
ARGANIL
BOLETIM MUNICIPAL

JA
N

EI
RO

/ 
20

17
in

fo
m

ai
l

Rating da Marktest

Arganil é um dos Concelhos 
com melhor qualidade de 
vida do país



2

FICHA TÉCNICA

Edição:
Câmara Municipal de Arganil

Design:
Câmara Municipal de Arganil
Nº de Registo de Depósito Legal
394208/15

Fotografia:
Câmara Municipal de Arganil

Tiragem: 6000 exemplares

Distribuição Gratuita

Custo da Edição: 
0,13  € por exemplar2

A Biblioteca Municipal de Arganil comemorou no passado dia 4 de dezembro 
20 anos de existência, 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 onde instalaria a nova Biblioteca. Disponibilizando novos serviços 
à população, numa linha de modernidade, surgiu com o objetivo primordial de 
aumentar o nível de literacia dos Munícipes do Concelho de Arganil. Ao longo destes 
20 anos, têm sido então desenvolvidos vários programas de promoção da leitura a 
par de outras tantas atividades culturais.

As comemorações desta importante data, realizaram-se entre os dias 4 e 7 de 
dezembro de 2016, pretendendo evocar o caminho percorrido, com a preocupação 
de tocar várias áreas, que ao longo dos anos têm sido preocupação constante nos 
programas de dinamização da Biblioteca. Para tal contou-se com um programa 
diversificado de encontros com escritores, palestras, exposições, apresentações 
de livros e do roteiro de arte do concelho e espetáculos musicais, onde as crianças 
foram presença assídua em todas as atividades.

Biblioteca Municipal de Arganil comemorou 20 anos com abrangente programa 
cultural



Cara(o) Arganilense:

Neste primeiro Boletim Municipal de 2017 analisamos a situação do Concelho em diferentes áreas. Somos, com muito 
orgulho, segundo a Marktest, um dos Concelhos com melhor qualidade de vida do País.

Revisitamos o 20º Aniversário da Biblioteca Municipal Miguel Torga, um dos dos investimentos a realizar na área do Am-
biente, as atividades que decorreram durante a quadra natalícia, sem esquecer a visita pastoral do Reverendíssimo Bispo de 
Coimbra, D. Vírgilio Antunes, que tanto nos honrou.

Fazemos ainda a antevisão do Portugal Motorsport Awards, que pela primeira vez acolhemos em Arganil.

Neste início de 2017 desejo a todos um ano pleno de sucessos pessoais e profissionais!
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A candidatura submetida pelo Município de Arganil ao Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR) para a Rede de 
Saneamento de São Martinho da Cortiça foi aprovada.

O objeto da intervenção visa o fecho do Sistema de Saneamento de Águas 
Residuais de São Marinho da Cortiça, através da execução de soluções para coleta 
e transporte de águas residuais provenientes das localidades de São Martinho da 
Cortiça, Vale do Moinho e Vale Matouco, incluindo sistemas gravíticos e elevatórios, 
que possibilitam o encaminhamento das mesmas para a Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) de São Martinho da Cortiça.

A execução desta obra tem subjacente a desativação da fossa sética atualmente 
existente em São Martinho da Cortiça e a implementação de redes de drenagem 
de águas residuais em Vale do Moinho e Vale Matouco, localidades que atualmente 
não dispõem desta infraestrutura básica, sendo servidas ainda por fossas séticas 
individuais, que serão entretanto desativadas.

Esta empreitada, cujo o valor ascende a 601.622,24 €, sendo 85% compartipados 
pelo POSEUR, irá servir um total de 372 habitantes, em 144 fogos habitacionais.

Aprovada candidatura POSEUR no valor de 601.622,24 €, para a Rede de 
Saneamento na Freguesia de S. Martinho da Cortiça

A Câmara Municipal de Arganil celebrou um protocolo com a TRANSDEV, do 
qual surgiu um serviço de transporte para o Piódão aos domingos, sendo que o 
autocarro parte de Arganil ás 10h00 e regressa do Piódão às 16h00, no horário de 
inverno e às 17h00 no horário de verão.

Com efeito, o Município de Arganil oferece aos primeiros 10 interessados que 
efetuem a sua inscrição (através do número de telefone 235 200 150 ou do e-mail 
portal.municipal@cm-arganil.pt, indicando nome, número de telefone e morada) 
numa viagem de ida e volta a esta Aldeia Histórica e ex-libris da Serra do Açor.

Esta reserva é limitada às primeiras 10 inscrições e começará já a partir do 
primeiro domingo de Janeiro.
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Arganil ocupa o 54º lugar no rating da Qualidade de Vida da Marktest
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TAXA DE COBERTURA DAS IMPORTAÇÕES PELAS EXPORTAÇÕES (FONTE: MARKTEST) 33º LUGAR A NÍVEL NACIONAL

DORMIDAS NOS ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO TURÍSTICO POR MUNICÍPIO (FONTE: INE)

PROPORÇÃO DE DESEMPREGADOS PER CAPITA (FONTE: MARKTEST) 
77 º LUGAR A NÍVEL NACIONAL

TURISMO

DINAMISMO ECONÓMICO 

CAPACIDADE DE ALOJAMENTO NOS ESTABELECIMENTOS
HOTELEIROS POR 1000 HABITANTES (FONTE: INE)

59º LUGAR A NÍVEL NACIONAL

DORMIDAS EM ESTABELECIMENTOS DE ALOJAMENTO
TURÍSTICO POR 100 HABITANTES (FONTE: INE)

76º LUGAR A NÍVEL NACIONAL
20

05

20
05

20
15

20
15

42,8 305,8

8,9 74

262º

AR
GA

N
IL

99º

208º

117º
130º

6º

132º
150º

241º

33º

227º

148º

77º

71º

263º

230º 232º

76º

142º

CANTANHEDE COIMBRA CONDEIXA
A -NOVA

FIGUEIRA
DA FOZ

GÓIS LOUSÃ MIRA MIRANDA
DO CORVO

MONTEMOR
O-VELHO

OLIVEIRA
DO HOSPITAL

O CONCELHO DE ARGANIL DEMONSTROU A MAIOR EVOLUÇÃO AO NÍVEL DA PROPORÇÃO DE DESEMPREGADOS 
PER CAPITA DO DISTRITO DE COIMBRA.

PAMPILHOSA
DA SERRA

PENACOVA PENELA SOURE TÁBUA VILA NOVA
DE POIARES

AN
O 

20
13

AN
O 

20
15

11.197

AR
GA

N
IL27.197

526.235

8.360

246.345

4.165

23.233

30.454

3.868

35.092

18.036 17.663

1.614

CANTANHEDE COIMBRA CONDEIXA
A -NOVA

FIGUEIRA
DA FOZ

GÓIS LOUSÃ MIRA MIRANDA
DO CORVO

MONTEMOR
O-VELHO

OLIVEIRA
DO HOSPITAL

PAMPILHOSA
DA SERRA

PENACOVA PENELA

SE
M

 D
AD

OS
 A

N
AL

IS
AD

OS

SE
M

 D
AD

OS
 A

N
AL

IS
AD

OS

SE
M

 D
AD

OS
 A

N
AL

IS
AD

OS

SE
M

 D
AD

OS
 A

N
AL

IS
AD

OS

SOURE TÁBUA VILA NOVA
DE POIARES

COMPARATIVO DO DISTRITO DE COIMBRA

COMPARATIVO DO DISTRITO DE COIMBRA



Oposição - Partido Socialista

Caras(os) Concidadãs(ãos),

Esta é a época propícia para se efectuar o  tradicional 
balanço do Ano que finda.

Naturalmente que, enquanto cidadãos com ambição 
e com a pretensão de alcançar mais e melhor para  o  seu  
território, nunca estamos completamente satisfeitos, em-
bora saibamos compreender a existência de dificuldades e 
de constrangimentos que, muitas vezes, impedem a concre-
tização de todos os desejos.

Por outro lado, reconhecemos que foram desenvolvidas 
algumas iniciativas que vão no caminho que defendemos 
para o Concelho de Arganil e com as quais concordamos e 
nos associámos na devida altura. Mas isso tem sido tema 
nas restantes páginas dos Boletins Municipais.

Em nossa opinião, para o Concelho de Arganil o ano 
2016 poderia, e deveria, ter sido diferente, ou seja, criando 
condições que garantissem mais prosperidade, desenvolvi-
mento e solidariedade,   com   um maior envolvimento de 
Instituições e Cidadãos.

Este ano fica marcado negativamente pelo indesejável 
processo que envolve a recuperação do Teatro Alves Coelho, 
o qual em nada dignificou o Município que ao não cumprir 
os compromissos assumidos em    2008,  foi  obrigado  a 
devolver o imóvel ao proprietário em muito pior estado que 
o encontrou. 

Lamentamos que este património Arganilense 
continue ao abandono, não se  perspectivando  
quando  será intervencionado e  lhe  seja  devolvido   
o  esplendor de outros tempos. 

Não nos podemos esquecer que, por falta de um 
diálogo  construtivo em favor deste equipamento 
cultural, não  foram aproveitados os recursos que 
poderiam ter sido alocados à sua recuperação, os 
quais de uma forma apressada irão ser aplicados 
na requalificação  urbana  da vila  de  Arganil,  cuja  
prioridade não é tão premente.

Importa salientar que a aplicação as verbas do 
PARU também poderiam ter sido destinadas à recu-
peração de outros imoveis municipais que continuam 
ao abandono e que em nada dignificam o centro da 
vila, ou à beneficiação das ruas que dão acesso ao 
Bairro do Hospital, como oportunamente alertámos. 

2016, também não foi o ano da criação do Museu 
do Rali, apesar de no início do ano terem sido criadas 
expectativas com a realização de uma exposição que 
merecia outro impacto, se ouvidas outras opiniões. 
Aliás, ainda se aguardar pelo respectivo projecto de 
execução, o qual se espera possa demonstrar qual a 
sua filosofia e como alcança a sua sustentabilidade.

Sustentabilidade que não existe no projecto da 
Cerâmica Arganilense. Excluindo as piscinas mu-
nicipais, nada do que estava plasmado no respectivo 
plano  de negócios foi cumprido. 

Aliás,  este  é um equipamento, “o  maior inves-
timento municipal alguma vez feito em Arganil”, que 
nem passados 4 anos após   a   sua  inauguração,
inexplicavelmente  está encerrado há mais de   5  
meses para correcções estruturais. Nem piscinas, 
nem auditório, nem cinema, nem Museu. Apenas 
uma inadequada e desconfortável sala de refeições!

Ao nível das propostas dos Vereadores do PS não 
houve qualquer mudança de atitude:

O Programa Arganil Investe Mais não apresen-
ta qualquer  execução, pois como dissemos não se 
adequa à realidade do tecido empresarial do nosso 
Concelho;

Os jovens estudantes do ensino superior oriundo 
de famílias carenciadas continuam a não beneficiar 
de qualquer apoio do seu Município;

A  nível social, excluindo a acção social escolar, 
estamos bem longe do desejável;

O Orçamento Participativo, uma realidade em 
muitos Municípios, continua a ser desprezado em 
Arganil, não se promovendo uma cultura de maior 
participação cívica da população;

Tal como em 2009 e 2013, estamos em crer que 
também  2017 será um ano de  concretizações  de  
alguns   dos   projectos   que   há  muito  enchem  
o  Orçamento Municipal mas que continuam esque-
cidos! Será o caso da estrada Coja- Barril de Alva- 
E.N.242 ou da Zona de Lazer das Fronhas? A bem do 
Concelho esperamos que sim.

Que    o    próximo  ano  possa  efectivamente  
corresponder à execução de projectos fundamentais 
para o bem-estar de toda a população do Concelho 
de Arganil, embora não nos esqueçamos que há mui-
to deveriam estar realizados, o que acarreta graves 
prejuízos para o dia-a-dia dos Cidadãos.

Formulamos votos de que 2017 seja o Ano em 
que a esperança a todos seja devolvida e que este 
passe a ser um Concelho mais solidário e mais justo.

Os Vereadores do PS,
Miguel Ventura e João Pimentel
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D. Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra, em visita 
pastoral ao concelho de Arganil

Mercado de Natal animou Praça Simões Dias

Loja Social de Arganil reforça apoio às famílias carenciadas no Natal
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Janeiro

Eventos

14 de Janeiro de 2017

Ideias com futuro – CLDS 3G

Multiusos da Cerâmica Arganilense

21 de Janeiro de 2017

Portugal Motorsport Awards

Multiusos da Cerâmica Arganilense

28 de janeiro de 2017

Feira de Velharias
 
Fonte de Amandos

 

D. Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra, visitou 
o concelho de Arganil, num périplo que iniciou no dia 3 de No-
vembro, pelas Paróquias que integram a Comunidade Interparo-
quial da Serra do Açor e Vale do Alva e que terminou no dia 4 de 
dezembro, depois da visita às Paróquias da Comunidade Interpa-
roquial do Baixo Concelho.

Sob o lema “Proximidade – Comunhão e Serviço”, esta visita 
pastoral  incidiu  essencialmente no contacto com as pessoas, 
instituições e associações às quais D. Virgílio deixou uma palavra 
carinhosa de esperança, alento e fé. 

Durante a sua visita ao Baixo Concelho, o Bispo de Coim-
bra foi recebido nos Paços do Concelho, pelo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, Eng.º Ricardo Pereira Alves e seus vere-
adores, na presença de colaboradores da Câmara Municipal e 
representantes de outras entidades que, atentamente, ouviram 
as palavras encorajadoras de D. Virgílio.

O périplo continuaria até ao dia 4 de dezembro, dia do en-
cerramento da visita pastoral ao concelho  de  Arganil,  o qual 
se realizou na Cerâmica Arganilense, com a celebração solene da 
Eucaristia. 

O CLDS 3G Arganil + Inclusiva realizou nos passados dias 
16, 17 e 18 de dezembro, no âmbito da promoção e divulgação 
de produtos regionais e locais, um Mercado de Natal, na Praça 
Simões Dias.

Entre iguarias gastronómicas e artesanato, a presença do Pai 
Natal e seus ajudantes foram uma constante na animação dos 
mais pequenos, bem como o foram, todos os espetáculos mu-
sicais que decorreram durante os três dias de realização, onde 
estiveram os grupos Spaghetti Tree, a Escola de Música Pauta 
em Movimento, o Quinteto de Metais da Filarmónica Pátria Nova 

de Coja, Marta Tojal e Inês Luzio através de um gracioso recital 
de Piano e Eufónio, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho e, a encerrar, a Tuna Popular de Arganil.  

Para além da constante animação musical este mercado 
contou também com a sessão de leitura “Conto de Natal”,  na 
casinha do Pai Natal criada para o efeito e alguns workshops de 
culinária,  nomeadamente  com  o  muito  acarinhado  ex-concor-
rente do Master Chef Júnior, Pedro Jorge, com receitas típicas do 
Natal e Vera Soares, que dinamizou a sessão de Cupcakes.

A iniciativa insere-se num conjunto 
vasto de apoios que o Projecto “Arganil 
Solidária” vem desenvolvendo através das 
várias valências da Loja Social.

Assim, durante estas duas últimas 
semanas foram entregues cabazes a 46 
famílias carenciadas do concelho.

As famílias apoiadas foram definidas 
pelos Técnicos das entidades que, de mo-
mento, se encontram na administração 
da Loja Social, em  articulação  com  os 
Técnicos Gestores de Processo, tendo em 
conta os critérios definidos em regula-
mento próprio e privilegiou famílias com 
crianças e jovens, em articulação com a 
Rede Social local.

Os cabazes, para além de bens de 
primeira necessidade, continham produ-
tos característicos da época natalícia, 
como o tradicional bacalhau, entre outros.

Mas este reforço só foi possível, 
graças aos bens alimentares angariados 

nas campanhas promovidas pelo Agru-
pamento de Escolas de Arganil, pelos Es-
cuteiros, pela Juventude Social Democrata 
local e pelo contributo do CLDS 3G, através 
da Entidade Executora da Parceria – Asso-
ciação Passo a Passo, no âmbito do Eixo II.

O Agrupamento de Escolas de Ar-
ganil, através do Projeto de Educação 
para a Saúde promoveu uma caminhada 
solidária intitulada  “Caminhar … por  ti e  
pelos  Outros” em todas as escolas que, 
para além de ter como principal objetivo 
a angariação de bens alimentícios para 
a Loja Social de Arganil, pretendeu tam-
bém incutir  e  disseminar valores como 
a partilha, a generosidade e fraternidade, 
aliados à prática da actividade física, an-
gariando um total de 651,937 Kg de bens 
alimentícios. Os Escuteiros entregaram 
129 latas de atum e a Juventude Social 
Democrata local doou vários géneros ali-
mentares obtidos na sua campanha, a que 

deram o nome de “Não deixes que esta 
caixa fique vazia”.

Também a Câmara Municipal atribuiu 
uma verba significativa, que foi aplicada 
na compra de produtos que estavam em 
falta e que, assim, enriqueceram todos os 
cabazes de igual modo.

Realçarmos ainda o contributo da 
Associação Passo-a-Passo, Conferência 
S. Vicente de Paulo e da ADRA – Igreja 
Adventista, tanto em bens alimentares, 
como no exercício do voluntariado em prol 
da Loja Social, bem como anónimos que 
fazem a Loja Social servir ainda melhor 
aqueles que mais precisam.

Contribuimos assim, todos juntos, 
para um Natal mais feliz para os social-
mente mais desprotegidos.

D. Virgílio do Nascimento Antunes, Bispo de Coimbra e Conde 
de Arganil por inerência, não deixou ninguém indiferente à sua 
passagem e dando por encerrada a sua visita, agradeceu a hos-
pitalidade de todos e considerou que “o mais importante desta 
visita não são as palavras, é o que sentimos, o que vivemos uns 
com os outros e o que fica.”



Arganil, considerada a “catedral” dos Ralis e referência automobilística nacional, 
receberá, no dia 21 de janeiro de 2017, na Cerâmica Arganilense, a 4ª edição do 
evento Portugal Motosport Awards, realizado até então na Curia.

Depois de alguns anos de paragem,   regressa   assim  em  grande  a  festa  
do  Desporto Automóvel, que promete manter as características e emoções das an-

teriores edições e que, reunirá, num são convívio, apaixonados, praticantes e pa-
trocinadores do automobilismo nacional, num evento que distingue ainda person-
alidades que de alguma forma contribuíram para a evolução e prestígio do Desporto 
Automóvel Português.

Após a interrupção devido a trabalhos de correção de anomalias e retificação de 
alguns equipamentos, a Piscina Municipal de Arganil está a partir do dia 9 de janeiro 
de 2017 em condições de voltar a servir a comunidade, procurando dar continuidade 
à qualidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido   nesta  infraestrutura 
desportiva.

Relembramos que a Piscina Municipal funciona em horário alargado, de segunda 
a sexta entre as 10h00 às 20h30 e aos sábados das 9h30 às 13h30 e das 15h30 às 
18h30 e oferece as atividades de Adaptação ao Meio Aquático para Crianças, Adultos 
e Idosos; Natação Adaptada; Natação Livre; Natação para Bebés; Aperfeiçoamento 
das Técnicas de Nado e Hidroginástica; cujas inscrições se mantêm abertas, medi-
ante vaga.

Cerâmica Arganilense recebe a 4ª edição 
do Portugal Motosport Awards


