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Um Enorme Sucesso!

Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia inaugura 2 novas
ETAR’s em Arganil

Foram no passado dia 4 de setembro inauguradas as Estações de Tratamento
de Águas Residuais (ETAR) de Barril de Alva e Folques pelo Ministro do Ambiente,
Ordenamento do Território e Energia, Eng. Jorge Moreira da Silva.
A ETAR de Barril de Alva é uma das quatro estações de tratamento edificadas
pela Águas do Centro Litoral no concelho, nas quais foram investidos 2,8 milhões
de euros e cuja empreitada inclui ainda as unidades de São Martinho da Cortiça, Vila
Cova de Alva e Pomares.
A ETAR de Folques é, a par das ETAR's de Sarnadela, Saíl, Rochel e Cerdeira,
que se encontra em construção, um investimento da Câmara Municipal de Arganil
superior a 245 mil euros.

A construção de 9 novas Estações de Tratamento de Águas Residuais no Concelho é um esforço conjunto e muito significativo da Câmara Municipal e do Governo,
num investimento global, que ascende a três milhões de euros, que concretiza uma
aposta muito clara na área do Ambiente, que assume particular relevância na qualidade de vida dos cidadãos.
Com o apoio do Programa Operacional da Valorização do Território, a conclusão
destas ETAR’s vem contribuir para a melhoria da qualidade das massas de águas
recetoras.

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas distingue Maria do Céu Campos
Maria do Céu Reis André Campos, arganilense há muito emigrada
na cidade de Ravensburg, Alemanha,
foi no passado dia 12 de setembro
agraciada com a medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas,
atribuída pelo Governo, pelas mãos
do Secretário de Estado, Dr. José
Cesário. A sessão que decorreu no
Salão Nobre dos Paços do Concelho
reuniu amigos e familiares desta arganilense que há mais de 40 anos
mantém uma intensa atividade cívica, política e associativa, apoiando a
inserção de muitos cidadãos nacionais.
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Cara(o) Arganilense:
Terminadas as festas do Concelho é o momento oportuno para fazer um balanço. A 34º FICABEIRA e a Feira do Mont’Alto 2015
foram um enorme sucesso, que partilhamos com os expositores, os feirantes e o público, que afluiu ao certame de forma muito significativa.
Estes dias de festa, que vivemos intensamente, ficaram também positivamente marcados pelo anúncio de um conjunto de investimentos no Concelho, no montante global de 12,5 milhões de euros, nas áreas do Ambiente e da Mobilidade, que serão realizados
nos próximos dois anos.
Serão investidos 7,5 milhões de Euros na requalificação da Estrada Nacional 342, no troço Arganil-Côja-Avô-EN230 e 5 milhões
de Euros nos sistemas de abastecimento de água em alta, que constitui uma verdadeira revolução no setor, colocando a qualidade da
água no topo das prioridades do Concelho para os próximos anos.
Encontramos ainda neste Boletim Municipal o conjunto de iniciativas levadas a efeito durante o mês de Setembro, merecendo
uma referência especial as decisões tomadas pela Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, de reduzir a taxa do
IMI em 10%, 15% e 20% para as famílias com, respetivamente, 1, 2 e 3 ou mais dependentes a seu cargo, bem como da devolução aos
Arganilenses dos 5% a que a Câmara Municipal teria direito do total da receita cobrada do IRS no Concelho num montante global de
cerca de 227 000 €, que reforça a ideia de que somos, cada vez mais, um Concelho Amigo das Famílias.

Investimentos de 12,5 Milhões de Euros no Concelho
Poiares Maduro anuncia
Protocolo com Águas do Centro Litoral potencia
revolução no setor do Abastecimento de Água em Alta investimento de 7,5 milhões
de euros na requalificação da
EN 342

Após a inauguração das ETAR’s de Folques e
Barril de Alva, o ministro Jorge Moreira da Silva
presidiu ainda à Sessão Solene de Abertura da
34ª FICABEIRA e Feira do Mont’Alto, onde foi
assinado um protocolo com a Águas do Centro
Litoral, S.A.
Este protocolo visa a integração no sistema
multimunicipal de abastecimento e saneamento
do Centro Litoral e, concretiza na prática, aquilo
que estava plasmado no Contrato de Concessão
celebrado em 2004, ao nível do abastecimento
de água, abrindo assim caminho à realização de

importantes investimentos, na vertente em alta,
por parte da
Águas do Centro Litoral, designadamente, nos sistemas da Alagoa e
Feijoal, que se fundirão num só, com uma única
captação na Alagoa, bem como nos sistemas de
Alqueve, Pomares e Vila Cova de Alva.
A celebração deste Protocolo potencia ainda,
que esta Autarquia possa realizar um conjunto
de investimentos em alta, cujo valor global
atinge os dois milhões de Euros, a efetuar nos
sessenta e três sistemas sob a responsabilidade
da Câmara Municipal, prioritariamente os que já
estão hoje sob a sua gestão e aqueles nos quais
já exista acordo de transferência, com Juntas de
Freguesia e Comissões de Melhoramentos.
Trata-se deste modo, de uma verdadeira
revolução em matéria de abastecimento de água
no Concelho, num investimento global da Águas
do Centro Litoral e da Câmara Municipal, que
ronda os cinco milhões de euros, colocando,
assim, a qualidade e a excelência ambiental no
topo das prioridades da Autarquia, a ser concretizada nos próximos dois anos.

O Ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional,
Dr. Miguel Poiares Maduro, confirmou no decorrer da
sua intervenção na Sessão Solene Comemorativa do
Dia Concelho, a requalificação da Estrada Nacional 342
(EN342).
A intervenção, que será realizada apenas com
verbas do Orçamento de Estado, corresponde a
um investimento de 7,5 milhões de euros, sendo o
concurso público para a obra lançado no próximo mês
de Fevereiro, devendo estar concluída no primeiro
semestre de 2017.
O projeto, da responsabilidade da Infraestruturas de
Portugal (IP), empresa pública que resultou da recente
fusão entre a Refer e a Estradas de Portugal, era uma
velha aspiração dos Arganilenses, muito reivindicada
pela Câmara Municipal liderada por Ricardo Pereira
Alves.
Esta intervenção beneficiará a ligação Arganil - Côja
- Avô, num itinerário de cerca de 25 Km.
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FICABEIRA e Feira do Mont’Alto 2015 reforçam competitividade do
Concelho

Realizou-se, de 4 a 8 de setembro, mais uma edição da FICABEIRA - Feira In-

Com um cartaz pautado pela animação e entretenimento, atraiu como de cos-

dustrial, Comercial e Agrícola da Beira Serra e da secular Feira do Mont’Alto que, tume, milhares de visitantes, o que vem confirmar o sucesso deste certame ano
ano após ano tem mostrado o que de melhor e mais autêntico há na região da Beira após ano.
Serra.

Com inauguração oficial no dia 4 de setembro, decorreu nos Paços do Concelho a

Assumindo-se uma grande montra daquilo que se faz no concelho e região, nos sessão solene que deu início à 34ª edição deste certame, presidida pelo Ministro do
sectores industrial comercial e agrícola, dá ainda a conhecer o trabalho desen- Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Eng. Jorge Moreira da Silva.
volvido pelas associações e coletividades locais.

Museu do Rally
A aventura começa aqui!

O Município de Arganil proporcionou gratuitamente ao público, entre os dias 4 e 8 de setembro no recinto da 34ª FICABEIRA, a experiência de viver emoções fortes
e sentir a adrenalina caraterística das provas de rally, através da instalação de 3 simuladores.
Esta ação intitulada: “Museu do Rally, a aventura começa aqui!” está enquadrada na criação do Museu do Rally, que brevemente será instalado na Cerâmica Arganilense e deixa assim antever as experiências a disfrutar naquele que será o único museu do mundo dedicado exclusivamente a esta modalidade.
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Arganil – Um Concelho Amigo das Famílias:
Autarquia aprova a redução do Imposto Municipal
sobre Imóveis
As famílias arganilenses com filhos vão beneficiar de uma redução na taxa do o número de dependentes que integram o agregado familiar na declaração anual
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), já a partir do próximo ano. Trata-se de uma do IRS.
proposta do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Ricardo Pereira Alves,
aprovada pelo executivo municipal na reunião realizada em 1 de setembro.

A esta medida de apoio às famílias acresce, também, a decisão de prescindir da
participação variável de 5% no IRS. Efetivamente, a Câmara Municipal de Arganil

Nesta sequência, os agregados familiares arganilenses vão beneficiar de uma deliberou também, por unanimidade, prescindir da totalidade do IRS a que teria
redução do IMI, que será de 10 por cento para os agregados com um dependente, direito; o que equivale a dizer que entregará aos cidadãos com domicílio fiscal no
de 15 por cento para os casos de dois dependentes e de 20 por cento para as concelho de Arganil 5% do IRS pago ao Estado.
famílias com três ou mais dependentes.

Neste caso do IRS justifica-se referir que se trata de renovar a decisão tomada

Trata-se de uma medida que potencia a atratividade do concelho Arganil e que nos dois anos anteriores, que permitiu que os arganilenses tenham já este ano
terá consequências diretas na qualidade de vida das pessoas e no dinheiro que as recuperado 5% do IRS que pagaram em 2014. Apesar de implicar um esforço fifamílias terão disponível para fazer face às suas necessidades. E é, fundamental- nanceiro significativo para a autarquia, traduzido numa redução de receita de
mente, uma medida de incentivo à natalidade.

aproximadamente 227.000,00 Euro, a Câmara Municipal entende que o mesmo é

A redução da taxa do IMI será realizada automaticamente pela Autoridade absolutamente oportuno no âmbito das políticas municipais de apoio às famílias
Tributária e Aduaneira, com base na deliberação da autarquia e tendo em conta e à natalidade.

Oposição
Partido Socialista

Caras(os) Concidadãs(os),
Durante a última Ficabeira, Arganil recebeu a
visita de dois membros do actual Governo cuja presença foi marcada por anúncios de várias intervenções da Administração Central no nosso Concelho.
Sempre que a nossa terra beneficia de investimentos que, legitimamente, há muito vem reclamando, cumpre-nos saudar tais decisões porque,
apesar do seu atraso, vêm contribuir para a
melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos.
Como temos vindo a afirmar, colocamos os
interesses do Concelho no topo das nossas prioridades.
Contudo, não podemos deixar de estranhar
o timing com que as mesmas foram divulgadas, a
menos de um mês das eleições legislativas, o que
não deixa de levantar duvidas quanto à sua
efectiva concretização dentro dos prazos que foram
anunciados.
Não esqueçamos que, concretamente em
relação à intervenção na E.N. 342 entre Arganil,
Coja e Avô/E.N.230, este foi tão só o quarto anúncio
formal de que as obras se iriam iniciar, primeiro em
2014, depois em 2015, sendo que a ultima infor-
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mação aponta para a abertura do concurso em 2016
e conclusão das obras em 2017, bem a tempo das
próximas eleições Autárquicas.
Os Arganilenses não aceitam mais adiamentos
desta obra!
As últimas intervenções na rede viária do Concelho e Região (continuidade do IC6 até ao Poço do
Gato, pavimentação da ligação Lousã-Góis-Arganil,
estrada Sarzedo-Moita da Serra, nova ponte de Côja,
entre outras) remontam a Governos do PS, embora
saibamos reconhecer que não foram efectuados todos os investimentos previstos e que tanta falta ainda fazem para a promoção do seu desenvolvimento
económico e social.
Já somos demasiadamente castigados pelos esquecimentos que nos têm sido impostos, para que
sejamos continuadamente enganados com expectativas que teimam em se concretizar, sob pena de
se agravar a falta de confiança dos eleitores nos
actores políticos.
Para ganhar votos e eleições não pode valer tudo.
Sob pena de desvalorizar as próprias iniciativas
e os objectivos meritórios que pretendem alcançar,
a sua realização em datas próximas de importantes

actos eleitorais pode conduzir a naturais interpretações enviesadas, já que serão sempre associadas
a outras intensões que, eventualmente, não estarão
na mente dos respectivos promotores.
Estamos em crer que não terá sido a proximidade com as eleições legislativas que esteve na
base da marcação para o passado dia 19 de
Setembro do interessante e louvável VIII Passeio
“Idosos em Movimento”, organizado pela Câmara
Municipal de Arganil em estreita colaboração com
as IPPS e que possibilitou a vivência de um dia
diferente a várias centenas de idosos do Concelho,
que assim tiveram a oportunidade de conhecer
novas realidades e divertir-se em conjunto com os
seus pares.
Esta foi uma acção que nos seus primeiros anos
ocorreu durante os meses de Maio ou Junho, sendo
que apenas em 2014 se realizou no mês de Setembro, pelo que não poderá deixar de estar imune a
leituras distintas.
Impõe-se um cuidado adicional na preparação
destas acções, com as quais, naturalmente, os
Vereadores do PS concordam e apoiam, sob pena
de perder a sua verdadeira essência e o espirito
solidário e fraterno que está na génese do seu desenvolvimento.
Os cidadãos deste Concelho, jamais consentiriam ser instrumentalizados por qualquer poder,
central ou local, por isso, acreditamos
que situações como as descritas não passaram de
meras coincidências temporais!
A todas e todos um cumprimento afectuoso.
Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,
Miguel Ventura
João Pedro Pimentel

Município de Arganil distinguiu três
entidades desportivas no Feriado Municipal
Realizou-se no passado dia 7 de setembro,

Outubro
Eventos
1 de Outubro, 21h30

Concerto Orquestra Passo por Compasso - “Dia Mundial da Música”
Praça Simões Dias - Arganil

feriado municipal, a já habitual Sessão Solene
Comemorativa do Dia do Concelho.

7 de Outubro

Nesta sessão têm sido distinguidos, ano

Rally de Portugal Histórico

após ano, entidades e personalidades que pelo

Cerâmica Arganilense - Arganil

seu trabalho, esforço e dedicação, honraram
e dignificaram o concelho de Arganil. Este ano,

17 de Outubro, 21h30

presidida pelo Ministro-Adjunto e do Desen-

Encontro de Tunas do Concelho

volvimento Regional, Dr. Miguel Poiares Ma-

Praça Simões Dias - Arganil

duro foram agraciados com a medalha de prata
do desporto, três entidades desportivas que
viram reconhecido o seu trabalho, entrega e ex-

18 de Outubro, 08h30

Novos Trilhos da Natureza
Caminhada por S. Martinho da Cortiça

celentes resultados obtidos durante o corrente
ano.
Assim,

foram

distinguidos

o

Encontro no Parque Verde Urbano do SubPaço - Arganil

Grupo

Desportivo e Cultural de S. Martinho da Cortiça
que se sagrou Campeão Nacional de Futsal
do INATEL na época 2014/2015, ao vencer
por 2-1, o Grupo Desportivo “Os Machados
de Faro”, juntando assim este título aos já

24 de Outubro, 9h30
Feira de Velharias

Fonte de Amandos - Arganil

conquistados títulos de Campeão Distrital e
Regional em Abril e Maio, respetivamente; o
Clube Operário Jardim do Alva (C.O.J.A.) cuja
Equipa de Iniciados venceu em 14 de junho,
a Taça de Encerramento da Associação de

24 de Outubro, 9h30
Feira Arganil+Agrícola

Mercado Municipal - Arganil

Futebol de Coimbra, no respetivo escalão,

Cinema

ao disputar e vencer por 2-1, a final com a
Associação Desportiva Cultural e Recreativa
Vateca de Paião, Figueira da Foz, no Campo
do Calvário em Souselas e, os atletas da

2 de Outubro, 21h30

Academia Portuguesa de Kempo e Artes

Auditório da Cerâmica Arganilense

de Combate, que sob a orientação do arganilense, Miguel Dias participaram no dia
25 de julho no International Kempo Champioships, em Dublin, conseguindo alcançar
5 medalhas de primeiro lugar, 3 medalhas

“Vontade de Vencer - Anselmo Ralph”

9 de Outubro, 21h30
“Hitman”

Auditório da Cerâmica Arganilense

de segundo lugar e 4 medalhas de terceiro
lugar.
As medalhas foram entregues pelo
Ministro Poiares Maduro ao vice-presi-

16 de Outubro, 21h30
“Evereste”

Auditório da Cerâmica Arganilense

dente do Grupo Desportivo e Cultural de
S. Martinho da Cortiça, António Costa; ao
presidente do C.O.J.A., Eng. Rui Dinis e ao
Professor de Kempo e Artes de Combate,
Miguel Dias, respetivamente.

18 de Outubro, 16h00

“A Ovelha Choné: o filme”

Auditório da Cerâmica Arganilense

Pretende a Câmara Municipal com este
voto de louvor, não apenas enaltecer os
feitos alcançados, mas também estimular

23 de Outubro, 21h30

e incentivar outras Associações / Clubes

Auditório da Cerâmica Arganilense

Desportivos a darem o seu melhor, pro-

“Perdido em Marte”

curando desenvolver a sua missão de uma
forma consciente e competente, prestando assim a função educativa, formativa e
desportiva nas comunidades em que estão

30 de Outubro, 21h30
“Black Mass: Jogo Sujo”

Auditório da Cerâmica Arganilense

inseridas.
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II Feira Quinhentista de Côja

No passado dia 13 de setembro, Côja vestiu-se mais uma vez a rigor para
acolher a 2ª edição da Feira Quinhentista.
Entre barraquinhas de comes e bebes e artesanato local, estiveram ainda a animar esta feira a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Coja, que anunciou o início
do certame, o grupo de teatro “Os Gorgulhos”, de Anceriz com um excerto da peça
“Bonifácio, o Sultão” e a Companhia de Teatro Viv’Arte, que recriou o ambiente de
uma feira de há 500 anos.
Num ambiente de festa e grande convívio, foi notório o envolvimento de todas
as associações e comércio desta vila que, quer com as suas barraquinhas ou
decoração de montras, muito contribuíram para o sucesso do evento.

Aldeias do Concelho de Arganil
terão reforço de rede móvel

8ª edição do “Idosos em
Movimento” em visita à
Quinta da Malafaia

No passado dia 19 de setembro, a Câmara Municipal de Arganil realizou mais
uma ação “Idosos em Movimento”, proporcionando a cerca de 350 utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Misericórdias concelhias e seus representantes, uma visita à Quinta da Malafaia, em Esposende.
Foi com grande entusiasmo que os utentes participaram num Arraial Minhoto,
disfrutando das tradições gastronómicas, populares, culturais e etnográficas da
região do Minho.
A todos foi servido um magnífico almoço e um cartaz de animação que incluiu
um espetáculo de revista, danças e cantares à moda do Minho, música popular portuguesa e marchas populares, que desafiou até os mais relutantes a participarem
na festa.
Foi um dia inesquecível e de franca confraternização, que fortaleceu laços de
afeto e de sociabilidade, conjuntamente com velhos conhecidos e amigos da mesma
geração.

Município de Arganil participou no
Dia Europeu Sem Carros

Foi assinado no dia 23 de setembro um protocolo de parceria entre o Município
de Arganil e a Vodafone Portugal – Comunicações Pessoais, S.A., que visa a cobertura e reforço da rede móvel em localidades do concelho que dela carecem.

O Município de Arganil participou no dia 22 de setembro, em mais um Dia

Considerando a importância das tecnologias de informação e comunicação como Europeu Sem Carros (DESC) integrado na Semana Europeia da Mobilidade 2015.
Assim, pelo nono ano consecutivo e com o intuito de alertar todos os munícipes
fator de interesse público e de dinamização da economia digital, esta intervenção

potenciará, às populações locais mais recônditas, a acessibilidade a bens e serviços, para a importância das questões ambientais e valorização do espaço público, foi
o que, consequentemente, se traduzirá num reforço da sua competitividade no restrito o trânsito a veículos motorizados no Largo Padre Manuel Vasconcelos Costa
contexto regional.

Delgado e Largo Augusto Oliveira Coimbra.

