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Etar da Zona Industrial da Relvinha vai ser 
requalificada

Aprovadas 9 candidaturas do Município 
de Arganil ao Ciclo Urbano da Água
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Piódão na “Praça” - RTP1 

Dupla Arganilense participa no Clássicos Desportivos Vodafone Rali de Portugal

O Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves, o Sr. 
José da Conceição Lopes, Presidente da Associação de Compartes e a bem conhecida 
Tuxa, da "Boutique da Tuxa", estiveram, no passado dia 18 de Maio, no programa "A 

Praça" da RTP1, a promover o que de melhor tem a aldeia de Piódão, uma das 49 
pré-finalistas ao concurso que determinará as 7 Maravilhas de Portugal - Aldeias.

Os Arganilenses Hugo Simões e António Lopes voltaram a participar na Vodafone 
Rali de Portugal, desta feita apoiados pelo Município de Arganil, integrando o pelotão 
dos Clássicos Desportivos que abrem a prova portuguesa do WRC, ao volante de um 

Ford Escort MKII RS 2000, preparado por Reauto e Art of Speed. 
Para além destes, também a tão conhecida e perseverante 4L de xisto com Pinto 

dos Santos ao volante, se destacou nesta prova.

 Fotografias: The Photo Follower - Abel Simões



Cara(o) Arganilense,

No mês de Maio Arganil acolheu uma série de iniciativas que reforçam a sua importância estratégica no contexto re-

gional.

Foram anunciados um conjunto de investimentos na área do Ambiente, resultado da aprovação de um conjunto  de 

candidaturas ao Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), entre as quais 

a reabilitação da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Zona Industrial da Relvinha.

Neste Boletim Municipal damos-lhe as boas-vindas à XII Feira das Freguesias, que é já o ponto de encontro de todos 

os Arganilenses!
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Assembleia Geral | Conselho Geral de 
Parceiros da ADXTUR

56ª Reunião Ordinária da Comunidade 
Intermunicipal da Região  de Coimbra

A Cerâmica Arganilense acolheu no passado dia 3 de Maio, a Assembleia Geral | 
Conselho Geral de Parceiros da ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico 
das Aldeias do Xisto.

Decorreu, no dia 4 de maio de 2017, a 56ª Reunião Ordinária da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, orgão 
que reune os dezanove Presidentes das Câmaras Municipais que a integram.

O Município de Arganil marcou presença na 6ª edição do Salão Imobiliário e do Turismo 
Português (SIPP), que decorreu entre 12 e 14 de maio no Parque de Exposições da Porta de 
Versalhes em Paris, a convite da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), 
numa organização da Câmara de Comércio Franco Portuguesa.

Através de stand institucional com localização privilegiada no SIPP, a CIM-RC promoveu 
no dia 12 de maio, no Auditório Amália Rodrigues, a conferência “Região de Coimbra, Região 
de Oportunidades”. 

Tendo em conta que França é um dos países que mais investe em Portugal, esta foi uma 
excelente oportunidade de promover o Concelho de Arganil e as suas riquezas.

Decorreu a 5 de maio de 2017, em Lisboa, a apresentação púbica dos 
resultados da 9ª edição do Índice da Presença na Internet das Câmaras 
Municipais 2016 (Ipic2016).

Esta apresentação dos resultados mais recentes do Ipic, publicado pela 
Universidade do Minho e que pretende avaliar a presença das Câmaras 
Municipais na Internet, contou com a atribuição de troféus e diplomas de 
mérito às Câmaras Municipais classificadas nas dez primeiras posições 
no índice global, bem como em cada um dos quatro sub-índices que o 
compõem.

Neste índice de avaliação, o Município de Arganil situa-se em 63º lugar 
nacional e o 3º da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, no 
que à presença na internet diz respeito.

Relativamente aos diversos indicadores de avaliação, destaca-se o 27º 
lugar do Município de Arganil relativamente aos Serviços Online.
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Município investe quase 3 milhões
de euro no Ambiente

Grandes NúmerosMapa das intervenções

O Município de Arganil apresentou no dia 9 de maio o ponto de situação 
relativamente às candidaturas efetuadas ao Programa Operacional de 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), no que respeita ao 
Ciclo Urbano da Água.

O Município de Arganil apresentou 11 candidaturas a duas tipologias do 
referido programa, sendo elas: Operações que visam a elaboração de Cadastro das 
Infraestruturas Existentes nos sistemas em baixa (Continente) e Operações que 
visam o fecho de sistemas de abastecimento de água em baixa e de sistemas de 

saneamento de águas residuais e Operações com vista à redução da poluição urbana 
nas massas de água, das quais 9 foram aprovadas.

As operações a realizar nas freguesias de Arganil, Benfeita, Cerdeira e Moura da 
Serra, Côja/Barril de Alva, Pombeiro da Beira, São Martinho da Cortiça e Sarzedo, terão 
execução ainda no ano de 2017 e até ao final de 2018, através de um investimento 
total de 2.912 milhões de euros, um investimento elegível de 2.852 milhões de euros 
e um apoio de Fundos Europeus, na ordem dos 2.424 milhões de euros.

- 7 Freguesias servidas

- 14 Aglomerados 

- 918 pessoas servidas

- 8 859,82 m de condutas de adução e distribuição 

de abastecimento de água

- 9 837,6 m de condutas de saneamento

- 2 novos reservatórios

- 6 estações elevatórias

Candidaturas Apresentadas Candidaturas Aprovadas

Candidaturas (N.º) 11 9

Innestimento Total (milhões de €) 3, 631 2, 912

Investimento Elegível (milhões de €) 3, 572 2, 852

Apoio de Fundos Europeus (milhões de €) 3, 036 2, 424

Operação Investimento 
Total (€)

Investimento 
Elegível (€)

Apoio de Fundos 
Europeus (€)

Elaboração do Cadastro das Infraestruturas Existentes nos Sistemas em Baixa de Abastecimento de 
Água e Saneamento de Águas Residuais no Concelho de Arganil 150 000,00 150 000,00 127 500,00

Reabilitação e Beneficiação da ETAR da ZI da Relvinha - Melhoria da Qualidade da Massa de Água 
Associada 1 145 099,08 1 145 099,08 973 334,22

Fecho do Sistema de AA de Celavisa - Ligação alta - baixa (Jurjais) 34 559,71 34 559,71 29 375,75

Fecho do Sistema de SAR de Côja - Ligação alta - baixa e extensão de serviço (Rua do Outeiro) 105 496,20 45 837,17 38 961,59

Fecho do Sistema de AA da Cerdeira - Ligação alta - baixa (Cerdeira, Dreia, Deflores e Benfeita) 445 962,30 445 962,30 379 067,95

Fecho do sistema de SAR de São Martinho da Cortiça - Ligação alta - baixa e extensão de serviço (São 
Martinho da Cortiça, Vale do Moínho e Vale Matouco) 601 622,24 601 622,24 511 378,90

Fecho do Sistema de SAR de Pombeiro da Beira 129 658,81 129 658,81 110 209,99

Fecho do Sistema de SAR de Barril de Alva - Ligação alta - baixa 176 066,78 176 066,78 149 656,76

Fecho do Sistema de AA do Feijoal - Ligação alta - baixa (Feijoal - Bufalhão) 123 140,46 123 140,46 104 669,39

Total 2 911 605,58 2 851 946,55 2 424 154,55
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Município de Arganil investe na aquisição de veículos 
elétricos para renovação da frota afeta aos serviços 
urbanos ambientais

Requalificação da ETAR da Relvinha

Após aprovação da candidatura submetida pelo Município de 
Arganil ao Fundo Ambiental, para obtenção de apoio à substituição 
de veículos afetos aos serviços urbanos ambientais por veículos 
elétricos destinados à mesma utilização, decorreu no dia 23 de 
Maio, no Cine Teatro de Porto de Mós, a Cerimónia de Assinatura 
dos Contratos de Financiamento, presidida pelo Ministro do 
Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

O apoio concedido ao Município de Arganil para execução do 
projeto apresentado perfaz 73.398,41€ e corresponde a cerca 
de 50% do investimento previsto realizar com a aquisição de 
uma máquina industrial automotriz, com função de varredora e 
aspiradora e de um aspirador urbano de condutor apeado, ambos 
100% elétricos. 

Através da renovação e maior sustentabilidade da frota 
afeta aos serviços urbanos ambientais, pretendemos promover 
a redução dos consumos, das emissões de gases com efeito de 
estufa, das emissões de partículas nocivas para a qualidade do ar e 
do ruído em meio urbano e induzir, consequentemente, a redução 
dos custos diretos e indiretos que daí advêm.

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
aprovou, no passado dia 28 de Abril, a candidatura apresentada pelo Município 
de Arganil para a Reabilitação e Beneficiação da Estação de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) da Zona Industrial da Relvinha – Melhoria da Qualidade da Massa 
de Água Associada.

Esta intervenção, cujo investimento, no valor de 1.145.099,08€ é cofinanciado 
em 85% pela União Europeia, através do Fundo de Coesão, fixando-se o valor do 

financiamento comunitário aprovado em 973.334,22€,irá permitir o tratamento de 
águas residuais para 16 mil habitantes, bem como, tratamento de um caudal médio 
de 240m3/dia. 

Ricardo Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, referiu já que 
esta foi a intervenção “pela qual mais lutámos nestes últimos anos”, sublinhando 
que é também “uma obra que finalmente vai ser concretizada e que vem resolver um 
problema importante que tínhamos e que era urgente solucionar”.

 “Compromisso do Alva”
As comunidades intermunicipais da Região de Coimbra 

(da qual Arganil é membro) e das Beiras e Serra da Estrela, 
juntamente com a rede das Aldeias de Xisto e a Associação 
de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de 
Montanha (ADIRAM), assinaram a 16 de maio de 2017, em 
São Pedro de Alva, Penacova, o Compromisso do Alva que  
permitirá avançar com  um consórcio que reúne parceiros 
públicos e privados, com o objetivo de dotar aquele percurso 
de todas as infraestruturas necessárias para o tornar um 
produto turístico apetecível.



Caras e Caros Arganilenses,

Foi recentemente assinado o “Compromisso do 
Alva”, documento em que um conjunto de Entidades 
se obrigam a desenvolver acções  e  iniciativas  de  
valorização e promoção do Vale do Alva, desde a sua 
nascente na Serra da Estrela até à sua foz, no Concelho 
de Penacova.

Embora ainda se conheça pouco sobre a Grande 
Rota do Alva e quais os investimentos que serão 
concretizados no Concelho de Arganil, é fundamental 
que o orçamento a disponibilizar para todo o projecto 
permita ajudar a transformar este recurso num produ-
to turístico com capacidade de atracção e retenção de 
mais visitantes no nosso Concelho.

Considerando a necessidade de optimizar os meios 
financeiros alocados, entendemos que a implemen-
tação de iniciativas promotoras de desenvolvimento 
neste território, para que possam ter impacto e sejam 
sustentáveis no futuro, nunca pode ser concretizada 
de costas voltadas com quem está mais próximo, 
nomeadamente as Juntas de Freguesia e outros 
actores que devem ser ouvidos e envolvidos activa-
mente nestes processos colectivos, o que lamentavel-
mente parece ter acontecido neste caso.

A preservação ambiental e o aproveitamento 
económico do potencial que está associado a este 
importante recurso natural, que atravessa o concelho 
de Arganil numa extensão que vai desde montante de 
Vila Cova de Alva até jusante da Ponte da Mucela, tem 
sido uma das prioridades assumidas pelos Vereadores 
do PS na Câmara Municipal de Arganil, onde regular-
mente manifestamos as nossas preocupações em 
relação ao abandono que tem caracterizado o Vale do 
Alva.

Arganil continua a assistir ao total desprezo pela 
Peneda Talhada, um local de referência para mui-
tas gerações de Arganilenses que aí se deslocavam 
para usufruir das águas do Alva e dos convívios que o 
local proporcionava e que ao longo da última década 
não mereceu qualquer atenção por parte do Executivo 
Municipal.

Junto a este local encontra-se o Acampamento 
Romano da Lomba do Canho no estado lastimável 
que conhecemos e que em nada dignifica a história de
Arganil, num espaço que se deveria constituir como um 
pólo de dinamização do turismo arqueológico, diversi-
ficando a oferta local, em complemento com o Museu 
de Arqueologia que após o seu desmantelamento, tem 
de ser reactivado.

As praias fluviais do Alva não têm merecido o 
investimento que requerem para se assumirem como 
um elemento distintivo deste Território na área do 
turismo de natureza, estando apenas ao cuidado das 
Juntas de Freguesia, que com os seus parcos recursos e 
boas vontades, vão assegurando as condições para que 
os banhistas se possam sentir bem. O facto de apenas 
em 2017, o Alva merecer a distinção da Bandeira Azul, 
a Praia da Cascalheira, é revelador de que mais poderia 
ter sido feito.

Por outro lado, e numa óptica de criação de 
condições para a prática de actividades relacionadas 
com a saúde e bem-estar, procurado por um núme-
ro crescente de cidadãos, aliado a um novo produto 
turístico na área do ciclismo e pedestrianismo,
propusemos a criação da Ciclovia do Alva, numa 
primeira fase a ligar as Secarias, Arganil e o Sarzedo, 
evoluindo numa 2ª fase em direcção a Coja e ao Barril 
do Alva, que seria complementada com percursos pe-
destres e cicláveis, neste território.

Infelizmente, nada se vislumbra no sentido de ser 
concretizado um investimento com estas característi-
cas no nosso Concelho, contrariamente ao que sucede 
noutros Municípios que vêem nos recursos naturais 
uma oportunidade de desenvolvimento.

Também não esquecemos que o aproveitamento 
turístico da Albufeira das Fronhas, continua a não ser 
uma realidade, já que apesar de há muito se encontrar 
prevista nos orçamentos municipais, a Zona de Lazer 
das Fronhas é ainda um projecto virtual, e poderia 
constituir-se como um importante ponto de apoio para 
a dinamização da pesca desportiva.

Estes são apenas alguns exemplos de iniciativas 
que relevantes no contexto da promoção do desen-
volvimento do turismo de natureza de qualidade e 
diferenciador, através do qual o Concelho de Arga-
nil poderia e deveria assumir um papel de charneira, 
pois as condições que oferece são únicas e altamente 
competitivas no contexto regional e nacional.

Os Vereadores do PS,
Miguel Ventura e João Pedro Pimentel 

Oposição - Partido Socialista
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Piscina Municipal de Arganil voltou a ser palco da Final Distrital de Natação do 
Desporto Escolar

No passado dia 3 de Maio a Piscina Municipal de Arganil foi palco da Final de 
Distrital de Natação do Desporto Escolar no Escalão de Infantis. Esta prova foi 
organizada pela Coordenação Local do Desporto Escolar de Coimbra, Agrupamento 
de Escolas de Arganil e a Câmara Municipal de Arganil que manifestou disponibilidade 
e vontade em acolher novamente um evento desta dimensão na Piscina Municipal 
de Arganil.

Esta prova contou com a participação de 13 Escolas/Agrupamentos de Escolas 
do distrito de Coimbra, nomeadamente, Escola Secundária de Arganil, Instituto 
Educativo de Lordemão, Instituto Educativo de Souselas, Escola Básica e Secundária 
José Falcão (Miranda do Corvo), Escola Básica e Secundária de Penacova, Escola 
Básica e Secundária de Montemor-o-velho, Escola Secundária Cristina Torres 

(Figueira da Foz), Escola Básica Infante D. Pedro (Penela), Escola Secundária 
Fernando Namora (Condeixa-a-Nova), Escola Secundária Drª Maria Cândida (Mira) 
e Escola Secundária de Tábua, Escola Secundária de Oliveira do Hospital e Escola 
Secundária D. Dinis (Coimbra), totalizando mais de duas centenas de nadadores.

Arganil começa a deixar a sua marca na modalidade natação, não só pela 
excelência da organização das provas que acolhe e organiza, assim como pelos 
resultados alcançados pelos nadadores, fruto do trabalho desenvolvido pela Escola 
Municipal de Natação de Arganil, bem como pela parceria entre o Agrupamento 
de Escola de Arganil e o Município de Arganil que permite que todos os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Arganil possam iniciar a adaptação ao meio aquático a 
partir dos 3 anos de idade.
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Salvador Sobral em Arganil2º Edição do Festival “CINEDITA” 
volta a ser um sucesso

Presidente da Câmara Municipal de 
Almada visitou o Concelho de Arganil

Apresentação do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e 
Emprego (SI2E) na Biblioteca Municipal Miguel Torga

Salvador Sobral amou por um país inteiro no dia 
13 de maio e fez história, não só por vencer o Festival 
Eurovisão da Canção 2017, dando a Portugal a sua 
primeira vitória neste concurso, como também por 
ter conseguido a mais alta pontuação alguma vez 
alcançada na Eurovisão. No dia 19 de agosto, estará ao 
vivo em Arganil, na Praça Simões Dias.

O concerto, já agendado há largos meses, surge 
no âmbito da programação do evento anual que tem 
aquecido as noites de agosto, designado por “Noites 
de Verão” e que conta já com 11 edições realizadas 
sempre com entrada livre.

Salvador apresentará assim, o disco “Excuse Me”, 
disco de estreia, cuja sonoridade inicia com uma viagem 
no jazz revelando também influências da bossa-nova. 

Do concerto não se espera senão uma prestação e 
interpretação arrebatadoras, capazes de, à semelhança 
do que fez com a Europa, enternecer com o seu imenso 
talento.

Realizou-se no passado dia 5 de maio, no Auditório da Cerâmica 
Arganilense, a segunda edição do Festival de Curtas de Arganil – 
CINEDITA’17, numa organização do Agrupamento de Escolas de Arganil 
e Associação Juvenil CUME, com o incondicional apoio da Câmara 
Municipal de Arganil. Ao todo foram 51 participações registadas, vindas 
de estabelecimentos escolares de norte a sul do país, das quais foram 
selecionadas 18 para a Gala Final deste concurso. Entre os melhores em 
cada uma das categorias, foi também apurada a melhor curta da noite, 
cuja premiada Matilde Camacho, da Escola Artística Soares dos Reis, do 
Porto, concorreu com um pequeno filme cujo tema se centrou na biografia 
e trajeto da banda “Ornatos Violeta”.

Na categoria Documentário venceu a curta “Amor à Arte” de Vanessa 
Gama, da Escola Secundária de Arganil; na categoria Ficção, a curta 
“Insónia”, de André Burgo Batista, da FCSH – Universidade Nova de 
Lisboa; na categoria “Animação”, a curta “Rogério, o Sem Abrigo”, de Bruno 
Lourenço, Ana Xianyong, Leandro Barata, Gonçalo Gouveia e Nuno Guerra; 
da Escola Secundária de Arganil e na categoria Experimental, a curta  
“Metafloris” de Maria Inês Santos, da UBI – Universidade da Beira Interior.

O Município de Arganil, numa clara aposta no 
Desporto, mais especificamente na modalidade de 
ciclismo, recebe a prova “Volta a Portugal do Futuro”, 
que se realiza entre os dias 30  de junho e 2 de julho e 
que partirá de Arganil.

 
A Volta de Portugal que se realiza entre 4 e 15 de 

Agosto, também terá passagem por Arganil.

Na sequência da abertura do Aviso de Concurso ao 
Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego 
(SI2E), através do qual é disponibilizado o apoio à criação, 
modernização e expansão de micro e pequenas empresas, 
a ADIBER em parceria com a CIM Região de Coimbra e os 
Municípios da Beira Serra realizou sessões de divulgação 
deste instrumento financeiro.

A primeira destas sessões decorreu no dia 4 de 
Maio,  em Arganil, onde largas dezenas de potenciais 
investidores e empresários locais, tomaram contacto 
com as informações e especificidades relativas ao SI2E 
e à forma como poderão submeter as candidaturas para 
os investimentos a concretizar, tendo sido prestados um 
conjunto de esclarecimentos facilitadores do acesso aos 
meios financeiros disponíveis.

A convite do Presidente da Câmara Municipal de Arganil , Eng.º Ricardo 
Pereira Alves e da União e Progresso do Barril de Alva, o Presidente 
da Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas, acompanhado pelo 
Presidente da Assembleia Municipal de Almada e do Presidente da União 
de Freguesias de Cacilhas, Cova da Piedade e Pragal,  visitou, no passado 
dia 14 de Maio, o Concelho de Arganil, fortalecendo, deste modo, os laços 
de amizade entre os dois concelhos.

Junho

Cinema

02 de Junho, 21h30
“Rei Artur - a lenda da espada” 
Auditório da Cerâmica 

Arganilense

16 de Junho, 21h30
“Alien: Covenant”
Auditório da Cerâmica 

Arganilense

23 de Junho, 21h30
“Piratas das Caraíbas: homens 
mortos não contam histórias”
Auditório da Cerâmica 

Arganilense

30 de Junho, 21h30
“Mulher - Maravilha”
Auditório da Cerâmica 

Arganilense

Eventos

2 de Junho
Feira Medieval
Rua Oliveira Matos, Largo do 

Pelourinho e Campanário

3 de Junho, 21h30
Peça de teatro ”Ato Cultural” - 
TEIA
Auditório da Cerâmica 

Arganilense

4 de Junho, 16h00
Concerto - Orquestra de jazz do 
Conservatório de Coimbra
Capela de S. Pedro

9, 10 e 11 de Junho
XII Feira das Freguesias - 
Mostra Gastronómica
Praça Simões Dias e Fonte de 

Amandos 

24 de Junho, 9h00
Feira das Velharias
Fonte de Amandos

24 de Junho
Arraial de S. João dos Escuteiros 
de Arganil
Largo do Pelourinho

23, 24 e 25 de Junho
XX Feira de S. João
Sarzedo

30 de Junho
Volta a Portugal do Futuro
Arganil




