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Centro de Recolha Animal Intermunicipal 
no Concelho de Arganil

Tribunal de Contas valida reconstrução de 31 casas em Arganil no valor 
de 4,2 milhões

Um Centro Intermunicipal de Recolha Oficial de Animais de Companhia pode vir a ser uma 
realidade no concelho de Arganil dentro em breve. A proposta foi aprovada em reunião de 
câmara, no dia 15 de maio, por unanimidade, ficando a concretização do projeto dependente da 
aprovação da candidatura remetida à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro (CCDRC) por intermédio da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-
RC).

A construir em terreno da Câmara Municipal, na Zona do Alto da Boa Vista, em Côja, o 
Centro de Recolha Animal terá uma zona de serviços técnicos, incluindo uma área hospitalar, 
com sala de enfermaria, cirurgia, recobro, sala de tratadores, balneários e vestuários. Trata-se 
de um equipamento que se distancia do modelo tradicional, aproximando-se de um hospital ou 
de um hotel para animais, pela modernidade e conforto das instalações.

Tratando-se de um Centro de Recolha Animal com abrangência Intermunicipal, este centro, 
com capacidade para 230 animais, irá servir igualmente os concelhos de Góis, Tábua oliveira do 
Hospital e Pampilhosa da Serra.

O Tribunal de Contas deu visto à reconstrução das 31 
habitações permanentes afetadas pelo incêndio de 15 de 
outubro no concelho de Arganil, cujo valor ascende aos 4,2 
milhões de euros.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro (CCDRC) obteve a aprovação do Tribunal de Contas 
para a despesa do Estado no dia 9 de maio, cerca de um mês 
depois de ter recebido o processo daquele organismo para o 
efeito.

A legalidade do procedimento de reconstrução está 
agora devidamente validada, permitindo que as equipas de 
intervenção, que já se encontravam no terreno a realizar 
trabalho de limpeza e demolições, procedam à efetiva 
recuperação das 27 casas de primeira habitação e dos quatro 
anexos destruídos pelas chamas no concelho de Arganil.

Em virtude do trabalho de proximidade mantido entre a 
autarquia e a CCDRC, bem como o assinalável empenho dos 
técnicos municipais, as candidaturas de apoio à reconstrução 
das habitações entram, por fim, na última fase do processo, 
permitindo recuperar o lar e devolver a vida a dezenas de 
famílias do nosso concelho.

Decorreu no dia 18 de maio a reunião da Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (CMDFCI), 
com o principal objetivo de apresentar e discutir o Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 
do concelho de Arganil para os próximos dez anos, entre 
2018 e 2027. 

 O plano desenvolve-se em cinco eixos, nomeadamente: 
Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 
Redução da incidência dos incêndios; Melhoria da eficácia 
do ataque e da gestão dos incêndios; Recuperar e reabilitar 
os ecossistemas e Adaptação de uma estrutura orgânica 
funcional e eficaz. O PMDFCI visa ainda coordenar todos os 
intervenientes que o colocam em prática, como o próprio 
Município, a Infraestruturas de Portugal I.P., o Instituto da 
Conservação da Natureza (ICNF), I.P., a EDP, REN, GNR, as 
corporações de bombeiros do concelho e os proprietários e 
produtores florestais. 

 No final da reunião, por unanimidade dos votos, a 
CMDFCI emitiu parecer prévio favorável ao PMDFCI 2018-
2027.

Elaboração do Plano 
Municipal de Defesa da 
Floresta contra Incêndios

PMDFCI



Município de Arganil vai ter duas Equipas de Intervenção Permanente

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,

O mês de maio revelou-se particularmente auspicioso para Arganil, deixando evidente que dos desafios passados resultou uma renovada força de vontade em 

revigorar e reforçar as potencialidades do concelho, devolvendo-lhe a vivacidade e o fulgor que lhe são reconhecidos, dentro e fora de portas.

Garantimos, depois de amplos e persistentes esforços, a criação de duas Equipas de Intervenção Permanente no concelho e o Tribunal de Contas emitiu visto 

favorável à empreitada promovida pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, no valor de 4,2 milhões de euros, para reconstrução das 

habitações permanentes destruídas pelos incêndios de outubro; reabrimos o Centro de Arte Rupestre de Chãs d’Égua, aumentando a oferta turística de qualidade e 

demos um passo importante na concretização do ambicionado Centro de Recolha Animal.

Na despedida de maio, a RTP fez do longe perto para transportar o Piódão e o concelho pelos quatros cantos de Portugal e do mundo, a partir do emblemático e 

imponente complexo da antiga Cerâmica Arganilense, dando o mote para a festa que põe em evidência o que de melhor e mais genuínos por cá se faz. Seja bem-vindo 

à XIII Feira das Freguesias!

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, assinou, 
no dia 4 de maio, no Quartel de Bombeiros de Fornos de Algodres, o protocolo 
para a constituição de duas Equipas de Intervenção Permanente (EIP), 
assegurando maior eficiência da proteção civil e das condições de prevenção 
e socorro no concelho, através do reforço da capacidade operacional.

Este protocolo vincula o Município de Arganil, a Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC), a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
Argus Arganil, que se fez representar na cerimónia protocolar pelo seu 
presidente, Pedro Pereira Alves, e pelo comandante, Nuno Costa, e a 
Associação de Bombeiros Voluntários de Côja, representada pelo presidente 
daquela corporação, Jorge Manuel Matos da Silva, pelo vice-presidente, Paulo 
Silva, e pelo comandante, Paulo Tavares.

Tendo como missão melhorar a qualidade da prevenção e do socorro 
prestados à população em situações de incêndios, inundações e todos os 

tipos de acidentes e catástrofes, as EIP são constituídas por cinco bombeiros 
em regime de permanência. Os custos decorrentes da remuneração dos 
elementos da EIP vão ser comparticipados em partes iguais pelo Município 
de Arganil e pela ANPC.

Trata-se de uma importante e imperiosa resolução para a qual Câmara 
Municipal envidou amplos e persistentes esforços nos últimos meses e 
que vem permitir a melhoria significativa na prontidão e capacidade de dar 
resposta às diversas emergências e prestar o devido apoio às populações do 
concelho.

Na cerimónia de assinatura de protocolo estiveram ainda presentes o 
ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o secretário de Estado 
da Proteção Civil, José Artur Neves, o presidente da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC), Carlos Manuel Mourato Nunes.



A Câmara Municipal de Arganil distribuiu pelos alunos do 1.º Ciclo do 
concelho e Bibliotecas Escolares cerca de 400 livros oferecidos pelo pela 
Forestis – Associação Florestal de Portugal.

A entrega simbólica dos livros decorreu na Escola Básica do 1.º Ciclo de 
Arganil, no passado dia 17 de maio, e contou com presença do Vereador 
da Educação, Luís Almeida, da Vereadora da Floresta, Érica Castanheira, 
da Diretora do Agrupamento de Escola da Arganil, Anabela Soares, e do 
presidente da Associação de Produtores Florestais de Arganil, Rui Dinis.

Com o seu espírito naturalmente curioso e entusiasta, as crianças 
receberam e folhearam prontamente os livros, reforçando a relevância do 
papel do Município de Arganil na promoção da educação ambiental e na 
consciencialização, juntos dos mais novos, da importância da defesa da 
floresta, da sua fauna e flora.

O Centro Interpretativo de Chãs d’Égua, na freguesia do Piódão, reabriu 
no dia 18 de maio, assinalando de forma simbólica o Dia Internacional dos 
Museus. Conduzida pelo arqueólogo Fernando Neves, grande impulsionador 
no estudo e defesa do património do concelho, a cerimónia de inauguração 
contou com a presença da vice-presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Paula Dinis, do presidente da Junta de Freguesia do Piódão, José Lopes, 
do presidente da União Progressiva de Chãs d’Égua, Rui Pereira, e da 
representante da Direção Regional da Cultura do Centro, Helena Moura.

Depois de dado a conhecer o espólio presente no núcleo museológico 

relativo às mais de cem gravuras descobertas na freguesia do Piódão, a 
população de Chãs d’Égua e da freguesia, que se regozijaram com a reabertura 
do edifício, e os restantes convidados foram desafiados a visitar ‘in loco’ as 
gravuras presentes na Lajeira dos Freixieiros e na Pedra Negra.

O Centro Interpretativo de Arte Rupestre Chãs d’Égua está aberto ao 
público no primeiro sábado de cada mês, entre as 9h e as 17h (até setembro) 
e, como já vinha sendo hábito, todos os dias úteis para visitas monitorizadas 
em grupo, mediante marcação prévia para os seguintes contactos: turismo.
arganil@cm-arganil.pt, 235 732 787 ou 235 200 137.

Município de Arganil une-se à Forestis e entrega livros a alunos do 
concelho

Reabertura do Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs d’Égua

Realizou-se no Auditório da Biblioteca Municipal de Arganil, no dia 18 de Maio, 
uma sessão de divulgação sobre o Programa de Ocupação de Tempos Livres, 
promovido pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude e pela Câmara 
Municipal de Arganil, cuja representação esteve a cargo do Vereador da Juventude, 
Luís Almeida, e da Vereadora da Floresta, Érica Castanheira.

Dirigida pela técnica do IPDJ, Celeste Moura, a sessão contou com a presença 
de representantes de várias freguesias e da Diretora do Agrupamento de Escolas 
de Arganil, Anabela Soares, e com uma ampla plateia composta por jovens do 
concelho, entre os 12 e os 30 anos, que responderam de pronto à chamada, 
revelando o seu amplo e genuíno interesse em conhecer melhor o Programa OTL 
e os trâmites necessários às candidaturas de longa e curta duração, bem como do 
voluntariado jovem para as florestas.

Através deste programa, o Município de Arganil pretende envolver, estimular e 
incentivar a população jovem do concelho a desenvolver os seus próprios projetos, 
permitindo-lhes ganhar experiência em contexto de trabalho e melhorar a sua 
capacidade de inserção profissional, as suas competências profissionais, pessoais 
e relacionais.

Como entidade parceira e promotora do Programa OTL, a autarquia disponibiliza-
se para informar, esclarecer e orientar os jovens interessados através do endereço 
de e-mail juventude@cm-arganil.pt, do número de telefone 235200143 ou junto 
dos Serviços de Ação Social do Município, no Centro de Atividades Juvenis (CAJ).

Sessão de Divulgação sobre Programa de Ocupação de Tempos 
Livres 



A Cerâmica Arganilense foi palco do RTP mais perto – especial 7 Maravilhas 
de Portugal, programa do canal de televisão estatal que para além de mais 
próximo dos seus telespectadores, pretende dar-lhes a conhecer, nesta edição 
especial, as 7 Aldeias Maravilha de Portugal, cujo título lhes foi conferido no 
ano transato na Gala de Declaração Oficial no Piódão.

Foram várias as horas em direto a partir de um dos edifícios mais icónicos 
de Arganil, nas quais se promoveu não só a Aldeia Remota de Piódão como 

todo o concelho de Arganil, quer através dos ilustres convidados, quer através 
de mostras de artesanato, mostras gastronómicas ou mesmo, histórias de 
vida marcantes.

Vanessa Oliveira, Hélder Reis e Tiago Góes Ferreira, com a cumplicidade e 
boa disposição que os caraterizam, entrevistaram e dirigiram este programa 
que deu a conhecer ao mundo as tradições, os costumes e as gentes do 
concelho de Arganil, com as suas histórias, vivências e experiências.

Programa RTP mais perto em direto de Arganil



Caro(a) Amigo(a),

O Turismo é um sector que tem vindo a ter uma 
relevância crescente para a economia local, sobretudo 
durante os meses do verão. 

Os dados refrerentes ao ano de 2017 indicam 
que os crescimentos mais significativos no setor 
do turismo foram registados em regiões de baixa 
densidade, nomeadamente na região Centro e no 
Alentejo, estando a contribuir para a consolidação 
de produto turístico, de fixação das populações e 
de criação de novas oportunidades de trabalho e de 
emprego nestas regiões.

Como tal, a recente atribuição da bandeira azul 
à Praia Fluvial do Caneiro (Côja), a somar às das 
praias fluviais do Piódão e da Cascalheira (Secarias) 
é de grande importância, sendo uma marca que urge 
preservar e alargar por forma a associar o concelho 
de Arganil a uma inegável marca de qualidade. A 
bandeira azul é atribuída pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE), entidade responsável por 
atestar a qualidade superior da água, as distintas 
características da envolvente e a reconhecida 
qualidade das infraestruturas de apoio e segurança. 

Assim, há que reconhecer o incessante trabalho 
das Freguesias na manutenção e requalificação das 
praias fluviais, uma vez que são estas as estruturas 
autárquicas que têm demonstrado um verdadeiro 
interesse pelas praias fluviais do concelho. 
Pertencendo a nóvel bandeira azul à Praia Fluvial 
do Caneiro, há que realçar todo o trabalho realizado 
pelos anteriores executivos da Freguesia de Côja e da 
União de Freguesias de Côja e Barril de Alva, fazendo 

votos para que o atual executivo dê continuidade ao 
bom trabalho realizado anteriormente.

Realça-se o papel das Freguesias porque, de 
facto, o Município de Arganil tem vindo a realizar uma 
reduzida aposta naqueles espaços, como  tivemos 
recentemente a oportunidade de verificar pela análise 
da execução das Grandes Opções do Plano de 2017, 
em que as praias fluviais do concelho mereceram 
um mísero investimento de 5.077, 81 €, ou seja, um 
investimento de menos de 300 € por praia fluvial. 

O Partido Socialista aplaude igualmente a 
reabertura do Centro Interpretativo de Arte Rupestre 
de Chãs d’Égua, obra pensada, planeada e lançada 
por um executivo do Partido Socialista liderado pelo 
Eng.º Rui Silva, que compreendeu o enorme potencial 
que aquelas gravuras tinham para a dinamização, 
diversificação turística e projeção do concelho de 
Arganil, mas sobretudo para uma das suas freguesias 
mais deprimidas demograficamente. Há cerca de 
10 anos, o executivo PSD decidiu encerrar as portas 
deste Centro, tendo desde essa altura o Partido 
Socialista se batido pela sua reabertura e pelo estudo 
e manutenção das gravuras rupestres do Açor. Mas 
porque tudo tem uma origem, que é necessário 
não esquecer nem apagar, o Partido Socialista não 
pode deixar de mencionar e elevar o relevantíssimo 
e incessante trabalho levado a cabo pelo Dr. Paulo 
Ramalho, que foi, de facto, a alma daquele Centro 
Interpretativo e das gravuras que são a sua razão de 
existir. 

Agora há que acordar de 10 anos de hibernação, 
não voltar a adormecer sobre o trabalho já realizado 
e dar continuidade à prospeção e inventariação 

de outras gravuras rupestres, sendo um excelente 
ponto de partida o trabalho “Pedras com Riscos” 
realizado pelo arqueólogo arganilense Rui Cruz, 
ao qual, infelizmente, não foi concedida qualquer 
oportunidade para desenvolver e aprofundar o seu 
trabalho no concelho que o viu nascer.

Para finalizar, uma referência à continuidade do 
impasse relativamente às obras de requalificação do 
espaço urbano da Vila de Arganil, cujo reinício é para 
todos uma incógnita. Deixamos algumas questões 
para os nossos concidadãos refletirem:

• Quando é que as obras terão o seu reinício? 
No verão, quando Arganil regista um maior número 
de visitantes?

• Qual o impacto que o reinício das obras terá 
para o comércio local?

• Quanto é que o Município de Arganil 
desembolsou para a elaboração do projeto de 
alteração? E qual o significado financeiro dessas 
alterações no custo final da obra?

• O Município de Arganil (todos nós) terá de 
pagar alguma indemnização ao empreiteiro?

• Já passaram 9 meses desde a decisão de 
interrupção das obras. Essa decisão terá implicações 
no apoio público concedido à candidatura?

Estas são algumas das perguntas às quais o 
Presidente da Câmara já deveria ter respondido. Mas, 
aparentemente, nem o próprio sabe...

Saudações cordiais,

Partido Socialista

No dia 9 de Maio a Piscina Municipal de Arganil foi palco da Final de Distrital de 
Infantis de Natação do Desporto Escolar. Após ter acolhido a primeira fase desta 
competição, que se dividiu em três momentos competitivos, a Piscina Municipal 
de Arganil voltou a ser selecionada para acolher a Final Distrital de Infantis 
pelo terceiro ano consecutivo. Esta escolha é fruto da parceria do Município de 
Arganil com o Agrupamento de Escolas de Arganil, que desde início manifestaram 
intenção em trazer competições de excelência para Arganil, pelo reconhecimento 
da delegação do Desporto Escolar de Coimbra pela qualidade demonstrada por 
Arganil na organização destes eventos, bem como pela excelência reconhecida 
das instalações da Piscina Municipal de Arganil.

Esta final que decorreu ao longo de todo o dia, contou com a participação 
de 11 Escolas/Agrupamentos de Escolas: Escola Básica e Secundária José Falcão 
(Miranda do Corvo), Instituto Educativo de Lordemão, Escola Básica e Secundária 
de Penacova, Escola Secundária de Oliveira do Hospital, Escola Básica e Secundária 
de Montemor-o-Velho, Escola Secundária Cristina Torres (Figueira da Foz), Escola 

Secundária de Arganil, Escola Secundária Fernando Namora (Condeixa-a-Nova), 
Escola Secundária Dr.ª Maria Cândida (Mira), Escola Básica Infante D. Pedro 
(Penela) e Escola Secundária de Tábua, totalizando cerca de 150 nadadores do 
escalão de Infantis.

A cerimónia de abertura e cerimónias de entrega dos prémios contaram com 
a presença do Vereador da Educação e Desporto da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Miguel Almeida e da Directora do Agrupamento de Escolas de Arganil Anabela 
Soares. Na cerimónia de abertura, Luís Miguel Almeida deu as boas-vindas a todas 
as Escolas participantes, manifestou grande satisfação por Arganil ser novamente 
palco de um grande evento de natação, felicitou a organização do evento e 
terminou desejando boa sorte aos nadadores de todas as equipas. A Directora 
do Agrupamento de Escolas de Arganil Anabela Soares manifestou igualmente 
satisfação por Arganil ser palco desta final, agradeceu ao Município de Arganil 
pela parceria estabelecida, que tão bons resultados tem trazido para Arganil.

Piscina Municipal de Arganil acolheu Final Distrital de 
Infantis de Natação do Desporto Escolar

Oposição - Partido Socialista



Requalificação do Miradouro da Coutada e do Pátio dos Músicos - Obras referentes a Contrato - Programa assinado com a União de Freguesias de Côja e Barril de Alva.

Reconstrução do telhado e pintura do edifício da sede da Junta de Freguesia de 
S. M. Cortiça - Obras referentes a   Contrato - Programa   assinado   com  a   Junta   
de Freguesia de S. Martinho da Cortiça.

Requalificação da rede de águas pluviais. Obras referentes a Contrato - Programa 
assinado com a Junta de Freguesia de Sarzedo.

Empreitadas Municipais

Foi inaugurada no dia 4 de maio de 2018, no 
Átrio de Exposições Guilherme Filipe, a exposição 
de pintura, “Ser Humano ou Pior que Isso”, de 
autoria de Nuno Fonseca.

Na inauguração da exposição estiveram 
presentes, para além da Vice-presidente da Câmara 
Municipal, Paula Dinis, colegas e amigos do autor, 
que não quiseram deixar de marcar presença, pela 
estima que os liga ao pintor.

Inauguração da 
Exposição “Ser 
Humano ou pior que 
isso” de Nuno Fonseca

O programa “Passeios na Minha Terra”, dinamizado pela Divisão de Ação Social e Qualidade de Vida 
do Município de Santa Maria da Feira e que visa promover a participação dos seniores em diferentes 
contextos culturais, chegou a Arganil e por cá se vai manter durante os próximo meses.

A passagem pelo nosso concelho, que inclui a visita à vila de Arganil e à Capela de S. Pedro, e que 
termina com apetitosa degustação de produtos endógenos no coração da vila de Côja, vai repetir-se 
uma a duas vezes por semana entre os meses de maio e outubro, com diferentes grupos, num total de 
37 deslocações.

No dia 23 de maio, o grupo de seniores fez-se acompanhar pelo presidente da Câmara daquela 
autarquia, Emídio Sousa, e pela chefe de Divisão de Ação Social, Manuela Oliveira, tendo sido recebidos 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho pelo presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, pela vice-presidente, Paula Dinis, e pelo vereador da Ação Social, Luís Almeida.

Usando da palavra, o presidente da Câmara visitante dirigiu rasgados elogios ao nosso concelho, 
destacando a forma solícita e atenciosa como foram recebidos em Arganil. Luís Paulo Costa devolveu 
a cortesia e convidou todos os presentes a regressar com as suas famílias para uma visita mais 
demorada e profunda pelos encantadores recantos do concelho. Agradeceu, por fim, de uma forma 
muito particular ao grupo por ter transformado um passeio lúdico numa significativa viagem solidária, 
entregando variados bens alimentares à Loja Social, do projeto “Arganil Solidária”.

Grupo Sénior de Santa Maria da Feira de visita 
a Arganil



até 30 de Junho

Exposição “Labirintos e Memórias” 
Biblioteca Alberto Martins de Carvalho

13  a 30 de Junho

Exposição de pintura “Cenas Tipo” 
Átrio de Exposilções Guilherme Filipe 

13 de Junho

2º Encontro inter-CPCJ 
Auditório da Biblioteca Municipal Miguel Torga 

15 Junho

Empreendedorismo nas Escolas  1º CEB
14h00-20h00

15 de Junho, pelas 21h30 

“Se calhar não é chá” - Gorgulhos/Teatro 
Na Serra. 
Casa do Povo de Vila Cova de Alva

16 de Junho, pelas 21h30 
“Corre para a tua mulher”- Teatr’UP (Pinheiro 
de Loures) 
Casa do Povo de Vila Cova de Alva

17 de Junho

Festival Literário Internacional do Interior 
“Palavras de Fogo”
Antiga Cerâmica Arganilense 

29 Junho 

Santos Populares – APPACDM 
Fonte de Amandos 

29 Junho 

Arraial dos Escuteiros de Arganil
Fonte de Amandos 

30 de Junho 
XV Encontro de Tunas
Praça Simões Dias

EVENTOS


