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Piódão acolheu
lançamento nacional



Depois de, no ano transato, ter subido 87 posições 
no ranking e ter alcançado a 54ª posição, surge este ano 
e pela primeira vez, no lugar 49º do ranking nacional do 
Índice de Transparência Municipal (ITM), num ano em 
que a média geral do desempenho dos 308 municípios 
subiu e cuja média de pontuação foi de 52 pontos.

Com uma pontuação ITM de 74,18 pontos numa 
escala de 0 a 100, o Município de Arganil é apenas 
ultrapassado, na Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra, pelos municípios de Miranda do Corvo 
(14º), Oliveira do Hospital (21º) e Cantanhede (35º).

Os dados foram revelados pela TIAC – Transparência 
e Integridade Associação Cívica, representante 
portuguesa da rede global Transparency International, 
cuja edição deste ano contou com a participação do 
GOVCOPP – Unidade de Investigação em Governança, 
Competitividade e Políticas Públicas da Universidade 
de Aveiro, que coordenou a recolha de dados.

O Índice de Transparência Municipal (ITM) baseia-
se, desde 2013, no levantamento da informação de 
interesse público disponível nos portais (sites) dos 308 
municípios, segundo 76 indicadores, agrupados em 
áreas.
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Arganil entre os 50 Municípios mais transparentes do País

O Município de Arganil surge no 54º lugar nacional, resultado de um estudo levado 
a cabo pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN), que incidiu sobre 
a equidade do acesso das famílias portuguesas à água, através da análise de todos 
os tarifários em vigor nos 308 municípios portugueses, bem como, da análise da 
eficácia dos tarifários familiares para atenuar a discriminação associada à dimensão 
familiar.

No que respeita à região de Coimbra, o Município de Arganil surge, na 4ª posição 
do distrito e em 1º lugar na região da Beira Serra. 

Estudo da água: Município de Arganil 
reforça o seu estatuto de “Município 
amigo das famílias”

A Escola Básica e Jardim de Infância de São Martinho da Cortiça destacaram-se 
no peso recolhido em equipamentos e pilhas em fim de vida, na primeira fase da 9ª 
Edição da Geração Depositrão, que a par das escolas: Jardim de Infância de Casais de 
São Clemente e EB1 de Lamas (Miranda do Corvo) foram as que mais contribuíram 
para que o distrito de Coimbra ocupe, no contexto nacional, a 3ª posição no ranking 
de maior peso recolhido. Esta campanha da  European Recycling Platform Portugal 
é implementada em parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa através do 
programa Eco-Escolas.

Escola Básica/Jardim de Infância de São 
Martinho da Cortiça destacam-se na 9ª 
Edição da Geração Depositrão

Pontuação ITM (%)

Projetos de iniciativa municipal aprovados,
no território da CIM-RC, por Concelho

Os restantes Municípios  da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra não dispõem de qualquer projeto aprovado por iniciativa municipal no programa Centro2020



Cara(o) Arganilense,

O Concelho de Arganil acolheu o lançamento das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias, que teve como pano de fundo o 

Piódão, num momento de clara promoção e afirmação do nosso território!

Em Fevereiro, foi apresentado o Plano de Mobilidade para 2017, que contempla um investimento de quase  

1,54 Milhões de Euros na requalificação da rede viária municipal; foi também anunciado que o Concelho será totalmente 

coberto por Fibra Ótica até ao final do próximo ano, após vários anos de insistência do Executivo Camarário.

Foi também o mês em que foram tornados públicos novos rankings que colocam o Concelho na linha da frente, em 

áreas tão distintas como a Transparência, os Fundos Europeus, o Ambiente ou o Apoio às Famílias.
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O Município de Arganil apresentou o Plano de Mobilidade do concelho para 
2017, um conjunto de intervenções que contempla: beneficiação da Ligação IC6 – 
Côja, correspondente a um investimento de 197 634,33 € (parceria com a Câmara 
Municipal de Tábua); beneficiação da Ligação Côja - Barril de Alva - Vila Cova de Alva, 
num investimento total de 353 693,43 €; beneficiação da Ligação Covais-Roda, num 
investimento que ascende aos 170 000,00 €; beneficiação da Ligação EM 543- Casal 
Novo através de um investimento de 120 000,00 €; beneficiação da Ligação Torno-
Foz d’Égua - Limite do Concelho, num investimento de 55 000,00 € e beneficiação 
da ligação Arganil-Folques, através de um investimento de 60 000,00 €. 

O Plano de Mobilidade 2017 prevê ainda a Requalificação da Rede Viária 
Municipal na zona Oeste do concelho, que inclui empreitadas nas freguesias 
de Arganil, Folques, Pombeiro da Beira, São Martinho da Cortiça e Secarias, num 
investimento de 347 182,13 € e a Requalificação da Rede Viária Municipal na zona 
Este do concelho, que inclui empreitadas nas freguesias de Cerdeira/Moura da Serra, 
Côja/Barril de Alva, Pomares, Sarzedo, num investimento total de 233 634,34 €.

Com um investimento total previsto de 1 537 144,23 euros, as intervenções a 
realizar totalizam uma extensão de 34,7 Km e uma área de 191 236,08 m2.

Câmara Municipal de Arganil investe mais de 1 Milhão e meio de euros em 
mobilidade no concelho

O Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Ricardo Pereira Alves, anunciou 
na última Assembleia Municipal, que o concelho de Arganil ficará, até 2018, 
integralmente coberto por fibra ótica.

Os trabalhos de disponibilização, pela operadora MEO, terão início este mês 
de Março na vila de Arganil, no Sarzedo e em Secarias, cuja intervenção será 
finalizada no primeiro semestre do presente ano. As restantes localidades serão 
intervencionadas no segundo semestre de 2017 e em 2018, prevendo-se que se dê 
por concluída a cobertura integral até final do próximo ano.

Esta intervenção surge no seguimento da pressão do atual executivo camarário, 
como forma de suprir uma necessidade verificada no concelho, que ficou lesado, 
quando, em 2009, o Governo em funções, no então concurso público internacional 
para a instalação de Redes de Nova Geração (Fibra Ótica), excluiu Arganil da sua 
implementação.

Concelho de Arganil será integralmente coberto por Fibra Ótica
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Lançamento oficial do projeto “7 Maravilhas de 
Portugal – Aldeias” realizou-se no Piódão

A iniciativa 7 Maravilhas de Portugal está de regresso, desta feita com enfoque 
nas Aldeias, cuja televisão oficial será novamente a RTP. O lançamento do projeto 
decorreu no dia 7 de fevereiro na Aldeia Histórica de Piódão, Arganil, aldeia candidata 
em 5 das 7 categorias a concurso, numa conferência de imprensa realizada no 
espaço do Inatel Piódão Hotel, presidida pelo Ministro-adjunto, Eduardo Cabrita.

No decorrer da conferência, na qual foi lançada a imagem do projeto criada pela 
agência de branding Ivity, Eduardo Cabrita sublinhou: “este projeto insere-se na 
missão do governo de puxar militantemente pelo potencial do interior do país, no 
quadro daquilo que é uma prioridade, que é a valorização do território. Queremos 
olhar para estes espaços não de forma fatalista ou melancólica, de paisagens lindas 
às quais vamos recarregar baterias, mas como espaços de futuro, de oportunidade, 
de iniciativa, de ideias". 

Ricardo Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arganil que acabou 
por referir que Arganil candidatará, à semelhança de Piódão, outras 9 aldeias 
do concelho, começou por contar algumas curiosidades sobre a aldeia, no que 
concerne principalmente à sua história referindo que: “Piódão sempre foi um 
local de acontecimentos importantes, como este que estamos aqui hoje a viver: o 
lançamento das 7 Maravilhas das Aldeias de Portugal, uma ação importante que 

mude o paradigma. Ricardo Pereira Alves frisou a importância desta iniciativa 
no sentido de que: “deixamos de ter uma visão das aldeias como um problema e 
passamos a vê-las como uma oportunidade. As aldeias de Portugal têm bons 
exemplos para dar e de constituir como um verdadeiro ativo para o país.” E porque 
“a autenticidade e genuinidade inspiram inovação, diferenciação e experiência”, 
palavras do Presidente da Câmara, continuou referindo que “é uma honra para o 
concelho receber este lançamento e receber tão ilustres entidades, personificadas 
no Sr. Ministro-adjunto, que tem uma especial atenção para com as regiões de 
baixa densidade e naturalmente está empenhado, junto das autarquias e atores do 
território, em fazer com que estas aldeias estejam ao serviço do país e sejam para 
ele uma mais-valia”. Ricardo Pereira Alves terminou a intervenção assumindo que 
“temos assim um papel ativo na construção de um novo paradigma de sucesso para 
Portugal, alicerçado nas suas aldeias, naquilo que é a sua identidade, naquilo que é a 
sua história, mas sobretudo naquilo que é a sua ponte para o futuro”.

Luis Segadães, presidente do projeto 7 Maravilhas faz um balanço positivo 
da parceria com a RTP, referindo que este tem sido e é “um parceiro essencial no 
sucesso da marca”, reforçando o “envolvimento que tanto a informação como a 
programação têm dado ao projeto”.

O diretor de programas da RTP, Daniel Deusdado, referindo-se às sete galas 
em direto que serão emitidas pela RTP, entre 9 de Julho e 20 de Agosto, frisou que 
programá-las ao domingo à noite, “permite promover o país fantástico que temos 
junto de milhões de telespectadores em todo o mundo".

Estiveram ainda nesta conferência de imprensa, Filipe Silva do Turismo de 
Portugal, Carlos Coelho, co-fundador da agência Ivity e os apresentadores Catarina 
Furtado e José Carlos Malato, que voltam a ser os rostos da estação associados à 
iniciativa e apresentadores das galas. 

Entre o público destaca-se a presença de Pedro Machado, Presidente da Entidade 
Regional de Turismo do Centro; o Presidente do Conselho de Administração da 
Fundação Inatel, Francisco Madelino; a Coordenadora da Unidade de Missão para a 
Valorização do Interior, Helena Freitas; representantes da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR); do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF); alguns autarcas, nomeadamente dos municípios 
de Figueira da Foz (também presidente da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra – CIM RC), Oliveira do Hospital, Condeixa, Góis, Miranda do Corvo, 
Mortágua, Odemira, Tábua  e vários dirigentes de associações de desenvolvimento 

local de todo o país.
O lançamento oficial desta iniciativa foi acompanhado pela Rádio Renascença, 

estação oficial do 7 Maravilhas, tendo começado logo pela manhã, no programa 
de Carla Rocha, com entrevistas do repórter Renato Duarte no Piódão. A emissão 
prosseguiu posteriormente com o acompanhamento da conferência de imprensa 
e algumas entrevistas nomeadamente ao Ministro-adjunto e ao Presidente da 
Câmara Municipal de Arganil.

As candidaturas às “7 Maravilhas de Portugal – Aldeias” terminam a 7 de Março, 
estando neste momento, segundo Luis Segadães, mais de 100 aldeias inscritas. As 
aldeias podem candidatar-se em 7 categorias sendo elas: Aldeias-Monumento; 
Aldeias de Mar; Aldeias Ribeirinhas; Aldeias Rurais; Aldeias Remotas; Aldeias 
Autênticas; e Aldeias em Áreas Protegidas.

 Com as 49 aldeias pré-finalistas a serem reveladas a 7 de abril e as votações a 
arrancarem a 1 de Julho, as galas, transmitidas pela RTP, terão início a 9 de julho e as 
restantes realizar-se-ão sempre ao domingo à noite, até 20 de agosto, onde serão 
conhecidos os 14 finalistas. A gala final decorre a 3 de setembro.
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Oposição - Partido Socialista
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Caras(os) Concidadãs(os),

Recentemente foi apresentado pela maioria do 
Executivo Municipal, o Plano de Mobilidade para 2017, 
ou seja, as intervenções que serão realizadas ao nível 
da melhoria das acessibilidades internas do nosso Con-
celho.

Obviamente que todos nos congratulamos com 
este tipo de anúncios e nos associamos a estas notí-
cias, para mais quando o abandono que algumas Al-
deias e Freguesias sofrem há vários anos, reforça a 
necessidade urgente da resolução de várias situações 
que já ultrapassaram o limite da tolerância face aos 
sucessivos adiamentos das obras que legitimamente 
reclamam.

Conhecedores da realidade do Concelho e  
conscientes dos prejuízos para as populações e para 
a economia local que decorrem da existência de uma 
rede viária deficiente, os Vereadores do PS ao longo do 
mandato foram alertando para que a Câmara Municipal 
pudesse concretizar os investimentos na requalificação 
de um conjunto de estradas, cujo estado de degradação 
é inaceitável num Concelho que se diz ser um dos que 
possui uma melhor qualidade de vida no País e quer 

assentar o seu desenvolvimento económico numa es-
tratégia de dinamização do sector do turismo. Infeliz-
mente pouco nos têm ouvido!

De facto, para promover e facilitar a circulação de 
pessoas é fundamental disponibilizar uma rede viária 
que possa oferecer adequadas condições de conforto 
e de segurança, para mais quando no referimos, em 
muitos dos casos, a estradas de montanha que devem 
merecer uma atenção redobrada na melhoria e con-
servação do seu piso e da sua sinalização horizontal e 
vertical.

Todos os anos a requalificação das acessibilidades 
no Concelho de Arganil tem merecido um destaque nas 
Grandes Opções do Plano apresentadas pelo Município. 
Infelizmente a sua tradução prática é completamente 
distinta, porquanto a concretização dessas intenções 
ficam muito aquém das expectativas que são criadas a 
todos os cidadãos que desesperam por ver concretiza-
das as suas justificadas aspirações. Em 2015, ultimo 
Relatório conhecido, foi executado na requalificação 
das acessibilidades apenas 52% do previsto nas GOP. 
Elucidativo!

Considerando a importância que o Turismo tem 
para o Concelho, não entendemos a opção da maio-
ria do PSD em relação aos investimentos a realizar na 
Freguesia do Piódão, que vai no sentido de discriminar a 
aldeia de Chãs d’Égua e todos os recursos aí existentes, 
já que ao beneficiar a ligação Piódão – Foz d’Égua, via 
Torno, exclui aquela simpática aldeia do circuito tradi-
cionalmente utilizado pelos visitantes.

Chás d’Égua possui um património rural muito in-
teressante, unidades de alojamento de referência e, 
sobretudo, um Centro Interpretativo de Arte Rupestre, 

que ao invés de se constituir como uma oferta diferen-
ciadora no nosso Concelho tem sido desprezado pelo 
actual Executivo, ficando ainda mais inacessível por 
parte de quem nos visita, já que a estrada que serve 
esta aldeia está em avançado estado de degradação, 
e em nada é convidativa para se usufruir da beleza  
paisagística proporcionada ao longo do seu traçado.

Este é apenas um exemplo, entre muitos outros – 
estrada Cepos e o Colmeal –, de como este Plano de 
Mobilidade não responde, em simultâneo, às necessi-
dades das populações residentes que merecem benefi-
ciar de boas acessibilidades e à valorização de locais de 
relevante interesse turístico existentes no nosso Con-
celho, o que é incompreensível quando os meios finan-
ceiros disponíveis são limitados e insuficientes face às 
necessidades do Concelho. 

Num ano marcado pela realização das eleições Au-
tárquicas, e tal como sucedeu em 2009 e 2013, não es-
tamos surpreendidos face a esta maior predisposição 
do Executivo para realizar um conjunto de investimen-
tos que há muito deveriam ter constituído uma priori-
dade da sua acção. 

Fica, pois, a esperança de que os mesmos possam 
ser efectivamente concretizados para bem do Concelho 
que, contudo, não esquece os sucessivos adiamentos 
das promessas que foram sendo feitas ao longo dos 
últimos anos.

Já é tempo de uma nova atitude perante os proble-
mas que ainda subsistem no Concelho.

Os Vereadores do PS,
Miguel Ventura e João Pedro Pimentel 

Decorreu no passado dia 4 de fevereiro, na Cerâmica Arganilense, a cerimónia 
de entrega de prémios do Campeonato Regional Centro de Ralis 2016, pela  
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). O evento, que contou 
com o apoio da Câmara Municipal de Arganil, reuniu prestigiados pilotos desta  
categoria automóvel para a entrega dos títulos regionais alcançados ao longo da 
temporada.

O evento iniciar-se-ia com as boas vindas aos presentes, pelo Presidente da Câ-
mara Municipal de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves, ao qual se seguiu o Presi-
dente da FPAK, Manuel de Mello Breyner.

Concluídas as formalidades protocolares e depois de iniciado o jantar,  
passou-se à entrega de prémios que na categoria X1, premiou os pilotos  
Filipe Abrantes e Bruno Santos e os navegadores António Almeida e Fábio Reis; na  

categoria X2, Pedro Duarte em 2º lugar e a dupla Alexandre Ferreira/Paulo Amorim 
em 1º lugar; na categoria X3, Alfredo Guimarães e Marco Vilas Boas em 3º lugar; 
Nuno Nunes e Joaquim Alvarinhas, que não marcaram presença, em 2º lugar, e,  
Gaspar Pinto e Alberto Santos, em 1º lugar.

Para entregar os troféus de Vencedores Absolutos, subiram ao palco o Presiden-
te da Câmara Municipal e o Presidente da FPAK, cujo 3º lugar coube à dupla ausente, 
Nuno Nunes e Joaquim Alvarinhas; o 2º lugar à dupla Gaspar Pinto e Alberto Santos 
e o 1º lugar à dupla Alexandre Ferreira e Paulo Amorim, que assim se sagraram os 
vencedores absolutos do Campeonato Regional de Ralis Centro.

O evento terminou posteriormente, numa noite dedicada ao desporto  
automóvel, marcada pelo convívio entre amantes da modalidade.

Cerâmica Arganilense recebeu atribuição dos Prémios do Campeonato Regional 
Centro de Ralis

Desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas de ARganil - 2017

Desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas de Arganil
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Março

Eventos

6 de março, 9h30
Sessão Distrital do Parlamento 
dos Jovens
Multiusos da Cerâmica
Arganilense

7 a 31 de março,
Exposição “Rostos” de 
Fernando Martins
Átrio da Câmara Municipal 
de Arganil

15 de março, 11h00
Concurso Municipal de Ideias de 
Negócio Arganil
Biblioteca Municipal Miguel Torga 

15 de março, 14h00
Torneio de Natação do Desporto 
Escolar – Fase Local 
Piscina Municipal de Arganil

25 e 26 de março
Dia do Vespista
Multiusos da Cerâmica 
Arganilense

25 de março, 9h30
Feira de Velharias
Fonte de Amandos, Arganil

26 de março, 10h00
4º Torneio de Natação de 
Arganil
Piscina Municipal de Arganil

26 de março, 16h00
“Em Memória – ou a vida inteira 
dentro de mim”, Trigo Limpo - 
Teatro ACERT
Cerâmica Arganilense

27 de março, 21h00
“O sapo apaixonado” (peça 
teatro) TEIA
Biblioteca Municipal Miguel Torga 

28 a 31 de março
24ª Feira do Livro de Arganil
Multiusos da Cerâmica 
Arganilense

Estão já disponíveis no portal municipal (www.cm-arganil.
pt), dois separadores que pretendem ser um espaço informativo 
das obras municipais que se encontrem em curso, que estejam 
para ser iniciadas ou mesmo concluídas.

Numa clara abordagem de transparência do município para 
com os seus munícipes, é possível consultar no separador 
“Arganil em Movimento – Obras no concelho de Arganil”, o 
estado de todas as obras municipais a desenvolver no corrente 
ano, qual o seu prazo de execução, investimento realizado e 
qual o empreiteiro, bem como, outras informações adicionais 
relevantes como alertas de desvios ou constrangimentos 

relacionados com os trabalhos.
O separador “Requalificação do Espaço Urbano Público, 

para além de dar a conhecer os projetos de requalificação do 
centro histórico da vila, conterá informação atualizada acerca 
dos trabalhos em curso e o estado dos mesmos, assim como, 
comportará igualmente alguns alertas dirigidos à população no 
que à segurança diz respeito.

Ambos os separadores serão atualizados regularmente 
e acompanhados de fotografias, através das quais poderá 
acompanhar online o estado das intervenções.

Obras no concelho de Arganil podem agora ser seguidas através 
do portal municipal

No passado dia 18 de Fevereiro a Piscina Municipal de Arganil, 
acolheu a 5ª Concentração do Circuito Municipal de Escolas de 
Natação. Pelo terceiro ano consecutivo a Piscina Municipal de 
Arganil foi palco desta prova que envolve 19 Escolas/Clubes de 
Natação, nomeadamente: Arganil, Vouzela, Penalva do Castelo, 
A.R.C.A., Mangualde, Castro de Aire, Aguiar da Beira, Lamego, 
ForLife, São João da Pesqueira, Nelas, AEFD São Pedro do Sul, 
Sernancelhe, Príncipe Perfeito, Vila Nova de Paiva, Tábua, 
Resende, Centro C.R. Ferreirim e AEFD Tondela. Contou ainda 
com a participação do Clube Caça e Pesca de Oliveira do Hospital 
que foi convidado para esta prova. Estiveram presentes mais de 
250 nadadores.

A abrir o evento esteve o Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Arganil Luís Paulo Costa e a Vereadora do Desporto 
Paula Dinis, que manifestaram enorme satisfação por Arganil 
e a sua Piscina Municipal serem, pelo terceiro ano consecutivo, 

palco deste grande evento desportivo, fazendo votos de muitos 
sucessos a todos os participantes. Após a abertura foram 
entregues os diplomas dos recordes alcançados na prova 
anterior, acompanhados de lembranças para todas as Escolas de 
Natação participantes.

Os resultados alcançados confirmaram que o fator casa 
serviu de estímulo e incentivo, tendo a equipa de Arganil 
alcançado a sua melhor classificação coletiva de sempre, com 
90 pontos, que se traduziram nas seguintes classificações: oito 
1º lugares, sete 2º lugares, seis 3º lugares, um 4º lugar e um 5º 
lugar, entre outros resultados também eles positivos.

Após a quinta etapa do Circuito Municipal de Escolas de 
Natação a Escola Municipal de Natação de Arganil ocupa o 
5º lugar com 382 pontos, estando a apenas um ponto do 4º 
classificado (Vouzela) e tendo o 6º classificado (Mangualde) a 10 
pontos.

Equipa de competição da Escola Municipal de Natação de Arganil 
bate o seu recorde de pontos a competir em casa

Decorreu no passado dia 19 de fevereiro a homenagem a 
Anthero da Veiga, ilustre Arganilense, Republicano, Guitarrista e 
Diplomata, que nasceu em Cerdeira, no dia 1 de março de 1866 e 
faleceu em Mogofores – Anadia, no dia 16 de dezembro de 1960.

A Câmara Municipal de Arganil, através do seu Vice-
presidente, Luis Paulo Costa e da Vereadora da Cultura, Paula 
Dinis, bem como, muitos familiares, netos, bisnetos e trinetos do 
homenageado e ainda muitos amigos que não deixaram de estar 
presentes, prestaram essa homenagem de forma eloquente 
através dos testemunhos, da música e da palavra escrita.

Uma festa com um certo cunho de informalidade, mas com 
um nível cultural elevadíssimo, que enalteceu a memória de 
Anthero Alte da Veiga e enriqueceu culturalmente todos os que 
estiveram presentes.

Homenagem a Anthero da Veiga nos 150 anos do seu nascimento



Carnaval do Concelho


