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Piódão recebe dois mil mototuristas do Portugal
de Lés-a-Lés
A Aldeia Histórica do Piódão abriu portas para receber,
na sua acolhedora sala de visitas, o Largo Cónego Manuel
Fernandes Nogueira, cerca de dois mil motociclistas,
que integraram a caravana do Portugal de Lés-a-Lés, no
passado dia 1 de junho.
A enorme comitiva de mototuristas, oriundos dos
quatro cantos de Portugal e de vários pontos do mundo,
viu o seu espírito aventureiro aguçado pelos desaiantes
caminhos da Serra do Açor, inseridos em cenários
panorâmicos de cortar a respiração.
A Câmara Municipal congratula a Federação de
Motociclismo de Portugal pelo crescente sucesso que o
evento tem registado ano após ano, muito em particular
nesta 20.ª edição, não podendo deixar de agradecer à
organização pela inédita passagem do Lés-a-Lés pelo
Piódão, que é já um local incontornável no mapa da região
Centro, pelas suas distintas e deslumbrantes paisagens.
Este ano, o Portugal de Lés-a-Lés ligou Felgueiras
a Faro em duas rodas, entre os dias 30 de maio e 2 de
junho.

Etapa Solidária da Volta a Portugal com passagem
por Arganil

A 80.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta vai passar por Arganil, no
dia 4 de agosto, numa homenagem às populações atingidas pelos incêndios
de outubro do ano passado. A Etapa Vida, coincide com a terceira tirada
da competição, a decorrer entre a Sertã e Oliveira do Hospital, e conta
com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a acompanhar a
caravana, e com o antigo ciclista Marco Chagas como padrinho.
A apresentação da prova solidária realizou-se em Pedrógão Grande,
no dia 30 de maio, e contou com a Vereadora da Floresta do Município de
Arganil, Érica Castanheira.
Resultado do esforço conjunto entre a entidade organizadora da prova,
Podium Events, e os seus patrocinadores, a Etapa Vida pretende lembrar
e prestar tributo às vidas perdidas e às regiões assoladas pelas chamas,
mas sobretudo enaltecer a valentia dos que continuam a lutar para se
reerguerem.
O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa,
aclamou a iniciativa, airmando ser “uma honra e um motivo de grande
orgulho para Arganil receber a Etapa Solidária da Volta a Portugal”, por
se tratar de “uma nobre e louvável iniciativa que vem reforçar o apoio e o
espírito de generosidade de que o concelho tem sido alvo desde o trágico
incêndio de outubro do ano passado”.
“Estamos certos”, destacou o presidente da autarquia, “de que
participar na maior festa do ciclismo, nesta emblemática 80.ª edição da
Volta a Portugal em bicicleta, servirá de impulso e alento aos arganilenses
nesta sua imperiosa missão de fazer renascer o concelho”.
A Etapa Vida vai partir da Sertã, às 12h30, e terminar em Oliveira
do Hospital, por volta das 17:30, depois de percorrer os concelhos de
Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Lousã, Góis,
Arganil e Tábua, numa extensão de 175,9 quilómetros.

Iniciativa Pedalar para
Plantar em Arganil
A iniciativa “Pedalar para Plantar” formada por um grupo de
amigos aventureiros, percorreu entre os dias 10 e 17 de junho, 750
Km de bicicleta, pelas localidades da zona centro mais afetadas pelos
incendidos do ano transato, com o objetivo de garantir a plantação
de 750 árvores.
Num claro manifesto de consciencialização da população, de
solidariedade, homenagem às vítimas, e sobretudo de ajuda na
recuperação das zonas afetadas, a sua passagem por Arganil deu-se
no dia 13 de Junho, onde foram recebidos nos Paços do Concelho,
pelo Vereador Luís Almeida.
No dia seguinte, dia 14 de junho, deu-se a partida do pelotão para
mais uma etapa que passou por Góis em direção a Pampilhosa da
Serra e terminou em Pedrógão Grande.

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,
Começámos o mês em festa, a celebrar as nossas raízes gastronómicas e a exaltar a singular identidade de Arganil, com mais uma concorrida Feira das
Freguesias. O sucesso desta XIII edição, resultante do grande envolvimento das juntas e uniões de freguesias e das coletividades, vem reforçar a certeza de
que somos um concelho que se orgulha verdadeiramente do que tem e do que faz, cativando de forma natural e autêntica quem nos visita. Nos eventos,
destaque ainda para a as Arganilíadas e para as Arganilíadas Júnior, para as comemorações do Dia Mundial da Criança e do Dia Mundial do Ambiente, sem
esquecer a apresentação da Etapa Solidária, que coloca Arganil na rota da Volta a Portugal em Bicicleta.
Junho foi ainda o mês do arranque da nova extensão do Centro de Saúde em São Martinho da Cortiça. Um projeto considerado desde logo como
prioritário para esta autarquia, que encara a saúde como um direito e um serviço fundamental para as pessoas e para a sustentabilidade do nosso território
e um imprescindível veículo para a qualidade de vida dos arganilenses.
Empenhados em continuar a envolver e estimular as associações do nosso concelho, imprescindíveis promotores da preservação das nossas tradições,
celebraram-se os contratos-programa com as coletividades do concelho. Já na área da segurança, destaque para a aprovação do Plano Municipal de Defesa
da Floresta Contra Incêndios e para o simulacro realizado no Piódão, que trouxe ao nosso território altas personalidades governamentais e que envolveu
toda a comunidade.
Motivos explanados nas próximas páginas que nos dão a certeza de que continuamos a conduzir o concelho no sentido certo, a debater e colocar em cima
da mesa assuntos de real interesse para o concelho e, acima de tudo, a trabalhar para construir um concelho melhor.

Município faz apresentação pública da solução
informática E-Paper

A Câmara Municipal de Arganil levou a cabo, no dia 14 de junho, a Sessão
Pública de Apresentação do E-Paper, a aplicação informática de modernização
administrativa aplicada ao processo de Licenciamento de Obras Particulares
que a autarquia se prepara para implementar.
Realizada no Salão Nobre dos Paços do Município, a sessão foi dirigida
por Rui Casteleiro, da empresa Mind, e contou com a presença do Vereador
da Modernização Administrativa, Luís Almeida e da Vereadora das Obras
Particulares, Érica Castanheira, tendo a sessão de abertura icado a cargo do
Presidente da autarquia, Luís Paulo Costa.
“Vamos ter uma ferramenta útil e benéica para os projetistas e, em
particular, para os munícipes, que vão poder acompanhar a tramitação
dos seus processos”, começou por dizer o presidente da Câmara. “O nosso

objetivo é que até ao inal do ano esse procedimento seja feito comodamente”,
acrescentou Luís Paulo Costa.
Esta solução de gestão de Papel Digital visa a desmaterialização,
simpliicação e automação do procedimento de urbanização e ediicação,
através de recurso às novas tecnologias de informação, permitindo o
relacionamento eletrónico entre as entidades envolvidas. Será possível, entre
outras funcionalidades, a entrega, análise e apreciação em suporte eletrónico
dos projetos de arquitetura e dos projetos de especialidades.
Com a implementação desta solução informática, a Câmara Municipal
dá mais um passo importante no objetivo primordial de simpliicar a vida
aos munícipes e dotar os seus serviços de mais qualidade, eiciência, rigor e
transparência.

Assinatura dos contratos-programa
de apoio ao associativismo

Decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Arganil, no
dia 5 de junho, a cerimónia de assinatura dos contratos-programa
de apoio ao associativismo referentes 2018, que contemplam um
valor inanceiro global de 118.775 euros.
A dirigir a cerimónia de assinatura dos contratos celebrados entre
o Município e 35 associações culturais e desportivas arganilenses
esteve o Presidente da autarquia, Luís Paulo Costa, acompanhado
pela Vice-Presidente, Paula Dinis, e pelos Vereadores, Luís Almeida
e Érica Castanheira.
Assumindo o desenvolvimento sociocultural como um dos
eixos estratégicos de intervenção, o Município destaca e enaltece
o empenho e a dedicação manifestados pelas associações do
concelho, a atitude participativa e responsável que continuam a
demonstrar bem como o papel que têm na promoção e preservação
das nossas tradições e na reairmação da identidade arganilense.

Coleividade

Valor

Associação Filarmónica de Arganil + Grupo AFADIXIE + Coro
Infanil
Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Côja + Quinteto
Ensaios da Noite
Sociedade Filarmónica Flor do Alva
Associação Filarmónica Barrilense
Associação de Moradores - Grupo Folclórico As Flores
Grupo Folclórico da Região de Arganil
Rancho Folclórico As Rosas de Côja
Grupo Folclórico Os Malmequeres
Grupo Folclórico Raízes de Sobral Gordo
Rancho Juvenil da Casa do Povo de Arganil
Rancho Infanil e Juvenil de Côja
Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa
Grupo de Danças e Cantares de Soito da Ruiva
Tuna Popular de Arganil
Tuna de Cantares de Côja
Fanfarra da Associação dos Bombeiros Voluntários de Côja
União Recreaiva Sarzedense
Associação Juvenil Columbinos
Associação Juvenil Projeto Radical
Associação Juvenil Chama Viva
Associação Juvenil CUME + TEIA
Agrupamento de Escuteiros de Arganil
Agrupamento de Escuteiros de Côja
Associação Juventude Advenista
Mais Além - Grupo Sócio-Cultural
Bombos de S. Nicolau
Vespa Clube Serra do Açor
União Recreaiva Musical Pomarense
Associação Atléica de Arganil
Clube Operário Jardim do Alva
Grupo Desporivo de S. Marinho da Coriça
Grupo Desporivo Vilacovense
Grupo Desporivo Pomarense
Clube BTT Serra do Açor
Associação Desporiva Águias do Açor

4.025,00€
3.375,00€
2.250,00€
2.100,00€
1.650,00€
2.000,00€
1.500,00€
1.700,00€
1.500,00€
1.750,00€
2.000,00€
1.850,00€
1.400,00€
2.000,00€
1.250,00€
1.000,00€
1.800,00€
2.000,00€
1.700,00€
750,00€
3.000,00€
1.000,00€
1.000,00€
1.000,00€
10.000,00€
625,00€
1.000,00€
1.200,00€
24.000,00€
20.000,00€
11.000,00€
3.000,00€
2.550,00€
1.300,00€
500,00€

Município de Arganil inaugura extensão
de saúde em S. Martinho da Cortiça

Foi inaugurada, no dia 17 de junho, a nova extensão do Centro de Saúde
de Arganil em São Martinho da Cortiça, que entrou em funcionamento a dia
25 de junho. Instalado na antiga escola primária, o novo equipamento de
saúde é o resultado de um investimento do Município de Arganil superior
a 200 mil euros, comparticipado por fundos comunitários em cinquenta por
cento.
“Hoje, damos um passo importante no sentido de termos um melhor

serviço nacional de saúde, no sentido de prestarmos melhores cuidados
de saúde aos nossos concidadãos”, começou por dizer o presidente da
Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, às largas dezenas de pessoas
que marcaram presença na cerimónia de inauguração. Trata-se de um
equipamento moderno, que possui as melhores condições de atendimento
e funcionamento”, sublinhou.

Assumindo-se como um projeto prioritário para autarquia, por contribuir
para a signiicativa melhoria dos cuidados de saúde a prestar à população,
a Unidade de São Martinho da Cortiça conta com uma equipa de saúde
constituída por uma médica, uma enfermeira, uma assistente técnica e uma
assistente operacional.
A cerimónia de inauguração do novo equipamento de saúde contou ainda
com a presença da vice-presidente e do vereador da Câmara Municipal de

Arganil, Paula Dinis e Luís Almeida, repetivamente, da presidente do Conselho
Direitivo da Administração Regional de Saúde, Rosa Reis Marques, do diretor
do Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde, João
Pedro Pimentel, do diretor executivo do Agrupamento dos Centros de Saúde
do Pinhal Interior Norte, Avelino Pedroso, e do presidente da Assembleia
Municipal de Arganil, Ricardo Pereira Alves.

Reunião da Comissão Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios

Está aprovado e em vigor o Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do
Município de Arganil para o período 2018-2027,
incluindo o período mais crítico do ano que se
avizinha.
Concluído o trabalho técnico de revisão e
actualização de conteúdos do PMDFCI, apresentado
em Comissão Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios (CMDFCI) a 18 de Maio, que

mereceu parecer prévio favorável, o documento
foi entregue para apreciação, consolidado com
os contributos entretanto recebidos da própria
CMDFCI, à entidade responsável e competente
para a análise técnica e formal destes planos, o
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
(ICNF), I.P. O PMDFCI de Arganil mereceu o parecer
vinculativo favorável do ICNF e foi aprovado na
Assembleia Municipal do dia 16 de junho, após o

que se considera em vigor na sua plenitude legal.
As peças gráicas que permitem aos munícipes
enquadrar as suas propriedades e veriicar as suas
responsabilidades ao nível das faixas de gestão de
combustível obrigatórias estão já disponíveis para
visualização no Sistema de Informação Geográico
desponibilizado no portal da Câmara Municipal de
Arganil.

Município de Arganil celebra Dia Mundial do Ambiente
No dia 5 de junho, o Dia Mundial do
Ambiente foi celebrado pelo Município
de Arganil com a realização de diversas
atividades de Educação Ambiental.
O dia iniciou com a inauguração da
Exposição “Com Eco-Escolas, Somos EcoAlunos”, que contou com a presença de Luís
Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal
de Arganil, Paula Dinis, Vice-Presidente, Luís
Almeida e Érica Castanheira, Vereadores e
Anabela Soares, Diretora do Agrupamento de
Escolas de Arganil. Ainda durante o período
da manhã foi realizada uma visita à ETAR
de Alagoa, que permitiu dar a conhecer o
funcionamento de uma estação de tratamento
residuais aos alunos e à população em geral
do Concelho de Arganil.
A tarde foi passada no agradável Parque
Verde Urbano do Sub- Paço, onde vários
automóveis elétricos, plug-in e híbridos de
diversas marcas, estiveram disponíveis para
serem conduzidos pelos mais interessados e
curiosos.
Jogos pedagógicos e puzzles “gigantes”
sobre a temática do “Ciclo Urbano da Água”
foram algumas das ações de Educação
Ambiental, que decorreram ao longo do dia,
junto ao edifício da Câmara Municipal de
Arganil.
As atividades desenvolvidas neste Dia
Mundial do Ambiente foram promovidas
pelo Município de Arganil, que contou com a
colaboração do Agrupamento de Escolas de
Arganil, da APPACDM, das Águas do Centro
Litoral e de representantes de diversas
marcas de automóveis.

Simulacro no Piódão junta
Secretários de Estado, autarcas,
população e alunos

O Município de Arganil está a desenvolver o programa “Aldeia Segura,
Pessoas Seguras” no seu território. Este programa tem origem num protocolo
irmado entre a ANAFRE, a ANMP e a ANPC e tem o objetivo de aumentar o
nível de proteção das pessoas e bens em caso de ocorrência de incêndios
de grandes proporções através do planeamento prévio de situações que
obriguem à retirada da população para locais seguros mas fundamentalmente
na formação da própria população acerca dos comportamentos corretos a
adotar, no que diz respeito a 5 pilares fundamentais:
• Protecção dos Aglomerados, com base no cumprimento legal na gestão
de combustíveis;
• Prevenção dos comportamentos de risco, nomeadamente no uso do
fogo pelas populações;
• Sensibilização e Aviso à população, nomeadamente informação acerca
dos mecanismos de alerta existentes;
• Evacuação de Aglomerados, relativamente aos procedimentos corretos

para evitar acidentes;
• Locais de Abrigo e de Refúgio, em espaço fechado ou aberto
respetivamente, para reunião das populações em segurança em casos
extremos;
Baseado neste princípio, de elevado compromisso social de auto-proteção
e de reforço da preparação da população e dos autarcas locais, desenvolveuse uma Ação de divulgação e de preparação na simbólica aldeia do Piódão
no passado dia 8 de Junho, numa iniciativa conjunta da ANPC e do Município
de Arganil, que contou com a presença dos representantes do Município,
Presidente da Câmara Municipal e Vereadora do pelouro responsável,
Presidente da Assembleia Municipal e Presidente da Junta de Freguesia e
dos representantes do Estado Central, Secretários de Estado da Proteção
Civil, da Educação e do Turismo, e da CIM Região de Coimbra. A presença de
representantes do Estado nestas 3 áreas aparentemente tão distintas justiicase precisamente pelas características do Piódão e do próprio programa.

A aldeia do Piodão foi escolhida devido às suas características geográicas,
e ao status prioritário no que à prevenção de incêndios lorestais diz
respeito, bem como devido ao seu simbolismo. A Acão torna-se simbólica
por ser simultaneamente um importante centro turístico da região, ao
qual aluem durante todo o ano milhares de turistas, o que se traduz em
responsabilidades maiores mas também diiculdades maiores na gestão dos
acontecimentos em caso de evento catastróico. Por estes motivos é ainda
mais importante que cada um de nós tenha presente os princípios básicos de
comportamentos adequados em situações de risco, destacando a educação
para a proteção civil em idade escolar.
A ação desenvolvida incluiu os trabalhos de planeamento da evacuação

das ruas da aldeia, com instalação de sinalética especíica de percursos
adequados para o local de refúgio coletivo designado. No dia da ação,
estiveram presentes alunos do Agrupamento de Escolas de Arganil, que
usufruira de uma aula diferente, com as apresentações do CDOS da ANPC,
e de cada Secretário de Estado, e participaram no simulacro de evacuação,
fazendo o papel de visitantes da Aldeia, durante o qual foram também
envolvidos os habitantes e comerciantes locais.
Com esta acção, na qual marcaram presença autarcas locais, técnicos
municipais, bombeiros e GNR, saiu reforçado o nível de preparação da
população e das forças responsáveis pela implementação dos procedimentos
em casos de eventos catastróicos.

XIII Feira das Freguesias
Mostra Gastronómica 2018

A 13º edição da Feira das Freguesias – Mostra Gastronómica, realizou-se
nos passados dias 8, 9 e 10 de Junho e, à semelhança das anteriores edições,
reuniu um grande número de pessoas na Praça Simões Dias, Fonte de
Amandos e ruas adjacentes.
Nem as condições meteorológicas demoveram o público da participação
neste evento de sucesso conirmado, que se assume como um verdadeiro
ponto de encontro dos arganilenses espalhados pelo país, dedicado
exclusivamente às freguesias do concelho e àquilo que gastronomicamente
têm de melhor.

Animada pelos Bombos de São Nicolau, a inauguração decorreu pelas
19h00 do dia 8 de Junho, e contou com a presença de Luís Paulo Costa,
Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Paula Dinis, Vice-Presidente, Luís
Almeida e Érica Castanheira, Vereadores; de Ricardo Pereira Alves, Presidente
da Assembleia Municipal; de José Carlos Alexandrino, Vice-Presidente da
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) e também
Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital; de Teresa Neves,
representante da Casa da Comarca de Arganil e dos presidentes das Juntas e
Uniões de Freguesia do Concelho.

Esta edição contou como habitualmente com a representação das Juntas
e Uniões de Freguesia concelhias, à exceção da Freguesia de Cepos e Teixeira,
justiicada pelo infortúnio fatal ocorrido dias antes com o colaborador desta
autarquia e natural da União de Freguesias, António Martins, ao qual foi
dedicado um minuto de silêncio em sua memória na cerimónia de inauguração.
Distribuídas por tasquinhas regionais e exploradas maioritariamente
por associações, coletividades ou restaurantes, foram dadas a provar as
melhores iguarias, tradições e sabores típicos do património gastronómico
de cada uma das freguesias. Participou também e, pela primeira vez, o Clube

de Produtores do Concelho de Arganil, dinamizado pelo CLDS 3G, projeto
este que para além da degustação de iguarias concelhias, trouxe ainda alguns
momentos musicais e workshops culinários.
À apreciada gastronomia juntou-se a música tradicional local, com
a atuação de 24 grupos dos quais ranchos folclóricos, tunas, bombos,
ilarmónicas, grupos musicais e de dança, num acontecimento que para além
de reunir arganilenses num convívio singular, deu as boas vindas a muitos
visitantes de norte a sul do país atraídos pela oferta gastronómica e cultural.

Do Concurso Gastronómico integrado no certame saíram vencedoras
a Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça, na categoria de Prato
Principal – Coletividades, pela Comissão de Melhoramentos de Cortiça, com
um delicioso Cabrito Assado; a União de Freguesias de Cerdeira e Moura da
Serra, na categoria de Sobremesa – Coletividades, pela Comissão de Iniciativas
da Cerdeira, com a típica Tigelada; a União de Freguesias de Vila Cova de
Alva e Anseriz, na categoria Prato Principal – Restaurante, pelo Restaurante
“A Saborosa”, com uma aprazível Chanfana; a Freguesia de Piódão, na
categoria de Sobremesa – Restaurante, pelo Restaurante “A Saborosa”, com

o tradicional e saboroso Arroz Doce e, na categoria de Melhor Decoração, a
Freguesia de Pomares que arrecadou novamente e pelo 3º ano consecutivo,
o prémio, através de uma fantástica ornamentação pelo Grupo de Danças e
Cantares de Soito da Ruiva.
A Feira das Freguesias – Mostra Gastronómica, evento que se destaca
pelo convívio e encontro intergeracional, é simultaneamente fator de
desenvolvimento do potencial económico da região e um contributo único
tanto para a divulgação do património gastronómico e cultural como para a
preservação de iguarias de raiz secular do receituário concelhio.

Fotografia: Rádio Clube de Arganil

Município de Arganil leva associações desportivas ao Portugal x Argélia
A Câmara Municipal de Arganil aceitou o desaio lançado pela
Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e levou a jogo as associações
desportivas do concelho, no dia 7 de junho, para assistir ao encontro
entre Portugal e a Argélia, que serviu de preparação para o Mundial da
Rússia.
O apoio de Arganil começou por ser transmitido aos jogadores
nacionais logo à chegada ao Estádio da Luz, em direto, para a estação
televisiva SIC. Entre os otimistas prognósticos dos mais velhos e
entusiasmo dos mais novos, o Vereador do Desporto, Luís Almeida,
desvalorizava a chuva em prol de um objetivo maior: “Viemos preparados.
Estamos aqui com a mesma força e a mesma garra para apoiar Portugal”.
Já no estádio, de voz ainada, cachecóis ao pescoço e Portugal ao
peito, os jovens atletas do concelho tiveram a oportunidade de viver bem
de perto e efusivamente as emoções do futebol, demonstrando o seu
forte apoio aos jogadores nacionais durante os noventa minutos de jogo.
A cada golo marcado, a festa fazia-se na bancada, com aplausos,
cânticos e cachecóis no ar, deixando evidente o entusiasmo e a alegria
da juventude arganilense, que se mantinha empenhada em aproveitar
cada momento de uma oportunidade única e inesquecível.
O apoio saído das bancadas surtiu efeito e a seleção nacional venceu
por 3-0 o encontro de despedida antes da participação no Campeonato
do Mundo da Rússia, que arranca já no dia 14 de junho.
Aproveita a Câmara Municipal de Arganil para agradecer à Federação
Portuguesa de Futebol a oportunidade proporcionada às associações
desportivas do concelho, que tanto têm feito pela promoção dos valores
do desporto, do espírito de união, entreajuda e compromisso junto dos
jovens do concelho, e para enviar energia positiva à Seleção Nacional.
Arganil também vai a jogo, rumo ao Mundial!

Arganilíadas: Pequenos-grandes campeões levam manhã na desportiva
A Câmara Municipal, em parceria com o Agrupamento de Escolas de
Arganil, levou a cabo mais uma edição das Arganilíadas, o evento desportivo
que animou a manhã de cerca de 350 alunos das escolas do 1.º ciclo do
Ensino Básico do concelho, no passado dia 20 de junho, na Escola Secundária
de Arganil.
Em ambiente de grande festa e convívio, o desporto voltou a ser celebrado
pelo 21.º ano consecutivo, com diversas atividades a serem desenvolvidas
entre o pavilhão e o campo exterior da escola, que foram desde o atletismo, até
ao futebol 5, passando pelos sempre atuais e intemporais jogos tradicionais.
A festa do desporto terminou com um nutritivo almoço e a merecida
entrega de medalhas, não só aos alunos que melhores resultados obtiveram
nas diferentes modalidades, mas a todos os pequenos-grandes campeões
que participaram em mais uma inesquecível edição das Arganilíadas. E não
faltou uma surpresa, para o melhor marcador do torneio de futebol 5. Uma
camisola oicial do clube inglês de futebol Chelsea Football Club, oferecida
por um Arganilense que trabalha no Departamento Médico do Clube.

1ª Edição das Arganilíadas Júnior fez as delícias da pequenada

O Município de Arganil, em parceria com o Agrupamento de Escolas
de Arganil, realizou a 1ª Edição da Arganilíadas Júnior, no Pavilhão
Gimnosdesportivo da Escola Secundária de Arganil.
Esta actividade teve como objectivo proporcionar a todos os alunos
de Educação Pré-Escolar (3 aos 6 anos), uma “Aventura” constituída por
12 divertidas e desaiantes estações, onde puderam colocar em prática as
suas habilidades motoras, coordenação, agilidade, equilíbrio, velocidade,
motricidade global, percepção espacial, direccionalidade, etc., permitindo
um momento de convívio entre todos os alunos, educadores e auxiliares das
Escolas de Educação Pré-Escolar do concelho de Arganil.
O Presidente da Câmara Municipal de Arganil Luís Paulo Costa, o Vereador

da Educação Luís Almeida e a Directora do Agrupamento de Escolas de
Arganil, Anabela Soares estiveram presentes e puderam constatar a alegria
das crianças.
No inal, a organização, educadoras, auxiliares e alunos mostraram grande
satisfação pela forma como as actividades decorreram. Para o sucesso deste
evento foi fundamental a envolvência dos técnicos superiores de desporto
do Município de Arganil, professores de Educação Física e Actividade
Física Desportiva do Agrupamento de Escolas de Arganil, alunos do Curso
Proissional de Desporto do Agrupamento de Escolas de Arganil e do grupo
de dança “The Boogies”.

Comemorações do Dia Mundial da Criança 2018

O Município de Arganil, numa parceria com o Agrupamento de Escolas de
Arganil, Casa da Criança de Arganil e a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Arganil, assinalou no dia 1 de junho o Dia Mundial da Criança, através
de um conjunto de atividades lúdicas e culturais dedicadas especialmente
às cerca de 600 crianças do ensino pré-escolar e 1º Ciclo do concelho. Estas
atividades tiveram como inalidade alertar e sensibilizar para os direitos
universais da criança, nomeadamente no que respeita ao direito ao afeto,
amor, compreensão, proteção e desenvolvimento num clima fraterno.
Com as previsões meteorológicas pouco favoráveis à prática de atividades
ao ar livre, o programa que inicialmente estava marcado e iniciaria no Parque
Verde do Sub-Paço, foi transferido para a Cerâmica Arganilense, onde coube
um mundo de diversão com: Música e dança, Pinturas Faciais, Tiro ao Arco,

Bubble Football, Insuláveis entre outros Jogos Tradicionais promovidos pelo
Clube Girassol e que se foram realizando ao longo do dia. Para além destas
estações de animação, o programa brindou ainda os participantes com a
apresentação da peça de teatro-musical “Alice no País das Maravilhas”.
Tendo o sol começado a brilhar ainda durante a manhã, houve
oportunidade para a realização de um piquenique muito guloso no exterior,
antes de receber o espetáculo de magia da ilusionista “Tangerina”, que por
momentos desvendou grandes habilidades dos participantes nos passes de
mágica.
A encerrar a programação, foi apresentada pela TEIA Junior, no Auditório
da Biblioteca Municipal Miguel Torga, em estreia, a peça “A Princesa e a
Ervilha”, perante uma plateia repleta.

Conselho Municipal da Juventude reuniu no Salão Nobre
O Conselho Municipal da Juventude reuniu
no Salão Nobre da Câmara Municipal de
Arganil, no passado dia 18 de junho. A sessão
foi presidida pelo Vereador do Pelouro da
Juventude, Luís Almeida, e dos conselheiros
representantes do poder político e da
sociedade civil arganilense.
Revelando envolvimento e compromisso
com Arganil e o seu concelho, os participantes
colocaram em cima da mesa ideias e propostas
de interesse para os jovens, relacionadas
nomeadamente com a ocupação de tempos
livres, o orçamento participativo ou a semana
da juventude, celebrada em agosto.
Com a realização do plenário, o Município
de Arganil pretende destacar o direito de
participação e promover a intervenção
dos jovens, de forma a integrar as suas
contribuições nas políticas de juventude do
concelho.

A Comarca de Arganil
Digital (1901 – 2009)
Num formato amigo do utilizador, a página “A
Comarca de Arganil Digital” volta a estar online,
com design renovado, mais funcionalidades e de
mais fácil acesso.
Uma das novidades nesta nova página
está relacionada com a capacidade de adaptar
exibição de conteúdos a diversos tamanhos
de visor. Independentemente do dispositivo
utilizado, o acesso quer, em computador, quer em
smartphones ou tablets, é assegurado de forma
clara, o que possibilita diferentes experiências para
cada tipo de utilizador ou utilização através de um
único site. A página obedece ainda aos critérios
constantes nas Diretrizes de Acessibilidade para o
Conteúdo da Web.
O Município de Arganil volta a posicionarse na dianteira da tecnologia através de uma
plataforma on-line, que não só valoriza a inovação,
como procura aumentar a qualidade dos serviços
municipais apenas com um clique.

Universidade de Harvard implementa projeto na Benfeita
São 25 os alunos com Bolsa de Mérito do Agrupamento
de A Escola Superior de Design da Universidade de
Harvard, nos Estados Unidos, promove anualmente
um concurso para que os seus alunos possam obter
Bolsas Internacionais de Serviço Comunitário. Em 2018,
as alunas Ines Benitez Gomez e Melissa Narajo foram
duas das contempladas e irão desenvolver o seu projeto
comunitário no Concelho de Arganil.
As alunas da Universidade de Harvard estarão até ao
dia 31 de julho de 2018 na Benfeita para implementarem
o projeto “Terraced landscapes: Retroitting agricultural
communities afected by wildires in Portugal”, que
tem como objetivo estudar o potencial ambiental,
sociocultural e económico dos socalcos, bem como
apresentar algumas ideias sobre a sua reabilitação e
potenciais usos futuros desses socalcos.
A ideia do projeto foi desenvolvida pelo Município de
Arganil e pela professora Sílvia Benedito, da Universidade
de Harvard, com a colaboração da Junta de Freguesia de
Benfeita e do CLDS 3G Arganil.

Município de Arganil celebra protocolo com Organização Mundial de Saúde
A Câmara Municipal de Arganil aderiu no dia 4 de
junho, ao Plano de Ação Mundial para a Promoção da
Atividade da Organização Mundial de Saúde (OMS),
através da celebração de um protocolo de cooperação
com a Direção Geral da Saúde e da Administração
Regional do Centro.
A cerimónia protocolar decorreu em Lisboa, no Palácio
da Cruz Vermelha Portuguesa, e contou com a presença
do presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa,
do Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes,
do Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando
Araújo, do Diretor-Geral da OMS, Tedros Ghebreyesus,
da diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, e da presidente
da Administração Regional de Saúde do Centro, Rosa Reis
Marques.
Assumindo-se a atividade física como um factor
essencial para a melhoria da saúde, o papel da autarquia
passa por implementar estratégias de participação
comunitária para o cumprimentos das orientações
da Organização Mundial de Saúde e das políticas de
saúde nacional, nomeadamente a nível de consumos
alimentares e da prática de atividade físicas.
Arganil foi um dos 40 municípios da região Centro a
comprometer-se a promover estilos de vida saudáveis,
de forma a contribuir para o principal objetivo da OMS
que, sob o mote “Pessoas Mais Ativas para um Mundo
Mais Saudável”, pretende aumentar em cerca de 15 por
cento, até 2030, a prática de atividade física em todo o
mundo.

Festival Literário Internacional do Interior:
“A Arte e a Cultura como Reanimadores de uma Região e de um Povo”
Com a presença do Presidente da Câmara, Luís Paulo Costa e da VicePresidente, Paula Dinis, decorreu no último domingo, no ediico da Cerâmica
Arganilense o painel “A Arte e a Cultura como reanimadores de uma Região e
de um Povo”, com a presença de escritores de várias nacionalidades como Yao
Feng, nascido em Pequim, Prabda Yoon, de Bangkok e os portugueses, José
Luís Peixoto, Hélder Beja e Ana Filomena Amaral, organizadora do Festival,
através da Associação Arte-Via, Cooperativa Artística e Editorial.
Num espaço de grande beleza, tendo como paisagem o Mont’Alto, as
serras e o casario, falou-se de literatura e de cultura. Experiências pessoais
ilustraram a conversa que se generalizou entre os escritores e o público
acerca do presente, mas também do futuro que se quer para o Concelho de
Arganil, concluindo-se que o presente está assente no passado e estrutura o
futuro. Literatura e leitura foram duas palavras recorrentes ao longo da noite
e que serviram de mote para a discussão de ideias que ali aconteceu.
As intervenções do público, corroborando as ideia defendidas pelos

participantes no painel, referiram a importância da cultura, em todas as suas
vertentes, como raiz de um povo com os seus hábitos, costumes e tradições,
mas também como processo de desenvolvimento através do sonho e
da capacidade de criação, para o qual têm contribuído muitos homens
e mulheres que aqui nasceram ou estão ligados por laços de amizade ou
ainidade, que desenvolveram trabalho em várias áreas da cultura e do saber
e que constituem uma reserva de excelência de que nos orgulhamos.
O festival literário Internacional do interior “PALAVRAS DE FOGO” é uma
iniciativa da ARTE-VIA Cooperativa Artística e Editorial que reuniu no período
de 15 a 19 de junho um conjunto de eventos culturais em vários concelhos
entre os quais o Município de Arganil.
O Festival teve início no dia 15 de junho com a cerimónia inaugural a
decorrer no Município de Castanheira de Pera e terminou no Município de
Oliveira do Hospital com cerimónia de encerramento.

Concurso VIVER A LEITURA

Exposição de Pintura
“Cenas Tipo…”

Decorreu no dia 6 de junho, no Auditório da Biblioteca Municipal, a Final do
concurso Viver a Leitura. Concurso de leitura expressiva organizado pela Rede
de Bibliotecas de Arganil, cujos 10 inalistas representaram o 5º, 6º, 7º, 8º e 9º
ano das Escolas do 2º e 3º ciclo de Arganil e de Coja, num total de 10 inalistas.
Este concurso que vai já na sua 8ª edição, pretende valorizar a prática da
leitura em voz alta, contribuindo para o desenvolvimento do gosto pela leitura,
nos jovens.
O concurso decorre em três fases, sendo as duas primeiras da
responsabilidade do Agrupamento de Escolas e a inal da responsabilidade do
Município de Arganil / Biblioteca Municipal.
Os vencedores foram:
2º Ciclo
1ª Filipa Pinheiro
2º Henrique Quaresma
3º Érica Santos
3º Ciclo
1º Mariana Rodrigues
2º Leonor Tavares
3º Emely Souza
Parabéns para os Vencedores e para todos os Outros que, embora não
tendo chegado à Final se inscreveram no concurso; para os Professores
que os ajudaram, para as Famílias que os incentivaram a participar e para a
Organização que soube transformar este Concurso de Leitura numa grande
Festa da Leitura em Arganil

A Exposição de Pintura “Cenas Tipo…” esteve patente no Átrio de
Exposições Guilherme Filipe, de 13 a 30 de Junho.
Esta exposição reuniu trabalhos desenvolvidos pelos alunos ao longo do
ano letivo, nas disciplinas de Desenho A e Oicina de Artes do 12º Ano.
As obras expostas reletiram a diversidade de técnicas, temáticas e
materiais explorados no decurso do desenvolvimento dos conteúdos
programáticos, com a promessa de ser um início de um percurso pelos
caminhos da criatividade.

Exposição “Labirintos e Memórias” de Clara Ferrão”
A exposição LABIRINTOS E MEMÓRIAS da pintora Clara Ferrão é, tal
como o nome indica, um conjunto de quadros que apela à imaginação
e memória de todos os que a visitam e se interrogam sobre que leitura
fazer das imagens que vão desilando no circuito da visita.
Lendo a Folha de Sala que acompanha a exposição,
compreendemos melhor o que a artista nos quer transmitir e de
como ela própria se recria nas personagens a que vai dando vida.
Licenciada em Filologia Românica, mestre em Linguística e
Doutorada em Didáctica das Línguas, não surpreende o facto de nos
seus quadros as referências culturais suportarem, de forma difusa
ou mais evidente, a própria criatividade da artista. Na verdade será
Antígona, ou Clara, a inspiradora?
Na abertura da exposição que aconteceu no dia 7 de Junho e na qual
esteve presente a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Arganil,
Dra. Paula Dinis e o Presidente da União de Freguesias de Côja e Barril
do Alva Dr. João Tavares, a autora conduziu a viagem através dos seus
quadros, incentivando os presentes a novas leituras, adensando o
labirinto à medida que as memórias iam sendo descobertas.

Exposição “O Trabalho no Estabelecimento Prisional de
Coimbra”
Foi inaugurada no passado dia 4 de junho de 2018 no Átrio
da Biblioteca Miguel Torga, em Arganil, a exposição “O Trabalho
no Estabelecimento Prisional de Coimbra”, que estará patente
ao público até ao dia 30 de junho.
Na inauguração da exposição estiveram presentes, para
além da Vice-presidente da Câmara, Paula Dinis, o Diretor
do Estabelecimento Prisional de Coimbra, Orlando Carvalho,
a Técnica do E. P. Dr.ª Ana Paula Sobral, a Coordenadora da
Biblioteca Municipal, Margarida Fróis e ainda, vários Técnicos
da área das Ciências Sociais, a quem esta temática desperta
particular interesse.
A mostra é constituída por 85 trabalhos artesanais executados
por reclusos, nas oicinas do referido Estabelecimento Prisional.
Dos trabalhos em exposição é possível encontrar móveis
e peças executados em madeira, trabalhos em serralharia,
estofaria e encadernação, pinturas em cerâmica, peças de
mobiliário com empalhamento restaurado, entre outros.
Esta exposição será complementada por uma palestra
proferida por Técnicos daquele Estabelecimento Prisional,
a realizar no dia 28 de junho, pelas 18h00, no Auditório da
Biblioteca Municipal de Arganil.

Oposição - Partido Socialista
Caro(a) Amigo(a),
O mês de julho marca o regresso de muitos
arganilenses ao torrão natal, onde se situam as
suas origens e se incam as raízes sentimentais.
Inicia-se um curto período de dois meses em que o
concelho regista algum fulgor e dinamismo, tanto
social como económico.
Infelizmente, muitos dos nossos conterrâneos
não terão esta possibilidade de regresso, tendo
visto as suas casas a ser devoradas pelos fogos
de outubro. Muitas destas casas são consideradas
habitações não permanentes, pelo que não
são consideradas nos apoios previstos para a
reconstrução das primeiras habitações.
Por essa razão, o Governo publicou a Portaria
n.º 173-A/2018, de 15 de junho, que deine e
regulamenta os procedimentos necessários para
a operacionalização de um mecanismo de apoio
à reconstrução de habitações não permanentes
afetadas pelos incêndios. Este mecanismo de apoio
à reconstrução de habitações não permanentes
visa a atribuição de um apoio às pessoas singulares
ou aos agregados familiares cujas habitações
não permanentes tenham sido daniicadas ou

destruídas por incêndios de grandes dimensões.
Para atribuição destes apoios, o Fundo de
Apoio Municipal (FAM) concede empréstimos aos
municípios abrangidos pelos grandes incêndios
de 2017. Como tal, seria de crucial importância
que o Município de Arganil tomasse a iniciativa
e as diligências necessárias para contraír um
empréstimo junto do FAM e assim apoiar o início da
reconstrução destas habitações não permanentes.
Seria determinante que o Município tomasse esta
iniciativa e não icasse a “apanhar bonés” como
sucedeu com a discussão da isenção do IMI para
as ediicações afetadas pelos incêndios.
Só desta forma se poderá dar um sinal de
esperança e um alento aos nossos conterrâneos
afetados por este infortúnio, por forma a
continuarmos a ter este acréscimo de vitalidade
nos meses de julho e agosto, que sacode a apatia
e a sonolência veriicadas neste concelho nos
restantes meses do ano.
Outro aspecto que gostaríamos de aqui abordar
prende-se com a última revisão orçamental. Os
trágicos acontecimentos de 2017 fariam qualquer
autarca reforçar a gestão de riscos a nível municipal.
Mas, apesar de tudo o que aconteceu, a última

revisão orçamental realizada pelo executivo dá o
sinal contrário, tendo decicido extrair 65 mil euros
à rubrica referente à proteção civil e luta contra
incêndios, o que nos parece deveras preocupante.
Mas o mais caricato é que enquanto se
subtraíam 65.000 € a esta rúbrica tão importante, o
Presidente da Câmara decidia adjudicar a aquisição
de uma viatura nova pelo Município por 38.000
€! De facto, nem dois meses tinham passado da
sua tomada de posse quando recebeu o caderno
de encargos e a proposta para a aquisição desta
viatura para seu usufruto. E assim, icamos a saber
que 1% dos 4 milhões de euros do empréstimo já
tem um nobre e útil destino.
Concluímos
apenas
podendo
referir
que a decisão de aquisição desta viatura é
verdadeiramente escandalosa e conigura uma
condenável inversão de prioridades, tendo em
conta as enormes debilidades e graves carências
que se constatam no concelho de Arganil.
Saudações cordiais,

Partido Socialista

Praias Fluviais do Concelho exibem
importantes distinções balneares

Julho
Eventos
13 de julho, 21h30
Marchas do Concelho

Praça Simões Dias e Parque
Verde do Sub-Paço
13 de julho, 21h30
CINEMA: Táxi 5

Auditório da Cerâmica
Arganilense
15 de julho, 16h00
CINEMA: Príncipe Bué Encantado

Auditório da Cerâmica
Arganilense
As Praias Fluviais do concelho de Arganil distinguidas
com “Bandeira Azul”, “Bandeira Praia Qualidade de
Ouro” e “Bandeira Praia Acessível, Praia para Todos” já
se encontram ‘vestidas’ a rigor. A cerimónia do hastear
das bandeiras decorreu no passado dia 3 de julho, na
presença do Presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo
Costa, da Vice-Presidente, Paula Dinis, dos vereadores,
Érica Castanheira e Luís Almeida, e dos respetivos
Presidentes de Junta e Uniões de Freguesia, bem como
dos representantes da ARH do Centro.
Este ano, são oito as bandeiras içadas no concelho
(mais três do que em 2017): três “Bandeiras Azuis”,
atribuídas pela Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE), duas “Bandeira Praia Qualidade de Ouro”, da
responsabilidade pela QUERCUS, e três “Bandeiras Praia
Acessível, Praia para Todos”, reconhecidas pelo Instituto
Nacional para a Reabilitação (INR).
A consolidar o seu estatuto de zona balnear de eleição,
pelas suas águas cristalinas, a Praia Fluvial do Piódão
ergue a “Bandeira Azul” pelo terceiro ano seguido e a
“Bandeira Praia com Qualidade de Ouro” pela segunda
vez consecutiva.
Quanto à Praia Fluvial da Cascalheira, em Secarias,

que continua a merecer o selo de qualidade de quem a
visita, foi distinguida com os galardões “Bandeira Azul”
pela segunda vez consecutiva, “Praia Qualidade de Ouro”
pela quarta vez seguida, sendo que é pelo segundo ano
premiada com a bandeira “Praia Acessível, Praia para
Todos”.
Estreia também em Côja, que vê a sua Praia Fluvial
duplamente galardoada. Nesta época balnear, ostenta a
“Bandeira Azul”, atestando a qualidade superior da água
e das infraestruturas de apoio e segurança, e a “Praia
Acessível, Praia para Todos”.
Reconhecidamente como um dos pontos mais
atrativos do verão no nosso concelho, em grande parte
pela qualidade das zonas de lazer que a envolvem, a
Praia Fluvial de Pomares volta a estar em destaque neste
verão de 2018, erguendo pela 11.ª vez a Bandeira “Praia
Acessível, Praia para Todos”.
O número crescente de bandeiras atribuídas às zonas
balneares do nosso concelho vêm reconhecer não só
as inúmeras potencialidades dos recursos naturais do
concelho, como a qualidade das infraestruturas e dos
equipamentos de apoio, que ajudam a fazer da nossa
terra um destino turístico de excelência na zona Centro.

Empreitadas Municipais

15 de julho, 18h00
Festival Internacional de Folclore

São Martinho da Cortiça
17 de julho, 10h00
CINEMA: Rock Dog – Um sonho
altamente

Auditório da Cerâmica
Arganilense
20 de julho, 21h30
CINEMA: Ocean’s 8

Auditório da Cerâmica
Arganilense
20 de julho, 21h30
Recital de PIANO e Eufónio

Salão Nobre dos Paços do
Concelho
21 de julho, 21h30
Concerto do 165º Aniversário da
Associação Filarmónica de Arganil

Praça Simões Dias
24 de julho, 10h00
CINEMA: O Vale Encantado

Auditório da Cerâmica
Arganilense
25 de julho, 10h00
Inauguração da Exposição
Património Classiicado de Arganil

Auditório da Cerâmica
Arganilense
25 de julho, 21h30
CINEMA: Ocean’s 8

Auditório da Cerâmica
Arganilense
27 de julho, 21h30
CINEMA: Jogo da Apanhada
Calcetamento em Cervo e na Rua da Eira - Pombeiro da Beira. Obras referentes a contrato-programa com a Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Auditório da Cerâmica
Arganilense
28 de julho, 09h00
Feira de Velharias

Fonte de Amandos
28 de julho, 21h30
Noites de Verão 2018 – Mafalda
Arnauth e António Ataíde

Praça Simões Dias
31 de julho, 10h00
CINEMA: The Incredibles 2:
Os Super-Heróis

Auditório da Cerâmica
Arganilense
Início das obras de ligação de saneamento de São Martinho da Cortiça à ETAR
de Poços

Remodelação da esplanada pública da Praça Dr Alberto Vale. Obras referentes a contrato-programa com a União de Freguesias de Côja e Barril de
Alva.
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