referência Multibanco, valor este correspondente 

ao valor da taxa máxima de utilização diária de estacionamento.
O estacionamento poderá ainda ser feito em Regime de Estacionamento 

Periódico Sem Reserva de Espaço, que mediante contrato mensal, renovável 
automaticamente por iguais períodos de tempo, possibilita estacionar uma viatura 
ligeira num lugar disponível nos parques de estacionamento de duração limitada, 
de segunda a sexta –feira, dentro do horário de funcionamento, durante um mês, 
mediante o pagamento da respetiva quantia mensal. O regime de estacionamento 
periódico sem reserva de espaço não garante a existência de um lugar disponível.

De acordo com a revisão das taxas de estacionamento, os valores para os 
primeiros 30 minutos de utilização serão de 0,00€; para um período de 45 minutos, 
0,25€; para um período de 60 minutos, 0.35€; ficando as restantes frações de 15 
minutos com o valor de 0,25€. O valor para estacionamento periódico sem reserva 
de espaço terá um valor de 25,00€ por mês.

Inauguração da ligação Chapinheira - Murganheira

Alterações ao Regulamento de Trânsito, Circulação e Estacionamento de Duração 
Limitada do Município de Arganil
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Apresentação do Projeto de Requalificação do Espaço Urbano Público da Vila de Arganil

Foi apresentado publicamente dia 18 de outubro, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, o Projeto de Requalificação do Espaço Urbano Público da Vila de Arganil, 
que pressupõe uma renovação e uniformização do centro histórico da sede de 
concelho, através de candidatura a fundos europeus, no âmbito do Programa Centro 
2020.

A sessão iniciou-se com uma breve explanação da necessidade da requalificação 
das zonas consideradas, pelo Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Ricardo 
Pereira Alves, bem como de todo o processo decorrido entre a aprovação da Área de 
Reabilitação Urbana (ARU) em Assembleia Municipal e apresentação de estratégia 
junto da Autoridade de Gestão do Centro 2020, até à aprovação das candidaturas 
para a Casa das Coletividades e Requalificação do Espaço Público. 

Face às prioridades do Plano de Ação de Regeneração Urbana (PARU), Ricardo 
Pereira Alves explicou que, uma vez devolvido o Teatro Alves Coelho à Santa Casa 

da Misericórdia, por vontade desta entidade, houve uma necessidade de revisão 
das mesmas, tendo passado para primeira e segunda prioridades a Reabilitação do 
Centro Histórico da Vila e a Casa das Coletividades, respetivamente. Desta forma, a 
requalificação do Teatro Alves Coelho, não deixando se ser uma prioridade, passou 
para terceira plano, uma vez que, não tendo a Câmara Municipal de Arganil qualquer 
título sobre o edifício, não há possibilidade de fazer candidatura para comparticipação 
a fundo perdido.

Prosseguindo, Ricardo Pereira Alves justificou a importância que esta 
requalificação tem para o centro histórico de Arganil, referindo que “a última 
intervenção já decorreu há 16 anos e existem hoje fundos europeus para a regeneração 
urbana que apenas podem ser aplicados nas sedes de concelho”, referindo-se à 
especificidade deste Fundo Comunitário que apenas pressupõe requalificação em 
centros históricos, zonas ribeirinhas ou zonas industriais abandonadas.

Praça Simões Dias

Avenida José Augusto de Carvalho
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Nas palavras do Presidente da Câmara, esta reabilitação urbana vem “conferir 
uma maior atratividade ao centro histórico de Arganil, valorizando o seu espaço 
público”, pretendendo levar as pessoas “sobretudo, a comprar no seu comércio 
tradicional”. 

No seguimento da constante melhoria da qualidade de vida dos munícipes, 
resultará desta intervenção, um centro mais dinâmico, uniforme e atrativo, com 
espaços públicos renovados, nos quais as pessoas e a sua segurança e conforto são 
o principal foco.

Como foi anunciado, as obras têm início previsto para o primeiro trimestre de 
2017 e, com um prazo de empreitada de 180 dias, estarão organizadas por zonas, 
de forma a minimizar os transtornos causados pelas mesmas no dia-a-dia dos 
munícipes e turistas.

O projeto e as alterações de que o centro histórico será alvo, foram apresentados 

pelo seu coordenador, Arq.º Bruno Dinis que, segundo mencionou, se apoiaram nos 
resultados do levantamento preliminar, cujas conclusões ditaram a desuniformidade 
e mau estado de passeios, pavimento e mobiliário urbano, colocando algumas vezes 
em risco a segurança e o conforto do peão. Para além destas intervenções, haverá 
ainda uma adaptação dos sistemas de drenagem de águas pluviais, bem como da 
recolha de resíduos urbanos, através da implantação de ecopontos subterrâneos.

Após a apresentação do projeto, houve ainda espaço para esclarecimentos ao 
público e debate, no qual foram ouvidas as sugestões e opiniões principalmente dos 
comerciantes, com estabelecimentos nas zonas alvo de reabilitação. 

O projeto de intervenção de Requalificação do Centro Histórico e da Casa das 
Coletividades foi desenvolvido inteiramente pela equipa técnica da Câmara Municipal 
de Arganil e será financiado, conjuntamente com a Casa das Coletividades, em 1 
milhão e 68 mil euros, por fundos provenientes do Centro 2020.

Avenida das Forças Armadas

Avenida das Forças Armadas

Largo 1º de Dezembro



Oposição - Partido Socialista

Caras e Caros Arganilenses,

Desilusão e frustração é como   se pode  classificar  a  
Assembleia Municipal (A.M.) extraordinária do passado dia 
22 de Outubro.

Quando a bancada do PS na A.M. insistiu na realização 
desta reunião, fê-lo na consciência de que a importância do 
tema do despovoamento e a necessidade de serem consen-
sualizadas medidas de promoção ao desenvolvimento do 
Concelho de Arganil, merecia um debate sério e aprofun-
dado, o qual exigia um espaço de diálogo mais alargado que 
uma Assembleia ordinária não poderia dispensar.

Foi enorme a expectativa em torno desta reunião.  
Contudo, a mesma esfumou-se rapidamente.

Quando este tema devia estar  acima  de  quaisquer  
divergências partidárias, sendo aglutinador de vontades 
e resultasse em conclusões com a convergência possível 
em benefício do futuro do Concelho, eis que a forma como 
a reunião foi organizada tudo mudou, não obedecendo aos 
princípios democráticos e de partilha que estiveram na sua 
génese.

Com efeito, os compromissos assumidos na reunião de 
Junho de 2016 e os decorrentes da reflexão tida na reunião 
do Executivo Municipal de 21 de Junho, não foram cumpri-
dos, antes pelo contrário, foram completamente alterados.

6

De uma reunião que se esperava ser de um 
dia completo, para dar espaço à apresentação de 
propostas e contributos e a uma discussão franca 
e aberta, foi concedida apenas uma hora e meia aos 
Deputados Municipais, com um limite de 5 minutos 
por intervenção! 

Acresce o facto de até ao início da A.M. terem sido 
mantidos em sigilo os nomes dos convidados que se 
deslocariam a Arganil para estimular  a  sessão,  ape-
sar de tal informação ter sido solicitada ao Senhor 
Presidente  da Câmara Municipal na reunião do dia 
18 de Outubro, o qual considerou que a sua divul-
gação seria uma deselegância para com a A.M..

Então e a deselegância tida para com os eleitos 
da A.M.,  que deveriam  ser  os  protagonistas  da  
reunião, aos quais não foi prestado qualquer esclare-
cimento prévio sobre o modelo em que a mesma se 
iria desenvolver? Quais os critérios para os convites 
efectuados? Porque não foram solicitadas proposta 
de nomes aos Deputados Municipais do PS? Foi con-
vidado o nome proposto pelos Vereadores do PS? 
São questões que ainda carecem de resposta.  

Face à oportunidade do tema, insistimos na 
proposta da bancada do PS de que deverá ser agen-
dada nova reunião da A.M. para que o mesmo seja 
debatido e discutido como merece, para mais num 
Concelho com as características do de Arganil.    

Saliente-se que as atitudes descritas não nos 
surpreendem porquanto são recorrentes da parte 
de uma Maioria que não releva a importância da 
Oposição nos Órgãos Autárquicos.

Com efeito, é fácil comprovar através da leitura 
das actas das reuniões do Executivo que a partilha 
de informação por parte  de quem  gere a  Câmara  
Municipal é escassa, mantendo os Vereadores do PS 
à margem de questões fundamentais para o futuro 
do Concelho.

Jamais os Vereadores do PS foram chamados 
a dar contributos  para  o  Orçamento  Municipal.  
Contudo, não nos furtámos a fazê-lo, assumindo as 
responsabilidades que os eleitores nos conferiram, 
lamentando que as propostas apresentadas nunca 
tenham sido aceites pela Maioria no poder.  

São também vários os exemplos de cedência de 
património municipal, sem que tal discussão passe 
pela Câmara Municipal. Não está em causa a decisão 
tomada, mas sim a ausência de comunicação e de 
opinião deste Órgão, que deveria ter uma palavra 
nesta matéria.

São inúmeras as iniciativas realizadas pelo Mu-
nicípio, sobre as quais apenas temos conhecimento 
através da Comunicação Social. Os programas de 
animação das Noites de Verão 2016 ou da Feira do 
Mont’Alto, são os mais recentes exemplos.

Nunca o relatório do cumprimento do Estatuto 
da Oposição foi dado a conhecer  aos  titulares  do  
direito da Oposição, como obriga a Lei!

Em suma, é este o respeito que os eleitos locais 
merecem da maioria do PSD.

Temos esperança que em breve, um novo ambi-
ente político possa resultar num reforço da democra-
cia participativa no nosso Concelho.

Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,

Miguel Ventura
 
João Pedro Pimentel

Equipa de Competição da Escola Munici-
pal de Natação de Arganil distinguida 
nos Prémios Nadador do Ano 2015/16

I Encontro Temático do Conselho Local de 
Ação Social de Arganil “E quando a memória 
nos atraiçoa…” 

A equipa de competição da Escola Municipal de Natação de Arganil foi distinguida, 
no passado dia 30 de Outubro, na Piscina Municipal de Mangualde, pelas classificações 
alcançadas pelos seus nadadores no Prémio Nadador do Ano, prémio que visa distinguir 
os melhores nadadores de cada escalão na época anterior. A Escola Municipal de 
Natação de Arganil foi a Escola/Clube que arrecadou o maior número de distinções, 
mais precisamente 4.

O Conselho Local de Ação Social de Arganil levou a efeito, no passado 
dia 14 de outubro e no âmbito do seu Plano de Ação anual, o I ENCONTRO 
TEMÁTICO, intitulado: “ E quando a memória nos atraiçoa…”, com o 
objetivo de proporcionar um momento de reflexão sobre a temática 
da demência, a prestação de cuidados e a partilha de boas práticas ao 
nível da intervenção. Este encontro decorreu no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Arganil, e contou com a participação, da Dra. Catarina Alvarez, 
e Dra. Ana Margarida Cavaleiro, da Associação Alzheimer Portugal; Dr. 
Ricardo Pocinho, Docente da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de 
Coimbra; Dra. Elisabete Oliveira, Psicóloga e Coordenadora do CLDS 3G 
"Arganil + Inclusiva" e Dr. Marco Pinto, Técnico Superior de Serviço Social 
- Serviço Local de Arganil. Na Sessão de Abertura estiveram presentes, 
o Presidente do Conselho Local de Ação Social de Arganil, Engº Ricardo 
Pereira Alves; e o representante do ACES PIN, Dr. Pedro Almeida e Sousa.
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Novembro

Eventos

1 de Novembro de 2016
Romaria e Feira de Santa Qui-
téria
Pombeiro da Beira

5 de Novembro de 2016
Rally de Arganil
Arganil

11, 12 e 13 de Novembro 2016
Feira Franca de São Martinho 
da Cortiça
São Martinho da Cortiça

 

26 de Novembro de 2016
Feira das Velharias
Fonte de Amandos - Arganil

Ligação Celavisa - En 342 (Sarnoa)

Limpeza no Recinto de Sta. Quitéria - Pombeiro da Beira

Alargamento de Estrada Florestal em Alqueve - Folques

Reabilitação da Captação de Água de Folques

Reparação do pavimento do Campo de Futebol do Grupo Desportivo Vilacovense

Desassoreamento do Rio Alva no Fundo da Ribeira - Fronhas - S. Martinho da Cortiça

Ligação Benfeita - Pardieiros

Ampliação da Rede de Abastecimento de Água ao Picadouro e Travesso - 
Pombeiro da Beira

Manutenção de Troços para o Rally de Arganil

Trabalho para construção de Parque de Resíduos Sólidos Urbanos em Mourísia 
(parceria  com  a União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra e Junta de 
Freguesia de Piódão

Montagem da Feira de S. Miguel, em Secarias

Arganil em Movimento!



Condicionamentos de Trânsito:
(1) Rua Visconde Sanches de Frias: entre o Centro Paroquial de Arganil e o cruzamento com a Rua Dr. Luís Caetano Lobo (Mini-Preço)
(2) Rua Dr. Luís Caetano Lobo: entre o cruzamento (Mini-Preço) até à Fonte da Bica
(3) Rua Frederico de Freitas Simões: em toda a sua extensão
Estarão ainda interditos ao aparcamento, durante todo o dia 5 de novembro, o Parque de Estacionamento do Paço Grande, junto ao Largo do Cruzeiro, assim 

como, o Parque de Estacionamento do Sub-Paço. Em alternativa, poderão os munícipes utilizar o terrado do Paço Grande, onde se realiza a feira semanal ou a 
margem direita da Ribeira de Folques, no Sub-Paço.

O trânsito de acesso à vila de Arganil das povoações de Lomba e Nogueira, pelo Paço Grande será feito alternativamente pela Rua Comendador Cruz Pereira, 
considerando a interdição ao trânsito da Avenida Irmãos Duarte. 


