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Município de Arganil inaugura Centro Local de Apoio à
Integração de Migrantes – CLAIM
Arganil é um das mais recentes localidades a acolher nos seus serviços um
Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes – CLAIM. Inaugurado no dia 5
de julho, é o 3º do distrito de Coimbra e o 94º do país, fruto da parceria entre
este Município e o Alto Comissariado para as Migrações, I.P.
Numa cerimónia que preludiou com a atuação ao piano do artista
holandês Paul Van Hasselt, radicado no concelho desde 2012, esta parceria foi
oficialmente formalizada através da assinatura do Protocolo de Cooperação
pelos representantes de cada uma das entidades, Presidente da Câmara
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa e Alto-Comissário para as Migrações,
Pedro Calado.
O CLAIM de Arganil que agora se encontra em funcionamento, tem por
objetivo para além da prestação de informações em áreas como, regularização,
nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário,
trabalho, saúde, educação ou outras questões do quotidiano, apoiar em todo o
processo do acolhimento e integração, articulando com as diversas estruturas
locais, e promovendo localmente a interculturalidade.
É pois um serviço de atendimento que se materializa numa resposta
adequada em benefício desta população, que em número muito significativo
continua a crescer ano após ano e que surge do compromisso assumido por
esta autarquia, aquando da apresentação do Plano Municipal para a Integração
de Migrantes de Arganil, em Fevereiro.
O CLAIM de Arganil encontra-se em funcionamento deste o dia 5 de julho,
às 2ª Feira e 5ª Feiras entre as 9h00 e as 12h30 nas instalações do Balcão Único
da Câmara Municipal de Arganil.

Município de Arganil garante apoio para revitalização
das Aldeias do Xisto
As Aldeias do Xisto de Benfeita e Vila Cova de Alva, fortemente
fustigadas pelo incêndio de outubro de 2017, vão ser alvo de
investimento no âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do
Interior do Programa Valorizar, à qual a agência para o Desenvolvimento
Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR) se candidatou no início do ano,
em consórcio subscrito pelos 16 municípios que a integram.
O contrato de apoio à valorização turística foi assinado no dia 28 de
junho, em Álvaro, no concelho de Oleiros, entre a ADXTUR e o Turismo de
Portugal, numa cerimónia que contou com a presença da Secretária de
Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e do Vereador do Município
de Arganil, Luís Almeida.
O financiamento prevê a reabilitação da relação das aldeias com a
envolvente, bem a recuperação urbana do espaço público e a promoção
de novas atividades que tenham capacidade de gerar mais atratividade.
Personificação da resiliência dos arganilenses, as Aldeias do Xisto
de Benfeita e Vila Cova de Alva, duas das 14 Aldeias do Xisto afetadas
pelos incêndios, num total de 27 que integram a ADXTUR, vão ter a
oportunidade de recuperar e valorizar o inestimável potencial natural,
patrimonial e humano que tanto cativa os inúmeros visitantes que o
nosso concelho recebe continuamente.

Inauguração da Exposição “Património Classificado de
Arganil”

A exposição Património Classificado de Arganil, integrada no programa
municipal “Jornadas do Património@Arganil.com(e)”, foi inaugurada no dia 25
de Julho e estará patente no Átrio de Exposições Guilherme Filipe da Câmara
Municipal de Arganil, até 21 de Agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às
17h30.
A abertura da exposição contou com a presença da vice-presidente da
Câmara Municipal de Arganil, Paula Dinis e de vários convidados.
A exposição exibe os doze imóveis classificados do concelho de Arganil
em painéis, que associam as imagens à informação do local, espelhando a
importância destes sítios históricos a nível local, bem como a nível regional.
Os visitantes poderão ainda apreciar e explorar um mapa com a respetiva
localização e zonas de proteção dos doze bens imóveis de interesse cultural e
classificados como de interesse nacional, público e municipal.
A intenção deste trabalho é convidar o público a conhecer e desvendar
as riquezas arquitetónicas e históricas de Arganil, além de reconstruir a
nossa memória coletiva, difundir a história, sensibilizar para a conservação,
salvaguarda e educação patrimoniais.

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,

A entrada no mês de agosto faz-se com a convicção de que foram dados passos preponderantes na concretização de projetos de relevo para o desenvolvimento
integral e sustentado do nosso Município. Assumimos, com a seriedade que nos caracteriza e em conformidade com a responsabilidade que nos foi confiada
pelos arganilenses, o compromisso ignorado pelo Governo de apoiar financeiramente a reconstrução das segundas habitações afetadas pelo incêndio de
outubro do ano passado. Porque, em Arganil, todos são cidadãos de primeira.
Destacamos, com grande regozijo, as cinco intervenções previstas para os sistemas de abastecimento de água no concelho, com as obras na ETA do
Subsistema de Alagoa/Feijoal a marcar o arranque a um primordial investimento que ascende aos 6,5 milhões de euros.
Nas próximas páginas, realçamos ainda a instalação do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, o terceiro no distrito de Coimbra, que vem permitir
prestar informação e ajudar a resolver problemas com eficácia e humanidade a todos quantos deixaram o seu país e escolheram Arganil para viver.
E porque agosto é um mês tipicamente festivo no nosso concelho, trazendo às nossas aldeias os que se mantêm geograficamente longe todo o ano,
aproveitamos para anunciar o cartaz da XXXVII Ficabeira e desejar umas ótimas férias a todos os arganilenses.

Câmara Municipal de Arganil vai aderir ao mecanismo de apoio
à reconstrução de habitações não permanentes afetadas pelos
incêndios

Na sequência da reconstrução das habitações
permanentes afetadas pelo incêndio de 15 de
outubro de 2017, entende a Câmara Municipal de
Arganil dirigir, agora, o seu empenho e esforços para
a recuperação das habitações não permanentes.
Reconhece esta autarquia que as casas de segunda
habitação assumem extrema importância na
dinâmica da vida das aldeias, sendo, muitas vezes,
o elo remanescente de muitos arganilenses às suas
origens.
Apesar do Governo se ter comprometido com
o financiamento da reconstrução das habitações
não permanentes destruídas pelos incêndios, certo
é que a única solução apresentada implica que os
municípios tenham que se endividar para apoiar tal
reconstrução.
A Câmara Municipal de Arganil lamenta que
o Governo tenha criado expectativas e agora as
defraude. Relembra-se que o Governo chegou
a veicular que qualquer que fosse a solução
encontrada, a mesma não implicaria um encargo

acrescido para os municípios. Aliás, o senhor
Primeiro-Ministro chegou, inclusivamente, a
anunciar que uma possível solução poderia passar
pela alocação dos donativos privados à reconstrução
das habitações não permanentes.
Certo é que, entre o prometido pelo Governo e
a realidade, existe um fosso abissal. À semelhança
do que se vem verificando em outras áreas, como
é o caso das florestas e das faixas de gestão de
combustíveis, a “solução governativa” para a
reconstrução das habitações não permanentes
limita-se a empurrar o problema para os municípios
por via legislativa.
De facto, a solução que o Governo veio
apresentar no passado mês de Junho limita-se a
criar um mecanismo que transfere os encargos
financeiros das reconstruções das habitações não
permanentes para os municípios.
A adesão a este mecanismo implica que os
municípios se endividem junto do Fundo de Apoio
Municipal (FAM), para poderem apoiar a reconstrução

daquelas habitações não permanentes.
Como qualquer munícipe compreenderá, a
decisão de endividar a autarquia para financiar
a reconstrução de habitações que não têm uma
utilização permanente só pode resultar de profunda
reflexão e auscultação alargada.
Na sequência dessa reflexão e auscultação
alargada – ponderando os aspetos negativos
e os positivos - o Executivo Camarário decidiu
aderir àquele mecanismo, não ignorando que o
endividamento resultante deste processo implicará
a redução da capacidade de intervenção municipal
nas restantes áreas de atuação.
A Câmara Municipal de Arganil não pode,
todavia, deixar de lamentar que o Governo defina
uma solução que nada tem a ver com aquilo que
vinha anunciando desde Outubro de 2017 e que,
reiteramos, se limita a transferir o problema para
os municípios por via legislativa.

Câmara repõe normalidade nas
Praias Fluviais poucos dias depois
da enxurrada

A Câmara Municipal de Arganil desenvolveu todas as
diligências e esforços necessários para garantir, em poucos
dias, o normal funcionamento da Praia Fluvial de Pomares
e das Zonas Balneares de Agroal (freguesia de Pomares)
e Benfeita, afetadas pela enxurrada ocorrida no dia 15
de julho à tarde, após a chuva torrencial e o granizo que
caíram de forma localizada em algumas zonas do concelho.
Perante uma intempérie que não se fez anunciar, e
que deixou as zonas balneares submersas com detritos e
pedras em plena época balnear, a autarquia respondeu de
forma pronta, avançando com os trabalhos no dia seguinte,
reduzindo ao máximo o tempo de intervenção e evitando
que algumas das zonas mais aprazíveis do nosso concelho
fossem afetadas numa época em que mais visitantes
recebem.
A eficaz atuação da autarquia e os significativos
esforços dos seus colaboradores manifestou-se de forma
imediata na qualidade das águas das zonas de banhos mais
afetadas. O resultado das análises efetuadas pela Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), na semana seguinte ao
incidente, revelaram estar em total cumprimentos com as
normas determinadas por aquela entidade.

“Uma Caminhada por Todos” acrescenta 700 euros à conta
solidária do Município
A conta solidária da Câmara Municipal de Arganil recebeu no
dia 28 de junho, um significativo e precioso reforço de 700 euros,
proveniente da iniciativa “Uma Caminhada por Todos”, organizada
pela Beira Serra Adventure, em parceria com a Câmara Municipal de
Arganil e com a colaboração das Juntas de Freguesia do Sarzedo e de
Folques.
A cerimónia de entrega do cheque decorreu no Salão Nobre da
Câmara Municipal e contou com a presença do Vereador do Pelouro
da Ação Social, Luís Almeida, dos mentores da louvável iniciativa e
representantes da Beira Serra Adventure, bem como dos presidentes
de Junta do Sarzedo e de Folques, Idílio Correia e Paulo Batista,
respetivamente.
Da caminhada levada a cabo em abril resulta mais uma notável
manifestação de solidariedade e entreajuda dos arganilenses e dos
munícipes de outros concelho do país, que continuam a abraçar as
iniciativas solidárias em prol das vítimas do incêndio de outubro de
2017 com enorme recetividada e empenho.

Mercado Municipal: Workshop promove Pescado Nacional

Promover o pescado nacional em prol da sua
valorização, mais concretamente o carapau, foi o
mote do workshop de culinária que ontem decorreu
no Mercado Municipal de Arganil, a partir de uma
iniciativa da Docapesca – Portos e Lotas, S.A. numa
parceria com esta autarquia.
Dividido em duas sessões, este workshop contou
com 21 participantes que, sob as orientações da Chef
Paula Borges, prepararam dois deliciosos pratos
nos quais o carapau fresco e em conserva foram
os protagonistas. Para entrada um refrescante
Guacamole com nachos e Carapau em conserva e
como prato principal, um delicioso Arroz malandro

com Filetes de Carapau que perfumou o mercado
municipal e trouxe até à banca dos aprendizes
muitas pessoas curiosas por provar tais iguarias.
Este workshop terminou com a degustação
dos pratos confecionados, que muitos elogios
arrancaram por todos aqueles que os provaram.
A Docapesca que tem realizado semelhantes
iniciativas pelo país, pretende através delas,
consciencializar para esta espécie sustentável,
abundante na nossa costa e rica do ponto de vista
nutricional, contribuindo não só para um aumento
da rentabilidade das comunidades piscatórias, como
para a promoção de uma alimentação saudável.

Associado a esta iniciativa e no seguimento do
Desafio Gulbenkian “Diz não à diabetes” e do seu
plano de ação concelhio, o Município de Arganil e os
seus parceiros, Associação Nacional das Farmácias,
através das Farmácias do concelho e o ACES Pinhal
Interior Norte através do Centro de Saúde de Arganil,
distribuíram pelos presentes alguns folhetos que
alertam para a importância da redução do consumo
de açúcar.
Comungando também de um dos pressupostos
deste workshop, os folhetos continham algumas
soluções fáceis e saudáveis de deliciosas receitas
sem utilização de açúcar, para “adoçar” o Verão.

Concelho de Arganil com programação
cultural no âmbito das Jornadas do Património
Realizou-se no dia 3 de julho, na Capela de S. Pedro, uma Conferência de
Imprensa que contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal
de Arganil, Luis Paulo Costa, da Vice-Presidente, Paula Dinis, do Vereador
Luis Almeida, Presidentes das Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho,
Operadores Turísticos, Jornalistas e vários Técnicos da Câmara Municipal na
área da Cultura e Turismo.
Esta Conferência de Imprensa teve como objectivo dar a conhecer uma
iniciativa, inserida no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, na qual o
Município de Arganil pretende dar visibilidade ao Património Cultural Concelhio
através de eventos que vão decorrer nas várias Freguesias, calendarizados de
3 a 21 de Agosto.

Programação Jornadas do Património
2018:
ARGANIL | 03 de Agosto
10h00 – Conferência “Património Cultural e a sua
Diversidade“, momento musical, no edifício da
Cerâmica Arganilense.
13h00 – Almoço nos restaurantes aderentes.
15h00 – Visita pelos locais de interesse da Vila de
Arganil (Concentração em frente à Câmara Municipal
de Arganil).
CELAVISA | 6 de Agosto
17h30 – Concentração no largo da aldeia
Visita guiada pela localidade, com especial enfoque
nos azulejos da igreja matriz e em casas particulares.
Viagem em autocarro para a Festa de Santa Catarina
em Linhares, Caratão.
Encerramento com lanche no arraial das festas.
CERDEIRA e MOURA DA SERRA | 7 de Agosto
17h30 – Encontro no Lena Café
Visita aos monumentos mais emblemáticos da
localidade.
Visita à exposição “Anthero Alte da Veiga :
arganilense, republicano, guitarrista, diplomata” no
salão da Junta de Freguesia.
Momento Musical e degustação de produtos
endógenos terminam esta jornada.
CEPOS E TEIXEIRA | 8 de Agosto
17h30 – Visita acompanhada ao antigo Lagar de
Teixeira e início do um percurso pedestre com
passagem pelo Poço da Cesta e visita à Aldeia
de Casal Novo. Regresso a Cepos. Workshop e
degustação de Coscoréis com prova de produtos
locais. Animação com o grupo Folclórico Serra do
Ceira.
BENFEITA | 9 de Agosto
15h30 – Visita à Mata da Margaraça. Paragem em
Pardieiros; mostra de artesanato ao vivo; Paragem
na Fraga da Pena. Visita à aldeia da Benfeita.
Apresentação do “Centro de Documentação Simões
Dias”, na Casa Museu.
Animação com os Bombos de S. Nicolau e
degustação de gastronomia local, no Largo do
Areal.

Ainda sem revelar na totalidade todo o programa a desenvolver, o qual será
muito em breve desvendado, a Vice-Presidente falou sobre algumas atividades
a levar a cabo em cada uma das Freguesias. Embora em linhas gerais tenham
muito em comum, pretende pôr em evidência o que cada uma delas têm de
melhor em termos culturais, seja na arquitectura, na música, na literatura,
na imprensa, na pintura, na azulejaria, na cultura popular, na arqueologia,
nos produtos endógenos e os seus produtores, na paisagem natural ou na
gastronomia.
Para estas jornadas, o Município visa atrair turistas que estejam em
viagem pelo nosso Concelho e que, assim, terão oportunidade de o conhecer
melhor, mas também atrair novos turistas, criando experiências acessórias e
culturalmente enriquecedoras à estadia.

SECARIAS | 10 de Agosto
17h30 – Concentração no largo da Igreja Matriz.
Percurso pedestre com passagem pela Lomba
do Canho e Moinhos do Vento. Continuação do
percurso pelas margens do Rio Alva até à Praia
Fluvial da Cascalheira.
Momento musical com o grupo “Bota Vinho”
e degustação de produtos locais na Praia da
Cascalheira.
VILA COVA DE ALVA E ANSERIZ | 11 de Agosto
17h30 – Encontro no Convento de Vila Cova. Visita
à povoação e aos seus monumentos. Abertura
da exposição “A História de Vila Cova do Alva na
Imprensa Local” e actuação do Grupo de “Cantares
de Roda” no largo do Pelourinho.
Actuação do Grupo de Teatro “Os Gorgulhos” e
degustação de gastronomia local.
FOLQUES | 13 de Agosto
10h00 – Com início no Parque de Lazer da Ponte
Nova de onde se partirá para uma visita pelos
locais mais interessantes da povoação, Passagem
pela Casa do Passal da Assistência Folquense com
sessão sobre confecção do Bucho de Folques.
Regresso ao Parque de Lazer da Ponte Nova onde
decorrerá uma prova gastronómica local e momento
musical.
PIÓDÃO | 14 de Agosto
10h Concentração no Largo Cónego Manuel
Fernandes Nogueira. Visita aos pontos de interesse
nomeadamente ao Núcleo Museológico. Almoço
em Chãs d’Égua. Visita ao Centro Interpretativo de
Arte Rupestre de Chãs d´ Égua.
SARZEDO | 16 de Agosto
17h30 – Passeio pela aldeia com visita a locais
de interesse. Visita à “Quinta do Ribeiro” com um
Workshop de confecção de queijo. Visita à “Padaria
da D. Celeste”
Lanche volante nas margens do rio Alva. Momento
musical pelo grupo “Zés Pereiras”
POMBEIRO DA BEIRA | 17 de Agosto
17h30 – Concentração na capela do Senhor do
Loureiro. Viagem para Santa Quitéria em autocarro;
actuação do Rancho Folclórico. Visita à capela
octogonal na Rainha Santa onde se encontram

algumas obras de Filomena Alina.
Visita a Pombeiro com início na igreja Matriz, Túmulo
de Mateus da Cunha e Museu; Abertura da exposição
de pintura de Filomena Alina, Viscondessa de
Sanches Frias. Visita ao Café do Visconde, onde
estão patentes mais alguns quadros da pintora.
Degustação de produtos locais e animação cultural
CÔJA E BARRIL DE ALVA | 18 de Agosto
10h00 – Encontro na Praça Alberto Vale. Visita aos
locais e monumentos mais importantes e passagem
pelo espaço de artesanato. Visita à unidade de
produção artesanal de licores DONANNA.
Abertura da exposição “ Azulejos Portugueses e
Património Concelhio” na Biblioteca Alberto Martins
Carvalho.
13h00 – Almoço nos restaurantes aderentes.
POMARES | 20 de Agosto
17h30 – Visita aos pontos de interesse da aldeia.
Abertura da exposição “Padre Nogueira Gonçalves.
O Homem, o Padre, o Historiador” no Salão da Junta
de Freguesia.
Degustação de produtos locais e momento musical
junto à piscina de Pomares.
S. MARTINHO DA CORTIÇA | 21 de Agosto
17h30 – Concentração em Sanguinheda no largo do
Pelourinho. Visita à Igreja Matriz e locais de interesse
em S. Martinho da Cortiça.
Saída em autocarro para a Albufeira da Barragem
das Fronhas. Visita ao moinho e à VUMBA -Turismo
Rural. Visita à Quinta da Carvalha com prova de
vinhos e degustação de produtos locais.
21h30 – Encerramento das jornadas com momento
musical.

Salão Nobre acolhe cerimónia de entrega de diplomas a
alunos da “Universidade de Verão” e “Escola de Verão Júnior”
Decorreu no dia 23 de julho, no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, a Sessão Solene de entrega
de certificados de participação aos alunos que
frequentaram os Programas Universidade de Verão,
promovido pela Universidade de Coimbra, e Escola
de Verão Júnior, promovido pela Escola Superior
de Educação de Coimbra. Estes Programas, de
intervenção educativa, têm como objetivo promover
o conhecimento, a cultura, a ciência e a arte junto
dos mais jovens, através de atividades lúdicas e
pedagógicas de exploração e experimentação, num
contexto real institucional.
Os alunos e encarregados de educação foram
recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal de
Arganil, Luís Paulo Costa, que contou com o apoio do
Vereador da Educação, Luís Almeida, e da Diretora do
Agrupamento de Escolas de Arganil, Anabela Soares,
na entrega dos diplomas.
Numa aposta clara na educação das crianças e jovens
do concelho, o Município de Arganil estendeu pela
primeira vez as atividades a alunos do 5.º ao 12.º ano,
abrangendo um total de 47 jovens com comprovado
mérito escolar. Uma aposta totalmente ganha,
comprovada pelos entusiasmantes testemunhos dos
participantes, que partilharam as suas enriquecedoras
e inesquecíveis experiências com a plateia.

Piscina Municipal de Arganil em “Festa” com 6º Festival de
Natação de Arganil
No dia 29 de Junho realizou-se o 6º Festival de Natação na Piscina Municipal
de Arganil, que contou com a participação das turmas de Bebés, Adaptação ao
Meio Aquático 1 e 2, Pré-aperfeiçoamento, Aperfeiçoamento 1 e 2, Competição,
Hidroginástica e Hidroginástica Sénior, totalizando cerca uma centena e meia
de participantes.
A abertura solene do Festival de Natação coube ao Vereador do Desporto
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Almeida, que se congratulou pela enorme
afluência que a Piscina Municipal de Arganil tem tido desde a sua abertura,
números que têm aumentado de época para época, que já ultrapassam os 430
utentes activos da Escola Municipal de Natação de Arganil e as 30.000 utilizações
por época. Factos que demonstram bem a dinâmica desta infraestrutura, bem
como a procura constante da satisfação dos seus utilizadores. Foi enaltecida
a qualidade do trabalho desenvolvido, a dedicação e empenho de todos os
colaboradores, que permitem dar uma resposta com qualidade, indo ao
encontro das necessidades dos utilizadores. Foram igualmente evidenciados
os resultados alcançados pela equipa de competição da Escola Municipal de
Natação de Arganil, que na sua quarta época a participar no Circuito Municipal
de Escolas de Natação alcançou o 2º lugar com 711 pontos em 20 Escolas/
Clubes de Natação participantes, tendo melhorado o 4º lugar alcançado na
época anterior, e alcançado o seu recorde de pontos numa concentração do

Circuito, que permitiu ser a vencedora da concentração de Tondela.
Este Festival de Natação que vai já na sua 6ª edição, teve como objetivo
fazer demonstrações das várias modalidades e níveis de ensino da adaptação
ao meio aquático e natação, dando a conhecer o trabalho desenvolvido pela
Escola Municipal de Natação ao longo da época, trabalho este que tem tido
o reconhecimento da Federação Portuguesa de Natação, de todos aqueles
que o acompanham de perto, bem como por outras Escolas de Natação que
reconhecem a qualidade do trabalho desenvolvido, considerando já a Escola
Municipal de Natação de Arganil um exemplo a seguir.
No final das demonstrações o Município de Arganil presenteou alunos, pais,
familiares e amigos com um pequeno lanche.
A Câmara Municipal de Arganil informa que a Piscina Municipal de Arganil
encerra no mês de Agosto e primeira quinzena de Setembro para manutenção.
O início das aulas da nova época desportiva está previsto para dia 17 de
Setembro. No entanto, o secretariado para efectivação de inscrições inicia no
dia 3 de Setembro, com horário de funcionamento de 2ª a 6ª-feira, das 9h00 às
20h00. A partir do dia 17 de Setembro o horário de atendimento na recepção
passa a ser de 2ª a 6ª-feiras das 8h00 às 21h30, e sábados, das 9h30 às 13h30
e das 15h30 às 18h30.

Reposição de equipamentos e infraestruturas municipais
danificados pelo incêndio

A Câmara Municipal de Arganil aguarda a abertura da candidatura ao
Fundo de Emergência Municipal, que visa cobrir os danos em equipamentos
e infraestruturas municipais decorrentes do incêndio de 15 outubro de 2017.
Estes prejuízos foram avaliados pela Câmara Municipal de Arganil em
articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDRC), que validou uma verba muito significativa de mais 5,8 milhões
de euros para o concelho de Arganil.
Sob pena da intervenção custar a elegibilidade da candidatura, a autarquia
de Arganil foi desaconselhada pela CCDRC a fazer qualquer intervenção de

reposição destes equipamentos municipais até à formalização da candidatura,
cuja abertura está prevista para as próximas semanas.
Concretamente, a verba validade para Arganil ascende aos 5.832.241,56€
e subdivide-se nos seguintes termos: reparação de estradas municipais;
segurança rodoviária (sinalização guardas metálicas e marcações); intervenção
em edifícios municipais, equipamento urbano complementar; equipamentos
municipais de lazer; infraestruturas de saneamento básico; equipamento
pesado de apoio ao combate a incêndios.

“O Que Leva a Levada” – Exposição por alunas da
Universidade de Harvard na Benfeita

A aldeia de Benfeita transformou-se numa agradável e envolvente sala
de exposições no dia 26 de Julho, para receber a mostra denominada “Os
socalcos, património e paisagem viva”, que resulta do projeto “O que Leva a
Levada”, desenvolvido durante 6 semanas na Aldeia de Xisto da Benfeita por
Ines Benitez Gomez e Melissa Naranjo, alunas da Escola Superior de Design da
Universidade de Harvard, nos EUA.
A apresentação do projeto “O que Leva a Levada” consistiu numa visita à
exposição, que esteve patente em alguns pontos icónicos da aldeia, como a
mercearia do Sr. Artur ou a Quinta do Dr. Urbano. Para além da exposição, as

alunas apresentaram também o “Almanaque da Benfeita”, elaborado durante
a sua estadia na aldeia. O evento contou com a presença da Vereadora do
Ambiente e Florestas, Érica Castanheira.
A ideia deste projeto foi desenvolvida, de forma conjunta, pelo Município
de Arganil e pela Prof. Sílvia Benedito da Universidade de Harvard, após os
incêndios de outubro de 2017. A Junta de Freguesia de Benfeita, o Centro
Social e Paroquial da Benfeita e o CLDS3G Arganil estão também envolvidos na
implementação deste projeto.

Começaram as obras de Reabilitação e Benefi
O Tribunal de Contas concedeu visto favorável à Reabilitação e Beneficiação
da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Zona Industrial da
Relvinha – Melhoria da Qualidade da Massa de Água Associada, no Sarzedo.
Esta infraestrutura totaliza um investimento de 1 194 570,65€, financiada em
85 por cento pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso
de Recursos (POSEUR), através do Fundo de Coesão, no valor de 1 015 385,05€.
Aquele investimento de cerca de 1,2 milhões de euros compreende várias
componentes, a saber: a empreitada, no valor de 1 104 903,65€; a fiscalização
e Coordenação de Segurança e Saúde, no valor de 66 912,00€ e o Projeto de
Execução, cujo custo ascende aos 22 755,00€.
Os trabalhos de reabilitação e beneficiação arrancaram no início deste
mês de julho, prevendo-se que a obra seja terminada no início de outubro

de 2019. Em causa está o aumento significativo da 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.
A concretização desta intervenção 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.

eficiação da ETAR da Relvinha

São Martinho esteve em festa com o Festival Internacional de
Folclore

São Martinho da Cortiça acolheu, no dia 15 de julho, o Festival Internacional
de Folclore, organizado pela Câmara Municipal de Arganil, em parceria com
a Câmara Municipal da Figueira da Foz e a Casa de Povo de Maiorca.
Pelo palco, instalado no Largo da Igreja Paroquial, passaram os Grupos
Sarandeiros de Minas Gerais, do Brasil, Cultivando El Arte, de Espanha, e
a Compañia Artística Danzar, da Colômbia, numa alegre manifestação de
riqueza cultural, refletida nas danças e cantares, nas vestes e adereços, bem
como na diversidade de instrumentos musicais dos participantes.
Esta iniciativa, integrada no FestiMaiorca – Festival Internacional de
Folclore de Maiorca, que se realiza até ao próximo dia 20 de julho, em Maiorca
e Figueira da Foz, teve como finalidade trazer a animação e o entusiasmo
do folclore a algumas das zonas mais fustigadas pelos incêndios de outubro
de 2017.
A noite ficou marcada pela festa dos cantares e da dança populares, e
pelos entusiastas e calorosos aplausos do público, incluindo do Presidente
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, que se juntou aos
presentes na acolhedora recetividade aos grupos que brindaram Arganil
com a alma e a autenticidade do folclore dos seus países.

Marchas do Sarzedo e de S. Martinho abrilhantaram ruas de
Arganil

Arganil esteve em festa no dia 13 de Julho, com a primeira edição das Marchas
do Concelho, uma iniciativa da Câmara Municipal de Arganil que levou às ruas
da vila a alegria, as cores e o entusiasmo de uma tradição tão portuguesa.
De passo acertado, ao som da animada música popular, e com os seus
vistosos trajes, as Marchas do Grupo Desportivo de São Martinho da Cortiça e
da União Recreativa Sarzedense desfilaram da Praça Simões Dias até ao Parque
Verde Urbano do Sub-Paço, onde, por fim, brindaram os presentes com as suas

coreografias.
Francamente satisfeito e orgulhoso com o sucesso da iniciativa, o Presidente
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, lançou às restantes
associações do concelho o desafio de se associarem ao Grupo Desportivo de
São Martinho da Cortiça e à União Recreativa Sarzedense no próximo ano,
tornando as marchas populares num evento de grande expressão no nosso
concelho.

Férias de Verão 2018 - Diário de Bordo

Com o fnal do ano letivo chegam as tão esperadas
férias grandes que levam muitos pais a questionar, “e
agora o que fazemos”?
Nesse sentido, o Município de Arganil está a
levar acabo um programa de férias integrado e
diversificado com o objetivo de não ter as crianças
meramente ocupadas mas sim crianças ocupadas
com atividades em contexto lúdico que lhes
permitam através do brincar continuar a desenvolver
capacidades psicossociais, competências individuais e
a sua relação entre pares de uma forma ativa onde
o desafio e cooperação são “ingredientes” fortes para
o desenrolar de uma aventura pelo bosque que no
primeiro mês contou com 45 crianças inscritas.
O programa féria de verão teve início no final de
junho e irá perlongar-se até dia 31 de Agosto.
Ao longo deste primeiro mês, já passado, todas as
crianças usufruíram atividades culturais, desportivas,
culinárias, ambientais, humanitárias, recreativas e
sociais, que lhes permitiu ter várias aventuras pelo
bosque e manterem- se fisicamente ativas.

Bootcamp de Empreendedorismo | Ideias com Futuro

De 20 a 22 de Julho de 2018 foi realizado pelo CLDS 3G Arganil + inclusiva
em parceria com o Município de Arganil um Bootcamp de Empreendedorismo
para jovens do concelho de Arganil na Aldeia Histórica do Piódão.
Tendo como principal objetivo promover atitudes empreendedoras e
inovadoras e capacitar os jovens para assumirem a sua vocação e “desafiarem
o futuro, esta iniciativa traduziu mais uma vez a importância de promover uma
cultura empreendedora e o espírito de iniciativa, de cooperação.
Estas 72 horas de aprendizagem, partilha, inovação e criatividade permitiram

aos participantes ouvir testemunhos inspiradores, perceber melhor o que é isto
de uma “Pitch”, explorar temas como Empreendedorismo, Proposta de Valor e
construção de um Modelo de Negócio, e superar o desafio de se apresentarem
a si e às ideias construídas em equipa às Entidades presentes.
Este evento contou com a presença do Vereador da Juventude da Câmara
Municipal de Arganil, Luís Almeida e da representante da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), Paula Silvestre.

Salão Nobre recebeu noite de recital de piano e eufónio

Inês Luzio e Júlia Azevedo presentearam o Salão Nobre dos Paços do Concelho,
no dia 20 de julho, com um belo recital de piano e eufónio que percorreu
uma multiplicidade de estilos e períodos musicais, através da transcrição de
obras do barroco ao contemporâneo, passando pelo impressionismo e pelo
moderno.
No final, para gáudio dos presentes e após as felicitações pela Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Arganil, Paula Dinis, houve ainda espaço para uma
estreia absoluta para ambas as artistas, com “Vai-te embora ó papão”, Canção
de berço de Álvaro Valente da Silva.

Recorde-se que Inês Luzio é natural de Arganil e após ter iniciado a sua
formação na Associação Filarmónica de Arganil e no Conservatório de Música
de Coimbra, prosseguiu os estudos em música na Universidade de Aveiro,
posteriormente na ESMAE através do Mestrado em Interpretação Artística e
durante o último ano letivo estudou, como aluna de intercâmbio, em Lucerna,
Suíça, com o eufonista Thomas Rüedi, um dos conceituados eufonistas da nova
geração.

Empreitadas Municipais

Fecho de Sistemas de Abastecimento de Água – Sistema da Cerdeira – Subsistema de
Dreia, Deflores e Benfeita

Fecho de Sistemas de Abastecimento de Água – Sistema do Feijoal – Subsistema do
Bufalhão

Requalificação da margem direita da Ribeira de Folques

Movimentação de terras no Parque de caravanas do Barril de Alva

Construção de reservatório de abastecimento de Águas no Bocado

Construção de muro de suporte de estrada nas Corgas

Comemoração Dia dos Avós |2018

A Viagem das Historias dos Avós nos dias 23 e 24 de Julho, pelas
Freguesias de Folques, Pombeiro da Beira, Sarzedo e União de
Freguesias de Cepos e Teixeira que contou com a companhia de
Maurício e Leite, Autor e Coordenador do projeto “Mala de Leitura”,
abriu um vasto programa que o CLDS 3G Arganil + Inclusiva em
parceria com o Município e a Rede Social de Arganil preparou para
assinalar o Dia dos Avós que se comemorou no 26 de Julho.
Nos dias 25 e 26 de Julho, no âmbito da ação “Estar Onde é +
Preciso”, o CLDS dinamizou visitas de afetos a pessoas que vivem
sozinhas e mais isoladas no concelho de Arganil, passando por
diferentes localidades das freguesias do Piódão, Vila Cova de Alva e
Anseriz, Cerdeira e Moura da Serra e Benfeita.
Por fim, no domingo, dia 29 de Julho, o programa terminou com
a realização da 2.ª edição da “Festa dos Avós” no Parque da Nossa
Senhora das Necessidades, na Benfeita, onde para além da presença
idosos integrados em algumas Instituições do concelho, estiveram
também presentes muitas famílias que fizeram desta tarde uma
verdadeira Festa de encontro e de partilha, que contou com a
participação de quatro grupos do concelho, nomeadamente o Grupo
de Concertinas “Sons e Suadelas”, Rancho Folclórico da Região de
Arganil e o Grupo de Bombos de São Nicolau.
As visitas foram feitas sempre em parceria com o Município e no
dia 29 de junho contou com a presença do Presidente da Câmara, Luís
Paulo Costa e do Vereador da Ação Social, Luís Almeida.

Oposição - Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil
Caro(a) Amigo(a),
No texto do passado mês de julho, o Partido
Socialista fez referência a um assunto que tem vindo
a defender nas reuniões de câmara desde Fevereiro.
Trata-se do apoio à reconstrução de habitações não
permanentes afetadas pelos incêndios.
O caminho desta proposta foi muito semelhante
ao caminho da proposta do Partido Socialista para
a isenção de IMI para as habitações afetadas pelos
incêndios de Outubro de 2018. Ou seja, foi um
caminho sulcado de forma difícil mas persisitente.
De facto, foi a persistência do Partido Socialista
o determinante para que estas duas propostas
viessem a ser finalmente consideradas e aceites
pelo executivo, que tem vindo a conduzir, de
forma expectável, este nosso concelho no trilho
descendente dos doze anos anteriores, o que nos
tem levado, colectivamente, a uma situação cada
vez mais fragilizada.
Em fevereiro, quando a questão foi suscitada
pelo Partido Socialista, o Presidente da Câmara
referiu nada saber relativamente ao mecanismo de
apoio à reconstrução das segundas habitações.
Em março, quando a questão foi de novo
levantada pelo Partido Socialista, o Presidente da
Câmara referiu que de facto tinha chegado um ofício
do Fundo de Apoio Municipal, mas que não abrangia
o território afectado pelos incêndios de Outubro de
2017, estando direccionada para a reconstrução
de segundas habitações em municípios afectados

pelos incêndios de Junho e, como tal, o concelho de
Arganil não estaria contemplado. Esta informação,
então veiculada pelo Presidente da Câmara, estava
completamente errada.
Em abril, o Partido Socialista, ciente da premência
desta questão e da certeza da sua aplicabilidade ao
nosso concelho, voltou a questionar o Presidente
da Câmara relativamente ao apoio à reconstrução
das segundas habitações. O Presidente da Câmara
reiterou o que já tinha referido anteriormente e até
deu indicação para se recolher cópia do ofício do
Fundo de Apoio Municipal bem como das resoluções
do Conselho de Ministros a que se referia esse
ofício, para que a matéria pudesse ficar clarificada.
Sucede que uma destas resoluções do Conselho
de Ministros (Resolução do Conselho de Ministros
n.º 148/2017), refere “como condições excecionais,
os incêndios florestais ocorridos ou que venham a
ocorrer no ano de 2017 em que se verifique uma
área ardida igual ou superior a 4 500 hectares ou
10 % da área do respetivo concelho”. Apesar de não
vir expresso o nome de Arganil, o concelho está
obviamente abrangido, uma vez que os incêndios de
outubro de 2017 afetaram mais de 4500 hectares.
Em Julho, após a publicação da Portaria
n.º 173-A/2018, de 15 de Junho, que define e
regulamenta os procedimentos necessários para
a operacionalização do mecanismo de apoio à
reconstrução de habitações não permanentes
afetadas pelos incêndios, o Partido Socialista
retornou a esta questão. Desta feita, o Presidente

da Câmara finalmente reconheceu a aplicabilidade
deste mecanismo de apoio à reconstrução de
habitações não permanentes afetadas pelos
incêndios no concelho de Arganil, referindo que o
Município de Arganil iria recorrer ao Mecanismo.
Desta forma, a persistência do Partido Socialista
irá dar novamente fruto, tendo-se a perfeita noção
que este mecanismo de apoio à reconstrução de
habitações não permanentes se traduzirá num forte
sinal de esperança e num importante alento aos
nossos conterrâneos cujas segundas habitações
foram afetadas. Desta forma, incentiva-se um maior
índice de recuperação de habitações, o que se
refletirá na economia local tanto no presente como
no futuro.
Este é mais um exemplo do contributo que o
Partido Socialista tem dado para que alguns apoios
que podem ser acedidos pelos municípios e pelos
cidadãos não passem à margem do concelho de
Arganil. É igualmente mais um sinal da impreparação
deste executivo para liderar o concelho de Arganil,
sobretudo num período tão delicado e difícil.
Saudações cordiais,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara
Muncipal de Arganil
Fernando Vale
Tyoga Macdonald

Educação Patrimonial: Arqueologia - Férias de
Verão na Biblioteca Municipal

No passado dia 4 de julho as
crianças viveram um dia carregado
de
emoções
na
Biblioteca
Municipal/ Casa da Cultura, onde,
no meio de grande brincadeira,
aprenderam muitas coisas sobre
Arqueologia.
As
quatro
oficinas
que
decorreram ao longo do dia,
dinamizadas pela Escola Profissional
de Arqueologia de Marco de
Canavezes
proporcionaram
a
todos as crianças e jovens que
participaram, o contacto com
a
temática
da
Arqueologia:
escavações,
jogos,
decalque
das figuras rupestres do Centro
Interpretativo de Chãs d’Égua,
construção de mosaicos romanos,
para além de uma excelente
conversa onde se explicou o que é
a Arqueologia e para que serve.

Baldios do Concelho reuniram no Auditório da
Biblioteca Municipal

A Biblioteca Miguel Torga recebeu no dia 7 de Julho
uma reunião de apresentação da COBALCO, Associação
Cooperação entre Baldios do Distrito de Coimbra.
Esta Associação, sedeada em Coimbra, reúne
representantes de diversas unidades de Baldios do Distrito
de Coimbra, uma das zonas do país onde os baldios têm
mais representatividade e conta nos seus orgãos sociais

com Baldios do concelho de Arganil, nomeadamente Monte
Redondo, Água d’Alte e Porto Silvado, além de representantes
de concelhos vizinhos, como Goulinho (Oliveira do Hospital),
Cadafaz (Góis) e Cabril (Pampilhosa da Serra).
Na reunião, onde estiveram presentes vários
representantes de Baldios do concelho de Arganil, e que
contou com a presença da Vereadora da CM de Arganil, Érica
Castanheira, e de Armando Carvalho, Presidente da BALADI,
Federação Nacional dos Baldios, foi apresentada e discutida
a nova Lei dos Baldios, em vigor desde o ano passado e o
que esta representa em termos de responsabilidades e
oportunidades para o desenvolvimento local com base no
importante património social e ambiental que são as áreas
comunitárias.
Esteve também presente o Prof. Luciano Lourenço,
Catedrático do Departamento de Geografia da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, e membro dos Corpos
Sociais da Associação enquanto representante do Baldio
do Goulinho. Noutro ponto da agenda, o Professor Luciano
Lourenço, que colabora com o Município de Arganil em vários
projectos em curso, prestou também a sua colaboração
numa “aula de campo”, uma visita ao terreno a vários sítios de
interesse geológico, em que participaram também as alunas
bolseiras da Universidade de Harvard, que se encontram
actualmente na aldeia da Benfeita a estudar e planear acções
de valorização dos socalcos.

Câmara Municipal de Arganil recebe Consulado
de Inglaterra

Em resposta ao apelo do Consulado de
Inglaterra, a Câmara Municipal de Arganil,
representada pelo Vereador da Acção Social,
Luís Almeida, recebeu nas suas instalações,
no dia 4 de julho, a Vice-Cônsul, Gillian
Herculano, e uma colega do Consulado
Britânico, para responder às perguntas
dos cidadãos britânicos com residência no
concelho de Arganil, sobre os requisitos
para viver em Portugal.
Numa resposta de grande afluência,
puderam
assim
obter
informação
diversificada, como o registo junto das
autoridades
competentes,
assistência
médica, renovação de passaportes, entre
outros, num evento marcado por um
caráter de colaboração e proximidade aos
cidadãos.

Agosto
Eventos
25 de Julho a 31 de Agosto
Exposição Património
Classificado de Arganil
Átrio de Exposições Guilherme
Filipe
9,10,11 e 12 de Agosto
FAVA - Feira de Artesanato,
Velharias e Antiguidades
Coja
11 de Agosto, 09h00
Feira de Velharias - Especial
Verão
Fonte de Amandos
11 de Agosto, 21h30
Noites de Verão 2018:
Tiago Nacarato e Quinteto
Praça Simões Dias
12 de Agosto, 09h00
Benfeita Trail 2018
Aldeia do Xisto de Benfeita
13, 14, 16 e 17 de Agosto
Semana da Juventude
17 de Agosto, 18h00
Arganil Summer Fest
Sub-Paço, Arganil
17, 18 e 19 de Agosto
Exposição de Fotografia “Vou
à Terra”
Centro Interpretativo de Arte
Rupestre de Chãs d’Égua
18 de Agosto, 21h30
Noites de Verão 2018:
Miss & Mister
Praça Simões Dias
25 de Agosto, 09h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos
25 de Agosto, 21h30
Noites de Verão 2018:
8º Encontro de Concertinas
Praça Simões Dias
31 de Agosto, 19h00
Noite Branca
Arganil

