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Mais de metade das casas destruídas pelo incêndio de Outubro 
de 2017 estão recuperadas:

CCDRC e Município de Arganil entregam 
chaves das habitações reconstruídas



Arganil tem as escolas mais amigas do ambiente do país. O trabalho desenvolvido pelo 
Agrupamento de Escolas de Arganil em estreita parceria com a Câmara Municipal de Arganil 
na melhoria do desempenho ambiental, contribuindo para tornar mais sustentável o dia-a-
dia da escola e da comunidade, foi reconhecido no dia 4 de outubro, no evento Dia Bandeiras 
Verdes – Galardão Eco-Escolas.

Em ambiente de grande euforia e entusiasmo entre os cerca de 400 alunos que encheram 
a ExpoCentro, em Pombal, a Associação Bandeira Azul da Europa atribuiu quatro prémios às 
escolas de Arganil, tornando o nosso concelho o mais premiado do país, num universo de 220 
municípios parceiros. As quatro distinções correspondem ao 1.º Prémio nas categorias “Brigada 
Verde da Floresta” e “Desaio UHU” atribuídos à EB1/JI de Côja e Arganil, respetivamente. A 
Escola Básica 1.º Ciclo e Jardim de Infância de Arganil contou ainda com os  2.º e 3.º Prémios 
na categoria “Alimentação Saudável e Sustentável” com as atividades “Painel dos Alimentos” 
e “Brigada da Cantina”.

Com nove Bandeiras Verde ganhas, uma por cada escola, Arganil destaca-se como o único 
Município da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e apenas um dos 2 concelhos 
do país a conseguir envolver ativamente e com sucesso todas as escolas no Programa Eco-
Escolas, apresentando uma taxa de implementação de 100%”.

A Câmara Municipal de Arganil congratula, de forma particular e especial, o empenho 
e a dedicação dos alunos, professores e auxiliares das Escolas EB 1/JI de Arganil, Pomares, 
Pombeiro da Beira, São Martinho da Cortiça, Sarzedo, Côja, a EB 2,3 de Arganil, a EB 2,3 
Professor Mendes Ferrão e a Escola Secundária de Arganil.

Município de Arganil e Águas do 
Centro Litoral comemoram o Dia 
Nacional da Água nas Escolas

O Município de Arganil, o Agrupamento de Escolas de Arganil, o Projeto de Educação para 
a Saúde (PES) e o Centro de Saúde de Arganil levaram a cabo mais uma edição da Semana da 
Alimentação, que este ano se desenvolveu sob o mote “Pequenos passos, grandes mudanças” 
e decorreu entre os dias 15 e 19 de outubro, nas Escolas Básicas do 1º Ciclo do concelho de 
Arganil.

Com o principal objetivo de alertar e sensibilizar a comunidade escolar e a população 
para a importância de uma alimentação saudável e equilibrada, esta ação visou combater a 
obesidade infantil, bem como promover a redução de doenças cardiovasculares.

Na prossecução deste projeto, realizaram-se diversas atividades, nomeadamente a 
Caminhada Solidária – “Caminhar…por ti e pelos outros”, em cada uma das escola; a elaboração 
da Roda e Pirâmide dos Alimentos; um Workshop de confeção do Pão, dinamizado pelo Pão 
Quente; recriação de uma desfolhada, pelo Grupo Folclórico da Região de Arganil, Confeção 
de Marmelada; peça de teatro pelo Clube Girassol – “Eu nunca comerei” e a realização de um 
almoço no qual participaram Associação de Pais, Professores, Executivo Municipal e Direção do 
Agrupamento de Escolas de Arganil e que teve lugar na cantina da EB1 de Arganil.

O Município de Arganil e a Águas do Centro Litoral assinalaram o Dia 
Nacional da Água, que se comemora a 1 de outubro, através de atividades 
de educação ambiental nas escolas do concelho. Fazendo jus ao tema 
central e ao motivo de comemoração, a água foi a protagonista de todas as 
ações realizadas, quer através da promoção do seu consumo proveniente 
da torneira, já que se trata de água de qualidade de baixo custo e de fácil 
acesso, quer através da explicação da sua correta utilização e importância da  
poupança nas atividades do dia-a-dia.

Adequadas e delineadas para cada um dos níveis de ensino, as atividades 
contaram com a entusiasmada participação de todos os alunos do 1º Ciclo 
do Ensino Básico do Concelho que, para além de toda a diversão associada, 
icaram a saber mais sobre a temática.

O Dia Nacional da Água é o primeiro dia do ano hidrológico que termina 
a 30 de setembro do ano seguinte. A data escolhida tem a sua explicação 
baseada no facto de que é em outubro que habitualmente as reservas 
hídricas atingem o seu mínimo e onde começa o período de chuvas do ano.

Arganil entre os dois concelhos do país 
100% Eco-Escolas

Workshops informativos sobre 
“Os Direitos dos Consumidores 
Séniores”, em Arganil e Côja

No âmbito do protocolo existente entre o Município e a DECO, e tendo 
subjacente que no mês de Outubro se Comemora o Dia Mundial do 
Idoso, realizou-se no passado dia 17 de outubro de 2018, dois Workshops 
Informativos sobre “Os Direitos dos Consumidores Seniores” promovidos 
pela DECO{IN}FORMA e pelo Município de Arganil .

O primeiro Workshop foi dinamizado na Sala de Adultos da Biblioteca 
Alberto M. Carvalho, em Côja, pelas 10.00 horas, e o segundo teve lugar 
às 14.00 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal de Arganil “Miguel 
Torga”, ministrado pela Dra. Tânia Vieira, Jurista da DECO. As sessões 
informativas contaram com uma forte adesão das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do Concelho,  tendo tido uma participação de mais 
de 50 seniores e pessoas da comunidade.

Neste(s) Workshop(s), as pessoas seniores do concelho tiveram 
oportunidade de icar a conhecer os seus direitos e ainda a saber como fazer 
as melhores escolhas, defenderem-se de práticas enganosas e agressivas, 
como reclamar e fazer valer os seus direitos,  tendo tido a oportunidade de 
colocar questões, esclarecerem dúvidas e de resolverem questões práticas.

O Vereador do Pelouro de Ação Social, Luís Almeida, informou ainda 
que no âmbito do protocolo existente entre o Município e a Associação 
Portuguesa de Defesa do Consumidor (DECO), todos os munícipes beneiciam 
de atendimento jurídico, de carácter gratuito, todas as primeiras quintas-
feiras de cada mês, das 9.30h às 12.00horas, no Edifício Centro de Atividades 
Juvenis (CAJ), do Município,  sito na Rua Frederico Freitas Simões, em Arganil.

“Pequenos passos, grandes mudanças” 
foi o tema da Semana da Alimentação 
2018



Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa

Cara(o) Arganilense,

Nesta edição do Boletim Municipal partilhamos uma das notícias por que tanto ansiámos dar aos arganilenses, muito em especial às famílias mais afetadas 
pelo trágico incêndio de outubro de 2017: das 60 habitações integradas no Programa de Apoio à Reconstrução das Habitações Permanentes, 32 estão concluídas, 
10 foram já entregues aos proprietários e 23 estão em processo de execução. Não sendo os números ideais, são o animador e esperançoso resultado do 
empenho da autarquia e da CCDRC, em resposta a um processo exigente e complexo do ponto de vista legal e burocrático. No que diz respeito às habitações 
não permanente, prorrogámos o prazo de entrega das candidaturas até 15 de novembro, atendendo a que o Governo reconheceu que os prazos anteriormente 
estabelecidos para a instrução dos processos eram efetivamente curtos.

Particular destaque para o Orçamento Municipal e as Grandes Opções do Plano para 2019, que espelham a preocupação da autarquia em continuar 
a responder de forma eicaz e realista às devastadoras consequências do incêndio de outubro de 2017, sem descurar ambição de continuar a apostar no 
desenvolvimento e modernização do concelho.

Regozijamo-nos por Arganil estar entre os dois concelhos do país cem por cento Eco-Escolas e ser o único Município da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra capaz de envolver todos os estabelecimentos de ensino neste projeto de educação ambiental.

Colocamos, ainda, Arganil no mapa do desporto nacional. As nossas estradas receberam mais uma vez o Rally de Portugal Histórico e a antiga Cerâmica 
Arganilense acolheu alguns dos mais conceituados treinadores de futebol nacionais, no Colóquio Futebol em Análise.

O Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa, integrou a comitiva da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) na visita 
às instituições europeias, em Bruxelas, entre os dias 
8 e 10 de outubro, no âmbito da iniciativa “Brussels 
Meets Regions”.

Durante os três dias, a comitiva composta por 
16 dos 19 autarcas que compõem a CIM Região de 
Coimbra teve oportunidade de visitar o Parlamento 
Europeu, a Comissão Europeia e o Parlamentarium. 
Numa perspetiva de aproximação da União Europeia 
dos cidadãos, os autarcas puderam aprofundar os 
seus conhecimentos sobre a atualidade e a história 
europeia e debater a importância do projeto europeu 
no desenvolvimento de Portugal e das suas regiões.

Com a demograia e a inovação no centro da ação, a 
comitiva foi recebidos pelo Comissário europeu Carlos 

Moedas, responsável pelas pastas de Investigação, 
Ciência e Inovação e impulsionador do maior programa-
quadro de sempre de investigação e inovação da União 
Europeia. Debateram-se medidas e políticas de coesão 
territorial e a criação de mecanismos capazes de 
promover a ixação de pessoas e atrair investimento 
nos territórios do interior.

Assente no pressuposto de uma Europa de regiões, 
o enfoque esteve, ainda, na pesquisa e planeamento 
de candidaturas europeias, que vão ao encontro das 
necessidades conjuntas, na deinição de planos de 
ação, tendo em vista o aproveitamento de todas as 
oportunidades proporcionadas pela União Europeia, 
nomeadamente através do Plano Juncker, o Horizonte 
2020 e as suas sinergias com os fundos estruturais, 
bem como o futuro da política de coesão no chamado 
Projeto Europa 2030.

Coimbra Região Europeia da Gastronomia 2021

A viagem à capital da Europa icou, também, 
marcada pela distinção da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra como Região Europeia 
da Gastronomia 2021. O prémio foi entregue ao 
presidente da CIM Região de Coimbra, João Ataíde, 
numa cerimónia que teve lugar na embaixada da 
Eslovénia, no dia 8 de outubro, e contou com a presença 
s respetivos autarcas que integraram a comitiva.

A denominação de Região Europeia da Gastronomia 
é atribuída, anualmente, pelo Instituto Internacional de 
Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo (IGCAT) a duas 
regiões distintas em cada ano e reconhece a inovação e 
a interligação da gastronomia com a cultura, o turismo 
e a economia.

Luís Paulo Costa integra comitiva da CIM Região de Coimbra em visita a 
Bruxelas



Dez famílias do concelho de Arganil receberam, 
esta quarta-feira, dia 17 de outubro, a chave das suas 
habitações, reconstruídas no âmbito do Programa de 
Apoio à Reconstrução de Habitações Permanentes 
(PARHP). Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, e Ana Abrunhosa, Presidente 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro (CCDRC), concretizaram o ato 
simbólico da entrega das chaves, numa cerimónia de 
profundo signiicado e de grande emoção, realizada 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, praticamente 
um ano depois do trágico e avassalador incêndio de 
15 de outubro de 2017, que afetou 60 habitações 
permanentes no concelho de Arganil.

Sublinhando o “determinante e incansável” papel 
da CCDRC, em particular de Ana Abrunhosa, Luís 
Paulo Costa manifestou-se satisfeito com a forma 
como decorreu o programa de apoio à reconstrução, 
ainda que marcado por inúmeros obstáculos e 
contingências. “Todos gostaríamos que tudo tivesse 
sido mais rápido, mas, no meio das diiculdades, o 
processo tem decorrido de forma positiva, melhor no 
concelho de Arganil do que nos restantes concelhos 
também fortemente prejudicados pela tragédia”.

Chegar a bom porto, frisou o Presidente da 
autarquia, implica um forte e empenhado trabalho 
de várias equipas, das juntas de freguesias, IPSS’s, 
Misericórdias e dos técnicos da autarquia, a quem Luís 

Paulo Costa dirigiu uma palavra de gratidão e apreço: 
“Parte deles envolveram-se muito para além daquilo 
que era a sua obrigação estritamente proissional. 
Deram muito de si para que este processo não fosse 
tão penalizador como poderia ter sido”.

Empenho reconhecido também pela Presidente 
da CCDRC, que exaltou o “trabalho excecional” 
desenvolvido pelos serviços sociais da Câmara 
Municipal de Arganil e pelo Gabinete de Apoio à 
Reconstrução de Habitações Permanente, liderado 
pelo técnico José Castanheira. O objetivo, airmou Ana 
Abrunhosa, dirigindo-se às famílias que iam tentando 
controlar as emoções, “foi de tudo fazer para que 
uma parte da vossa vida icasse mais tranquila. Este 
contrato transmite-vos, de novo, as vossas casas, uma 
parte importante das vossas vidas”.

Até ao momento, estão concluídas 32 habitações, 
abrangendo as dez de reconstrução total entregues aos 
proprietários, e mais 23 que estão em execução, num 
total de 60 pedidos de apoio contemplados no âmbito 
do Programa do Governo de Apoio à Reconstrução 
de Habitação Permanente no concelho de Arganil. 
Conhecida e reconhecida pela determinação que 
coloca no ato das suas funções e por fazer honrar as 
suas promessas, Ana Abrunhosa assumiu um sério 
compromisso com a Câmara de Arganil e com os 
arganilenses: “De tudo faremos para que a esmagadora 
maioria das habitações ique terminada até ao inal do 

ano”.
Nos próximos meses, o trabalho das equipas vai 

centrar-se na resolução dos casos mais complexos. 
“A Câmara tem sido incansável a tentar resolver 
as situações que têm sido faladas na comunicação 
social. Situações que estão no limite da legalidade, 
como sabem, pessoas que vivem em zonas que não 
seriam as mais adequadas para construir casa”, referiu 
a Presidente da CCDRC, garantindo que o objetivo 
passará por contemplar o máximo de situações 
possível no programa de apoio que o Governo criou 
para as primeiras habitações.

Ana Abrunhosa não terminou a sua intervenção 
sem antes “felicitar o Presidente da Câmara e a sua 
equipa por ter sido das primeiras autarquias a aprovar 
o programa de apoio às segundas habitações”, 
relembrando que há outras vítimas dos incêndios 
de outubro de 2017 que precisam de ser igualmente 
amparadas, neste seu desejo de manter a ligação à 
terra.

Depois de entregues as chaves, Luís Paulo Costa e 
Ana Abrunhosa, acompanhados pela Vice-Presidente 
e vereadores da Câmara Municipal, bem como pela 
empresa de construção e de iscalização da obra, 
visitaram uma das casas reconstruídas, “abrindo” 
a porta do futuro a estas famílias, que têm, agora, a 
oportunidade de recomeçar a sua vida com a dignidade 
e a esperança que o incêndio cruelmente lhes tirou.

CCDR-C e Município de Arganil entregam chaves das 
habitações reconstruídas



A Câmara Municipal de Arganil 
alargou, até ao dia 15 de novembro, 
o prazo das candidaturas de apoio 
à reconstrução de habitações não 
permanentes afetadas pelos incêndios 
de outubro de 2017. O prazo inicial 
tinha sido para 17 de outubro, mas o 
período revelou-se manifestamente 
curto para que os proprietários destes 
imóveis procedessem à entrega da 
documentação necessária para a 
instrução do processo em tempo 
útil, pelo que o Governo se encontra 
a trabalhar na alteração da Portaria 
173-A/2018, de 15 de Junho, que será 
viabilizada com a aprovação da Lei do 
Orçamento do Estado.

O Gabinete de apoio à reconstrução 
das habitações não permanentes 
encontra-se, assim, a funcionar até 
ao dia 15 de novembro, de forma a 
prestar o devido auxílio aos munícipes 
no preenchimento dos formulários e 
no acompanhamento dos processos, 
fazendo a ligação com a Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Centro.

Município de Arganil alarga prazo das candidaturas de apoio às 
habitações não permanentes até 15 de novembro



Obras a decorrer no Concelho de Arganil

Novo reservatório de água em Arganil, com a 
capacidade de 1000 m3 (AdCL)

Novo conduta adutora Alagoa - Sarzedo (AdCL)

Intervenções de reabilitação na EN 324, entre Côja e 
Avô (Infraestruturas de Portugal)

Sinalização horizontal na estrada Arganil - Pombeiro 
da Beira

Reabilitação do muro de suporte à EN 342 em Vila 
Cova de Alva (Infraestruturas de Portugal)

Execução da nova Estação de Tratamento de Águas 
Residuais de Relvinha

Conduta adutora Alagoa - Feijoal, que concretizará a 
fusão do sistema de abastecimento de água de Feijoal 
no sistema de abastecimento da Alagoa (AdCL)

Sistema de águas residuais de São Martinho da Cortiça 
- interligação da fossa coletiva à ETAR de Poços e 
construção de rede de saneamento em Vale Matouco 
e Vale de Moinho

Nova Estação de Tratamento de Água em Alagoa 
(AdCL)

Conduta adutora Santa Quitéria - Bufalhão e novo 
reservatório de água

Substituição de vedação no campo de jogos da EB1 de 
Arganil

Construção de passagem hidráulica em Corgas - 
Pomares



Reparação e Pintura dos Muros do Cemitério de Arganil
Construção de muro de suporte de estradas em 
Corgas - Pomares

Nova captação de abastecimento de água em 
Selada das EIras - Cepos com instalação de paineis 
fotovoltaícos e hidrobomba

O Orçamento da Câmara Municipal de Arganil para 
2019, de 23.101.901,00€, foi aprovado por maioria, esta 
quarta-feira, em Reunião de Câmara Extraordinária. 
Ficando agora a aguardar o resultado da votação da 
Assembleia Municipal a realizar no próximo mês de 
dezembro, o Orçamento Municipal e as Grandes Opções 
do Plano (GOP) para o próximo ano reletem o esforço 
que o Município de Arganil continuará a efetuar para 
minimizar as consequências dos trágicos incêndios de 
2017.

Têm sido muito signiicativos os recursos humanos 
e inanceiros alocados às consequências dos incêndios, 
nomeadamente aos procedimentos relacionados com o 
programa de reconstrução de habitações permanentes 
e com a reposição da atividade produtiva das empresas; 
as intervenções efetuadas na estabilização de taludes e 
linhas de água; a estabilização e demolição de dezenas de 
imóveis que colocavam em causa a segurança de pessoas 
e bens e a criação do programa de apoio à recuperação 
de habitações não permanentes.

Ao nível dos danos provocados em equipamentos e 
infraestruturas municipais, processo no âmbito do qual a 
CCDRC validou prejuízos no valor de 5,8 milhões de euros, 
as candidaturas apenas serão apreciadas e decididas em 
2019, prejudicando a reposição daquelas infraestruturas 
e equipamentos.

No que concerne à estabilização pós incêndio no 
âmbito do PDR 2020, constata-se que a burocracia do 
Estado provocou, uma vez mais, prejuízos signiicativos. 
De facto, ao nível pós-incêndio, particularmente no que 
concerne à estabilização, está comummente aceite que a 
mesma deve ser executada nos seis meses subsequentes 
ao incêndio, sob pena de não ter quaisquer resultados 
práticos. Ora, no caso da candidatura submetida, a 
mesma apenas foi aprovada nove meses após o incêndio. 
Nesta sequência, muitos dos trabalhos considerados na 
candidatura (valorizados em mais de 600 mil Euro) já não 
são executáveis.

O Orçamento e as GOP 2019 reletem, também, um 
esforço assinalável ao nível da proteção civil: entre equipas 
de intervenção permanente, apoios às corporações de 
bombeiros, limpeza de perímetros e faixas de gestão de 
combustível, cadastro das propriedades no perímetro 
urbano, estabilização pós-incêndio e demolições e 
contenções por razões de segurança de pessoas e bens 

preconiza-se um investimento superior a 1,5 milhões de 
euros.

Ao nível do abastecimento de água, do saneamento 
de águas residuais e dos resíduos sólidos urbanos estão 
em curso investimentos há muito ambicionados, que 
corporizam uma autêntica revolução nestes sectores. As 
empreitadas em curso e as que brevemente terão início 
correspondem ao maior investimento jamais efetuado 
nestas áreas, no concelho de Arganil, numa grandeza que 
ultrapassa os 10 milhões de euros: construção da nova ETA 
de Alagoa e fusão com o sistema de Feijoal, nova captação 
e centro de comando na Alagoa, novo reservatório de 
Arganil, ETAR da Zona Industrial da Relvinha, empreitadas 
de rede em vários subsistemas de abastecimento de água 
e de tratamento de águas residuais e reabilitação dos 
sistemas de Vila Cova de Alva, Pomares e Alqueve.

Relativamente ao desenvolvimento económico, 
destaque para a ampliação e requaliicação da zona 
industrial da Relvinha, naquele que se assume como um 
investimento determinante na criação de condições para 
a atração e ixação de empresas: este projeto implica um 
investimento de sensivelmente 3 milhões de euros.

Não podemos, por outro lado ignorar o papel crucial 
que o comércio tradicional ocupa na dinâmica social e 
económica do Concelho. Nesta sequência, continuaremos 
a apostar na dinamização de iniciativas que contribuam 
para alavancar o potencial deste sector.

No que diz respeito ao Turismo, prossegue uma 
forte aposta neste sector. Em 2019 concretizar-se-ão 
alguns investimentos críticos, dos quais se destaca a 
requaliicação do Largo Cónego Manuel Fernandes 
Nogueira (Piódão) e a reabilitação do posto de Turismo 
local; igualmente pretende-se a requaliicação do Posto 
de Turismo de Arganil como referência central do turismo 
no concelho. Prosseguirá também o investimento ao nível 
da rede de praias luviais e zonas balneares, sendo nossa 
pretensão executar a qualiicação da zona balnear de Foz 
d’Égua, Casal Novo e Peneda da Talhada.

Os documentos previsionais consideram, também, 
investimentos decorrentes do PERU. A execução destes 
investimentos, conforme já referido em anteriores 
oportunidades, está fortemente condicionada pelo 
acesso às fontes de inanciamento, particularmente 
comunitárias.

Ao nível da rede viária, serão também concretizados 

alguns investimentos necessários; investimento que será 
viabilizado com a contratação de inanciamento bancário.

Por seu lado, conirma-se uma vez mais que a educação 
continua a ser um desiderato e uma aposta estratégicos 
para a Câmara Municipal. De facto, os meios alocados 
são muito signiicativos. Não obstante e pese embora as 
dezenas de contactos efectuados, a Secretaria de Estado 
da Educação ainda não viabilizou a reabilitação da Escola 
Secundária de Arganil, no valor de 1 milhão de euros.

Na cultura, serão concretizados e/ou concluídos a 
requaliicação da capela de S. Pedro e as intervenções 
de reinstalação do núcleo de arqueologia e do núcleo de 
etnograia.

Continuaremos a apostar na diversiicação e na 
dinamização de eventos culturais, assim como, na 
preservação e divulgação do nosso património material 
e imaterial.

No âmbito da modernização administrativa, 2019 será 
um ano pleno de airmação do relacionamento digital 
entre empresas e cidadãos e o Município de Arganil, 
através da criação do balcão único de atendimento 
digital, possibilitando a consulta e a submissão online 
de documentos e processos nas mais diversas áreas 
de intervenção. Salientamos ainda projetos como 
a digitalização do espólio de O Jornal de Arganil e a 
desmaterialização do arquivo fotográico e vídeográico 
com vista à sua disponibilização online, projetos que 
visam reforçar a presença do Município na Internet, 
aproximando a autarquia dos seus munícipes.

E porque o nosso foco são as pessoas, para além da 
concretização dos importantes projetos preconizados no 
orçamento e nas GOP, pretendemos airmar o concelho 
de Arganil como um concelho amigo das famílias e das 
empresas: a taxa de IMI praticada é a mais reduzida 
do País, continuaremos a devolver 5% do IRS aos 
munícipes com residência iscal no Concelho de Arganil, 
manteremos a derrama sobre o lucro das empresas 
nos 0%. Ao mesmo tempo, continuaremos a praticar os 
tarifários mais reduzidos ao nível do abastecimento de 
água, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos 
urbanos.

O Orçamento Municipal e as GOP que apresentamos 
para 2019 permitem-nos reairmar a nossa Coniança no 
Futuro do Concelho de Arganil.

Câmara Municipal de Arganil aprova orçamento municipal 
superior a 23 milhões de euros para 2019



Mais de 150 treinadores de futebol debateram a realidade do futebol em Arganil

A Cerâmica Arganilense recebeu no passado dia 5 de outubro o Colóquio: 
Futebol em Análise – Arganil 2018, cuja organização resultou de uma parceria 
entre o Município de Arganil, Associação Nacional de Treinadores de Futebol 
(ANTF) e Associação Atlética de Arganil, tendo contado ainda com o apoio da 
Associação de Futebol de Coimbra.

A sessão de abertura contou com a participação do Presidente da ANTF, 
José Pereira, do 2º Vice-Presidente da Direção da Associação de Futebol de 
Coimbra, Luís Teixeira, e do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Paulo Costa. Na plateia, para além do Vereador do Desporto, Luís Almeida, 
estiveram cerca de 150 treinadores de futebol, que participaram neste debate 
de partilha de ideias e experiências sobre a abordagem ao treino e ao jogo 
de futebol.

O painel deste colóquio contou com nomes incontornáveis do quadro do 
futebol nacional e internacional, tais como: José Pereira, atual Presidente da 
Associação Nacional de Treinadores de Futebol, cuja apresentação se centrou 
na carreira do treinador; Bernardino Pedroto, com uma visão global sobre 
o futebol; Filipe Ribeiro, com uma abordagem sobre o treino em contextos 
diversiicados; Carlos Carvalhal, através da partilha daquilo que é treinar no 
estrangeiro e Marco Alves, sobre fatores do jogo.

Posteriormente e a terminar um dia dedicado ao desporto rei e à 
importância do treino, rumou-se ao Campo Dr. Eduardo Ralha, para uma 
sessão prática sobre a construção de uma ideia de jogo com Rui Quinta, que 
contou ainda com a participação da equipa sénior da Associação Atlética de 
Arganil.

No passado dia 21 de Outubro, 
na Piscina Municipal de Mangualde, 
ocorreu a cerimónia de atribuição dos 
galardões nadador do Ano do Circuito 
Municipal de Escolas de Natação 
referentes à época 2017/18.

A equipa de competição da Escola 
Municipal de Natação de Arganil 
esteve em destaque, tendo sido a 
equipa mais premiada, totalizando 
6 galardões, dois 1º lugares, três 2º 
lugares e um 3º lugar.

Na cerimónia de entrega de 
prémios esteve presente o Senhor 
Vereador do Desporto Luís Miguel 
Almeida, que manifestou enorme 
satisfação e orgulho pela evolução 
apresentada pela equipa de natação 
de Arganil, fruto da qualidade do 
trabalho desenvolvido pela equipa 
técnica da Escola Municipal de 
Natação de Arganil, da dedicação, 
esforço, empenho dos nadadores, 
bem como pelo envolvimento e apoio 
constante dos pais e encarregados de 
educação.

Equipa de competição da Escola Municipal de Natação de Arganil foi a mais galardoada 
nos troféus nadador do ano 2017/18 do Circuito Municipal de Escolas de Natação



A Câmara Municipal de Arganil levou a cabo mais 
uma edição do programa “Idosos em Movimento”, que 
este ano cumpriu a sua 11ª edição, proporcionando 
a cerca de 390 idosos, utentes das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social e Misericórdias 
concelhias, um passeio pelos concelhos de Seia e 
Gouveia. A acompanha-los estiveram representantes 
destas instituições, presidentes da Junta e Uniões 
de Freguesias, o presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Luís Paulo Costa, os vereadores Érica 

Castanheira e Luís Almeida, bem como o presidente 
da Assembleia Municipal.

A visita teve início no Santuário da Nossa Senhora 
do Desterro, freguesia de São Romão, Seia, com a 
visita ao Museu Natural da Eletricidade e algumas 
das conhecidas capelas ali existentes, seguindo-
se o almoço, na Quinta de Eventos “O Albertino”, 
em Folgosinho, Gouveia, temperado com boa e 
animada música dos grupos locais Tiago Concertinas, 
Concertinas da Cidade e Dj Albertinex.

Inteiramente dedicado à população sénior das 
Misericórdias e IPSS’s do concelho, o dia primou pela 
boa disposição e pelos momentos de intensa partilha 
e convivência entre os participantes, que se deixaram 
contagiar pelo ambiente de festa, dando mostras de 
que a mudança do local de convívio relativamente aos 
anos transatos se revelou uma aposta ganha por parte 
da Câmara Municipal de Arganil.

Nossa Senhora do Desterro e Folgosinho foram os destinos da 11ª 
edição da iniciativa “Idosos em Movimento”



Oposição -  Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal 
de Arganil

Plano Estratégico de Reabilitação Urbana do 
Núcleo Histórico da Vila de Arganil (PERU)

Caro(a) Amigo(a),
No passado dia 18 de outubro, foi publicado em 

Diário da República o Aviso n.º 15079-A/2018, que 
aprova a operação de reabilitação urbana da Vila de 
Arganil. Esta operação tem por base o Plano Estratégico 
de Reabilitação Urbana do Núcleo Histórico da Vila 
de Arganil (PERU), cuja discussão pública decorreu 
recentemente. 

O Partido Socialista louva a franqueza do Município 
na redação do plano ao assumir a “degradação física e 
a desqualiicação funcional a que acrescem processos 
de erosão social e económica” da Vila de Arganil, 
que o Partido Socialista tem vindo há muito a aludir, 
resultado de políticas inexistentes ou inócuas a todos 
os níveis, levadas a cabo nos últimos anos.

O Partido Socialista regista a conirmação da 
dramática circunstância demográica do concelho 
de Arganil, em precipitada queda populacional e 
acentuado envelhecimento. Seguindo esta tendência, 
será fácil extrapolar para um registo muito próximo 
dos 10.000 habitantes em 2021 (próximo momento 
censitário) e certamente abaixo dos 10.000 eleitores 
nas próximas eleições autárquicas, no mesmo ano, com 

consequências diretas na composição dos executivos 
autárquicos (passará de 7 para 5 elementos).

Considera-se como correta uma lógica estratégica 
de Reabilitação Urbana que congregue os diversos 
atores, num esforço conjunto que se constitua 
como um ciclo virtuoso investimento-motivação-
dinamização-investimento. Mas temos a maior dúvida 
que a componente Pública desta equação (o Município 
de Arganil) esteja a fazer o que lhe compete, ou seja, 
nas palavras do documento: intervenção sobre a 
reabilitação e requaliicação urbana dos espaços 
públicos e dos edifícios marcantes que garantam 
e ofereçam programas adequados (promoção do 
empreendorismo, da cultura, do lazer entre outros) 
e ainda a quem compete a formulação de políticas 
públicas que favoreçam e incentivem a ação de 
proprietários, promotores ou inquilinos.

Na verdade, o que assistimos, e que este 
documento comprova, é uma confrangedora falta de 
ideias aliada a uma deicitária programação, execução 
e gestão de obra pública e de incapacidade de criação 
de sinergias entre instituições para concretização de 
obras fundamentais.

A eicácia da Regeneração Urbana do centro da Vila 
de Arganil depende da motivação dos vários atores 
públicos, privados e institucionais. Este executivo 

ainda não deu provas de se constituir como o fator 
agregador e impulsionador desta estratégia. Este 
documento, pode redundar assim numa simples 
cartilha de intenções vagas.

Conclui-se com um excerto retirado do documento 
do PERU: “No centro de Arganil ainda é possível 
identiicar, devido às suas características físicas 
e socio-funcionais, problemas sociais, aliados a 
condições de habitabilidade do parque ediicado mais 
débeis. Veriicam-se diiculdades de integração social 
relacionadas principalmente com a não valorização 
da identidade coletiva, com baixa autoestima e a 
necessidade de líderes da comunidade”. 

De facto necessitamos de líderes da comunidade. 
De novos líderes!

Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara 

Muncipal de Arganil
Fernando Vale 
Tyoga Macdonald

Arganil recebe mais uma vez a prova Rally de Portugal Histórico

O Rally de Portugal Histórico, uma das mais exigentes provas de regularidade 
histórica da Europa, fez-se mais uma vez à estrada, entre os dias 1 e 6 de outubro, 
completando assim a sua 13ª edição. Assinalada por um total de 87 equipas em 
competição de 13 nacionalidades diferentes, contou com automóveis fabricados 
entre os anos de 1946 e 1985.

Com partida do Estoril, marcou presença no dia 5 de outubro em Arganil, 
especiicamente na 6ª secção, nos troços de Sobral Magro, Soito da Ruiva, Mourísia 
e Agroal, terminando no Mont’Alto (rampa). A 7ª secção desta prova teve partida 
ao cronómetro a partir da Cerâmica Arganilense, ao sinal do Presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, e do Vereador do Desporto, Luís Almeida, 
novamente com rumo à rampa do Mont’Alto e com passagem ainda por Torrozelas, 

Teixeira e Relvas.
Foram no total cerca de 2000 Km dos quais 600 Km em regularidade, divididos 

por 4 etapas com mais de 40 especiais, que sagraram vencedores João Vieira 
Borges/João Serôdio, ao volante de Porsche 911 Carrera 3.2 de 1985, com 44.8s de 
avanço na frente de Michel Decremer/Patrick Lienne num Opel Ascona de 1979, 
deixando a dupla Yves Delandre/Jennifer Hugo num Porsche 911 de 1972 a fechar 
o pódio.

A prova que leva anualmente os participantes por locais míticos da história do 
Rally de Portugal e que cruzou este ano 78 concelhos, trouxe mais uma vez a Arganil 
um pouco daquela que foi em tempos a adrenalina sentida ao ver e ouvir o ruído 
dos carros na serra, nos troços mais desaiantes e lendários do Rally de Portugal.



Novembro

Eventos

09 de Novembro, 15h00

Comemoração do Centenário da 1ª 
Grande Guerra
Biblioteca Municipal Miguel Torga

09 de Novembro, 21h30

Cinema “Assim nasce uma Estrela”
Auditório da Cerâmica Arganilense

16 de Novembro, 21h30

Cinema “Johnny English volta a 
atracar”
Auditório da Cerâmica Arganilense

17 de Novembro, 21h30

Teatro“Ainal não é chá”
Auditório da Cerâmica Arganilense

23 de Novembro, 21h30

Cinema “Sete Estranhos no El 
Royal”
Auditório da Cerâmica Arganilense

25 de Novembro, 16h00

Cinema “Hotel Transylvania 2”
Auditório da Cerâmica Arganilense

30 de Novembro, 21h30

Cinema “O Quebra-Nozes e os 
Quatro Reinos”
Auditório da Cerâmica Arganilense

O Auditório da Cerâmica Arganilense exibiu, em antestreia 
nacional, o ilme “A Mulher” de Björn Runge, com Glenn Close e 
Jonathan Pryce, dando assim o arranque para a Festa do Cinema 
que, entre 22 e 24 de outubro, tem bilhetes de cinema em todas 
as salas do país a 2,50€, valor este que já é praticado durante 
todo o ano na nossa sala de cinema.

Esta antestreia contou com a presença do Presidente e da 
Vice-Presidente do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), 
Luís Chaby Vaz e Maria Mineiro; do Presidente da Associação 
Portuguesa de Empresas Cinematográicas (APEC), Simão 
Fernandes; de Nuno Sousa pela APEC, em representação 
da organização da Festa do Cinema, de Cristina Brites da 
Comunicação da Festa do Cinema, de Nuno Gonçalves, em 
representação da Associação Portuguesa de Defesa de Obras 
Audiovisuais (FEVIP) e da Associação Para A Gestão de Direitos 
de Autor, Produtores e Editores (GEDIPE) bem como, da 
presença dos Vereadores da Cultura e Educação, Paula Dinis e 
Luís Almeida, respetivamente.

Promovida pela APEC, com o apoio do ICA, FEVIP e GEDIPE, o 
maior evento cinematográico organizado em Portugal e que teve 
a sua primeira edição em 2015, visa promover o envolvimento 
do público com o ato cultural que é ir ao cinema, atraindo mais 
pessoas para as salas, uma prática social por excelência que se 
pretende desenvolver e que venha, cada vez mais, a crescer no 
mercado nacional.

No passado dia 25 de Outubro, o Município de Arganil esteve 
presente no   13º Congresso da Associação de Bibliotecários, 
Arquivistas e Documentalistas, que se realizou no Fundão, 
através das Técnicas da Biblioteca Municipal, Margarida Fróis e 
Miriella de Vocht, que apresentaram a comunicação “NÃO HÁ 

LEITORES SEM LEITURA: Projecto, Construção e Consolidação 
da Rede de Bibliotecas do Concelho de Arganil”. A presença 
do Município de Arganil foi patrocinada pela MIND, sistemas 
informáticos.

Arganil marca o arranque 
da Festa do Cinema com 
uma antestreia

Para melhorar a qualidade dos serviços municipais à 
comunidade e, consequentemente, fazer face às diversas 
solicitações diárias de forma eiciente, o Município de Arganil 
modernizou a sua frota de viaturas, através da aquisição de 6 
veículos Renault Kangoo.

Esta aquisição surge de uma avaliação ao parque de 
máquinas e viaturas municipais, na qual se identiicou a 
necessidade da modernização dos equipamentos existentes, 
de forma a garantir não só a segurança dos colaboradores que 
as utilizam, como a redução nos encargos com manutenções e 
reparações automóveis.

Município de Arganil aposta na modernização do 
parque de máquinas e viaturas municipais

13º Congresso da Associação de Bibliotecários, 
Arquivistas e Documentalistas




