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Piódão distinguido com prémio “Portugal Cinco Estrelas 2018”
A Aldeia Histórica do Piódão foi uma das grandes protagonistas dos

Da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, juntam-se à aldeia

prémios Portugal Cinco Estrelas, ao conquistar o galardão na categoria de do Piódão no lote dos vencedores o Fado de Coimbra (categoria Música), a
Aldeias e Vilas. A receber o prestigiado prémio na cerimónia que decorreu Praia da Figueira e a Praia da Claridade (categoria Praias) e a Serra da Lousã
no Teatro Thalia, em Lisboa, no dia 12 de abril, estiverem o Presidente da (categoria Serras e Montanhas). Já na categoria Aldeias e Vilas, por distrito, o
Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, e o Presidente da Junta de Piódão divide o estatuto de vencedor com Monsanto (Castelo Branco) Sete
Freguesia do Piódão, José Lopes.

Cidades (Açores), Monsaraz (Évora), Sintra (Lisboa), Marvão (Portalegre) e

O Portugal Cinco Estrelas distingue o património e os produtos regionais Castro Laboreiro (Viana do Castelo).
que caracterizam e tanto valorizam o país, tornando-se verdadeiros ícones

Através de um estudo de mercado massificado, com base numa amostra

de referência nacional. Nesta primeira edição do concurso houve 179 de 205.895 indivíduos nacionais, a aldeia do Piódão, eleita recentemente uma
vencedores, 100 “ícones de referência” e 79 “marcas regionais”, sendo que das Sete Maravilhas de Portugal – Aldeias, volta a merecer a preferência dos
por cada uma das categorias destacaram-se 10 vencedores, representando portugueses e a destacar-se como um dos mais genuínos e encantadores
um total de 15 regiões.

recantos de Portugal.

Comemorações do 25 de Abril
A Câmara Municipal de Arganil assinalou o 25 de Abril com a habitual Revolução dos Cravos de 1974 esteve a Associação Filarmónica de Arganil.
cerimónia do Hastear das Bandeiras, pelo presidente da Câmara, Luís Paulo

Durante a tarde do Dia da Liberdade, as emblemáticas canções de abril

Costa, pelo presidente da Assembleia Municipal, Ricardo Pereira Alves, e fizeram-se ouvir na antiga Cerâmica Arganilense, pelos afinados e melodiosos
pelo presidente da Junta de Freguesia, João Travassos, na presença da vice- instrumentos da Orquestra Didática Passo por Compasso, que protagonizou
presidente da autarquia, Paula Dinis, e dos Vereadores Luís Almeida e Érica o concerto “25 de Abril: Uma expressão, Uma memória”.
Castanheira. A abrilhantar a cerimónia que assinalou os 44 anos sobre a

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,

Entramos neste mês de maio com renovada confiança no futuro. Os projetos concretizados, as metas alcançadas e as distinções atribuídas ao nosso
concelho, que orgulhosamente estampamos nas páginas que se seguem, dão-nos a certeza de que continuamos a conduzir Arganil pelo caminho certo; o
caminho do desenvolvimento e da promoção do concelho, materializando as suas reconhecidas e inúmeras potencialidades.
Inaugurámos a requalificação das Escolas Básicas e Jardins de Infância do Sarzedo e de Pomares, com a forte convicção de que investir nas nossas
crianças é investir no futuro do concelho; libertámo-nos definitivamente do empréstimo contraído em 2006 para pagar dívida herdada em 2005, antevendo
novos e determinantes investimentos para o concelho; apresentámos publicamente o novo projeto de requalificação do Espaço Público, com o intuito de
recolher contributos tendo em vista a melhoria de um espaço que é de e para todos os arganilenses; garantimos 400 mil euros para a recuperação das linhas
de águas nas zonas afetadas pelos incêndios e recebemos no terreno as equipas que vão dar início à reconstrução das habitações afetadas pelos incêndios.
A somar a isto, duas distinções com as quais não podíamos deixar de nos congratular: o prémio entregue pelo “Portugal Cinco Estrelas” à aldeia Histórica
do Piódão e a inédita atribuição de três Bandeiras Azuis a praias fluviais do nosso concelho: Côja, Secarias e Piódão.

Município de Arganil pagou a última prestação do
empréstimo de saneamento financeiro
Neste mês de Abril de 2018 o Município de saneamento de águas residuais, da criação de imóveis destruídos pelos incêndios e que colocam
Arganil pagou a última prestação do empréstimo condições que permitam acolher novas empresas, em causa a segurança de pessoas e bens. Neste
para

saneamento

financeiro,

contraído

em dos investimentos nos equipamentos escolares, âmbito, já foram assumidos compromissos que

2006 para pagar dívida herdada em Outubro de da reabilitação do património, da requalificação da ultrapassam os 600 mil euros, existindo ainda um
2005. Ao fim de 12 anos, foi paga a última das rede viária.
120 prestações de 50 mil Euros. Como é óbvio,

Paralelamente,

conjunto muito significativo de intervenções para
o

ciclo

do

atual

quadro concretizar.

este encargo financeiro anual de 500 mil Euros, comunitário vai gerar algumas novas oportunidades

Nestas circunstâncias e reconhecendo que há

acrescido dos correspondentes juros, condicionou, de financiamento para investimentos municipais, um conjunto de investimentos cuja execução urge
significativamente, o trabalho dos executivos sendo crucial que a Câmara Municipal tenha concretizar, a Câmara Municipal decidiu contrair
camarários ao longo dos três últimos mandatos meios para assegurar a componente financeira da um empréstimo bancário para investimento,
autárquicos.
Ainda assim, com as medidas implementadas,

responsabilidade do Município.

no valor de 4 milhões de euros, para amortizar

Sucede que as intervenções e os investimentos durante os próximos 8 anos.

foi possível fazer do Município de Arganil um em curso têm provocado enorme pressão sobre

Este

empréstimo

vai

permitir

concretizar

exemplo de boas práticas; um Município que a tesouraria do Município; desde logo porque muitos dos investimentos que consideramos
se comporta como pessoa de bem e que honra a Câmara Municipal só assume compromissos fundamentais para o concelho, não gerando
atempadamente os compromissos assumidos.

quando tem meios financeiros para os pagar. A dificuldades acrescidas para a tesouraria municipal.

Cumprida que está esta exigente missão, título de exemplo, é de referir que a reabilitação

A grande diferença relativamente aos últimos

estamos em condições de olhar para o futuro com das escolas do primeiro ciclo de Sarzedo e Pomares 12 anos, é que até agora pagavam-se 500 mil Euros
renovada confiança.

e a extensão do Centro de Saúde de S. Martinho por ano apenas e só para amortizar dívida herdada

A construção deste nosso futuro colectivo é da Cortiça são investimentos a que o Município já em 2005; dentro em breve e durante os próximos
indissociável da concretização de um conjunto alocou mais de 800 mil euros de fundos municipais. 8 anos pagar-se-ão também 500 mil Euros por ano;
de investimentos absolutamente cruciais para

Paralelamente, as consequências dos incêndios mas porque se concretizarão novos e decisivos

o nosso concelho e para a qualidade de vida das que assolaram tragicamente o nosso concelho investimentos para o concelho.
nossas gentes: ao nível da reabilitação e ampliação têm provocado despesas muito significativas para
dos sistemas de abastecimento de água, do o Município, como é o caso da estabilização de

Secretária de Estado Adjunta e da Educação inaugura EB 1
e Jardim de Infância do Sarzedo

A Escola do 1.º Ciclo e Jardim de Infância do
Sarzedo foi inaugurada no dia 7 de abril, pela
Secretária de Estado Adjunta e da Educação,
Alexandra Leitão, e pelo Presidente da Câmara
de Arganil, Luís Paulo Costa, numa cerimónia que
juntou no renovado equipamento escolar mais de
uma centena e meia de pessoas.
Congratulando-se
pela
exigente
mas
imprescindível e determinante aposta do Município
no sector da educação, Luís Paulo Costa destacou
a importância de um equipamento moderno para
um ensino de qualidade. “As nossas crianças e os
nossos jovens são o futuro do nosso concelho,
sendo prioritário assegurar condições para que
lhes seja ministrada preparação e qualificação
de excelência”, já que “os primeiros anos de
escolaridade são fundamentais para o percurso
dos nossos alunos”.

Dirigindo-se em particular aos professores,
educadores e funcionários da EB 1 e jardim de
Infância do Sarzedo, Luís Paulo Costa formulou
votos de que “o trabalho em prol da Educação e do
Ensino se traduza pelo êxito que os alunos venham
a alcançar ao longo de todo o percurso educativo”.
Aproveitou o presidente da Câmara para
agradecer a todos quantos contribuíram para a
concretização das obras de requalificação, em
especial ao Presidente da Assembleia Municipal
e anterior Presidente de Câmara, Ricardo Pereira
Alves, e ao antigo Presidente da Junta de Freguesia
do Sarzedo, Fernando Simões, sem esquecer
os técnicos municipais, projetistas, fiscalização,
empreiteiros, a Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra (CIM-RC) e a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRC), cujo papel foi determinante do
ponto de vista do financiamento.

Corroborando as palavras do Presidente
da Câmara, a Secretária de Estado sublinhou
o “trabalho notável” da autarquia em prol da
educação, permitindo que uma obra no valor
de 800 mil euros, dos quais 500 mil resultam
diretamente do orçamento autárquico (62,5 por
cento do custo da obra), se tornasse realidade.
Estiveram igualmente presentes na cerimónia
de inauguração das obras de requalificação da
EB 1 e Jardim de Infância do Sarzedo o Vereador
da Educação, Luís Almeida, a vereadora Érica
Castanheira, o Presidente da Assembleia Municipal,
Ricardo Pereira Alves, o Presidente de Junta de
Freguesia do Sarzedo, Idílio Correia, a diretora
do Agrupamento de Escolas de Arganil, Anabela
Soares, bem como Cristina Tadeu, secretária técnica
da CCDRC, e Rigoberto Correia, representante da
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

Inauguração da requalificação da EB 1 e Jardim de Infância
de Pomares

As novas instalações da Escola Básica do 1.º Ciclo
e Jardim de Infância de Pomares foram inauguradas
no dia 15 de abril, na presença de cerca de duas
centenas de pessoas, entre elas o Presidente da
Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, o
Presidente da Comissão Intermunicipal da Região
de Coimbra, João Ataíde, e o Presidente da Junta
de Freguesia, Sr. Amândio Diniz, incumbidos de
fazer as honras da inauguração, levando a cabo o
descerramento da placa inaugurativa.
Sob o olhar atento e interessado dos alunos,
professores,
encarregados
de
educação,
instituições locais e restante comunidade, Luís
Paulo Costa congratulou-se por mais uma aposta
ganha no setor da educação, dirigiu-se, em especial,
ao Presidente da Assembleia Municipal, Ricardo
Pereira Alves. “É, para mim, um motivo de orgulho
ter integrado as equipas da Câmara Municipal

lideradas por ti, cujo trabalho permitiu revolucionar
os equipamentos escolares concelhios”, começou
por referir o presidente da autarquia.
“É também um motivo de muito orgulho liderar
a equipa que hoje gere os destinos do Município
e que agora concluiu a requalificação da Escola
Básica do 1.º Ciclo e Jardim de Infância de Pomares.
Temos hoje uma rede de equipamentos escolares
do ensino pré-escolar e do ensino básico de
excelente qualidade”, acrescentou o Presidente
da autarquia, frisando que as renovadas e
modernas instalações da EB 1 e Jardim de Infância
de Pomares são o resultado de um investimento
que ultrapassou os 200 mil euros, realizado
integralmente pelo Município de Arganil.
Reconhecendo o trabalho dos “técnicos
municipais e do empreiteiro”, Luís Paulo Costa
aproveitou para destacar o papel decisivo do

Presidente da Junta de Freguesia de Pomares na
concretização das obras de requalificação. “O Sr.
Amândio Diniz foi absolutamente determinante
para que aqui estejamos. Se esta obra é hoje uma
realidade, deve-se em grande medida ao papel
reivindicativo que o Presidente da Junta assumiu
neste processo”.
A
cerimónia
de
inauguração
contou,
igualmente, com a presença da Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Arganil, Paula Dinis, do
Vereador da Educação, Luís Almeida, da Vereadora
Érica Castanheira, da Diretora do Agrupamento
de Escola de Arganil, Anabela Soares, bem
como do representante da Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, Rigoberto Correia, e
do Padre Daniel Rodrigues, responsável por dirigir
a sessão da bênção da renovada EB 1 e Jardim de
Infância de Pomares.

Alteração ao projeto de Requalificação do Espaço Público
de Arganil apresentada na Câmara Municipal

Decorreu no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, no dia 11 de abril, a apresentação
pública da alteração ao projeto de Requalificação
do Espaço Urbano Público da Vila de Arganil.
Perante uma plateia manifestamente interessada
e participativa, Luís Paulo Costa, Presidente da
Câmara Municipal de Arganil, conduziu a sessão
de abertura, apresentando aos arganilenses o
propósito da elaboração de um novo projeto de
recuperação do centro histórico.
“Houve um conjunto de situações que
contribuiu para que o resultado do que foi feito
até agora não fosse aquele que era o resultado
esperado: houve algumas opções do ponto de
vista dos materiais que não correram bem e
problemas relacionados com a prática de trabalho
do empreiteiro, que claramente não teve o melhor
desempenho”, começou por anunciar.
A finalidade do projeto de intervenção,

destacou Luís Paulo Costa, vai muita para além
do embelezamento da zona histórica de Arganil,
fazendo com que se torne mais funcional e se
assuma como um polo de atratividade e de maior
dinâmica comercial e económica. “Aquilo que
contratualizámos foi a elaboração de dois projetos:
um projeto para aquilo que está ainda por fazer,
que queremos que seja bem feito, que funcione
bem; e outro que tem a ver com aquilo que está
feito, que é uma decisão mais difícil de tomar e que
não queremos tomar isoladamente”.
“Em relação àquilo que está por fazer e que
está considerado na área de intervenção desta
candidatura, é a componente que assume, neste
momento, principal prioridade e uma das razões
de estramos aqui hoje”, afirmou o Presidente
da Câmara, dando a palavra, de seguida, aos
projetistas responsáveis pela reformulação do
projeto de execução da empreitada de reabilitação

do centro histórico.
Através das imagens do novo projeto, os
arquitetos António Monteiro e João Branco, do
Estúdio Branco-Del Rio Arquitectos, conduziram os
presentes pelas renovadas ruas da vila de Arganil,
explanando aquilo que são as prioridades da
intervenção: “dar primazia à utilização do espaço
público pelas pessoas, condicionando a circulação
dos carros e libertando mais espaço para os
peões”.
Após a apresentação de alteração ao projeto
do centro urbano, seguiu-se o momento de
intervenção do público, dando liberdade aos
arganilenses, nomeadamente aos residentes e
comerciantes do centro da vila, para apresentarem
sugestões e contributos, tendo em vista a eventual
melhoria da proposta apresentada.

Município de Arganil celebra
Contratos-Programa com Juntas e
Uniões de Freguesia
O Município de Arganil e as Juntas e Uniões e Freguesia procederam à celebração de contratos-programa, no valor
total de 276.769,01€. A cerimónia protocolar decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no dia 29 de março, e
contou a presença do Presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, da Vice-Presidente, Paula Dinis, dos Vereadores Luís
Almeida e Érica Castanheira e dos respetivos presidentes de Junta e das Uniões de Freguesia.

Junta de Freguesia de Arganil:
Contrato-Programa
no
valor
de
38.160,00€ - “Reabilitação do espaço
envolvente à antiga Escola da Nogueira”.
Junta de Freguesia de Celavisa:
Contrato-Programa
no
valor
de
18.000,00€ - “Requalificação do sistema
de defesa contra incêndios da freguesia
de Celavisa”.

Junta de Freguesia de Folques:
Contrato-Programa
no
valor
de
15.600,00€ - “Calcetamento do Largo
da Calçada e Rua do Alagão em
Mancelavisa”.

Junta de Freguesia de Pomares:
Contrato-Programa
no
valor
de
13.250,00€ - “Reconstrução da Capela
do Cemitério de Pomares, abertura de
novo acesso, portão e construção de
arrecadação e Gradeamento na escola
de Pomares”.

Junta de Freguesia de S. Martinho da
Cortiça: Contrato-Programa no valor
de 20.559,46€ - “Reparação do telhado
do edifício da Junta de Freguesia e
Reabilitação e limpeza de fontes e
fontanários”.

Junta de Freguesia do Sarzedo:
Contrato-Programa
no
valor
de
21.739,50€ - “Construção de rede
de águas pluviais (65m) junto aos
Barreiros; reabilitação de rede de águas
pluviais e passeios desde o restaurante
“O Engenho” até à fonte (estrada da
Fonte de Cima); alargamento na Rua
da Machufa; Instalação de assador na
praia fluvial; pintura do Cemitério e
Pintura exterior do edifício da junta”.

União de Freguesias de Côja e Barril
de Alva: Contrato-Programa no valor
de 16.875,00€ - “Reabilitação da Praça
de Côja, da quelha do mercado velho,
de arruamento no Bairro da Coutada,
do Miradouro da Coutada e jardim do
Vale, Reabilitação do Pátio dos Músicos,
em Barril de Alva e Construção de
campo escutista em Côja”.

União de Freguesias de Cerdeira e
Moura da Serra: Contrato-Programa
no valor de 28.975,00€ - “Muro de
suporte e acesso ao recinto das
festas; Reabilitação dos lavadouros
em Casarias; Canalização das águas
pluviais em Relva Velha e Reabilitação
de muro de suporte em Parrozelos”.

União de Freguesias de Vila Cova de
Alva e Anseriz: Contrato-Programa
no valor de 15.741,00€ - “Reparação
da fonte chafurda e zona envolvente
em Casal de S. João e Calcetamento
da estrada do Casal, em Vinhó, ate à
Quinta da Quartedeira”.

Junta de Freguesia da Benfeita:
Contrato-Programa no valor de 25.000€
- “Construção do Miradouro em
Luadas”.

Junta de Freguesia do Piódão:
Contrato-Programa
no
valor
de
20.000,00€
“Reconstrução
do
Edifício da cantina, balneários e áreas
envolventes à antiga escola”.

Junta de Freguesia de Pombeiro da
Beira: Contrato-Programa no valor de
22.169,05€ - “Calcetamento da Rua das
Eiras e da Rua das Flores, em Servo, e
da Quelha do Bento, na Murganheira”.

União de Freguesias de Cepos e
Teixeira:
Contrato-Programa
no
valor de 20.700,00€ - “Beneficiação de
calçada na R. Dr. Fernando Vale, em
Teixeira, dois chafarizes em Cepos e
arruamentos em Porto Castanheiro”.

Piódão celebrou a Estrada Real
em fim-de-semana de festa
O fim-de-semana de 21 e 22 de abril foi de festa para a Aldeia Histórica de
Piódão. Através de um programa que juntou música, gastronomia, animação
de rua, jogos tradicionais, venda de produtos endógenos, estórias e história e
uma surpreendente caminhada cultural pela Estrada Real, levámos o público
a recuar no tempo e a conhecer aqueles que foram os tempos duros mas
histórica e culturalmente ricos, de um Piódão de outrora.
Integrado no programa de animação das Aldeias Históricas, “12 em Rede
| Aldeias em Festa”, coube ao Piódão inaugurar o ciclo de 2018, com o evento
“Estrada Real: A Longa Caminhada” num formato que promove a história e o
património material e imaterial mas, sobretudo, pretende proporcionar uma
experiência de visita mais autêntica e profunda.

O dia 21 de abril nasceu cinzento, contrastando com o Largo Cónego
Manuel Fernandes Nogueira que, pouco a pouco, se enchia de cores e
convidava a entrar nos festejos. A chuva acabou por também fazer a sua
visita à aldeia mas, logo partiu para dar lugar ao sol que se encantou pelo
Piódão e não mais o deixou.
Entre dramatizações históricas, um mercadinho de produtos frescos
e biológicos, tais como aqueles que eram trazidos da Beira Interior pela
Estrada Real e, animação musical, o público teve oportunidade de se vestir
de passado e recuar no tempo, não ficando indiferente àquelas que eram as
caraterísticas mais marcantes desta aldeia e que ali eram recriadas.

Numa importante partilha de conhecimentos, os professores da
Universidade de Coimbra Vasco Mantas, e Conceição Lopes (natural de
Piódão) que dividem uma particular paixão por caminhos antigos e estradas
medievais, ladeados pelo Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Arganil, Luís Paulo Costa e Paula Dinis, respetivamente e pelo José Lopes,
Presidente da Junta de Freguesia de Piódão, deram o seu contributo numa
aprazível e interessante conversa. A cada palavra era aguçada a curiosidade dos
presentes sobre o assunto Estrada Real, seus mitos, história e singularidade,
que viria a ser algo satisfeita no dia seguinte, através daquele que foi o grande
propósito que originou este evento: a Caminhada pela Estrada Real.
No enquadramento irrepreensível e imponente da Serra do Açor, perto

de uma centena de caminhantes rasgavam a paisagem pintalgando aquém
e além a grande mancha verde que acompanha toda aquela que foi outrora
a mais importante via de comunicação entre Coimbra e Covilhã. Para que a
experiência fosse intensamente vivida, foram recriados vários momentos da
história que se dizem ter acontecido por aquelas bandas e que os antigos
ainda recordam. “Aqui quem manda sou eu!”, ecoou na serra, vindo de um
foragido do bando de João Brandão e que se cruzou com os caminhantes,
vindo lá do século XIX.
E terminou assim um fim-de-semana de festa onde se celebrou a história,
as tradições e toda a singularidade que faz desta aldeia um destino único no
país.

Município de Arganil
Autarquia promove sessão de sensibilização
no âmbito da Floresta dirigida à comunidade
apoia feridos dos
incêndios nos pedidos estrangeira
de indemnização
O Município de Arganil em parceria com a Ordem
dos Advogados – Conselho Regional de Coimbra
apoiam as vítimas dos incêndios de 15 e 16 de
outubro de 2017 que sofreram ferimentos graves
em consequência direta dos mesmos, prestando
consulta jurídica e auxiliando no preenchimento
dos requerimentos indemnizatórios, cujo prazo de
entrega termina no dia 30 de maio de 2018.
Por tal facto, solicitamos a todos os Munícipes
que estejam interessados neste serviço, se
inscrevam através do Gabinete da Presidência
do Município de Arganil ou através dos seguintes
contactos:
O Município de Arganil estará disponível para
dar o apoio, se necessário, no preenchimento
do requerimento da seguinte forma, através do
Gabinete de Ação Social, localizado no Centro de
Atividades Juvenis, Rua Frederico Freitas Simões
(junto ao Largo da Fonte da Bica), telefone:
235200143; email: accao.social@cm-arganil.pt,
horário: 9h00 – 12h30 (manhã) 15h00 – 17h30
(tarde).
O atendimento presencial decorrerá numa sala
do edifício do Centro de Atividades Juvenis, sito na
Rua Frederico Freitas Simões (junto ao Largo Fonte
da Bica), em Arganil.

A Câmara Municipal de Arganil realizou no dia 13 de Abril, na Biblioteca Alberto Martins de Carvalho,
em Côja, uma Sessão de Sensibilização no âmbito da Floresta, dirigida especialmente à comunidade
estrangeira residente no concelho.
Organizada em parceria com o CLDS 3G – Arganil mais Inclusiva, no âmbito do “Plano de Integração
de Migrantes”, a sessão realizou-se integralmente em língua inglesa e contou com a presença da
Vereadora do Ambiente e da Floresta da Câmara Municipal de Arganil, Érica Castanheira, bem como
dos serviços técnicos florestais da autarquia.
Durante a ação de sensibilização foram apresentadas as obrigações legais em vigor relativas à defesa
da floresta, evidenciando as responsabilidades dos cidadãos e de outras instituições, e realçadas as
boas práticas que devem orientar quer as intervenções na floresta, quer a salvaguarda de habitações
inseridas em espaços florestais.
A sessão, à qual assistiram cerca de 30 pessoas, contou com um período de “Pergunta e Resposta”,
que permitiu esclarecer os presentes sobre a legislação específica em vigor e sobre os planos da
Câmara Municipal para a defesa e valorização de um território tão valorizado por esta comunidade.

(principalmente pinheiros, mas também acacias) podem e devem ser
abatidas. A sua madeira tem o aproveitamento que o proprietário entenda, e,
desta forma, eliminando-se o risco de queda sobre infraestruturas (casas ou
estradas) e de causar danos patrimoniais ou pessoais.
Alertamos que de acordo com a lei, o proprietário de uma árvore é o
responsável pelos danos que ela possa causar. No caso específico de áreas
percorridas por incêndios, o artigo 36º do Decreto-Lei 124/96, na redacção
dada pela Lei 76/2017, obriga à retirada de material queimado numa distância
inferior a 25 m das vias rodoviárias.
Face à enorme perda de área florestal que sofremos, esta operação deve
ser feita com os devidos cuidados e por esta ordem. Devem ser removidos:
1- Todos os pinheiros que apresentem a copa completamente seca;
2- Todas as mimosas;
3- Relativamente a carvalhos, castanheiros e outras folhosas, devemos
avaliar a rebentação e podar apenas as pernadas, braças ou ramos que se
apresentam secos.
4- Relativamente aos sobreiros, azinheiras e azevinhos, mesmo queimados
A intervenção dos gestores florestais, os proprietários, deve incidir é absolutamente proibido o seu corte ou pode sem autorização dos serviços
na valorização dos seus terrenos, também através da redução dos do ICNF, I.P.
riscos. As árvores queimadas que não apresentem sinais de regeneração

Árvores queimadas

Sessão de trabalho CCDRC
Realizou-se na Câmara Municipal, no dia 26 de abril, uma reunião de
trabalho no âmbito da reconstrução das habitações permanentes afetadas
pelos incêndios de outubro de 2107. A sessão contou com a presidente e o
vice-presidente da Comissão e Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDR Centro), Ana Abrunhosa e António Veiga Simão, respetivamente,
com a Diretora dos Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local da
CCDR, Maria José Castanheira Neves, com o presidente do Município, Luís
Paulo Costa, e o vereador Luís Almeida, bem como com técnicos de ambas as
partes e os representantes da Manteivias, empresa à qual foram adjudicadas
as obras. Esta reunião serviu para fazer um ponto de situação do processo
de reabilitação das primeiras habitações, numa altura em que as equipas de
trabalho se encontram no terreno a avaliar cada um dos casos do concelho.

Reunião de trabalho na Câmara Municipal com a CCDRC e
representantes da comunidade estrangeira afetada pelos incêndios
Realizou-se na Câmara Municipal, dia 3 de maio, nova reunião de trabalho
no âmbito da reconstrução das habitações permanentes afetadas pelos
incêndios de outubro de 2107.
A sessão contou com a presidente da Comissão e Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro), Ana Abrunhosa; com
a Diretora dos Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local da CCDR,
Maria José Castanheira Neves e demais técnicos desta instituição; com o
presidente e vereador da Câmara Municipal, Luís Paulo Costa e Luís Almeida,
respetivamente; com o executivo da Junta de Freguesia de Benfeita e, com
naturais residentes e comunidade estrangeira desta freguesia, uma das
mais afetadas pelos incêndios no que diz respeito às referidas habitações
permanentes.
Esta reunião teve como objetivo definir o ponto de situação do processo
de reabilitação das primeiras habitações, numa altura em que as equipas
de trabalho se encontram no terreno a avaliar e identificar as necessidades
habitacionais das famílias, de forma a dar-se início ao processo de
reconstrução.

Município de Arganil recebeu Ação
de Sensibilização sobre Segurança
Contra Incêndios em Edifícios
O Município de Arganil promoveu, em parceria com o Comando Distrital
de Operações de Socorro de Coimbra da Autoridade Nacional de Proteção
Civil (ANPC), no dia 27 de abril, uma ação de sensibilização no âmbito da
Segurança Contra Incêndios em Edifícios, que decorreu no Salão Nobre da
Câmara Municipal.
Dirigida por Rita Correia, técnica da Autoridade Nacional de Protecção Civil
(ANPC), a sessão contou a presença da vereadora da Câmara Municipal, Érica
Castanheira, e com uma vasta e interessada plateia, composta por presidentes
de junta, técnicos municipais, bem como representantes de Comissões de
melhoramentos locais.
A iniciativa foi dirigida a várias entidades, dando especial enfoque àquelas
cuja atuação se efetue em edifícios escolares, hospitalares, lares de idosos
e valências associadas, associações culturais, recreativas, desportivas e de
lazer, locais de espetáculos e reuniões públicas, museus e galerias de arte.

Câmara Municipal de Arganil de
visita à Fundação Champalimaud
O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, e a vicepresidente, Paula Dinis, visitaram as instalações da Fundação Champalimaud,
em Lisboa, no passado dia 16 de abril, aceitando o convite de José Manuel
Nunes Liberato, ex-chefe da Casa Civil de Cavaco Silva e atual assessor do
prestigiado centro de investigação.
Recebidos pela presidente da Fundação, Leonor Beleza, o executivo do
Município de Arganil teve oportunidade de conhecer algumas das áreas de
trabalho dos cientistas e observar o ambiente que se vive num dos mais
criativos e inovadores centros de investigação biomédica do mundo.
O presidente e a vice-presidente da autarquia foram guiados pelos
corredores das instalações do valioso legado de António de Sommer
Champalimaud, fixadas na margem do Rio Tejo, não podendo deixar de
admirar e enaltecer o trabalho dedicado à investigação científica desenvolvido
desde 2004, com recurso às mais modernas e vanguardistas técnicas e
equipamentos.
Antes de deixar as instalações da Fundação Champalimaud, considerada
em 2012 o melhor sítio para trabalhar fora dos Estados Unidos, Luís Paulo
Costa foi convidado a assinar o Livro de Honra, como forma de preservar
as memórias de um dia excecional e assinalar a passagem do Município de
Arganil por aquele centro de investigação.

Faixas de Gestão de Combustíveis
A Câmara Municipal de Arganil deu início aos trabalhos de gestão de
combustível da sua competência.
Está previsto na legislação, desde 2006, a implantação de Faixas de
Gestão de Combustíveis em redor das estradas e caminhos previstos no
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios e também em redor
de Zonas Industriais e Parques de Campismo geridos pelas Autarquias. A
aplicação desta legislação tem-se revelado difícil, por se tratarem de trabalhos
de grande dimensão com custos elevados e exige intervenções em terrenos
do domínio privado, surgindo neste contexto questões legais complexas.
O ano de 2017 foi muito exigente no que diz respeito a incêndios
florestais em toda a região, mas da tragédia podem surgir oportunidades, e
neste campo há hoje uma ideia consensual, que assenta na necessidade de
aumentar o investimento na prevenção estrutural e de melhorar as práticas
florestais.
O Município de Arganil, torna-se assim, dos primeiros da região a assumir
esta necessidade e a avançar para o terreno, cumprindo a sua competência
legal e dando o exemplo aos proprietários florestais.

Bandeira Azul atribuída a três praias
fluviais do concelho de Arganil
O concelho de Arganil volta a ser reconhecido pela qualidade da água
das suas praias fluviais. Piódão, Secarias e Côja vão ostentar a Bandeira Azul
durante a época balnear de 2018, anunciou, no dia 27 de abril, a Associação
Bandeira Azul da Europa (ABAE), entidade responsável por atestar a qualidade
superior da água, as distintas características da envolvente e a reconhecida
qualidade de infraestruturas de apoio e segurança.
Esta é a primeira vez que Arganil conquista três galardões em simultâneo,
com a Praia Fluvial de Côja a estrear-se no reconhecimento atribuído pela
ABAE. A consolidar o seu estatuto de zona balnear de eleição, pelas suas

águas cristalinas, a Praia Fluvial do Piódão é distinguida pelo terceiro ano
consecutivo. Quanto à Praia Fluvial da Cascalheira, em Secarias, volta a ter
hasteada a Bandeira Azul, depois de no ano passado ter recebido o galardão
pela primeira vez.
O crescente número de bandeiras atribuídas a Arganil vem reconhecer
e atestar não só as inúmeras potencialidades dos recursos naturais do
concelho, bem como a qualidade das infraestruturas e dos equipamentos
de apoio, contribuindo para fazer da nossa terra um destino turístico de
excelência na zona Centro e no País.

Piscina Municipal de Arganil foi palco da 6ª concentração
do Circuito Municipal de Escolas de Natação
No dia 21 de Abril, a Piscina Municipal de Arganil foi palco da 6ª
Concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação. Pelo quarto ano
consecutivo, a Piscina Municipal de Arganil foi selecionada para acolher uma
das concentrações do Circuito Municipal de Escolas de Natação, no qual
competem 20 Escolas/Clubes de Natação e cerca de 250 nadadores.
Para esta prova, a equipa de Arganil fez-se representar por 17 nadadores,
Ana Carolina Dias, Ana Catarina Gomes, Bruna Fernandes, Cláudio Cordeiro,
Cristiana Estevão, Diogo Rodrigues, Duarte Marques, Duarte Nunes, Henrique
Marques, Luís Dias, Mariana Branco, Matilde Vaz, Mónica Alves, Ricardo
Teixeira, Rodrigo Rodrigues, Simão Rodrigues e Sofia Sêco, acompanhados
pelos professores Rodolfo Neves e Paulo Soares.

Os resultados alcançados confirmaram que o factor casa serviu de estímulo
e incentivo, dando força necessária à equipa de Arganil, para ultrapassar
a barreira dos 100 pontos nesta prova. A equipa de Arganil alcançou 101
pontos, tendo sido a que alcançou mais primeiros lugares, com 13, seis 2º
lugares, dois 3º lugares, dois 4ºlugares e um 5º lugar, entre outros resultados
também eles positivos.
Após a sexta etapa do Circuito Municipal de Escolas de Natação, a Escola
Municipal de Natação de Arganil ocupa o 2º lugar com 510 pontos, tendo
aumentado a diferença para o 3º classificado Nelas com 480 pontos e ficando
a 182 pontos da equipa campeã em titulo e líder da classificação geral, Castro
Daire, que regista 692 pontos.

Escola Municipal de Natação de Arganil é a primeira do
país com Torneio de Natação certificado pela Federação
A Federação Portuguesa de Natação atribuiu a certificação de qualidade
à 6ª concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação, prova que
teve lugar na Piscina Municipal de Arganil no dia 21 de Abril, organizada pelos
Municípios de Arganil e de Mangualde. Esta prova contou a participação de 20
Escolas/Clubes de Natação, totalizando cerca 250 nadadores
Com esta atribuição, o Município de Arganil, através da Escola Municipal
de Natação de Arganil, torna-se a primeira Escola de Natação do país a ter o
seu Torneio de Natação certificado pela Federação Portuguesa de Natação.
O Vereador do Desporto Luís Almeida manifestou o seu orgulho pela
distinção atribuída, destacando a qualidade do trabalho desenvolvido na
Escola Municipal de Natação de Arganil e reconhecendo o trabalho da equipa
técnica, que tem contribuído em larga medida para o sucesso da Piscina
Municipal de Arganil.
Por sua vez, o vice-presidente Alexsander Esteves considera que o festival
“obedeceu às linhas orientadoras da FPN, tendo em conta o modelo de
referência do ensino e aperfeiçoamento técnico”.

O PAN dinamiza a modalidade “com a qualidade, traduzindo-se em
resultados satisfatórios. Estamos no caminho certo para colocar Portugal
a Nadar. Hoje, Arganil a Nadar”, acrescentou o dirigente federativo,
congratulando o Município de Arganil “pelo trabalho que tem vindo a devolver
juntos dos seus munícipes em prol da modalidade sendo uma Escola de
Natação de referência na região”.

Última iniciativa do “Teatro na Aldeia” animou tardes de domingo em Cerdeira
e Vila Cova de Alva
O “Teatro na Aldeia” terminou no dia 29 de abril, numa iniciativa da
Câmara Municipal de Arganil que animou as tardes de domingo e estendeu as
atividades culturais a várias Freguesias do concelho. A companhia Gorgulho
Teatro na Serra subiu ao palco na Casa do Povo de Vila Cova do Alva com a
peça “Encontro Anual de Escritores Muito (pouco) Lidos”.
Já em Cerdeira, na Casa do Povo de Cerdeira e Moura da Serra, 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.

Assinatura do contrato da
empreitada de Reabilitação e
Beneficiação da ETAR da Relvinha
Foi assinado, no dia 3 de maio, o contrato da empreitada de Reabilitação e
Beneficiação da ETAR da Zona Industrial da Relvinha entre a Câmara Municipal
de Arganil e a empresa Ambiágua, Gestão e Equipamentos de Águas, S.A..
Presidiram à cerimónia de assinatura do contrato, que teve lugar no Salão
Nobre dos Paços do Concelho, o presidente da autarquia, Luís Paulo Costa, e
o presidente da Ambiágua, Joaquim Valente Santos.
A empreitada, no valor de 1.104.903,64€, e financiada em 85 por cento
pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos
(POSEUR), através do Fundo de Coesão deverá avançar no mês de junho.
A intervenção na ETAR da Zona Industrial da Relvinha, no Sarzedo, vai
permitir aumentar a capacidade de tratamento instalada, com a introdução
de fases de tratamento adicionais e equipamentos que possibilitem melhorar
substancialmente o efluente libertado para o meio hídrico de descarga,
contribuindo em grande medida para a qualidade da massa de água no rio
Alva.
Trata-se de uma intervenção que vem cumprir os fortes desígnios do
Município de Arganil em ver concretizado um projeto de grande importância
do ponto de vista ambiental e que representa um investimento inteligente
e sustentável numa área industrial com avultada expressão no concelho,
quer pela dimensão e diversidade de atividades económicas que nela se
concentram, quer pela sua privilegiada localização geográfica.

Reabertura do Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs d´ Égua
No âmbito do Dia Internacional dos Museus, efeméride que se
comemora a 18 de Maio, o Município de Arganil promove a reabertura do
Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs d´ Égua, convidando toda
a população para uma visita ao seu espaço museológico. Com cerca de 100
rochas gravadas de um dos maiores e diversos núcleos de arte rupestre de
Portugal, este espaço terá durante todo o dia, entrada gratuita.
Após a Sessão de Reabertura pelas 10 horas e uma curta visita às

instalações do Centro Interpretativo de Arte Rupestre, seguir-se-á uma visita
guiada que permitirá aos participantes conhecer e desfrutar de um dos
maiores conjuntos de gravuras rupestres em plena Serra do Açor.
Mais informações podem ser solicitadas através dos telefones: 235 732
787 / 235 200 137 ou do e-mails: rupestre.chas.egua@cm-arganil.pt / turismo.
arganil@cm-arganil.pt

Câmara celebra protocolo para Município de Arganil recebe
reabilitação e limpeza de linhas Ação de Sensibilização sobre
de água
Ordenamento do Território

A Câmara Municipal de Arganil celebrou, no passado dia 19 de abril, um
Protocolo de Colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
que vai permitir a limpeza e a reabilitação de linhas de águas nas zonas do
concelho afetadas pelos incêndios de 2017, dando início à campanha de
prevenção de combate aos incêndios em 2018.
O acordo foi assinado na sede da Administração da Região Hidrográfica do
Centro (ARH), em Coimbra, pelo presidente da Câmara Municipal, Luís Paulo
Costa, e pelo vice-presidente do Conselho Diretivo da APA, António Sequeira
Ribeiro, na presença da diretora da ARH do Centro, Celina de Carvalho.
Tendo em vista a recuperação do património natural fluvial e a manutenção
das suas condições naturais, as intervenções de regularização nas linhas de
água, no valor de 400 mil euros, vão beneficiar a Ribeira de Pomares, que
apresenta acentuados níveis de erosão, o Açude do Sarzedo e a Ribeira de
Folques. Prevê-se que obras se desenrolam com a celeridade que se impõe
atendendo ao aproximar da época balnear.
Este acordo com a APA é fruto de um protocolo de colaboração técnica
e financeira entre esta entidade e o Fundo Ambiental, que prevê um apoio
ao financiamento das intervenções urgentes e impreteríveis de regularização
fluvial, até ao montante de 12 milhões de euros nos concelhos afetados pelos
incêndios florestais.

O Município de Arganil promoveu, em parceria com a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no dia 20 de
abril, uma ação de sensibilização no âmbito do Ordenamento do Território,
que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
Dirigida pela responsável da Divisão de Gestão Territorial da CCDRC,
Lurdes Abrunhosa, e pela técnica superior Eugénia Matias, a sessão contou
a presença do presidente da Câmara Municipal, Luís Paulo Costa, e com
uma vasta e interessada plateia, composta por técnicos de gabinetes,
presidentes de junta, arquitetos, engenheiros, técnicos municipais, bem
como representantes de empresas e associações profissionais locais.
Nesta ação foram abordadas as alterações de alguns normativos legais
no âmbito do ordenamento e gestão do território, incidindo sobre o Sistema
de Informação do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), o
Regime de Reserva Ecológica Nacional (RJREN) e sobre a regularização de
atividades económicas.
Foram explanadas as principais temáticas relacionadas com a gestão
territorial, na sua vertente de uso, ocupação e transformação do solo,
abordando a legislação específica que determina a emissão de pareceres
e o relacionamento com as câmaras municipais, entidades externas (da
administração central e outras), cidadãos e empresas.

Entrega de Cabazes da Páscoa – Trabalhar em parceria é
fundamental
Durante a semana anterior à páscoa foram
entregues cabazes de bens alimentares a 45
famílias do concelho de Arganil, constituídos
por bens alimentares e produtos característicos
da quadra festiva, como o folar, os ovos e as
amêndoas, doados pelo CLDS-3G – Contrato Local

Hyundai Motorsport
voltou à Capital do Rally
A Hyundai Motorsport esteve em Arganil,
no passado dia 17 de abril, a realizar testes de
preparação para o Rali da Argentina, com os
espanhóis Dani Sordo e Carlos del Barrio ao
volante. O Presidente da Câmara Municipal
de Arganil, Luís Paulo Costa, e o Vereador do
Desporto, Luís Almeida, subiram ao Mont’Alto
para saudar e dar as boas-vindas aos pilotos e à
marca neste regresso a Arganil. Reconhecendo a
excelência dos troços de Arganil, Carlos del Barrio
recordou as míticas passagens pelo concelho na
década de 90, enquanto co-piloto de Jesús Puras.

de Desenvolvimento Social 3ª Geração e pela
Câmara Municipal de Arganil através da Loja social.
As famílias apoiadas foram identificadas pela
administração da Loja Social, após articulação
com os técnicos das Instituições e Entidades da
Rede Social Local, nomeadamente: Associação

Passo a Passo, Rede Local de Intervenção Social
(RLIS), Serviço Local de Segurança Social e Junta de
Freguesia de Pombeiro da Beira, tendo em conta os
critérios definidos em regulamento, privilegiando
famílias que tenham no seu seio crianças e jovens
a cargo.

Inauguração da exposição “Labirintos e Memórias” no Átrio Guilherme Filipe
O Átrio de Exposições Guilherme Filipe recebeu, no dia 3 de abril, a
exposição “Labirintos e Memórias”, de autoria de Clara Ferrão – “Antígona”.
Estiveram presentes na inauguração o Presidente da Câmara Municipal de
Arganil, Luís Paulo Costa, o Vereador do Pelouro da Educação e Ação Social,
Luís Almeida, o Provedor da Stª Casa da Misericórdia de Arganil, José Dias
Coimbra, os Srs. Padres João Veríssimo, da Figueira da Foz, e Manuel Martins,
de Arganil, familiares e amigos, alunos de Doutoramento, colegas da Escola
Superior de Educação de Coimbra e Santarém.
O presidente da Câmara congratulou-se com a presença da pintora,

natural do concelho de Arganil, fazendo-o recuar no tempo, a memórias da
sua infância, recordando a relação de amizade entre seu avô e o pai da artista
plástica.
Antes de desafiar a artista Clara Ferrão a fazer uma breve apresentação
das suas obras, Luís Paulo Costa, destacou a importância que o atual espaço
expositivo representa para o concelho, uma vez que a sua deslocalização visou
sobretudo dignificar as obras expostas, permitidas pela melhor acessibilidade
e também pela dignidade do espaço.

Vencedores do III Concurso de
Ovos de Páscoa Gigantes
Após exposição nas ruas e espaços públicos
de Arganil, estão encontrados os vencedores do III
Concurso de Ovos de Páscoa Gigantes, dinamizado
pelo Município de Arganil e que pela terceira vez
desafiou a criatividade e originalidade de todos,
através da execução de um ovo gigante.
Entre perto de uma dezena de peças, vindas de
vários pontos do concelho, decidiu o júri composto
por um representante da Câmara Municipal de
Arganil, por um representante do Agrupamento de
Escolas e por um representante da comunidade,
eleger como vencedores os seguintes ovos de
Páscoa:
1º Lugar: Assistência Folquense

2º Lugar: Santa Casa da Misericórdia de Vila
Cova de Alva
3º Lugar: APPACDM Arganil
Os prémios a concurso eram respetivamente
200€, 100€ e 50€ em vales para utilizar no comércio
local.
A todas as Associações, Coletividades e
Institutos de Solidariedade Social participantes, o
Município de Arganil endereça os mais sinceros
parabéns, agradecendo a todos o genuíno
empenho e compromisso na elaboração das suas
peças, que tanta vida e cor trouxeram às ruas de
Arganil na quadra da Páscoa.

promover a aprendizagem de novos conhecimentos de natureza lúdica,
cultural, desportiva e recreativa, favorecendo a cooperação e relacionamento
social entre crianças e jovens, o programa “Diário de Bordo”, contou com um
programa tão abrangente quanto diversificado, num conjunto de atividades
enquadradas nas várias respostas que o município desenvolve.
Foram 10 dias de animação, companheirismo e aprendizagem que
compreenderam workshops de reciclagem, teatralizações, atelier de
expressões, cinema, passeios, visitas à Biblioteca Municipal Miguel Torga para
atividades como: lanche literário; oficina “Todos ao Palco”; Peddy Paper, numa
constante viagem ao mundo dos livros entre outros ateliers. Não descurando
a vertente desportiva, houve ainda espaço para colocar em ação o “bando das
A quadra da Páscoa foi este ano mais animada e especial para as crianças sapatilhas” na Cerâmica Arganilense, para uma aula intitulada “CrossKids”,
do concelho de Arganil, que entre os dias 26 de março e 6 de abril puderam bem como, mergulhos e jogos na água na Piscina Municipal de Arganil.
usufruir de uma oferta cultural de ocupação de tempos livres, coincidente
Cada um dos 33 participantes registou no seu Diário de Bordo, todas as
com a interrupção letiva do 2º período escolar.
atividades que foram realizando, para mais tarde recordar.
Promovido pelo Município de Arganil e tendo por objetivo primeiro

“Diário de Bordo” animou férias
escolares da Páscoa

Páscoa na Vila em Arganil
O CLDS 3G Arganil + Inclusiva encheu novamente a Praça Simões Dias e ruas
circundantes com a concretização da iniciativa “Páscoa na Vila”, que contou com o
apoio do Município de Arganil.
Há semelhança da iniciativa Mercado de Natal, estiveram no local 10 expositores
alguns dos quais do Clube de Produtores, que aceitaram o desafio de participar na
criação de um espaço único de divulgação e escoamento dos produtos endógenos e
artesanato do Concelho.
Foram ainda desenvolvidas várias atividades. Na parte da manhã foi desenvolvido

um atelier de modelagem de barro para crianças e na parte da tarde foi desenvolvido
um workshop de bombons e chocolates artesanais para a páscoa.
As atuações musicais também fizeram parte do programa, levando muita alegria e
animação à Praça Simões Dias. Durante a manhã atuaram os AFADIXIE e no período da
tarde foi a vez do grupo Manu Jazz trazer a alegria à Praça Simões Dias.
A “Toca do Coelho” foi um dos grandes chamarizes da iniciativa, com as pinturas
faciais e a modelagem de balões, que fizeram as delícias junto dos mais novos.

11ª Edição do Arganil Rock foi um êxito
Com o apoio da Câmara Municipal de Arganil e numa organização conjunta das
associações juvenis, Projeto Radical (São Martinho da Cortiça), Associação Juvenil CUME
(Arganil) e o Grupo de Jovens Chama Viva (Secarias), o evento Arganil Rock que este
ano cumpriu a sua 11ª edição, foi um êxito confirmado pelas cerca de 700 entradas no
recinto.
O cartaz, que primou pela diversidade musical, contou com a banda “Os Red”, a

banda “Viralata”, a banda arganilense “Mau Maria” e o DJ arganilense DJ G&Z, numa
noite que foi vivida num ambiente de boa disposição.
A 11ª edição do evento reafirmou o nome do Arganil Rock no panorama musical
da Região, comprovando que a estreita parceria entre Câmara Municipal, principal
apoiante, e associações juvenis concelhias é a fórmula para o crescimento deste evento.

Dia Mundial do Livro na Biblioteca Municipal de Arganil
As Bibliotecas Públicas são, desde há séculos, Casas de Leitura pelo papel através de inúmeras estratégias a criação do Hábito e do Gosto pela Leitura.
fulcral que assumem na divulgação e acesso ao Livro e à Leitura. Em Portugal,
Por todas estas razões, festejámos no dia 23 de abril, os Livros, os Autores
embora este processo tenha tardado em acontecer, a Rede de Leitura Pública e os Leitores na Biblioteca Pública com a presença do Presidente da Câmara
assume esse papel de vanguarda junto dos Munícipes. Divulga Livros e os Municipal, Luís Paulo Costa, e da Vice-Presidente, Paula Dinis.
seus Autores, cria as condições de acesso aos suportes de leitura, promove

Empreitadas Municipais

Fecho do Sistema de Águas Residuais de Côja - Ligação alta - baixa e extensão de serviço (Rua do Outeiro)

Fecho do Sistema de Abastecimento de Água de Celavisa - Ligação alta-baixa (Jurjais)

Marcação da estrada junto ao Centro Escolar e Pavilhão Gimnodesportivo de São Martinho da Cortiça

Marcação da estrada entre Esculca e Vale do Carro

Pavimentação do acesso à Lomba do Canho

Presidente da Câmara sopra as velas
à Rádio Clube de Arganil

A Rádio Clube de Arganil saiu do estúdio para celebrar de forma
especial o seu 31.º aniversário, no dia 13 de Abril, numa emissão em direto
que decorreu junto à Câmara Municipal de Arganil e que contou com a
presença do Presidente da autarquia, Luís Paulo Costa.
Congratulando a equipa pelo “empenho e iniciativa” demonstrados
nas últimas três décadas, o Presidente da Câmara aproveitou para frisar
o papel de destaque assumido pela Rádio Clube de Arganil no concelho.
“É através da rádio que as notícias do nosso concelho chegam não só às
pessoas do nosso concelho como às de todo o mundo”.
“Sabemos que a população do nosso território é uma população
maioritariamente envelhecida, havendo pessoas com dificuldades de
mobilidade. A presença da Rádio Clube de Arganil funciona, em muitos
casos, como uma companhia, como um amigo que têm ali de manhã à
noite”, acrescentou Luís Paulo Costa, fazendo votos de que “estes 31 anos
sejam apenas os primeiros de muitos”.

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

Socialista tem vindo a referir, são responsáveis pela
construção da ilusão, das inúmeras promessas
No passado mês de Abril foram divulgados e não cumpridas e das inúmeras necessidades não
apreciados os documentos de prestação de contas atendidas ao longo destes últimos anos.
e de execução orçamental do Municipo de Arganil.
Os documentos referentes à execução orçamental
A execução das Grandes Opções do Plano
demonstram que o orçamento para 2017 teve uma revela igualmente um orçamento desequilibrado,
execução de apenas 57,14%. Este valor significa incompleto e desfocado de algumas das
que dos 22 milhões de euros apresentados no necessidades mais urgentes que deveriam estar
Orçamento para 2017, apenas foram executados consignadas e/ou reforçadas nos documentos de
11.9 milhões de euros. Se tivermos em consideração política municipal.
o grau de Execução Total das Grandes Opções do
Plano, o valor é ainda mais escandaloso – 47,97%.
À fraca execução orçamental e ao desequilíbrio
no conteúdo do orçamento, acresce de forma
Tal como o Partido Socialista referiu em preocupante a decisão do município em contrair
Novembro de 2016, o PSD produziu para 2017, um empréstimo de médio e longo prazo no
ano de eleições autárquicas, um orçamento valor de 4 milhões de euros, o que revela uma
eleitoralista, fazendo aumentar o orçamento grande necessidade de liquidez financeira
municipal em 3.312.646,00 €, quando comparado para fazer face aos compromissos que foram
com o orçamento de 2016. Este incremento assumidos e, aparentemente, sem capacidade
artificial no valor do orçamento, que se tem vindo a para serem cumpridos. Assim, após a contracção
verificar desde 2014, não é mais do que uma ilusão do empréstimo, a dívida do Município de Arganil
que se repete ano após ano.
ascenderá a 7 milhões de euros e confirma as piores
suspeitas e interrogações que o Partido Socialista
A execução do orçamento para o ano de 2017 colocou acerca da capacidade financeira do
é, por si, a demonstração mais clara e evidente Município para fazer face a alguns investimentos.
desta realidade. A diferença entre o orçamento
estimado e o orçamento executado é superior
O Partido Socialista não pode deixar de voltar
a 10 milhões de euros, valor que ultrapassou as a constatar que a governação autárquica do PSD
piores expectativas do Partido Socialista. Estas está cada vez mais conotada com a diminuição da
quantias fictícias e não executadas, como o Partido importância e influência do concelho de Arganil,

uma perda significativa de população, uma perda
expressiva no tecido empresarial, uma diminuição
do número de postos de trabalho, e uma falha
clara nas prioridades que deveriam nortear o rumo
de desenvolvimento do nosso concelho.
A contracenar com o aumento virtual do
valor das rúbricas do orçamento municipal e do
futuro aumento da dívida municipal, salientase o esforço que o governo do Partido Socialista
tem vindo a realizar para reforçar, ano após ano,
as transferências do Estado para o Município de
Arganil, registando-se em 2018 um aumento de
1,56%, que acresce ao aumento de 3,14% em 2017
e ao de 1,38% em 2016.
Para concluir, referir que o empolamento
orçamental, a fraquíssima execução que o
orçamento evidencia, o futuro endividamento do
município, assim como a discordância com uma
parte considerável dos investimentos constantes
no documento orçamental, levou o Partido
Socialista a votar contra a prestação de contas
referente ao ano de 2017.

Partido Socialista

Comunicado - Feridos graves dos incêndios: Provedora
pede aos interessados para que apresentem os seus
pedidos
Caro Munícipe,

Conforme informação disponível no sítio da
internet da Provedoria de Justiça (www.provedor-jus.
pt)
“No seguimento da publicação em Diário da
República do relatório do Conselho que fixa o
universo e os critérios para o pagamento das
indemnizações decorrentes dos ferimentos graves
sofridos em virtude dos incêndios florestais ocorridos
entre 17 e 24 de junho e 15 e 16 de outubro de 2017,
a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, apela aos
interessados para que façam chegar os seus pedidos.
Os requerimentos devem ser apresentados até ao
dia 30 de maio de 2018, mediante o preenchimento
do modelo aqui disponibilizado.
A apresentação pode ser feita diretamente à
Provedora de Justiça, na junta de freguesia ou câmara
municipal do lugar de residência ou em consulado
português, para quem resida no estrangeiro. Os
serviços da Provedoria estão disponíveis para
qualquer apoio ou esclarecimento através da linha
azul 808 200 084 e do endereço incendios2017@
provedor-jus.pt.
Na sequência dos critérios fixados pelo Conselho
nomeado pelo governo, será sempre necessário
que o requerente se submeta a exame pericial, para
avaliação do dano corporal, o qual será realizado,
com caráter de urgência, pelo Instituto Nacional de
Medicina Legal e Ciências Forenses.
Analisado o requerimento, e recebido o relatório
da perícia e demais documentação, a Provedora de
Justiça proporá o montante da indemnização a pagar
em cada caso concreto de forma expedita.”
No seguimento desse comunicado, bem como
informação disponível naquele sítio, e de modo a
que tal informação seja levada ao conhecimento de
todos os eventuais interessados, que preencham
os requisitos para a atribuição de indemnização, o
Município de Arganil informa que:
Quem tem direito a indemnização?
O Conselho fixou cinco critérios, bastando a
verificação de um para se qualificar o caso concreto
como respeitando a ferimentos graves.
A qualificação como “ferido grave” decorrerá de se
comprovar, pelo menos uma das seguintes alíneas:
“a)- Internamento hospitalar com dano
permanente que se revista de relevância funcional
ou estética;
b)- Internamento hospitalar por um período não
inferior a 30 dias ou com verificação de perigo de
vida, designadamente em estado de coma ou com
necessidade de ventilação assistida;
c)- Internamento hospitalar com lesão que, de
acordo com os critérios médico-legais, provoque dor
em grau considerável (no mínimo grau 5 em 7);
d)- Danos psiquiátricos permanentes com
repercussão considerável na autonomia pessoal,
social ou profissional da vítima;
e)- Perda ou diminuição permanentes da
utilização de qualquer dos sentidos ou funções com
interferência significativa na perceção da realidade
envolvente ou na vida de relação.”
Que danos são indemnizáveis?
A decisão do Conselho estabeleceu que devem
ser indemnizados os danos não patrimoniais e os
danos patrimoniais sofridos em consequência do
incêndio.
Dentro dos danos não patrimoniais, são
distinguidas seis categorias:
a)
Dano biológico, definido como o défice
funcional permanente da integridade físico-psíquica;
b)
Dor;
c) Dano de realização pessoal, correspondendo

à impossibilidade ou maior dificuldade na realização
de atividades, tanto físicas, como intelectuais;
d)
Dano estético permanente;
e)
Dano sexual;
f)
Perda temporária ou diminuição significativa
da autonomia para as atividades da vida diária.
Nos danos patrimoniais, integram-se as perdas
de remuneração já sofridas, bem como as que
sejam previsíveis no futuro. Serão igualmente
contabilizadas as despesas já realizadas com as
lesões sofridas e aquelas que se prevê virem a ser
necessárias.
Como vai ser efetuada a perícia médica?
O seu requerimento será transmitido ao Instituto
Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, para
que esta entidade realize uma perícia médica.
Esta perícia será feita por técnicos da Delegação
ou do Gabinete Médico-Legal daquele Instituto que
se localizar mais perto da sua residência.
Será convocado por aquele Instituto para
este efeito, devendo apresentar-se com toda a
documentação médica que possua e considere útil
para avaliação da sua situação.
Se estiver ainda hospitalizado, deve assinalar essa
situação no seu requerimento. Neste caso, os peritos
médicos do Instituto deslocar-se-ão ao hospital.
Uma vez concluído o relatório da perícia, o mesmo
será enviado à Provedora de Justiça, para que esta
proponha um valor de indemnização.
Importante - Até 30 de maio de 2018
A data limite de apresentação do requerimento
(cujo modelo se encontra disponível em http://www.
provedor-jus.pt/site/public/?idc=135&idi=17465)
é
o dia 30/5/2018, sendo que, até lá, conforme apelo
da Provedoria de Justiça, é aconselhável que sejam,
entretanto, pedidos (se os não tiver já consigo) todos
os relatórios clínicos e de avaliação que estejam na
sua posse, como, por exemplo, os relatórios clínicos
das unidades de saúde que lhe prestaram assistência,
bem como, por exemplo, cópia de eventuais
relatórios de perícia realizados por seguradoras.
Se os tiver na sua posse aquando da entrega do
requerimento de atribuição de indemnização (até
30/5/2018) poderão ser, de imediato, enviados
juntamente com esse requerimento. Caso contrário,
e caso o requerimento seja encaminhado para a
Provedoria de Justiça para a fase de perícia médica,
tais documentos serão solicitados pelo Instituto de
Medicina Legal que realizar essa perícia.
Nesta fase é fundamental que, caso deseje aderir
voluntariamente a este mecanismo de indemnização
extrajudicial disponibilizado pelo Governo, apresente
o requerimento dentro do prazo. Aconselhamos
ainda que, caso tenha dúvidas se o seu caso concreto
será, ou não, abrangido, por este mecanismo,
apresente o requerimento, pois trata-se de um
requerimento gratuito e, caso o seu caso concreto
não se integre no conjunto de situações previamente
determinadas pelo Conselho, o requerimento será
apenas rejeitado.
Toda a informação sobre este processo poderá
ser consultada em www.provedor-jus.pt, e poderá
solicitar todos os esclarecimentos através do email
incendios2017@provedor-jus.pt, ou através da linha
azul 808 200 084.
O Município de Arganil estará disponível para
dar o apoio, se necessário, no preenchimento
do requerimento da seguinte forma, através do
Gabinete de Ação Social, localizado no Centro de
Atividades Juvenis, Rua Frederico Freitas Simões
(junto ao Largo Fonte da Bica), telefone 235200143;
email: accao.social@cm-arganil.pt, horário: 9h00 12h30 (De manhã) 14h00 - 17h30 ( De tarde)

Eventos
04 de Maio a 31 de Maio

Exposição de pintura “Ser Humano
ou pior que isso” de Nuno Fonseca
Átrio de Exposições Guilherme Filipe

16 de Maio (14h00)

Gala Solidária CLDS 3G

Auditório da Cerâmica Arganilense

18 de Maio (18h00)

Sessão de divulgação: Ocupação de
Tempos Livres para os jovens
Biblioteca Municipal de Arganil

18 de Maio (21h30)

Cinema: Noite de Jogo

Auditório da Cerâmica Arganilense

20 de Maio (9h00)

Caminhada Solidária CLDS 3G
Parque Verde do Prado - Côja

20 de Maio (16h00)

Cinema: Os Super-Heróis da Selva
Auditório da Cerâmica Arganilense

25 de Maio (21h30)

Cinema: Vingadores: Guerra do
Infinito

Auditório da Cerâmica Arganilense

26 de Maio (09h30)

Feira de Velharias
Fonte de Amandos

30 de Maio

Programa RTP maisperto
Praça Simões Dias

