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Arganil recebe 
investimento de  
4 milhões de euros



Foi dado o primeiro passo para a criação do ambicionado Clube de 

Produtores do Concelho de Arganil, no dia 12 de janeiro, com a assinatura 

do Protocolo de Parceria entre o Município de Arganil, a Santa Casa da 

Misericórdia de Vila Cova de Alva, entidade executora do CLDS Arganil + 

Inclusiva, e 11 produtores locais.

A presidir a sessão solene de assinatura do Protocolo esteve o Presidente 

da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, o Presidente da Direção 

do Centro Social e Paroquial de Côja, entidade Coordenadora do CLDS 3G 

Arganil + Inclusiva, Padre Daniel Rodrigues, e a Coordenadora Técnica do 

CLDS 3G Arganil + Inclusiva, Elisabete Oliveira.

Definir um caminho consistente para a criação de um clube que promova 

a marca “Arganil”, permitindo a criação de uma identidade visual com base 

numa estratégia concertada que potencie o trabalho em rede e promova 

produtos endógenos e artesanais do concelho é a principal motivação das 

entidades empenhadas na criação do Clube de Produtores.

O protocolo terá a duração de um ano a partir da data da sua assinatura, 

sendo este o prazo de implementação do projeto “piloto” do Clube de 

Produtores

Tendo sido já identificados pelo CLDS 3G, 22 produtores assinaram o 

protocolo nesta 1ª fase, 11 produtores: Vumba (S. Martinho da Cortiça), 

Queijaria Quinta do Raro  (Vila Cova de Alva), Sabores de Arganil  (Sarzedo), 

Licores Donanna (Côja), Valle d´Arga (Vinhó – Vila Cova de Alva), Boutique 

da Tuxa (Côja), Abrantes & Cordeiro (Pombeiro da Beira), José Nuno 

Coimbra, Lda. – Produtor de Azeite (Secarias), Rui Carvalho – Produtor de 

mel (Pomares), Agroargus (Arganil), Santa Casa da Misericórdia de Vila Cova 

de Alva.

O Conselho Municipal da Educação reuniu no Salão Nobre da Câmara 

Municipal, no passado dia 17 de janeiro, para debater e analisar diversas 

ações na área da educação, algumas das quais contam com a intervenção da 

Câmara Municipal de Arganil.

Da ordem de trabalhos constou a apresentação do Plano de Atividades 

2017/2018, por parte da Diretora do Agrupamento de Escolas de Arganil, 

Anabela Soares, bem como a apresentação das atividades na Área da 

Educação “Arganil +Educação 2017_18”, por parte do Vereador da Educação, 

Luís Almeida.    

Conselho Municipal da 
Educação reuniu no Salão 
Nobre da Câmara Municipal

Município de Arganil 
celebra Protocolo que 
garante acesso gratuito 
a medicamentos 

O Salão Nobre acolheu, no passado  dia 1 de fevereiro, a celebração do 

Protocolo de Colaboração entre a Câmara Municipal de Arganil e a Associação 

Dignitude, responsável pelo Programa Abem – Rede Solidária do Medicamento.

Com o intuito de assegurar o imprescindível direito à proteção da 

saúde dos seus cidadãos, o Município de Arganil junta-se à Rede Solidária 

do Medicamento para permitir que as pessoas em situação de carência 

económica tenham livre acesso a medicamentos prescritos pelo seu médico e 

que sejam comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde.

Da sessão de assinatura do Protocolo com a Dignitude, conduzida pelo 

Presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, e que contou com a 

Vice-Presidente, Paula Dinis, e o Vereador Luís Almeida, bem como com 

o Presidente da Direção da Delegação Centro da Associação Nacional das 

Farmácias, Augusto Meneses, e com os representantes das farmácias locais, 

resulta a vontade conjunta de suprimir qualquer discriminação no acesso aos 

medicamentos.

Câmara Municipal 
acolhe assinatura de 
Protocolo do Clube de 
Produtores do Concelho 
de Arganil



Abastecimento de água em Arganil recebe 
investimento de 4 milhões de euros

Dívidas ao município passam a ser cobradas pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa

A cobrança coerciva de impostos e outras 
receitas administradas pelo Município vai passar 
a ser efetuada diretamente pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT). O Protocolo de 
Cooperação celebrado entre a Câmara Municipal 

e a Autoridade Tributária, neste início de 2018, 
estabelece autonomia àquela entidade para 
cobrar dívidas relativas a serviços prestados 
pela autarquia aos seus munícipes, mais 
concretamente no âmbito da fatura da água, 

saneamento, e resíduos sólidos; mercados e 
feiras; publicidade; ocupação da via pública; 
serviços de metrologia e educação.

Cara(o) Arganilense,

As provações foram muitas e verdadeiramente exigentes nos últimos meses mas em tempo algum fizeram com que nos intimidássemos com os desafios 
futuros. Os arganilenses, em quem reconhecemos o mais inestimável valor do nosso concelho, exigem que continuemos a lutar aguerrida e tenazmente para 
levar a cabo o compromisso com eles assumido de respeitar e salvaguardar os seus reais e superiores interesses. 

Razão pela qual nos comprazamos com os firmes passos dados em direção à concretização de alguns dos projetos que consideramos preponderantes 
para a promoção e desenvolvimento do concelho, explanados nesta edição de fevereiro do Boletim Municipal: o Investimento de 4 milhões de euros da Águas 
do Centro Litoral na renovação do sistema de abastecimento de Arganil – SAA Alagoa/Feijoal; a requalificação da Estrada Nacional 342, cuja primeira fase da 
adjudicação ocorrerá até ao final do primeiro trimestre deste ano; a criação do promissor Clube de Produtores do Concelho de Arganil e o acolhimento da 
Rede do Medicamento Solidário, garantindo a igualdade de oportunidade ao maior bem que se pode obter, a saúde. 

A estes promissores e preciosos projetos juntam-se mais 87. Um número que vai deixar de o ser dentro em breve, quando as candidaturas de apoio para 
recuperação das habitações afetadas pelo incêndio de 15 de outubro saírem do papel, permitindo devolver o lar e a esperança a largas dezenas de pessoas 
no concelho.

A construção da nova captação de água do subsistema Alagoa/Feijoal, 
em Arganil, vai ser alvo de um investimento de 900 mil euros por parte da 
empresa Águas do Centro Litoral (AdCL). 

A empreitada, cujo concurso foi lançada em meados do passado mês 
de janeiro e que decorre até dia 26 de fevereiro, tem em vista não só a 
construção de uma nova captação, como a reabilitação da captação existente 
e a construção do edifício de exploração.

Depois da empreitada de construção da ambicionada Estação de 
Tratamento (ETA) do mesmo subsistema de Alagoa/Feijoal, lançada em março 
do ano passado e já adjudicada à MRG Construction, por 2.999.984,70€, a 
captação de água no mesmo subsistema vem concretizar um desejo há muito 
ansiado pelo Município e pelos Arganilenses.

Trata-se de um investimento total de cerca de 4 milhões de euros por 
parte do grupo Águas de Portugal, que vem permitir reforçar o sistema de 
abastecimento e melhorar a qualidade da água fornecida às populações. Com 
o renovado subsistema de Arganil – SAA Alagoa/Feijoal, será abandonado o 
subsistema autónomo com captação de água do Feijoal, até agora existente, 
passando a fazer-se o transporte da água através desta Estação de Tratamento 
da Alagoa até ao Feijoal.

Esta é a segunda de cinco intervenções previstas pela AdCL no concelho 
de Arganil durante 2018. Até ao final do ano, aquela empresa prevê o 
lançamento das restantes três empreitadas de abastecimento de água, que 
visam a reabilitação dos sistemas do Alqueve, na Freguesia de Folques, de 
Pomares e de Vila Cova de Alva.



Sob o tema “Proximidade, Transparência e Descentralização”, as jornadas 

parlamentares do PS incluíram a visita às áreas afetadas pelos incêndios no 

concelho de Arganil. Durante a manhã de terça-feira, 22 de janeiro, o Grupo 

Parlamentar Socialista, conduzido pelo presidente da Câmara de Arganil, 

Luís Paulo Costa, e pelos restantes membros do executivo, constatou no 

terreno o tamanho e a violência da destruição provocada pelas chamas que 

assolaram a região há cerca de três meses, mas também a forma estóica 

como os arganilenses responderam à adversidade, apoiados por um plano de 

recuperação que vai devolvendo a esperança a quem muito ou tudo perdeu.

O périplo do Grupo Parlamentar Socialista pelo concelho incluiu a 

passagem pela Aldeia do Xisto de Vila Cova de Alva, fortemente fustigada pelo 

incêndio, e pela freguesia de Pomares, onde as áreas ardidas apresentam 

maiores riscos e preocupação em matéria de enxurradas e segurança 

rodoviária.

A ausência de apoios financeiros para as intervenções necessárias nos 

taludes, que tem sido motivo de grande contestação por parte do presidente 

da Câmara, mereceu também o interesse e preocupação dos representantes 

políticos convidados. Ainda em Pomares, tempo houve para visitar a serração 

Victor Manuel Mendes Simões Unipessoal, Lda., cujos prejuízos decorrentes 

do incêndio ascenderam aos 900 mil euros.

Antes do encerramento da jornada, em Côja, o itinerário da delegação 

socialista a subida aos Penedos Altos, pela EM 508, com passagem pelo Soito 

da Ruiva e paragem no Alto do Monte Frio, onde a comitiva convidada teve 

oportunidade de admirar parte da encantadora paisagem da Serra do Açor, 

que nem as cinzas, por mais negras que ainda sejam, conseguem esconder.

Executivo Municipal conduz deputados 
do PS pelas zonas ardidas do concelho

Adjudicação da empreitada de 
requalificação da EN 342 ocorre até 
final de março

O processo de execução da requalificação da Estrada Nacional 342, 

estagnado desde agosto de 2017, vai arrancar antes do final do primeiro 

trimestre deste ano. A garantia foi dada pela Infraestruturas de Portugal 

ao Presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, na sequência das 

sucessivas e insistentes diligências efetuadas junto da administração da 

empresa nos últimos meses.

A empreitada, no valor de 2,75 milhões de euros, será adjudicada até ao 

final do mês de março e, cumprindo-se a firme vontade do Município e o 

compromisso assumido pela Infraestruturas de Portugal, a obra no troço entre 

Arganil e Côja, numa extensão de 12,67 km, terminará antes do final do ano. 

A requalificação da via será fundamentalmente constituída pela beneficiação 

e reforço do pavimento existente, pela reabilitação de drenagem, bem como 

do sistema de sinalização e segurança.

A segunda fase da empreitada, entre Côja e Vila Cova de Alva, será lançada 

no início de 2019, apesar da forte insistência da autarquia junta daquela 

entidade para que a obra fosse totalmente concluída até ao final do ano. A 

concretização do projeto de requalificação da EN 342 vem permitir que se 

reverta a profunda degradação em que o troço entre Arganil e Vila Cova de 

Alva se encontra, melhorando as condições de circulação e de segurança de 

uma estrada que se assume como absolutamente estruturante e estratégica 

para o concelho.

Havendo a firme pretensão de evitar que o problema se arrastasse 

por mais tempo do que aquele que se considera ter sido já francamente 

excessivo, o Município de Arganil está convicto de ter sido dado um passo 

de extrema importância para a promoção de mais desenvolvimento e maior 

coesão territorial no concelho.



Câmara recebe 87 candidaturas de apoio à 
reconstrução das habitações

Limpeza de Vegetação no Perímetro dos 
Aglomerados Populacionais e Edificações

O Município de Arganil recebeu 87 candidaturas de apoios à reconstrução 

das habitações permanentes afetadas pelo incêndio de 15 de outubro durante 

o prazo estabelecido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro (CCDRC), que terminou a 31 de janeiro. 

A formalização do pedido de apoio foi realizada em plena articulação com 

os técnicos da Câmara Municipal, que estiverem em permanente contacto 

com os proprietários das habitações durante o processo de preenchimento 

dos formulários, enviados à CCDR Centro devidamente validados pela 

autarquia.

Das 87 candidaturas apresentadas, 57 foram encaminhadas para a CCDR 

Centro totalmente finalizadas, sendo que 30 delas estão ainda em processo 

de conclusão, por se tratarem de situações complexas que envolvem imóveis 

que apresentam obstáculos legais, relacionados essencialmente com a falta 

de licenciamento e de registo.

Até que estes processos sejam concluídos com sucesso, os proprietários 

destes imóveis vão continuar a receber o devido acompanhamento do 

Gabinete de apoio ao Programa de Reconstrução das Habitações da Câmara 

Municipal, cujo empenho e profissionalismo têm permitido à autarquia 

cumprir os rigorosos prazos estabelecidos pela CCDR Centro.

Decorrida a primeira fase do processo, as candidaturas preparam-se para 

sair do papel, dando lugar à efetiva concretização do processo de reconstrução 

das casas parcial ou totalmente destruídas pelas chamas, que vai permitir 

devolver o lar e a esperança a largas dezenas de pessoas no concelho.

A atribuição das verbas, que decorre do Protocolo celebrado entre a 

autarquia e a CCDR Centro no mês de novembro, visa a concessão de apoio 

às pessoas singulares e aos agregados familiares cuja primeira habitação 

foi danificada ou destruída pelos incêndios, conforme previsto no Decreto-

Lei n.º 142/2017, de 14 novembro. Os apoios consideram prejuízos de valor 

igual ou inferior a 25 mil euros e de valor superior a 25 mil euros. Neste caso 

o apoio é, preferencialmente, feito em espécie, ficando todo o processo de 

reconstrução a cargo da CCDR Centro.



“Teatro na Aldeia” anima tardes de domingo em Benfeita 
e S. Martinho da Cortiça

Oposição - Partido Socialista
Caro(a) Amigo(a),

No texto do passado mês de janeiro, o Partido 
Socialista afirmou que a política autárquica poderia 
apontar para um cenário de aprofundamento das 
debilidades que temos vindo a identificar e que 
tornam o concelho de Arganil menos atrativo para 
viver e investir, atirando-o para uma espiral de 
declínio sem grandes perspetivas.

Ao ler a entrevista que o Presidente da Câmara 
Municipal de Tábua deu ao jornal A Comarca de 
Arganil, na qual dá quase a certeza da mudança 
da TRANSDEV de Arganil para Tábua, fica-se com a 
sensação de que o nosso concelho está a caminhar 
no sentido acima descrito. Mas o que mais 
preocupa o Partido Socialista é que este declínio 
galopante, que todos verificamos, é acompanhado 
de uma aparente apatia e impotência de quem 
governa os destinos autárquicos para combater 
este fenómeno.

A confirmar-se esta notícia, será mais uma 
machadada no nosso tecido económico, a somar-
se a tantas outras que temos vindo a verificar nos 
últimos anos.

O Partido Socialista, através dos seus 3 
vereadores e 9 membros da Assembleia Municipal, 
sempre demonstrou a sua disponibilidade e firme 
intenção de colaborar para o desenvolvimento 
do concelho de Arganil e o bem-estar dos seus 
munícipes.

Uma das propostas que realizou com 

insistência e determinação foi a isenção do IMI 
para as edificações atingidas pelos incêndios 
no nosso concelho. Na reunião de câmara 
realizada no dia 05/12/2017 o Partido Socialista 
fez esta proposta, inclusive dando exemplos de 
concelhos que já tinham tomado essa decisão. 
Foi com espanto e preocupação que vimos esta 
proposta esbarrar na determinação do Presidente 
da Câmara e do seu executivo em não acolher 
esta proposta tendo aquele referido “Temos 
acompanhado na comunicação social esse tipo 
de notícias e concluímos que essas intenções são 
manifestamente inconsequentes pois não tem 
fundamento legal”.

Na reunião de Câmara realizada no dia 
02/01/2018 o Partido Socialista voltou a insistir 
na proposta de isenção de IMI, dando o exemplo 
crescente de municípios que estavam a adotar 
esta medida e manifestando estranheza e 
preocupação pelo facto de Arganil não a ter 
adotado. Se anteriormente a justificação do 
executivo municipal tinha sido a inconsequência e 
a falta de fundamento legal da proposta de isenção 
de IMI, a justificação nesta segunda reunião já 
alegou a seriedade e o desconhecimento por parte 
dos municípios que tinham decidido a isenção de 
IMI para os prédios afetados pelos incêndios. O 
Presidente da Câmara no decorrer da discussão 
referiu mesmo o seguinte: “Nós podíamos fazer 
a mesma coisa, até podíamos anunciar a isenção 
total de IMI para todos os prédios do concelho, 

porque isso era uma situação capaz de dar um 
título interessante para o Diário de Coimbra…
Podíamos fazer a mesma coisa, fazer de conta 
que não conhecíamos aquilo que está na lei, 
concedíamos ou deliberávamos uma isenção, e 
a seguir a consequência seria nenhuma, porque 
as pessoas não beneficiariam dessa isenção pela 
simples razão de que, legalmente, ela não se 
encontra prevista”.

Sucede que o desconhecimento estava do lado 
do Presidente da Câmara Municipal de Arganil e 
do seu executivo. Quando se apercebeu do seu 
erro clamoroso, injusto e injustificado, apressou-
se a publicar a decisão, anteriormente ilegal e 
resultante de desconhecimento, com a seguinte 
nota: “Prevista no n.º 2 do art.º. 12 da Lei das 
Finanças Locais, esta é uma medida que surge no 
seguimento do fiel compromisso que a Câmara 
Municipal assumiu com os munícipes logo após a 
violenta tragédia que assolou nosso o concelho.”.

O Partido Socialista considera necessário 
prestar este esclarecimento, de forma a 
demonstrar claramente como esta decisão foi 
conseguida e culminou num desfecho positivo, 
mas “tirado a ferros”.

É igualmente um exemplo do compromisso 
firme que o Partido Socialista firmou com os 
munícipes do concelho de Arganil, na defesa 
intransigente dos seus direitos e do seu bem-estar.

Partido Socialista

O “Teatro na Aldeia” arrancou no passado domingo, dia 28 de janeiro, 

numa iniciativa da Câmara Municipal de Arganil que pretende animar as 

tardes de domingo e estender as atividades culturais às várias localidades 

do concelho. A companhia Gorgulho Teatro na Serra subiu ao palco na Liga 

de Melhoramentos da aldeia de Benfeita com a peça “Capitão Fragata”, uma 

divertida história que conta as aventuras de um capitão da marinha, muito 

rezingão, que perdeu a memória depois de cair à água.

Já em São Martinho da Cortiça, no Centro Cultural, o entretenimento ficou 

a cargo da companhia TEIA – Teatro Experimental de Intervenção em Arganil, 

que interpretou a peça “Lendas de Inês”. Uma história repleta de história, 

criada à volta das várias lendas de Inês de Castro, rainha póstuma de Portugal 

e personagem principal de uma das mais belas histórias de amor.

Com o intuito de descentralizar a oferta de atividades culturais e promover, 

de uma forma transversal o acesso a esta arte, o “Teatro na Aldeia” volta a 

entrar em cena no dia 25 de fevereiro, em Côja e Pombeiro da Beira. Seguem-

se Cepos e Pomares, no dia 25 de março, e Cerdeira e Vila Cova de Alva, no 

domingo de 29 de abril. Todos os espetáculos têm início às 15h30.

Empreendedorismo CIM-RC: Gaspar e Inês visitam 
escolas do 1º Ciclo de Arganil e Sarzedo

 O Gaspar e a Inês, personagens principais da “Aventura do Gaspar” do 

Programa de Empreendedorismo nas Escolas dinamizado pela CIM-RC numa 

parceria com o Município de Arganil e Agrupamento de Escolas de Arganil, 

visitaram, no passado dia 18 de janeiro, duas turmas do 4º ano da EB1 de 

Arganil e 1 turma do 4º ano da EB1 de Sarzedo.

Para além de algumas atividades planeadas procederam ainda à entrega 

do Kit do Empreendedor, no sentido do desenvolvimento da temática do 

empreendedorismo no 1º ciclo do Ensino Básico.

O alargamento do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio às escolas 

do 1º ciclo do Ensino Básico foi introduzido na edição de 2017, tendo por base 

permitir às crianças uma experiência real na área do empreendedorismo, 

idade na qual a sua personalidade e consciência aquire contornos mais 

precisos e se dá início à exploração da sua individualidade.



Decorreu, no Auditório da Biblioteca Municipal de Arganil, no dia 24 de 

janeiro, a apresentação do novo portal das Bibliotecas do Concelho de Arganil. 

A presidir a sessão de apresentação esteve a Vice-Presidente da Câmara 

Municipal de Arganil, Paula Dinis, que sublinhou a o carácter inovador do 

projeto e destacou o papel pioneiro que a Biblioteca Municipal de Arganil tem 

assumido ao longo dos anos no capítulo das novas tecnologias.

Responsável por desenhar o novo Portal, o técnico de Comunicação e 

Multimédia do Município de Arganil, Carlos Castanheira, salientou a maior 

segurança e o maior número de funcionalidades da nova ferramenta digital. 

Tratando-se de uma plataforma Wordpress, está assegurado não só o 

respeito pelas normas internacionais de acessibilidade e usabilidade, como a 

faceta “responsive” do Portal, permitindo adaptar o tamanho dos conteúdos 

aos diferentes equipamentos de leitura, como os tablets ou os smartphones.

Margarida Fróis, Coordenadora da Biblioteca Municipal, começou por 

congratular-se pelo projeto que coloca a Biblioteca Municipal de Arganil 

entre as bibliotecas mais avançadas em termos tecnológicos na difusão 

da informação. Guiando os presentes numa visita pelo Portal, considerou 

tratar-se de uma mais-valia para o enriquecimento do Concelho de Arganil e 

uma porta aberta para o conhecimento, permitindo aos seus usuários viajar 

comodamente pelo mundo. 

Lançamento do livro “Novos Métodos para observar e 
analisar o jogo de futebol”

Decorreu no passado dia 12 de janeiro, no 

Auditório da Biblioteca Municipal de Arganil, 

a apresentação do livro “Novos Métodos para 

observar e analisar o jogo de futebol”, da autoria de 

José Gama e Gonçalo Dias, Técnicos de Desporto 

do Município de Arganil, Micael Couceiro e Vasco 

Vaz.

Perante uma plateia praticamente cheia, a 

sessão de lançamento da obra contou com a 

presença da Vice-Presidente da Câmara Municipal 

de Arganil, Paula Dinis, e do vereador responsável 

pelo Pelouro da Educação, Luís Almeida.

O livro aborda uma inovadora metodologia 

multidisciplinar da observação e análise do jogo de 

Futebol para treinadores, atletas e investigadores. 

Composta por sete capítulos, disponibiliza 

exercícios, relatórios e aplicações práticas em 

contexto real de jogo, que ajudam a compreender 

como é que o desempenho individual e coletivo 

ocorrem no Futebol.

O prefácio do livro é da responsabilidade do 

Prof. Júlio Garganta e a participação-testemunho 

dos treinadores Paulo Fonseca, Pedro Martins, 

José Couceiro, Manuel Machado, Carlos Pinto e 

Pedro Caixinha e também do jornalista e analista 

de futebol Carlos Daniel.

No passado dia 31 de Janeiro, decorreu na Piscina Municipal de Arganil o 

1º Encontro do Torneio de Natação do Desporto Escolar – Fase Local. Este que 

foi o primeiro de três Encontros de Natação que irão apurar os nadadores 

para a Final Distrital, colocou em competição os Agrupamentos de Escolas 

de Arganil, Tábua e Oliveira do Hospital, totalizando aproximadamente 70 

nadadores.

A cerimónia de abertura contou com a presença da Directora do 

Agrupamento de Escolas de Arganil, Anabela Soares, com o Vereador da 

Educação e do Desporto, Luís Almeida, que entregaram uma lembrança do 

Município de Arganil a todas as Escolas participantes, bem como dirigiram 

umas palavras de estimulo e incentivo a todos os participantes, congratulando-

se, igualmente, pelos resultados que a Natação de Arganil tem obtido, fruto da 

parceria entre o Município de Arganil e o Agrupamento de Escolas de Arganil.

De destacar que todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Arganil a 

partir dos 3 anos de idade até ao 12º ano de Escolaridade têm acesso gratuito 

à Piscina Municipal de Arganil, através das aulas de Expressão Físico Motora, 

Actividade Física e Desportiva e Educação Física. 

Relativamente ao Torneio de Natação do Desporto, salienta-se o bom nível 

apresentado pelos nadadores de Arganil, bem como a forma como o Torneio 

decorreu, situação que tem sido destacada nas várias provas já realizadas.

Os 2º e 3º Encontros do Torneio de Natação do Desporto Escolar terão 

lugar na Piscina Municipal de Arganil nos dias 28 de Fevereiro e 7 de Março, 

pelas 14 horas.

Piscina Municipal de Arganil foi palco do Torneio de 
Natação do Desporto Escolar

Apresentação do novo Portal das 
Bibliotecas do Concelho de Arganil



05 de Fevereiro a 28 de Fevereiro
Exposição de Pintura “Amor” de Teresa Nunes
Biblioteca Municipal Miguel Torga

16 de Fevereiro, 21h30
CINEMA: A Hora mais Negra
Auditório da Cerâmica Arganilense

17 de Fevereiro, 22h00 
Noite Solidária
Multiusos da Cerâmica Arganilense

18 de Fevereiro, 16h00
CINEMA: Wonder: Encantador
Auditório da Cerâmica Arganilense

19 de Fevereiro a 30 de Março
Exposição de Pintura “Recreio dos Ícones IV” 
de Cláudia Costa
Átrio de Exposições Guilherme Filipe 

22 de Fevereiro, 18h30
Sessão de Esclarecimento no Âmbito da 
Floresta
Salão da Casa do Povo de Cerdeira e Moura da 
Serra

23 de Fevereiro, 21h30
António Ataíde e Os Impuros
Auditório da Cerâmica Arganilense

24 de Fevereiro, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos

25 de Fevereiro, 15h30
Teatro na Aldeia - Côja
Casa do Povo de Côja

25 de Fevereiro, 15h30
Teatro na Aldeia - Pombeiro da Beira
Salão António Lopes, na sede da Junta de 
Freguesia

1º Concurso de Montras de 
Natal – “Este Natal, Escolha 
o Comércio Local”

O Município de Arganil incluiu na 5ª edição da iniciativa “Este Natal, Escolha 

o Comércio Local”, pela primeira vez, o Concurso de Montras de Natal, com o 

objetivo de sensibilizar a comunidade local para uma tradição cultural típica 

desta época festiva, pretendendo promover não só os produtos endógenos 

e artesanato do Concelho de Arganil, como criar uma maior dinâmica do 

comércio local, estimulando o espírito criativo dos estabelecimentos.

Num total de 30 montras inscritas, o Município de Arganil premiou as 3 

melhores montras, de acordo com os critérios Originalidade e Criatividade, 

Integração do produto da loja no comércio local, Cores e materiais utilizados 

e Estética do Conjunto, sendo elas:

1º Marilu – Flores e Ambientes (Arganil) - Prémio: 300€

2º Argocoja (Coja) - Prémio: 200€

3º Villa Fashion Store (Arganil) - Prémio: 100€

EXPOSIÇÃO DE PINTURA

“Terra Que Já Foi Terra”

A Câmara Municipal de Arganil recebeu durante o mês de Janeiro a 

exposição “TERRA QUE JÁ FOI TERRA”, de autoria de J. Eliseu (filho) e Sérgio 

Eliseu, no Átrio de Exposições Guilherme Filipe.

Esta exposição contou com 30 trabalhos, que despertaram ao visitante 

o maior interesse pela proximidade ao mundo rural, com costumes 

praticamente desaparecidos, bem como pela incursão a outros contextos 

urbanos, marcados por figuras de destaque, ou locais de referência, onde os 

pintores utilizam o Óleo como técnica de eleição.

Eventos

Encontro Anual “A Leitura 
das Memórias”

Livros, Leitura e Literacia são palavras que se ajustam a todas as idades, 

como ficou uma vez mais comprovado no Encontro Anual dos Lares e Centros 

de Dia parceiros no Serviço de Leitura que a Biblioteca Municipal desenvolve 

desde há 10 anos, denominado A LEITURA DAS MEMÓRIAS.

Poesia, cantigas, música, contos, teatro, toda a beleza que as palavras 

transmitem passaram pelo Auditório da Biblioteca. As Instituições, bem 

como os seus utentes preocuparam-se verdadeiramente com a qualidade do 

trabalho com que se mimaram mutuamente.

O Encontro ficou ainda mais enriquecido com a presença da Beatriz 

Pimentel, da Prof. Graça Moniz e do Grupo “Os Gorgulhos – Teatro na Serra”, 

cuja colaboração agradecemos.

Momento marcante neste Encontro foi a entrega do CARTÃO ÚNICO das 

Bibliotecas do Concelho à D. Normélia, utente do Centro de Dia da Santa 

Casa da Misericórdia de Vila Cova do Alva, feita pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Luis Paulo Costa e pela Vice-Presidente, Paula Dinis, com o apoio 

do técnico Jorge Pereira que tem construído este Serviço de Leitura de grande 

qualidade. A entrega do cartão simbolizou todos os cartões entregues a 

Utentes do Lares e Centros de Dia do Concelho e serviu também para 

reforçar a pretensão da Biblioteca Municipal de Arganil em inscrever na Rede 

de Bibliotecas de Arganil uma percentagem muito significativa de Utentes 

dos 11 Lares e Centros de Dia, bem como Familiares, Dirigentes, Técnicos e 

Auxiliares. 


