Revolução nas áreas do abastecimento de água e do saneamento

Concelho de Arganil com
investimento de 10 milhões de euros
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1o milhões de euros revolucionam sistema de água no
concelho de Arganil

Estação de Tratamento de Água
O concelho de Arganil está a ser alvo de
um conjunto de intervenções no âmbito do
abastecimento de água e saneamento de águas
residuais que representa o maior investimento
de sempre nestas áreas. No total, são 10 milhões
de euros destinados a renovar e a revolucionar o
processo de captação, tratamento e abastecimento
de água em praticamente todo o território concelhio.
O maior e mais avultado investimento, que
ascende aos 4 milhões de euros, destina-se ao
novo Sistema de Abastecimento da Alagoa/Feijoal,
e prevê duas fases distintas. A empreitada de
Abastecimento de Água de Arganil – SAA Alagoa/
Feijoal – ETA, Condutas e Reservatórios, no valor
de 2.999.984,70€, que pressupõe a renovação e
reabilitação dos dois subsistemas, através da sua
interligações; e a empreitada de abastecimento de
Água de Arganil – Captação e Edifício de Exploração,
no mesmo Sistema de Alagoa/Feijoal, cujo valor base
totaliza 1,1 milhões de euros. Estas intervenções,
que se encontram a decorrer, vêm permitir não só
construção de uma nova captação e a reabilitação
da captação existente, como a construção do
edifício de exploração, oferecendo mais qualidade,
regularidade e eiciência no abastecimento de água

Centro de Comandos

a cerca de 60 por cento da população concelhia
(páginas centrais).
A este expressivo e crucial investimento, levado a
cabo pelas Águas do Centro Litoral (AdCL), juntamse mais três intervenções, destinadas à reabilitação
dos subsistemas do Alqueve, de Vila Cova de Alva
e de Pomares, cujas empreitadas se encontram em
fase de análise de propostas, ascendem aos 2,4
milhões de euros.
Estão ainda preconizadas oito intervenções que
preveem o reforço do sistema de abastecimento
de água no concelho, desta feita comparticipadas
pelo fundo de coesão do POSEUR – Programa
Operacional Sustentabilidade e Eiciência no Uso
de Recursos, em 85 por cento. A Reabilitação e
Beneiciação da Estação de Tratamento de Águas
Residuais (ETAR) da Zona Industrial da Relvinha –
Melhoria da Qualidade da Massa de Água Associada,
no Sarzedo assume-se como o maior investimento,
ascendendo aos 1 194.570,65€. Em causa está o
aumento signiicativo da capacidade de tratamento
instalada, com a introdução de fases de tratamento
adicionais e equipamentos que possibilitem
melhorar substancialmente o eluente libertado
para o meio hídrico de descarga, contribuindo em

grande medida para a qualidade da massa de água
no rio Alva.
Concluem aquele que é o mais signiicativo
investimento no sistema de abastecimento
e saneamento de águas residuais de água
alguma vez registado no concelho de Arganil as
seguintes intervenções, no valor de 1.656.952,98€:
Reabilitação e Beneiciação da ETAR da Zona
Industrial da Relvinha - Melhoria da Qualidade da
Massa de Água Associada; Fecho do Sistema de SAR
de São Martinho da Cortiça - Ligação alta-baixa e
extensão de serviço (São Martinho da Cortiça, Vale
do Moinho e Vale Matouco); Fecho do Sistema de
SAR de Pombeiro da Beira; Fecho do Sistema de SAR
de Côja - Ligação alta-baixa e extensão de serviço
(Rua do Outeiro); Fecho do Sistema de SAR de Barril
de Alva - Ligação alta-baixa; Fecho do Sistema de
AA de Celavisa - Ligação alta-baixa (Jurjais); Fecho
do Sistema de AA de Cerdeira - Ligação alta-baixa
e extensão de serviço (Cerdeira, Dreia, Delores
e Benfeita) e Fecho do Sistema de AA de Feijoal Ligação alta-baixa (Feijoal - Bufalhão).

Nova Captação

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,

Celebração é a palavra de ordem neste mês de setembro, marcado pela comemoração do Feriado Municipal e pela realização da XXXVII Ficabeira e Feira
do Mont’Alto 2018. O certame de excelência, que coloca em evidência e enaltece o que de melhor tem e se faz no concelho; o evento que se assume como um
importante e expressivo momento de exaltação das tradições e identidade do concelho e de airmação do tecido empresarial e comercial da região.
Saliento, com o regozijo que o assunto merece, o extraordinário investimento de 10 milhões de euros que vem permitir revolucionar o sistema de
abastecimento e saneamento de águas residuais no concelho. Uma obra que cumpre os fortes desígnios desta autarquia e responder de forma concreta às
necessidades dos nossos concidadãos.
Destaque ainda para as Jornadas do Património e para Semana da Juventude, assinalada com uma forte participação por vários pontos do concelho. E é em
ambiente de festa que termino, convidando-os a recordar a Noite Branca, uma das noites mais movimentadas, alegres e memoráveis que Arganil já viveu, com
as ruas da vila a encherem-se por completo de vida.

Autarquia de Arganil promove sessão de esclarecimento sobre
o Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização
Urbana (IFRRU 2020)

Realizou-se no Salão Nobre da Câmara Municipal
de Arganil, no passado dia 22 de agosto, uma
sessão pública de divulgação e apresentação das
oportunidades de inanciamento do IFRRU 2020
– Instrumento Financeiro para a Reabilitação
e Revitalização Urbana, promovida pelo IFFRU
2020 e pela Câmara Municipal de Arganil, cuja
representação esteve a cargo da Vereadora do
Ordenamento do Território e Urbanismo, Érica
Castanheira.
A sessão foi conduzida e apresentada pela
equipa de gestão do IFRRU 2020, tendo sido feito
uma abordagem sobre as condições de acesso e
de inanciamento ao instrumento inanceiro para a
reabilitação e revitalização urbana.
Os projetos a apoiar devem, em primeiro lugar,
cumprir os requisitos do IFRRU 2020 em termos de

localização e estar inseridos em ARU, sendo que no
Município de Arganil existem 18 ARU’s aprovadas.
Para conhecer as áreas deinidas pode dirigir-se
à Câmara Municipal ou em alternativa consultar a
delimitação territorial das ARU, disponível na página
do município em https://aru.cm-arganil.pt/
Podem ser apoiados os seguintes projetos:
a) A reabilitação integral de edifícios com idade
igual ou superior a 30 anos (ou, no caso de idade
inferior, que demonstrem um nível de conservação
igual ou inferior a 2 (determinado nos termos do
Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro);
b) A reabilitação de espaços e unidades industriais
abandonadas (podendo incluir, neste caso, não só a
reabilitação de edifícios, mas também a construção
de edifícios e a reabilitação do espaço público);
c) Reabilitação integral de edifícios de habitação

social;
d) Reabilitação de frações privadas inseridas
em edifícios de habitação social que sejam alvo de
reabilitação integral;
e) Reabilitação de espaço público, desde que
associada a ações de reabilitação do conjunto
ediicado de habitação social envolvente, em curso
ou concluídas há 5 anos ou menos.
Sobre as ARU’s aprovadas no concelho de Arganil
foi feita uma apresentação que salientou o quadro
de benefícios e incentivos iscais concedidos a nível
municipal, bem como a ORU em curso para o Núcleo
Histórico da Vila de Arganil.
A terminar esta sessão, foi ainda apresentado o
Plano Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) do
núcleo histórico da Vila de Arganil.

Noites de Verão 2018: Praça Simões Dias volta a ser
palco das noites mais animadas do ano

Agosto é sinónimo de animação, na Praça Simões Dias. Este ano e pela
13ª vez, o Município de Arganil voltou a promover o evento “Noites de Verão”,
que ano após ano tem animado as noites da estação estival e que este ano se
realizou entre os dias 28 de julho e 25 de agosto.
A abrir esta edição, no dia 28 de julho, subiu ao palco António Ataíde, uma
das vozes mas conhecidas do fado de Coimbra, e Mafalda Arnauth, um dos
nomes incontornáveis do novo fado, numa interpretação dos temas mais
icónicos dos fados de Coimbra e Lisboa.
No dia 4 de agosto e cumprindo aquela que também já é uma tradição,
o palco das Noites de Verão recebeu a XXVIII Mostra de Folclore, numa
organização do Grupo Folclórico da Região de Arganil e que este ano teve como
convidado, um grupo de folclore vindo da Hungria.
As noites de Verão continuaram animadas no dia 11 de agosto, com o

espetáculo de Tiago Nacarato, participante do programa The Voice Portugal
que, foi um dos concorrentes mais carismáticos e que mais sucesso alcançou
nacional e internacionalmente.
No dia 18 de agosto, a noite foi de eleição com o concurso “Miss e Mister
Arganil 2018”, numa organização da Associação Juvenil CUME e que pretendeu
eleger a beleza masculina e feminina através do seu talento para o mundo da
moda.
O encerramento das Noites de Verão decorreu no dia 25 de julho, com o
já habitual Encontro de Concertinas, promovido pelo Grupo Sons e Suadelas.
Esta edição contou com Tiago Neto e Paulo Fragoso como convidados, num
espetáculo que é já uma marca de puro convívio neste evento e no qual a
animação ao som das tradicionais concertinas é garantida.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve de férias em Arganil
A Câmara Municipal regozija-se pela visita do Presidente da República ao concelho de
Arganil, nos dias 4 e 5 de agosto. Na condição de turista e ao volante do seu próprio
automóvel, Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou os primeiros dias de férias para usufruir
das muitas potencialidades das regiões afetados pelos incêndios do ano passado.
Nesta que foi a sua segunda visita a Arganil depois do nefasto dia 15 de outubro
de 2017 (primeira não-oicial), o chefe de Estado voltou a fazer uso da sua excecional
sensibilidade humana para alentar os arganilenses e impulsionar o turismo no nosso
concelho, lembrando, em tempo de férias, que ajudar o centro de Portugal é visitar e icar.
No sábado, Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de assistir à 37.ª Mostra de Folclore,
do Grupo Folclórico Região de Arganil, na Praça Simões Dias, e, no dia seguinte, fez dos
mais de 40 graus que se sentiram durante todo o im-de-semana o pretexto ideal para se
refrescar na Praia Fluvial da Cascalheira. Uma praia “espetacular”, nas palavras do chefe
de Estado, destacando não só a temperatura da água como os equipamentos de apoio. “É
talvez a que encontrei com melhor estrutura, é muito ampla”, sublinhou Marcelo Rebelo
de Sousa.
Numa nobre homenagem ao interior do país, que viveu momentos dramáticos em
outubro passado, Marcelo Rebelo de Sousa fez da sua passagem por Arganil uma forma de
enaltecer a resistência e a capacidade de superação dos arganilenses, que não se coibiram
de manifestar expressa e calorosamente a elevada estima que nutrem pelo presidente
dos afetos e da proximidade.

Inserido no âmbito do Ano Europeu do Património Cultural, a Câmara
Municipal de Arganil, apresentou, no período de 25 de julho a 21 de agosto de
2018,o ciclo das Jornadas do Património - “Património @Arganil.com (e) ”.
Para o efeito, decorreu a 29 de junho uma apresentação pública do Programa,
na Capela de S. Pedro, em Arganil, sendo o início das Jornadas, marcado com a
inauguração da exposição “Património Classiicado de Arganil”, que teve lugar
no dia 25 de julho, no Átrio de exposições Guilherme Filipe.
Tratou-se de um vasto Programa Cultural, cujo desaio foi lançado às 14
freguesias do concelho.
Houve espaço para conhecer o património arqueológico, religioso, ediicado,
etnográico natural e imaterial, que contemplou várias visitas a exposições de
distintas iguras Arganilenses.
Oportunidade para conhecer artes e saberes, bem como provar os sabores
que durante décadas izeram parte da vida de diferentes gerações e que hoje,
ainda subsistem no concelho.
Nesta viagem no tempo, outras memórias foram evocadas, como as
animações que juntavam a comunidade rural, onde a diversão andava a par
com o trabalho.

A riqueza paisagística foi também objeto de programa, para os mais
apaixonados pela natureza.
Para tornar possível este trabalho, o Município de Arganil contou com o
apoio das Juntas de Freguesia, e dos agentes turísticos que se quiserem associar
e abrir portas, dando a conhecer os seus produtos turísticos.
No dia de encerramento das Jornadas, 21 de agosto, em S. Martinho da
Cortiça, a Vice presidente do Município, Paula Dinis destacou o valor patrimonial
e natural do concelho: “Foi-nos possível testemunhar como o património e a
natureza se cruzam, nas suas diferentes expressões, para além da necessidade
de preservar e valorizar esta relação, fundamental à qualidade de vida das
populações e à qualiicação do nosso território”. Disse ainda estar convicta que
muito há a fazer, mas que em sua opinião, o mote lançado pela União Europeia
se tinha cumprido: “Partilhar Memórias”.
Partilharam-se memórias, não deixando esquecer o passado, eternizando a
história na nossa consciência, de modo a transmitir a gerações futuras.
Paula Dinis, congratulou-se com todos quantos se associaram a estas
Jornadas, reforçando a necessidade de se manterem iniciativas futuras desta
natureza.

Obras de Contratos-Programa

Reparação da Fonte da Chafurda e Calcetamento da estrada do Casal até à Quinta da Quartedeira - Contrato-Programa assinado Reconstrução da Capela do Cemitério de Pomares - Contratocom a União de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz.
Programa assinado com a Junta de Freguesia de Pomares.

Reabilitação e limpeza de fontes e fontanários - ContratoPrograma assinado com a Junta de Freguesia de São Martinho Reabilitação de rede de águas pluviais e Instalação de assador na Praia Fluvial - Contrato-Programa assinado com a Junta de
da Cortiça.
Freguesia de Sarzedo.

Calcetamento entre a Rua José Simões Gouveia e o Largo da
Reabilitação do MIradouro do Jardim do Vale e Reabilitação do Mercado Velho - Contrato-Programa assinado com União das Capela das Almas - Contrato-Programa assinado com a Junta de
Freguesia de Folques.
Freguesias de Côja e Barril de Alva.

Reabilitação dos lavadouros em Casarias e Construção de Muro de suporte e acesso ao recinto de festas em Portela da Cerdeira - Calcetamento da Rua das Eira, em Servo - Contrato-Programa
assinado com a Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira.
Contrato-Programa assinado com União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra.

Câmara celebra 2.ª fase
dos contratos-programa
com as Juntas e Uniões de
Freguesia

A Câmara Municipal de Arganil e as Juntas e Uniões de Freguesia
celebraram, no Edifício dos Paços do Concelho, a segunda fase dos
pontratos-programa, relativos ao ano de 2018, no valor total de
130.150,00€.
A assinatura destes Contratos-Programa surge na prossecução
do que são os intentos da autarquia de apoiar e comparticipar de
projetos e intervenções de requaliicação que permitem impulsionar
o desenvolvimento regional e local e melhorar a qualidade de vida das
populações das freguesias do concelho.

Junta de Freguesia de Piódão: Contratos-Programa
para “Reconstrução do edifício da cantina, balneários
Junta de Freguesia de Folques: Contrato-Programa e áreas envolventes à antiga escola”, “Execução
Junta de Freguesia: Contrato-Programa para para - “Recuperação do Jardim de S. António, em de diversos trabalhos de silvicultura preventiva” e
“Execução de diversos trabalhos de silvicultura Folques, e a pavimentação da Rua do Outeiro, no “Apoio à vigilância de banhistas na Piscina Fluvial”.
preventiva”.
Salgueiro”.

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira:
Contrato-Programa para“Calcetamento da Rua da
Difróia, arranjo da valeta e serventias, em Pombeiro
da Beira, e arranjo de valetas e serventia na rua do
Chafariz, na Lomba”.

Junta de Freguesia de Pomares: ContratosPrograma para “Reparação da calçada do
Outeiro e reabilitação do Largo da Sociedade de
Melhoramentos de Pomares”, “Execução de diversos
trabalhos de silvicultura preventiva” e “Apoio à Junta de Freguesia de Sarzedo: Contrato-Programa
vigilância de banhistas na Praia Fluvial”.
para “Execução de diversos trabalhos de silvicultura
preventiva” .

Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça:
Contratos-Programa para“Construção de muro
para futuro alargamento da Rua da Escola das Junta de Freguesia de Secarias: ContratosPombeiras” e “Execução de diversos trabalhos de Programa para “Apoio à vigilância de banhistas na
silvicultura preventiva”.
Praia Fluvial”.

União de Freguesias de Cepos e Teixeira:
Contratos-Programa para“Cobertura dos edifícios
de apoio ao Parque de Campismo de Chãs da
Cabeça” e “Execução de diversos trabalhos de
silvicultura preventiva”.

União de Freguesias de Côja e Barril de Alva:
Contratos-Programa para “Animação de verão
e intervenção na Praia Fluvial - acessibilidade a
pessoas com mobilidade condicionada/reduzida”,
“Apoio à vigilância de banhistas na Praia Fluvial”
e “Execução de diversos trabalhos de silvicultura
preventiva”.

União de Freguesias de Vila Cova de Alva e
Anseriz: Contratos-Programa para “Intervenção na
Praia Fluvial” e “Execução de diversos trabalhos de
silvicultura preventiva”.

União de Freguesias de Cerdeira e Moura da
Serra: Contratos-Programa para “Colocação de
paralelos na rua, muro de suporte, junto ao Parque
de Merendas” e “Execução de diversos trabalhos de
silvicultura preventiva”.

Autarquia proporciona Semana da Juventude repleta de
aventura e animação

Pomares, Amândio Diniz. O dia terminou com o lema “Caminha dá Saúde”,
A Câmara Municipal de Arganil celebrou o Dia Internacional da Juventude, que colocou os jovens aventureiros na rota da arte rupestre em Chãs d’Égua,
assinalado no dia 12 de agosto, com um programa diversiicado, repleto de na freguesia do Piódão.
aventura e diversão, que se estendeu por vários pontos do concelho, nos dias
13, 14, 16 e 17 de agosto.
Seguiu-se um dia particularmente estimulante, marcado por uma bem
disputada partida de paintball e muitos banhos, jogos e diversões aquáticas
A apelar ao espírito mais aventureiro dos mais de 50 jovens participantes, à mistura, na piscina dos Cepos, em Chã da Cabeça. A fechar a Semana
as comemorações tiveram início com uma caminhada junto ao rio alva, que da Juventude com chave de ouro, os jovens reuniram-se no Parque Verde
os guiou até ao topo do monte, na Lomba do Canho, onde puderam colocar o Urbano do Sub-Paço para celebrar a amizade e o convívio ao som de muita e
capacete e ser “Arqueólogo por um dia”. Seguiram-se os refrescantes banhos animada música, com o Sunset 0.0, organizado em parceria com o CLDS 3G
na Praia Fluvial da Cascalheira, repletos de divertidos insuláveis aquáticos.
+ Inclusiva, e com o Arganil SummerFest, organizado em colaboração com as
associações juvenis CUME, Projecto Radical e Chama Viva.
No dia 14, a animação continuou para os jovens do concelho, desta feita
na Paria Fluvial de Pomares, aproveitando as límpidas águas de uma das
Com esta iniciativa, a Câmara Municipal deu a oportunidade aos jovens de
mais concorridas e apetecíveis zonas balneares do concelho. Os insuláveis usufruir das paisagens, das praias luviais e do rico património arqueológico
voltaram a fazer a delícias de miúdos e graúdos, abrindo o apetite para um do concelho, promovendo o convívio e a troca de experiências entre eles e
nutritivo almoço-piquenique, que contou com a presença do Vereador do envolvendo-os no desenvolvimento de práticas e atividades que contribuem
Desporto da Câmara Municipal, Luís Almeida, e do Presidente da Junta de para um concelho melhor e mais ativo.

Arganil Summer Fest
O Arganil Summer Fest surge na sequência de uma ideia que as 3 associações juvenis que organizam o Arganil Rock tiveram em 2017 e que, chegado 2018,
meteram mãos à obra para a concretizar e trouxeram à vida este festival.

Semana Europeia da
Mobilidade – Dia Europeu
Sem Carros

A campanha Dia Europeu Sem Carros (DESC) surgiu na sequência de uma
diretiva europeia (Diretiva 96/62/EC) relacionada com a qualidade do ar das
nossas cidades. Tendo em conta os crescentes problemas relacionados com
o uso do automóvel, vários países da União Europeia, incluindo Portugal,
lançaram esta iniciativa pela primeira vez à escala europeia em 22 de Setembro
de 2000.
Em 19 de Abril de 2002, durante a Semana Verde, em Bruxelas, foi lançada
a Semana Europeia da Mobilidade (SEM), a que diversos países aderiram
posteriormente.
A SEM pretende exercer uma inluência a longo prazo nas questões da
mobilidade e dos transportes urbanos e contribuir para melhorar a saúde e a
qualidade de vida dos cidadãos. Esta semana é organizada todos os anos e por
diversos países de 16 a 22 de Setembro sendo subordinada a diferentes temas,
o deste ano “Combina e Move-te”
O Município de Arganil é aderente do dia Europeu Sem Carros desde 2005
organizando todos os anos, desde essa altura, um Dia Sem Carros, com o intuito
de alertar todos os munícipes para a importância das questões ambientais e
valorização do espaço público.
Este ano, para além de mais uma vez organizar o Dia Europeu Sem Carros, o
Município de Arganil vai também participar na Semana Europeia da Mobilidade
com a organização de um conjunto de atividades dirigidas a vários públicos e
focadas numa mobilidade sustentável.

No âmbito da ação Organização de Pequenos com a atuação da banda BOOTLEG e um DJ que nos
Produtores e Comerciantes, na passada sexta-feira, izeram viajar até aos anos 90.
dia 31 de Agosto, o CLDS 3G de Arganil em parceria
com o Município de Arganil realizou a Noite Branca
Para além destes espetáculos, as ruas de Arganil
em Arganil.
foram contempladas com várias animações de rua
como, estátuas vivas, espetáculos de fogo, pinturas
Este evento teve como objetivo promover e faciais para adultos e crianças, pipocas, modelagem
potenciar o Comércio Local da vila de Arganil de balões, um workshop de arte urbana dinamizado
envolvendo vários parceiros e intervenientes.
pelo Mynameisnotsemi que terminaram numa uma
After Party no TuttiClub.
Esta noite contou com vários espetáculos
musicais que se iniciaram com os Rosa Linda que
Os comerciantes aderentes a quem desde já
atuaram na Praça Simões Dias, o grupo de Bombos agradecemos a coniança e a disponibilidade foram:
de S. Nicolau, os Irmãos Esferovite, uma atuação do A Casinha da Filó, Tricovergas – Comércio de Fios e
Atelier de Piano, a banda Não há 2 sem 3 que tocou Vergas, O Barata – Barbearia, Argomagazine – Artes
junto ao Campanário, os Manu Jazz, terminando Gráicas e papelaria LDA, o Atelier de Piano, Lojas

Hello, Armazéns Mont´alto – Sapataria, Ekim –
Informática e Comunicações, Favorita da Beira, Foto
Brandão, Frutaria Felisbela, Mercantil de Arganil, O
Telheiro, Leitaria Progresso, Super Ela, Sapataria Zé
Mendes, OMB Grupo Ótico, Clover, F.R. Lingerie, Elsil,
Vicius – Acessários de Moda e Calçado, Cantinho do
Bebé, Villa Fashion Store, Lojinha da Mimi, Sabores
do Açor – Take Away, Casa das Calças, Casa da “Ti
Angelina” e Thocamalu´s.
Com espaços inovadores, a Noite Branca em
Arganil traduziu-se numa iniciativa de sucesso,
que se destacou pela enorme adesão do público a
uma noite mágica caracterizada pela alegria e pelo
espírito de partilha e união, mostrando que “há vida
na Vila”.

Fado de Coimbra encanta S. Martinho da Cortiça com
“Serenatas à Janela”

“Serenatas à Janela” foi um dos espetáculos
inseridos no ciclo “À Volta Do Fado”, que integra a
rede de programação “Coimbra Região de Cultura,
que decorreu neste passado sábado, dia 1 de
setembro, em S. Martinho da Cortiça. Às 21h00, em
S. Martinho da Cortiça e à luz dos candeeiros de rua,
fez-se silêncio, porque se cantou o Fado.
Envoltos nas suas capas, António Ataíde e
os músicos que o acompanharam, recrearam a
Serenata de Coimbra, onde o amor foi o tema
central. Ao longo da rua José Dias da Cunha, em
duas janelas e na escadaria lateral da Igreja, três
bonitas jovens, ajudaram a vivenciar esse ambiente
encantador.
O espetáculo que se estendeu até ao Largo da
Igreja Matriz, arrebatou o público que massivamente
encheu o espaço. Canções de amor e nostalgia

tomaram conta do público, que repetidamente batia
palmas, deixando transparecer até alguma emoção,
com um brilho no olhar, de quem atentamente
ouviu e acompanhou o Fado e Canção de Coimbra.
Escutaram-se vários temas do passado, sempre
atuais, pela voz de António Ataíde, acompanhado à
viola por Nuno Botelho e por Bruno Costa à guitarra.
Na hora da despedida, o público acompanhou na
melodia e não se cansou de repetidamente bater
palmas, para mais ouvir um Fado de Coimbra.
Na hora da despedida, António Ataíde garantiu
que, “apesar de algum cansaço, terminamos com
um sentimento de alma cheia e muito felizes”. O Sr.
Manuel Fidalgo, Presidente da Junta de Freguesia
de S. Martinho da Cortiça, não podia estar mais
satisfeito, pois viu reunidas todas as condições
que se desejavam para uma grande noite de festa.

Também de “alma cheia”, agradeceu aos músicos,
à população que massivamente marcou presença
bem como à Câmara Municipal de Arganil, a quem
deixou um apelo, de não se esquecer de S. Martinho
da Cortiça, pois icou provado que população soube
corresponder.
Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal
e Paula Dinis, Vice-presidente acompanharam
todo o espatéculo. O Presidente da Câmara
Municipal estava visivelmente feliz pela qualidade
de espetáculo e pela forma como a população
soube acolhê-lo. Agradeceu aos músicos, à Junta
de Freguesia de S. Martinho da Cortiça, pelo grande
envolvimento na iniciativa, à Vice presidente da
Câmara e à população que encheu todo aquele
espaço da Igreja Matriz, criando um ambiente ao ar
livre, muito acolhedor.

CUME/TEIA e RAIZVANGUARDA trazem até Arganil
performance interativa internacional – Legado dos Sentidos
Criado entre Sóia (Bulgária), Spessa (Itália), e Arganil, “Local meets international” é um
projeto de parceria internacional entre a RAIZVANGUARDA, associação sediada em Góis,
e a associação italiana, Artemista.
Durante vários meses, as duas associações, em parceria com a associação arganilense,
CUME, e a sua companhia de teatro, TEIA, conduziram entrevistas em Góis e Arganil,
que serviram de base à criação do espetáculo “Legado dos Sentidos”, que teve lugar no
passado dia 1 de setembro, na vila de Arganil.
Em julho, as três associações juntaram-se em Spessa, perto de Milão, numa residência
artística que contou com a colaboração dos artistas Aiste Noreikaite (Lituânia), Craig Scott
(Reino Unido), Mauro Buttafava e Pietro Occhiuzzi (Itália), e onde se desenvolveu um novo
protótipo de teatro interativo.
O espetáculo, com texto de Áurea Vila Nova, direção artística de Mauro Buttafava e
direção de Claire Sivier e Elisa Piferi, contou com a participação da companhia TEIA e de
elementos dos AFADixie, pertencentes à Associação Filarmónica de Arganil, e tem o apoio
da MitOst, Fundação Cultural Europeia, IPDJ e do Município de Arganil. O espectáculo foi
um sucesso tendo duas sessões totalmente esgotadas, levando a Arganil um projecto
irreverente e inovador proporcionando um novo tipo de teatro aos arganilenses.”

Inscrições na Piscina Municipal de Arganil para a nova época iniciam a 3 de
Setembro

As inscrições têm que ser efetuadas presencialmente na receção da Piscina. bem como o acesso aos restantes serviços, natação livre, sauna e banho turco,
Para mais informações pode contactar através do telefone 235200140, ou passando a Piscina Municipal de Arganil a ter os horários habituais, segunda a
email piscina.municipal@cm-arganil.pt.
sexta-feira das 10h00 às 21h30 e sábados das 9h30 às 13h30 e 15h30 às 18h30.
O horário de funcionamento da recepção é de segunda a sexta-feira das
A Piscina Municipal de Arganil é um importante equipamento desportivo que
9h00 às 20h00.
conta com 30000 utilizações por época, distribuídas pelas várias modalidades.
No dia 17 de Setembro iniciam as aulas da Escola Municipal de Natação,

Oposição - Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil
Caro(a) Amigo(a),
Setembro é o mês em que se realiza a FICABEIRA.
Este certame, que vai na sua 37.ª edição, tem a sua
génese na multisecular Feira do Mont’Alto, tendo
sincronizado, de forma inteligente, a sua ocorrência
com a da velha Feira.
O insigne e saudoso Eng.º Amândio Galvão, nas
suas sábias palavras, referiu que a “Festa e a Feira
do Mont’Alto, juntamente com o próprio Mont’Alto,
representam as três paixões a que o Arganilense se
mantém iel ao longo de toda a vida”.
Infelizmente, a Festa do Mont’alto, que se
realiza no dia 15 de Agosto, tem vindo a registar
um decréscimo de aluência e a uma perda de
notoriedade que é necessário contrariar, pelo que
seria importante o município ter uma participação
ativa nesta Festa e a capacidade de lhe dar um novo
ânimo e atratividade.
Seria igualmente importante repensar os moldes
em que decorre a FICABEIRA e a Feira do Mont’alto,
não bastando mudar o local de realização do
evento, o que sucedeu a partir de 2006 com a sua

transferência do Paço Grande para o Sub-Paço.
A organização destes eventos não pode deixar de
constituir um contínuo desaio à imaginação, sendo
certo que a acomodação e/ou a falta de imaginação
provoca obrigatoriamente a estagnação. Um bom
ponto de partida seria repensar a relação e o valor
que as novas gerações têm com o passado através
do apelo e da pesquisa de memórias, saberes e
tradições, cada vez mais diluídas. Porque, de facto,
um povo sem memória é um povo sem história,
sendo este retorno às raízes fundamental para uma
diferenciação em termos de interesse, autenticidade
e originalidade.
Como exemplo, refere-se a introdução das
tasquinhas das freguesias na FICABEIRA no mandato
autárquico de 1989-1993 (PS), tendo criado maior
atratividade, dinâmica e originalidade ao certame,
ao propiciar ao visitante uma gastronomia
verdadeiramente típica do concelho de Arganil.
A FICABEIRA tem a sua importância sobretudo
por motivar encontros e reencontros, gerando um
saudável espírito de confraternização. Por outro

lado, esta Feira traduz a triste realidade económica
do concelho de Arganil, sendo patente o contínuo
decréscimo do número dos espaços ocupados
pelos empresários do concelho de Arganil.
Mais imaginação e maior proactividade são
absolutamente determinantes para mudar o rumo!
Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara
Muncipal de Arganil
Fernando Vale
Tyoga Macdonald

Empreitadas Municipais

Substituição do pavimento no recreio do Centro Escolar de São Martinho da Cortiça

Fecho do Sistema de Abastecimento de Água da Cerdeira - Ligação alta-baixa (Cerdeira,
Dreia, Deflores e Benfeita)
Implementação de Faixas de Gestão de Combustível na Zona Industrial da Relvinha

Implementação de Faixas de Gestão de Combustível em Chãs d’Égua

Implementação de Faixas de Gestão de Combustível em Piódão

