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O Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, participou na cerimónia 
de assinatura do contrato entre o Turismo de Portugal, representado pela Secretária 
de Estado, Ana Mendes Godinho, e a Aldeias Históricas de Portugal, que envolve um 
investimento de 1,06 milhões de euros e um financiamento de 957 mil euros, no âmbito 
da Linha de Apoio ao Turismo Acessível, do Programa Valorizar.

Este contrato, celebrado em Idanha-a-Nova, no dia 15 de novembro, durante a Cimeira 
Internacional “Destinos Sustentáveis sem Fronteiras”, prevê o desenvolvimento de 
condições de acessibilidade física e comunicacional no Piódão e nas restantes 11 aldeias 
da Rede de Aldeias Históricas de Portugal.

Trata-se de um projeto que visa tornar a Aldeia Histórica do Piódão mais inclusiva, 
através da criação de um percurso de visitação acessível, que permite a ligação ao 
Núcleo Museológico, Posto de Turismo e à Igreja Matriz, situados no Largo Cónego 
Manuel Fernandes Nogueira. Concretamente, esta intervenção prevê a implementação 
de atravessamentos pedonais, lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade 
reduzida e sinalética informativa.

Este projeto vem complementar o investimento a concretizar pelo Município, no âmbito 
de outra candidatura ao Valorizar, neste caso à Linha de Apoio à Valorização Turística do 
Interior, em que está preconizada a requalificação integral da convidativa e acolhedora 
sala de visita do Piódão, o Largo Cónego Manuel Fernandes Nogueira.

A Rede das Aldeias Históricas de Portugal, da qual faz parte a aldeia 
do Piódão, foi distinguida, no passado dia 16 de novembro, com o 
certificado Biosphere Destination, atribuído pelo Instituto de Turismo 
Responsável (RTI) a destinos que promovam o turismo sustentável e 
responsável.

Presidida pelo secretário de Estado da Valorização do Interior, 
João Paulo Catarino, a sessão de entrega do certificado contou com 
a presença do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, e decorreu durante a Cimeira Internacional “Destinos Sustentáveis 
sem Fronteiras”, organizada em Idanha-a-Velha pela Rede das Aldeias 
Históricas de Portugal.

A certificação Biosphere Destination é o reflexo do esforço da 
Associação Aldeias Históricas de Portugal no sentido de assegurar um 
conjunto de boas práticas de sustentabilidade na gestão do destino 
turístico, alinhadas com as orientações da UNESCO e da Carta Mundial 
de Turismo Sustentável de 2015.

A Câmara Municipal de Arganil volta a prescindir da cobrança 
dos 5% do IRS a que tem direito sobre os rendimentos das pessoas 
singulares, em prol dos seus munícipes, à semelhança de 2018. 
Assente numa consciente política de responsabilidade social e com 
intuito de continuar a afirmar-se como um concelho amigo das 
famílias, a autarquia de Arganil entrega de forma integral aos seus 
concidadãos os 5% do IRS que o Estado Central transfere para o seus 
cofres.

Até ao momento, Arganil é um dos 26 Municípios a nível nacional 
e o único do Distrito de Coimbra a abdicar dos 5% do IRS que a lei 
lhe atribui, defendendo convictamente o propósito de colocar as 
pessoas no centro das suas políticas e promover a competitividade 
do nosso concelho.

Esta medida faz parte de um pacote de benefícios fiscais que a 
autarquia de Arganil prevê no seu Orçamento Municipal, tal como 
em 2018, de forma a atribuir incentivos que permitam atrair e fixar a 
população no concelho, nomeadamente a faixa etária mais jovem, e 
contribuir para impulsionar o aumento da qualidade de vida.

A Câmara Municipal de Arganil vai manter, em 2019, a taxa de Imposto sobre Imóveis 
(IMI) nos 0,3%, o valor mínimo permitido por lei. À semelhança deste ano, Arganil assume-se 
como uma das autarquias com o IMI mais baixo do país, permitindo aliviar a carga fiscal dos 
munícipes, numa consciente política de responsabilidade social.

Está igualmente prevista por parte da autarquia a adoção do IMI Familiar, que prevê a 
redução deste imposto mediante o número de dependentes: famílias com um filho têm uma 
dedução de 20 euros neste imposto; com dois dependentes a redução passa a ser de 40 euros 
e com três ou mais filhos a redução ascende aos 70 euros.

Estas medidas, previstas no Orçamento Municipal para 2019, já aprovado em Reunião de 
Câmara e que será submetido à apreciação da Assembleia Municipal no próximo mês de 
dezembro, fazem parte de um pacote de benefícios fiscais que visa uma maior estabilidade 
do orçamento familiar, contribuindo para o aumento do bem-estar e qualidade de vida dos 
munícipes.

Recorde-se que as habitações afetadas pelo incêndio de outubro de 2017 estão isentas 
de IMI em 2018 e 2019. Esta medida, que surge no seguimento do fiel compromisso que 
a Câmara Municipal assumiu com os munícipes logo após a violenta tragédia que assolou 
nosso o concelho, foi tomada pelo Município de Arganil em janeiro deste ano, aprovada por 
unanimidade em Reunião de Câmara e em Assembleia Municipal.

Aldeias Históricas de Portugal 
recebe certificado de turismo 
sustentável

Arganil garante apoio para 
desenvolvimento do turismo acessível 
no Piódão
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Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,

Dedicamos este último Boletim Municipal de 2018 a uma série de iniciativas, medidas e distinções de que nos orgulhamos e com as quais não podemos 
deixar de nos congratular. Começamos por dar as boas-vindas ao Natal, uma das épocas mais animadas e aguardadas do ano, apresentando um conjunto de 
iniciativas que vai fazer pulsar o coração da vila e impulsionar o comércio tradicional. O Mercado de Natal volta a instalar-se na Praça do Município e voltamos a 
sortear vales de compra com mais uma edição do “Este Natal, Escolha o Comércio Local”. Destaque ainda para as novidades “Menu de Natal” e para o “Concurso 
Coroas de Natal”, que vêm estimular o setor da restauração e apelar à criatividade dos nossos munícipes. 

Dando continuidade a uma das principais prioridades estratégicas da autarquia, o reforço da coesão social, mantemos a devolução aos arganilenses dos 5% 
do IRS a que o Município teria direito e voltamos a ter o IMI mais baixo do país. Medidas facilitadoras e de apoio às famílias que contribuíram para que Arganil 
renovasse o estatuto de “Autarquia Mais Familiarmente Responsável”.

E em matéria de distinção, destaque ainda para o galardão “Município ECOXXI”, entregue a Arganil pelo segundo ano consecutivo. Trabalhamos diariamente 
para sermos uma autarquia cada vez mais sustentável, apostando na implementação de medidas amigas do ambiente, com particular ênfase na educação 
ambiental. São disso exemplo o projeto pioneiro “Exploradores - Exploradores@PPSerraAçor”, desenvolvido na Serra do Açor e recentemente apresentado na 
Escola Superior Agrária de Coimbra, e o protocolo de colaboração assinado com aquela instituição de ensino. 

Nesta uma época de renovação de sonhos, desejo a todos os munícipes um Feliz Natal e um ano de 2019 repleto de sucessos!

A Câmara Municipal de Arganil foi distinguida, pelo 
segundo ano consecutivo, como uma das Autarquias + 
Familiarmente Responsáveis do país, pelo Observatório 
das Autarquias Familiarmente Responsáveis.

Esta distinção vem reconhecer a capacidade 
interventiva e o contínuo empenho da autarquia 
de Arganil em fomentar não só a continuidade das 
práticas de apoio à família, como estimular a adoção 
de novas medidas.

A Bandeira Verde, entregue pelo Presidente da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
Manuel Machado, foi recebida pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, numa 
cerimónia que decorreu dia 21 de novembro, em 
Coimbra, e que contou também com a presença do 
Vereador da Ação Social, Luís Almeida.

Arganil volta, assim, a destacar-se pela 
implementação de políticas amigas das famílias, 
nomeadamente no apoio prestado à maternidade e 
paternidade, às famílias com necessidades especiais, 
na adoção de medidas que visam a conciliação 
entre trabalho e família, serviços básicos, educação 
e formação, habitação, transportes, saúde, cultura, 
desporto e tempos livres e participação social.

Trata-se de uma distinção que o Município de 
Arganil só poderia receber com especial entusiasmo 
e satisfação, pelo que representa na qualidade de 
vidas das famílias mais vulneráveis do concelho. O 
compromisso passa por consolidar o estatuto de 
autarquia familiarmente responsável e amiga das 
famílias, com base no princípio da equidade, da 
discriminação positiva e da solidariedade social, 
tendo sempre como prioridade promover a inclusão 
e a igualdade de oportunidades para todos os 
arganilenses.

Arganil eleita “Autarquia + Familiarmente Responsável” pelo segundo ano 
consecutivo
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Hasteada a Bandeira “Selo Protetor: 
Garantir os Direitos da Criança em 
Todos os Contextos de Vida”

Bandeiras Verdes hasteadas nas Escolas do concelho de Arganil

Foi hasteada, no dia 20 de novembro, a Bandeira do “Selo Protetor: 
Garantir os Direitos da Criança em Todos os Contextos de Vida”, na sede 
do Agrupamento de Escolas de Arganil (AEA), numa pequena mas muito 
significativa cerimónia, que contou com a presença do Vereador dos 
Pelouros da Ação Social e da Educação, Luís Almeida.

A atribuição do “Selo Protetor 2018/2020” ao Agrupamento de Escolas 
de Arganil foi oficializada no passado dia 24 de outubro, pela Comissão 
Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças e Jovens 
(CNPDPCJ), numa cerimónia que teve lugar na Lousada.

Esta distinção vem reconhecer a importância do trabalho e das boas 
práticas promovidas pelo Agrupamento de Escolas, enquanto Entidade 
com Competência em Matéria de Infância e Juventude (ECMIJ). Trata-
se de mais um passo dado na concretização e implementação de uma 
cultura colaborativa e preventiva, com base nos princípios da governação 
integrada na área da infância e juventude.

Só poderia ser motivo de grande honra para a Câmara Municipal 
de Arganil a atribuição do referido selo de qualidade ao trabalho 
desenvolvido pelo AEA, em estreita colaboração com a Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Arganil, na prevenção, proteção 
e melhoria de qualidade de vida das crianças e jovens do concelho.

No âmbito do Programa Eco-Escolas, o 
Agrupamento de Escolas de Arganil viu serem 
distinguidas todas as escolas do concelho pelos 
projetos e atividades desenvolvidas junto dos alunos 
nas áreas da Educação Ambiental e Desenvolvimento 
Sustentável.

As 9 cerimónias do hastear das bandeiras 
decorreram nos Jardins de Infância e EB1 de Pomares, 
Côja, Arganil, São Martinho da Cortiça, Pombeiro da 
Beira e Sarzedo, nas EB2,3 de Côja e Arganil, bem 
como na Escola Secundária de Arganil. As cerimónias 

contaram com a presença do Presidente da Câmara 
Municipal, Luís Paulo Costa, da Vice-Presidente, 
Paula Dinis, e dos Vereadores Luís Almeida e Érica 
Castanheira, bem como da Diretora do Agrupamento 
de Escolas de Arganil, Anabela Soares.

De frisar que este trabalho desenvolvido pelo 
Agrupamento de Escolas de Arganil, em estreita 
parceria com a Câmara Municipal de Arganil, 
distinguiu o concelho de Arganil como 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%.

Desenvolvido em Portugal desde 1996 pela 
Associação Bandeira Azul da Europa, o Eco-Escolas 
é um programa internacional da “Foundation for 
Environmental Education” que pretende encorajar 
ações e reconhecer a dedicação e o trabalho de 
qualidade desenvolvido no âmbito da Educação 
Ambiental para a Sustentabilidade.

A Câmara Municipal de Arganil celebrou no, dia 23 de novembro, um protocolo de 
colaboração com a Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), tendo em vista a gestão 
e desenvolvimento de projetos em parceria, que permitam reforçar e complementar as 
experiências acumuladas e os recursos humanos, físicos e técnicos disponíveis.

O acordo foi formalizado pelo Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Paulo Costa, e pelo Presidente da ESAC, João Freire Noronha, nas instalações daquela 
instituição de ensino, no decurso de uma sessão simbólica que decorreu no âmbito 
das Comemorações do Dia da Floresta Autóctone, em que esteve também presente a 
Vereadora do Ambiente e da Floresta, Érica Castanheira.

O protocolo tem a duração de dois anos, contados a partir do presente ano letivo, 
e será prorrogado automaticamente por iguais períodos. As ações de colaboração vão 
incidir sobre os domínios do ensino, da formação e da inovação, tendo por base projetos 
de investigação, bem como a promoção de iniciativas científicas, culturais e empresariais, 
nomeadamente no setor florestal, agrícola e ambiental.

Este protocolo vem também formalizar um conjunto de atividades que têm já sido 
desenvolvidas em parceria entre estas duas instituições. Neste contexto, destacam-se 
a colaboração no âmbito das ações de sensibilização sobre a temática da floresta, da 
elaboração do Plano de Ação para o Ordenamento e Revalorização do Território e da 
implementação da 1ª Edição do Programa Exploradores (em parceria com o AEA, ICNF e 
JF da Benfeita).

Município de Arganil celebra Protocolo com 
Escola Superior Agrária de Coimbra
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Município de Arganil apresenta pacote alargado e diversificado de 
iniciativas de Natal

O Natal está a chegar a Arganil. As ruas iluminaram-
se e as montras já estão vestidas a rigor; as tradicionais 
barraquinhas voltarão a instalar-se na praça do 
Município e o cheiro das iguarias natalícias vai invadir 
as ruas da vila. O Pai Natal, esse, voltará a receber de 
braços abertos os mais novos e os seus infindáveis 
e fascinantes pedidos, enquanto os mais velhos 
aproveitarão para cantarolar ao som das músicas da 
época, que fazem sonhar até os mais sisudos.

A Câmara Municipal de Arganil pensou em tudo, e 
os pretextos para residentes e visitantes se deixarem 
contagiar pela fantasia do Natal são muitos e variados. 
O leque de iniciativas para a Quadra que se aproxima 
foi apresentado pelo executivo camarário na passada 
segunda-feira, dia 27 de novembro, em conferência 
de imprensa. “É um grande pacote de iniciativas, 
direcionado para o centro histórico e para a promoção 
do comércio tradicional”, anunciou o Presidente da 
Câmara, Luís Paulo Costa.

Pensado para levar a magia do encantado mundo 
do Pai Natal aos mais novos e envolver os adultos nas 
tradições natalícias do concelho, o pacote de iniciativas 
desdobra-se em seis grandes ações, que prometem 
agitar e encher de vida o coração de Arganil.

Este Natal, Escolha o Comércio Local. De 26 
de novembro a 6 de janeiro, há ainda mais razões 
para fazer compras no comércio local. Os talões 
de compra vão dar prémios, que podem ir dos 100 
aos 500 euros, passando por um leque alargado 
de presentes, oferecidos pelos estabelecimentos 
aderentes. Pretende dar-se continuidade a “uma 
iniciativa que tem vindo a resultar, incentivando ao 
consumo no comércio tradicional e envolvendo os 
munícipes e os potenciais clientes, através do sorteio 
de vales de compra, que, por sua vez, se traduzirão em 

compras no mercado tradicional”, explicou Luís Paulo 
Costa, anunciando que aderiram a esta iniciativa 72 
estabelecimentos, por todo o concelho.

Concurso de Montras. É uma das novidades deste 
Natal, que traz ainda mais magia e brilho a esta época. 
Luzes, renas, Pais Natais, neve, trenós e duendes, as 
montras da vila estão ainda mais vistosas neste fim 
de ano, aguçando o apetite aos potenciais clientes do 
mercado tradicional. “Desafiámos o sector do comércio 
a dedicar-se à decoração das montras, preparando-as 
para a época natalícia. As três montras mais criativas 
receberão prémios em espécie, concretamente 
estadia em unidades de alojamento local e cabaz de 
produtos regionais”, apontou o presidente da Câmara, 
informando que estão a concurso 25 montras.

Concurso Coroas de Natal. É mais uma novidade 
promovida pela autarquia, que “lança o desafio à 
comunidade e apela à criatividade do público em geral”, 
conforme explicou a Vice-Presidente do Município, 
Paula Dinis. Os trabalhos podem ser entregues até ao 
dia 10 de dezembro e vão ser colocadas em exposição 
no Átrio da Câmara, sendo que “o júri terá em atenção 
a utilização de materiais recicláveis e naturais”. O 
primeiro, segundo e terceiro trabalhos mais votados 
pelo júri serão premiados com 200€, 100€ e 75€, 
respetivamente.

Menu de Natal. Sem que haja duas sem três, mais 
uma iniciativa inédita para este Natal de 2018. Levando 
a cabo o que de melhor sabem fazer, os restaurantes, 
as pastelarias e padarias do concelho vão colocar um 
prato principal e uma sobremesa a concurso, entre 
13 de dezembro e 6 de janeiro. “O júri vai degustar 
as iguarias, como cliente mistério, e só no final os 
estabelecimentos saberão que foram avaliados”, 
explicou a Vice-Presidente e Vereadora da Cultura, 

Paula Dinis.
Cantares de Natal e Janeiras na Aldeia. 

Enaltecendo uma das mais expressivas tradições 
natalícias, o Município convidou as três Tunas do 
Concelho – Arganil, São Martinho e Côja – a entoar os 
cantares tão próprios desta época pelas freguesias do 
concelho. Esta iniciativa vem diversificar e alargar a 
oferta cultural às nossas aldeias, que vivem de forma 
tão especial a quadra natalícia.

Mercado de Natal. Depois do sucesso das últimas 
duas edições, organizada em parceria com o CLDS 3G 
Arganil + Inclusiva, o Mercado de Natal volta a instalar-
se bem no coração da vila, entre os dias 13 e 16 de 
dezembro. “É uma iniciativa que faz todo o sentido, pela 
dinâmica e a vida que traz ao nosso centro histórico”, 
apontou Luís Paulo Costa, referindo que os bons 
resultados justificam, este ano, um investimento mais 
expressiva do ponto de vista financeiro. Pretende-se 
alargar a dinamização às artérias limítrofes, levando as 
pessoas a comprar não só no mercado de Natal como 
no comércio tradicional, fazendo com que “todos 
ganhem, que é, no fundo, o objetivo desta iniciativa” 
sublinhou o Presidente da Câmara.

A par do Mercado de Natal, vão realizar-se várias 
iniciativas, em paralelo, no fim-de-semana de 15 e 
16 de dezembro, que farão chegar alguns milhares 
de pessoas ao nosso concelho. Respondendo ao 
desafio da RTP, o Piódão acolhe, no dia 15, sábado, 
o programa “Aqui Portugal”, que levará, em direto, 
o espírito natalício tão próprio das nossas aldeias 
serranas aos quatro cantos de Portugal. No dia 16, 
domingo, a aventura é outra: o incontornável “Desafio 
Picos do Açor”, a prova de Trail apadrinhada pelo 
tricampeão nacional da modalidade, o arganilense 
André Rodrigues.
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Obras a decorrer no Concelho de Arganil

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

Conduta de ligação à nova Estação de Tratamento de Água de Alagoa (AdCL)

Reparação de parque junto ao Pavilhão 
Gimnodesportivo de São Martinho da Cortiça

Reparação de troços da Estrada Nacional n.º 17 
(Infraestuturas de Portugal)

Construção de muro de gabião de suporte à EM 543 
(ligação a Casal Novo)

Reparação do piso da EN 342 - Vila Cova de Alva - Côja 
(Infraestuturas de Portugal)

Execução da nova Estação de Tratamento de Águas Residuais de Relvinha

Desobstrução de aqueduto na estrada de acesso ao Bocado (Folques)

Reparação de troço do IC 6 (junto a Catraia dos Poços) 
(Infraestruturas de Portugal)

Reparação do piso do tabuleiro da ponte do Sarzedo 
(Infraestruturas de Portugal)
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Município de Arganil galardoado com a Bandeira ECOXXI pelo 
segundo ano consecutivo

Apresentação pública Desafio Picos do Açor 

Decorreu no auditório da Biblioteca Municipal 
Miguel Torga, no dia 17 de novembro, a apresentação 
pública do “Desafio Picos do Açor”, que terá lugar no 
fim de semana 15 e 16 de Dezembro. Este evento de 
Trail Running promete ser um desafio não só para os 
amantes desta modalidade, que continua a ganhar 
cada vez mais adeptos, como para os amantes das 
nossas serras e das nossas paisagens.

Para apresentar o “Desafio Picos do Açor”, a 
organização do evento “Associação Beira Serra 
Adventure” conta com embaixadores de luxo, o 

arganilense André Rodrigues, TriCampeão Nacional de 
Ultra-Trail, e o BiCampeão Nacional de Trail, Romeu 
Gouveia, natural de Mouronho.

André Rodrigues manifestou enorme entusiamo 
por estar ligado ao evento, referindo que Arganil tem 
um potencial enorme para a realização de eventos 
ligados à natureza e às suas serras. O atleta natural 
do alqueve, Folques, acredita que o Desafio Picos do 
Açor pode tornar-se uma prova de referência a nível 
nacional. Referiu igualmente o impacto positivo que 
este evento vai trazer para a economia local, dando 
ainda nota positiva da limpeza dos trilhos, que no 
passado uniam as populações locais.

Por sua vez, David Gouveia, presidente da 
Associação Beira Serra Adventure, fez a apresentação 
e o enquadramento do evento através do site oficial 
“www.desafiopicosdoacor.pt”, destacando o elevado 
número de inscrições, nas várias distâncias que 
compõem a prova, 32 km, 18 km e 10 km, assim como 
na caminhada, que se estende por 10 km. Aproveitou 
David Gouveia para, em jeito de apresentação, 
agradecer o apoio das entidades que tornaram possível 
o evento, entre eles o Município de Arganil, a Prozis e 
as Freguesias de Arganil e Folques. Este evento conta 
com cerca de uma centena de voluntários, grande 
parte deles do Agrupamento de Escolas de Arganil, 

também ele parceiro do evento.
Romeu Gouveia referiu ainda o potencial natural 

das serras do concelho, que permitem realizar provas 
de excelência, com paisagens inigualáveis.

O Município de Arganil esteve representado 
pelo Presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, e pelo 
Vereador do Desporto, Luís Almeida, que reconheceu 
a importância deste evento para Arganil, sublinhando 
que a dureza das nossas serras moldam campeões, e 
que André Rodrigues e o Romeu Gouveia são exemplo 
disso mesmo.

O Presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, referiu a 
importância e o impacto positivo que um evento desta 
escala tem na economia local. Trata-se de um evento, 
frisou, que trará a Arganil perto de dois milhares 
de pessoas, entre participantes e apoiantes, sendo 
espectável que a hotelaria, alojamentos rurais e locais 
esgotem durante o evento. 

As inscrições têm decorrido a bom ritmo, o que 
permite indicar que a prova contará com cerca de 
1000 participantes, vindos de vários pontos do país, e 
mesmo além-fronteiras. 

O “Desafio Picos do Açor” será com toda a certeza 
um evento que ficará na memória dos participantes e 
dos arganilenses, que vão poder assistir de perto a um 
evento desta dimensão.

A Câmara Municipal de Arganil continua a destacar-
se pelas boas práticas e políticas ambientais. No 
passado dia 29 de novembro, numa cerimónia que teve 
lugar no Cineteatro de Estarreja, Arganil foi distinguido 
como “Município ECOXXI”, recebendo o galardão pelo 
segundo ano consecutivo.

A Bandeira Verde ECOXXI, recebida pela Vereadora 
do Ambiente e da Floresta, Érica Castanheira, 
reconhece o trabalho desenvolvido pela autarquia em 
prol da sustentabilidade ambiental, dando especial 
atenção à importância da educação neste percurso.

Participando pela segunda vez neste projeto 
promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), o Município de Arganil superou o desempenho 
registado no ano passado, subindo o índice de 
classificação de 54 por cento para mais de 60 por 
cento. Os bons resultados atingidos durante o último 

ano colocam Arganil entre os 50 municípios mais 
sustentáveis do país.

O galardão “Município ECOXXI” foi atribuído à 
autarquia de Arganil como resultado da avaliação de 
um conjunto alargado de indicadores, que passam 
pela promoção do desenvolvimento sustentável, 
cidadania, qualidade da água, ordenamento do 
território e ambiente urbano, transparência, gestão de 
resíduos, participação pública, emprego e informação 
ao munícipe.

Esta distinção vem reconhecer e premiar o 
compromisso assumido pela autarquia com os 
munícipes de trabalhar a sustentabilidade nas 
vertentes ambiental, económica e social, assegurando 
a melhoria da qualidade de vida dos arganilenses e de 
todos aqueles que nos visitam.

Equipa de Intervenção Permanente entra em 
funcionamento em Arganil

A Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários Argus dispõe, desde o dia 1 de novembro, 
de uma Equipa de Intervenção Permanente (EIP). A 
equipa dos bombeiros em regime de permanência, 
composta por cinco elementos, foi apresentada e 
empossada na habitual cerimónia do Feriado de 1 de 
novembro, na passada quinta-feira.

Marcada por vários momentos solenes, a cerimónia 
contou a presença do Presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Dr. Luís Paulo Costa, encarregue de honrar 
os soldados da paz empossados com as respetivas 
insígnias, do Vereador Luís Almeida, do Presidente da 
Direção, Pedro Pereira Alves, do Comandante, Nuno 

Costa, e de todo o corpo de bombeiros. Seguiu-se a 
tradicional,e sempre emotiva romagem dos bombeiros 
ao Cemitério Municipal de Arganil, onde foi depositada 
uma coroa de flores, de forma a homenagear os 
bombeiros falecidos.

Com a EIP da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Côja a funcionar desde o 
dia 1 de julho deste ano, o concelho de Arganil dispõe, 
agora, das duas Equipas de Intervenção Permanentes 
previstas no protocolo assinado com a Autoridade 
Nacional de Proteção Civil (ANPC), em maio deste ano.

As despesas decorrentes da constituição destas 
Equipas de Intervenção Permanente, partilhadas 

equitativamente com a ANPC, representam um 
significativo mas compensador esforço financeiro por 
parte do Município de Arganil, de cerca de 65 mil euros 
por ano.

Trata-se de uma importante e imperiosa resolução 
para a qual Câmara Municipal e as Corporações 
de Bombeiros do concelho envidaram amplos 
e persistentes esforços, permitindo a melhoria 
significativa na prontidão e capacidade de dar resposta 
às diversas emergências e prestar o devido apoio às 
populações.
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Oposição -  Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal 
de Arganil

Piscina Municipal de Arganil 
vai ser palco da Final 
Distrital de Natação do 
Desporto Escolar

Edital
Notificação dos Herdeiros desconhecidos de António Francisco, proprietários de um imóvel 

sito no Largo das Gralhas, no lugar de Mancelavisa, Freguesia de Folques, do Concelho de 
Arganil, inscrito na Matriz predial Urbano da dita Freguesia de Folques sob o número 732.º, 
para Pagamento das Despesas realizadas por força da Posse Administrativa.

Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, ao 
abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 112.º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de Janeiro, considerando impossibilidade de o fazer 
por Carta Registada com Aviso de Receção, dada a falta de identificação dos notificandos torna 
público que:

Pelo presente edital se notificam os Herdeiros de António Francisco, proprietários do 
imóvel sito no lugar de Mancelavisa, Freguesia de Folques, do Concelho de Arganil, inscrito 
na Matriz predial Urbano da dita Freguesia de Folques sob o número 732.º, cuja identidade se 
desconhece, para pagamento das despesas supra mencionadas, as quais são cobradas nos 
termos do artigo 108.º do Regime de Urbanização e Edificação (RJUE), Decreto-Lei 555/99 de 
16 de Dezembro, na sua atual redação, realizadas por força da Posse Administrativa sobre o 
imóvel que teve início no dia 31 de Julho de 2018, pelas 10:30 horas, e de que foram notificados 
através de Edital, afixado a 11 de Julho de 2018

A posse administrativa decorreu por um período de 60 (sessenta) dias a contar dessa mesma 
data em cumprimento do disposto do artigo 107.º do Regime de Urbanização e Edificação 
(RJUE), durante o qual foram executadas no imóvel supra identificado as obras necessárias, 
devidamente descritas no auto de vistoria.

As despesas decorrente da execução de tais obras no valor de 6.423,75€ (seis mil 
quatrocentos e vinte e três euros e setenta e cinco cêntimos), deverá ser paga à Câmara 
Municipal de Arganil, de forma voluntária no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da data 
da presente notificação, sendo que a esse valor acrescerá ainda as despesas que o Município 
suportou com o processo e com as publicações.

Caso o pagamento voluntário não se realize dentro do prazo referido, o Município de 
Arganil encetará, de imediato todas as diligências tendentes à execução fiscal nos termos do 
artigo 179.º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 148.º n.º 2 do Código de 
Processo e Procedimento Tributário, sendo que àquele montante acrescerão os devidos juros 
de mora por cada dia de incumprimento até efetivo e integral pagamento.

A Posse Administrativa foi determinada pelo facto de não ter sido dado cumprimento de 
forma voluntária e no prazo estabelecido da execução das obras necessárias, de forma que 
o imóvel referido deixasse de constituir um perigo iminente para a segurança de pessoas e 
bens.

Ao abrigo do artigo 121.º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo foi 
assegurado aos proprietários o devido período de audiência de 10 dias úteis a fim de se 
pronunciarem por escrito sobre o teor do Auto de Vistoria anexo ao Edital datado de 16 de 
Janeiro de 2017 que foi afixado no imóvel e nos locais de estilo da Junta de Freguesia de 
Folques e no Município de Arganil, não tendo nenhum herdeiro se pronunciado.

Mais se notifica que o processo em causa se encontra disponível para consulta na Divisão 
Geral Administrativa e Financeira, Gabinete de Contencioso, deste Município, durante o 
horário de expediente.

Para constar se lavrou o presente edital para os devidos efeitos e outros de igual teor que 
vão ser afixados no Átrio do Paço do Concelho, na sede da Junta de Freguesia de Folques, no 
local do imóvel onde se realizaram os trabalhos, na página de internet do Município e em três 
jornais, um de âmbito nacional, um de âmbito Regional e outro de âmbito local.

Município de Arganil, 23 de Novembro de 2018

O Presidente da Câmara

Luís Paulo Carreira Fonseca Costa, Dr.

A Piscina Municipal de Arganil foi selecionada para acolher a Final 
Distrital de Natação do Desporto Escolar nos escalões de Iniciados, 
Juvenis e Juniores.

Depois de nos últimos anos lectivos a Piscina Municipal de Arganil ter 
sido palco da Final Distrital de Natação no escalão de Infantis, através 
de uma organização conjunta do Agrupamento de Escolas de Arganil e 
Município de Arganil elogiada pela delegação do Desporto Escolar, que 
reconheceu a aposta na modalidade natação.

A “conquista” da Final Distrital foi uma enorme vitória e um grande 
reconhecimento, uma vez que esta era um desejo conjunto do Município 
de Arganil e Agrupamento de Escolas de Arganil trazer para Arganil uma 
final com um nível competitivo mais elevado.

A Piscina Municipal de Arganil vai ser igualmente palco dos três 
encontros da fase local de natação: 23 de Janeiro, 20 de Fevereiro e 13 
de Março, que coloca em competição os Agrupamentos de Escolas de 
Arganil, Tábua e Oliveira do Hospital. A Final Distrital de Natação dos 
escalões Iniciados, Juvenis e Juniores terá lugar no dia 23 de Março.

Importa referir que a aposta na modalidade de natação, permitiu 
o estabelecimento de um protocolo entre o Município de Arganil e 
o Agrupamento de Escolas de Arganil, onde todas as turmas a partir 
do Jardim de Infância até ao Ensino Secundário frequentam a Piscina 
Municipal de Arganil gratuitamente, através das disciplinas de Educação 
Física ou das Actividades de Enriquecimento Curricular.

A Escola Municipal de Natação de Natação tem sido um fenómeno de 
procura e frequência dos seus serviços, através das várias modalidades 
aquáticas que promove, bem como dos diferentes níveis de ensino 
da natação que desenvolve, registando mais 450 alunos inscritos. 
A qualidade técnica e pedagógica da Escola Municipal de Arganil é 
reconhecida através de Certificação de Qualidade pela Federação 
Portuguesa de Natação.
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Programa Exploradores@PPSerraAçor apresentado na Escola 
Superior Agrária de Coimbra

Comemorar o Armistício em Arganil

Cerca de 40 alunos da Escola Secundária de Arganil 
celebraram o Dia da Floresta Autóctone, na passada 
sexta-feira, 23 de novembro, na Escola Superior Agrária 
de Coimbra (ESAC), que preparou um programa 
inteiramente dedicado à fauna e flora autóctones, 
sensibilizando os jovens para a importância da 
conservação destas espécies.

Do programa do Dia da Floresta Autóctone 
constou a apresentação do Programa Exploradores 
e dos resultados da sua 1.ª Edição – “Exploradores@
PPSerraAçor”. Um projeto desenvolvido por cinco 
alunos dos 10.º e 11.º anos de Arganil, na Serra do 
Açor, no passado mês de setembro, e promovido pela 
Câmara Municipal de Arganil, em parceria com a Junta 
de Freguesia da Benfeita, o Agrupamento de Escolas de 
Arganil (AEA), o Instituto de Conservação da Natureza e 

Florestas (ICNF) e a própria ESAC.
A apresentação da primeira edição deste projeto 

pioneiro foi realizada pela Vereadora do Ambiente e 
da Floresta do Município de Arganil, Érica Castanheira, 
que conduziu as várias centenas de alunos e docentes 
presentes no auditório da ESAC numa viagem pela 
Mata da Margaraça. Foram ainda entregues os 
certificados de participação aos exploradores e às 
professoras Carla Rodrigues e Helena Alves do AEA, 
que acompanharam os alunos nesta aventura.

A riqueza e a diversidade da Serra do Açor esteve 
ainda patente nos trabalhos realizados no âmbito 
deste projeto experimental e nas fotografias captadas 
durante a aventura dos jovens exploradores na 
freguesia da Benfeita. A exposição presente na ESAC, 
neste Dia da Floresta Autóctone, contou também com 

trabalhos realizados pelos alunos do Curso Profissional 
de Técnico de Recursos Florestais e Ambientais da 
Escola Secundária de Arganil. Esta exposição tem um 
carácter itinerante e irá passar, até ao final do ano e 
ainda durante 2019, pelas Escolas do AEA, pela Câmara 
Municipal e pela Casa Grande, na Mata da Margaraça .

Fora de portas, e apelando ao seu espírito mais 
curioso, os jovens arganilenses aventuraram-se pela 
mata da Escola Superior Agrária, para observar as 
plantas autóctones e invasoras e as aves ali presentes. 
O dia terminou com a plantação de várias espécies 
autóctones pelos jovens alunos das turmas do 10.º E, 
do 12.º F, 12.º A e dos cursos profissionais de Técnico 
de Recursos Florestais e Ambientais e de Turismo 
Ambiental e Rural, da Escola Secundária de Arganil.

O Município de Arganil, através da Biblioteca Municipal, comemorou no passado 
dia 9 de Novembro o Centenário da assinatura do Armistício que pôs fim à primeira 
Guerra Mundial.

Das ações desenvolvidas, destaque para a presença de várias turmas do 
Agrupamento de Escolas de Arganil que visitaram a exposição: Primeira Guerra 
Mundial – Os 100 Anos da Assinatura do Armistício e as repercussões da Guerra 
em Arganil. Os alunos tiveram ainda a oportunidade de assistir à palestra proferida 
pelo Doutor João Figueira sobre a temática em análise.

À noite, um público atento e interessado visitou a exposição e ouviu os 
palestrantes Manuel Fernandes e João Figueira sobre o drama que os povos 
viveram no período 1914-1918 e as implicações económicas e sociais que a guerra 

desencadeou.
A Vice-presidente da Câmara Municipal, Paula Dinis, saudou os presentes e 

explicou a importância que tem para o Município de Arganil a data que ali estavam 
a comemorar e a razão desta iniciativa. Na mesa estiveram também o Presidente 
da Associação de Combatentes, António Vasconcelos, e o Presidente da Junta de 
Freguesia de Arganil, João Travassos.

A exposição, patente no átrio da Biblioteca Municipal até ao final do mês de 
Novembro, foi concebida e realizada pelos serviços da Biblioteca Municipal, tendo 
como fonte notícias do jornal “A Comarca de Arganil”, através da Hemeroteca 
Digital, e documentos do Arquivo Histórico Municipal.

No âmbito da implementação do Plano 
Intermunicipal de Prevenção do Abandono Escolar e 
Promoção do Sucesso Educativo da Região de Coimbra, 
está em curso o projeto de Dinamização de Atividades 
de Aprendizagem Ativa e Experimental. Estes 
workshops, levados a cabo pelo Exploratório Ciência 
Viva de Coimbra, em parceria com a Câmara Municipal 
de Arganil, prevê a realização de uma ação em cada 
turma do 2.º Ciclo do concelho. Nos dias 21, 22 e 23 
de novembro teve lugar a atividade “Se Respiras, Estás 
Vivo!”, desenvolvida com as turmas do 6.º ano, das EB 
2,3 de Arganil e de Côja. Numa lógica de fazer para 
aprender, os jovens curiosos tiveram oportunidade de 

ficar a conhecer melhor o nosso sistema respiratório. 
A aventura no mundo das desafiantes experiências 
retoma já no dia 13 de dezembro, desta feita com os 
alunos do 9.º ano a ter oportunidade a vestir a bata 
branca e fazer das suas na “Bancadas Experimentais 
de Ciências. No dia 17 de dezembro, numa sessão 
inteiramente dedicada aos mais velhos, os Educadores 
de Infância e dos Professores do 1.º Ciclo vão pode 
aprender ainda mais sobre um dos nossos bens 
inestimáveis, a água. Em 2019, será a vez dos alunos 
do 5.º ano mergulharem no mundo da Robótica, nos 
dias 15, 17, 22 e 24 de janeiro.

Dinamização de Atividades de Aprendizagem Ativa e Experimental
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Dezembro

Eventos

07 de Dezembro, 21h30
Cinema “Bohemian Rapsody”
Auditório da Cerâmica Arganilense

11 de Dezembro a 06 de Janeiro
Exposição “Coroas de Natal”
Átrio de Exposições Guilherme Filipe

13 a 16 de Dezembro, das 10h00 às 
19h00
Mercado de Natal
Praça Simões Dias

14 de Dezembro, 21h30
Cinema “Monstros Fantásticos - Os 
Crimes de Grindelwald”
Auditório da Cerâmica Arganilense

15 de Dezembro,  a partir 11h00
“Aqui Portugal - RTP 1 “
Largo Cónego Manuel Fernandes 
Nogueira - Piódão

16 de Dezembro
Desafio Picos do Açor

16 de Dezembro, 15h30
Cantares de Natal e Janeiras na 
Aldeia
Jardim Simões Dias ou Salão da Liga 
de Melhoramentos de Benfeita* 
Largo da Igreja ou Igreja Matriz de 
Cepos*

20 de Dezembro, 10h00
Cinema Especial Férias de Natal 
“Grinch”
Auditório da Cerâmica Arganilense

21 de Dezembro, 21h30
Cinema “Robin Hood”
Auditório da Cerâmica Arganilense

22 de Dezembro, 16h30
1º Encontro de Danças Urbanas do 
Concelho de Arganil
Auditório da Cerâmica Arganilense

23 de Dezembro,16h30
Concerto de Natal da Associação 
Filarmónica de Arganil
Auditório da Cerâmica Arganilense

27 de Dezembro, 10h00
Cinema Especial Férias de Natal 
“Força Ralph: Ralph vs Internet”
Auditório da Cerâmica Arganilense

28 de Dezembro, 21h30
Cinema “Pai Natal e Co.”
Auditório da Cerâmica Arganilense

30 de Dezembro, 16h00
Cinema “Rudolfo, o Gatinho Preto”
Auditório da Cerâmica Arganilense

30 de Dezembro, 15h30
Cantares de Natal e Janeiras na 
Aldeia
Largo da Sociedade de 
Melhoramentos de Pomares ou 
Salão da Junta de Freguesia*
Largo Conselheiro José Dias Ferreira 
ou Salão da Junta de Freguesia de 
Pombeiro da Beira*

06 de Janeiro, 15h30
Cantares de Natal e Janeiras na 
Aldeia
Praça Dr. Luiz da Costa Faria ou Casa 
do Povo de Vila Cova de Alva* 
Largo Cónego Manuel Fernandes 
Nogueira ou Igreja Matriz de Piódão* 

*Em caso de condições 
meteorológicas adversas

Localidade Estabelecimento Comercial Prémios oferecidos pelos estabelecimentos aderentes
1 Arganil A Casinha da Filó
2 Arganil A Moagem Frasco de Mel (1Kg)
3 Arganil A. M. Modas Vale de 25€ de compras em loja
4 Arganil Argocôja
5 Arganil Argomagazine - Artes Gráficas e Papelaria, Lda. Um relógio de pulso
6 Arganil Armazéns Mont'Alto Uma peça de decoração
7 Arganil Atelier do Piano
8 Arganil Auto FDF Acessórios
9 Arganil Cabeleireiro Cristina

10 Arganil Cecoral, Lda.
11 Arganil EKIM - Informática e Comunicações
12 Arganil Eletrolar - Mário Alves Almeida Ferro de engomar
13 Arganil Elifri, Lda. Telemóvel (no valor de 19,99€
14 Arganil Elsil
15 Arganil F. R. Lingerie Vale de compras de 25€
16 Arganil Farmácia Galvão
17 Arganil Farmácia Moderna Leite Hidratante
18 Arganil Florista Mateus Artigo de decoração
19 Arganil Foto Brandão
20 Arganil HM Centro Óptico - Arganil Desconto de 20% compra de óculo completo (aro+lentes)
21 Arganil Ideal Concept Mini sessão de 30 minutos em estúdio
22 Arganil Interfarma Voucher de 25€ Produtos Dermocosmética e/ou Puericultura
23 Arganil Intermarché Vale de 100€ em compras
24 Arganil Lavandaria Cinderela Limpeza de Edredão
25 Arganil Lavandaria Lar Doce Lar Limpeza de um edredão e dois casacos
26 Arganil Loja das Máquinas de Costura, Lda
27 Arganil Loja Mani e Sara Vale de 20€ em compras
28 Arganil Lojas Hello 1 Noite c/ PA e Jantar 2 pessoas - Villa Pampilhosa Hotel
29 Arganil Marilú , Flores e Ambientes
30 Arganil MOVIALVA Espelho (110x60)
31 Arganil O Pão Quente Vale de 25€ em compras (produtos Pão Quente)
32 Arganil OMB Grupo Óptico - Eyelux SA
33 Arganil Óptica Médica de Arganil Vale de 20% desconto em lentes e/ou armações
34 Arganil Orbitalternativa
35 Arganil Papelaria Campanário - Fernando Covas Marques 
36 Arganil Picadilly - Moda Jovem vale de 25€ em compras
37 Arganil Picadilly, Modas e Sapataria vale de 25€ em compras
38 Arganil Restaurante Azzurro Garrafa de vinho italiano
39 Arganil Solução Óptica
40 Arganil Talho Boa Carne de Arganil, Lda.
41 Arganil Talho do Sapatinho, Lda. Cabaz de Natal
42 Arganil Talho O Manel Vale de 10€ em carne
43 Arganil Tricovergas - Comércio de Fios e Vergas Um pano
44 Arganil Vicius - Acessórios de Moda e Calçado
45 Arganil Villa Fashion Store
46 Coja A. M. Modas Vale de 25€ de compras em loja
47 Coja Anadecor
48 Coja Argocoja
49 Coja Artyoptica Vale de 20% desconto em lentes e/ou armações
50 Coja Café Club Livraria
51 Coja Cercol
52 Coja Daqui e Dacolá Cabaz de Produtos Regionais
53 Coja Estilus
54 Coja Farmácia Alva
55 Coja Feiteira & CA, Lda.
56 Coja Loja da Zé Vale de compras
57 Coja Lusicor - Materiais de Construção e Eletrodomésticos, Lda. Torradeira Kalorik - PO-B160528
58 Coja Mercearia da Rua Principal, Lda.
59 Coja Moto Carvalho
60 Coja O Lagar
61 Coja O Solar 
62 Piódão O Solar dos Pachecos Garrafa de Licor
63 Pomares Sara Cabeleireiros
64 Pombeiro da Beira A Loja do Visconde
65 Sarzedo Mercearia D. Lurdes
66 Sarzedo Restaurante Parque Segredos do Açor
67 S.Martinho da Cortiça Churrasqueira de São Martinho Garrafa de vinho tinto
68 S. Martinho da Cortiça Graça Cabeleireiros
69 S.Martinho da Cortiça Mini Mercado Adriana Martins
70 S. Martinho da Cortiça Mini Mercado Ana Veludo
71 S.Martinho da Cortiça O Cantinho - Café Snack Bar
72 S. Martinho da Cortiça Raúl Correia

Este Natal, Escolha o Comércio Local - Sorteio de Vales de Compras
ESTABELECIMENTOS ADERENTES
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