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Município submete candidatura para reposição das infraestruturas
e equipamentos municipais afetados pelo incêndio
A Câmara Municipal de Arganil submeteu, no dia 21 de dezembro, a
candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), para reposição
das infraestruturas e equipamentos municipais afetados pelos devastadores
incêndios de 15 de Outubro de 2017, que destruíram 23.000 hectares da área
lorestal do concelho de Arganil.
Os investimentos objeto desta candidatura visam colmatar os danos e
prejuízos que foram inventariados pela autarquia e validados pela Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). Concretamente,
a verba validada para Arganil ascende aos 5.831.148,44€ e prevê intervenções
ao nível da reposição das condições da rede viária municipal, designadamente

das plataformas viárias e das condições de segurança rodoviária, edifícios e
construções municipais, equipamento urbano complementar, equipamentos
municipais de lazer, infraestruturas de abastecimento de água e saneamento
de águas residuais e despesas associadas ao equipamento pesado que prestou
apoio no combate aos incêndios.
O prazo para submissão das candidaturas terminou no último dia do ano de
2018, icando o Município, agora, a aguardar a aprovação do investimento, de
modo a poder avançar com os respetivos procedimentos de contratação pública
e posteriores intervenções.

Município de Arganil oferece
presentes a alunos do concelho
A Câmara Municipal de Arganil levou o espírito do Natal às escolas do concelho,
distribuindo livros por todos as crianças do ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do concelho de
Arganil, incluindo da Casa da Criança de Arganil. No total, foram entregues pelo Município
cerca de 550 livros, permitindo aos jovens alunos de Arganil aumentar a estante da sua
biblioteca de casa e aguçar ainda mais o seu espírito curioso e entusiasta.
Os livros recebidos pelas mais de cinco centenas de crianças integram o Plano
Nacional de Leitura, que se assumem como um importante veículo de conhecimento e
aprendizagem, reforçando o papel prioritário que a autarquia de Arganil tem desenvolvido
na promoção da educação.

Escola Municipal de Natação de Arganil Arganil foi um dos municípios
iliada na Associação de Natação de
incluídos na rede europeia
Coimbra
WiFi4EU

O Município de Arganil iliou a Escola Municipal de Natação de Arganil na Associação
de Natação de Coimbra. Esta iliação tem como objeivo, numa primeira fase, permitir mais
momentos de aprendizagem e competição aos nadadores mais novos (cadetes) da equipa
competição, reforçando assim a sua motivação e aprendizagem, ao mesmo tempo que
permite uma troca de experiências com clubes de natação federados.
Com esta aproximação institucional o Município de Arganil procura conseguir trazer
para a Arganil algumas provas de natação da Associação de Natação de Coimbra.
Este é mais um passo dado pelo Município de Arganil, que tem desenvolvido um
trabalho de excelência na sua Escola de Natação, e que se traduz na forte procura dos
serviços. Atualmente com mais de 450 alunos, a Escola Municipal de Natação de Arganil
distingue-se pelos resultados alcançados sua equipa de competição e pela sua qualidade,
devidamente reconhecida pela Federação Portuguesa de Natação.
De referir que no passado dia 9 de Dezembro, a Escola Municipal de Natação de Arganil
fez a sua estreia em provas da Associação de Natação de Coimbra, no Festival 1º Mergulho
que terá lugar na Piscina Municipal da Lousã.

Arganil é um dos 2.800 municípios em toda a Europa, num total de
13.198 candidatos, a ser contemplado com um vale WiFi4EU, no valor
de 15 mil euros. A candidatura, submetida pela Câmara Municipal de
Arganil, prevê a disponibilização de acesso gratuito à Internet em espaços
públicos das vilas de Arganil e Côja.
O WiFi4EU vem complementar o serviço de Internet gratuito
disponibilizado pelo Município, o Arganil WiFi, implementado em
2008 e que tem vindo a ser alargado e melhorado ao longo dos anos,
proporcionando maior dinâmica e utilização dos equipamentos e
espaços públicos pela população.
Este inanciamento europeu destina-se a cobrir custos de
equipamentos e instalação do sistema de WiFi gratuito em espaços
públicos, proporcionando o acesso à Internet de alta qualidade, tanto a
residentes como a visitantes. Pretende-se, com este projeto, a redução
da exclusão digital e o aumento do acesso aos serviços públicos online,
que melhorem a qualidade de vida dos arganilenses e dos que nos
visitam.

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,
Entramos em 2019 com a certeza de que tudo izemos para estar à altura das avultadas e custosas exigências que nos foram impostas ao longo de 2018,
deixadas ainda pelo marcante ano de 2017. Acima de tudo, entramos em 2019 fortalecidos pelos obstáculos que enfrentámos e determinados em fazer do
futuro próximo um lugar de verdadeiras oportunidades para o nosso concelho. Vamos continuar a trabalhar com competência e com metas claras e a governar
com rigor, transparência e determinação, sempre com o objetivo de honrar o compromisso de fazer mais e melhor pelos nosso concelho, pelos arganilenses.
O ano de 2019 icará marcado pela continuidade de uma série de avultados investimentos que se encontram a decorrer ou em fase de candidatura, seja na
área do abastecimento de água e saneamento, do turismo, do ordenamento do território e desenvolvimento económico, com a os esforços a concentrarem-se
na ampliação e requaliicação da Zona Industrial da Relvinha. Vamos intensiicar a aposta na mobilidade, educação, cultura e na coesão social, colocando sempre no centro das políticas os nossos concidadãos, convidando-os a tomarem posição na deinição das decisões municipais.
Com a perseverança que nos caracteriza e a forte vontade de honrar e levar o nome de Arganil sempre mais além, damos as boas-vindas a 2019.
Que este novo ano seja pleno de sucessos pessoais e proissionais para todos os nossos concidadãos. Feliz 2019!

Arganil entre os melhores Municípios na
Prevenção da Corrupção e Estado de Direito
Arganil é um dos municípios portugueses com
melhor desempenho na garantia do “Estado de Direito
e na Prevenção da Corrupção”. A conclusão é do
estudo “Qualidade da governação local em Portugal”,
apresentado pela Fundação Francisco Manuel
dos Santos durante a Jornada do Poder Local, em
Portalegre, no dia 27 de novembro.
Nesta análise global à qualidade da governação
dos 308 municípios portugueses, Arganil surge na 25.ª
posição da lista, apresentando um índice de 61.31 por
cento. Segundo o estudo, a eicácia governamental
e a qualidade e eicácia dos serviços municipais são
superiores quando os municípios apresentam valores

mais elevados na dimensão de “Estado de Direito e
Prevenção da Corrupção”.
Além de se destacar como “líder” no “Estado
de Direito e Prevenção da Corrupção”, o Município
de Arganil está classiicado como tendo “bom
desempenho” nos restantes parâmetros analisados:
“Voz dos cidadãos e prestação de contas”, “Estabilidade
Política”, “Eicácia governamental” e “Acesso e
regulamentação do mercado”.
O assinalável desempenho de Arganil na avaliação
que escrutinou o trabalho dos 308 municípios
portugueses é o resultado do empenho da autarquia
na aplicação de boas práticas governamentais,

assente na transparência nas contas, gestão
inanceira e procedimentos de contratação pública, no
cumprimento dos prazos de pagamento e na aplicação
de tarifas amigas das famílias.
A Câmara Municipal de Arganil congratula-se com
tamanho reconhecimento, renovando o compromisso
assumido com os seus munícipes de continuar a
trabalhar para o desenvolvimento do concelho,
sempre com a irme convicção de que os interesses
dos seus cidadãos são os interesses da autarquia.
O estudo pode ser consultado em: https://www.
fms.pt/.

Programa RTP Aqui Portugal - Piódão
O programa “Aqui Portugal”, transmitido pela RTP1, esteve em direto a partir da
Aldeia Histórica do Piódão, no passado dia 15 de dezembro, por ocasião da quadra
natalícia, honrando assim o estatuto de aldeia presépio que popularmente lhe foi
concedido.
Hélder Reis, Catarina Camacho e Joana Teles conduziram este programa, que
convidou os telespetadores a descobrir as potencialidades turísticas, tradições e
costumes de Piódão, numa viagem pelos sabores cultura, património, artesanato e
gastronomia de todo o concelho de Arganil.

Pela acolhedora sala de visitas do Piódão, onde foram recebidos de braços
abertos os telespectadores de Norte a Sul do país, passou o Presidente da Câmara
Municipal, Luís Paulo Costa, e o Clube de Produtores do Concelho de Arganil,
um projeto do CLDS 3G Arganil + Inclusiva, que esteve representado pela sua
coordenadora, Elisabete Oliveira.
Pautado pela animação musical, foram inúmeros os convidados que por lá
passaram, cada um levando consigo um pouco de história deste inigualável recanto
em plena Serra do Açor.

Primeira edição da prova “Desaio Picos do Açor” trouxe a Arganil mais de
1000 pessoas
Foram mais de 1000 os participantes que se aventuraram pelos sinuosos
trilhos de Arganil e izeram da primeira edição da prova “Desaio Picos do Açor”
um verdadeiro sucesso. A dar as boas-vindas e a congratular os atletas pelo seu
desempenho e espírito aventureiro, Luís Paulo Costa, presidente da Câmara
Municipal de Arganil, e Luís Almeida, Vereador do Desporto, marcaram presença

na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu na Cerâmica Arganilense, neste
domingo, 16 de dezembro. Como orgulhoso parceiro da prova, desde o primeiro
momento, o Município de Arganil congratula a Beira Serra Adventure, organizadora
do evento, e o incansável trabalho dos embaixadores André Rodrigues e Romeu
Gouveia, que fez com todos os trilhos viessem dar a Arganil.

3ª edição do Mercado de Natal
voltou a espalhar magia em Arganil
A magia do Natal voltou, uma vez mais, a invadir a
Praça Simões Dias, através da realização do Mercado
de Natal. Com algumas novidades, cumpriu-se a
terceira edição da iniciativa, a primeira organizada
pelo Município de Arganil, com o apoio do CLDS3G.
Entre barraquinhas de venda de deliciosos produtos
endógenos e artesanais, que izeram certamente
fantásticos cabazes de Natal, esteve também a Eira
dos Sabores, com a promoção dos produtos do Clube
de Produtores do Concelho de Arganil, no qual foi
possível degustar algumas iguarias do concelho.
Pautado pela animação, este Mercado contou com
uma programação rica, diversiicada e transversal. A
presença do Pai Natal e dos seus duendes-ajudantes
foi constante durante os quatro dias de Mercado. Ora
instalado nos seus aconchegantes aposentos, ora
deambulando pelo cenário de magia instalado na Praça
do Município, o velhos das barbas brancas encantou os
mais novos, que tiveram ainda oportunidade de levar
um balão de recordação e uma artística pintura facial.
A animação foi uma garantia durante os quatro
dias, ou não tivesse o Mercado contado com os Jogos

do Hélder, espalhados um pouco pelos quatro cantos
do Mercado. Jogos de perícia, um tanto ou quanto
desaiantes, que colocaram miúdos e graúdos à prova,
numa amena competição que potenciou o contacto
entre gerações.
Passaram também pelo Mercado de Natal a música
instrumental dos Pocket Rockets, as canções de Natal
da APPACDM Arganil, a guitarra do Nuno e a doce voz
da Catarina, que formam os Martini Blue e a Escola de
Música Pauta em Movimento. Sem esquecer a divertida
dança das crianças da Casa da Criança de Arganil,
as vozes ainadas do Coro Misto da Universidade de
Coimbra, a energia do grupo de dança The Boogies,
a melodia do piano dos alunos do Prof. Miguel Neves
do Atelier do Piano e os contos à fogueira da Prof.
Anabela Seco.
Houve ainda espaço para a realização de alguns
Showcookings na Eira dos Sabores, através dos quais
foram dadas dicas de confeção de algumas iguarias
típicas da quadra natalícia, entre elas: o Pudim de
Abóbora da D. Rosa e da Liliana, os típicos Sonhos de
Natal pelo Chef Nuno Ribeiro e seus formandos do

Centro de formação IEFP, as trufas de chocolate e os
bombons do Chef Flávio Silva e os biscoitos da avó,
pela Patrícia Ventura. E a provar que na cozinha nada
se perde e tudo se transforma, o Chef João Quaresma,
com a preciosa ajuda da Francisca, partilhou ideias
fáceis, simples e saudáveis para reaproveitar as sobras
da consoada, na qual o bacalhau é rei.
As crianças que visitaram o Atelier dos Afetos, no
sábado, tiveram também a oportunidade de contruir
uma gigante “Árvore dos Valores”. Através de pequenos
cartões onde os mais novos foram deixando desenhos
e mensagens, a árvore foi, pouco a pouco, ganhando
forma, encontrando-se exposta na fachada do edifício
da Câmara Municipal.
Foram quatro dias mágicos, vividos num
cenário de fantasia, onde houve espaço para
muita confraternização e convívio, para a partilha,
solidariedade e companheirismo, símbolos que
caraterizam a verdadeira essência do Natal.
Até para o ano.

Intervenção na rede de abastecimento de água condiciona trânsito em Arganil
A instalação de novas condutas da rede pública de abastecimento de água em Arganil vai obrigar ao condicionamento do trânsito durante o mês de janeiro. Algumas
das principais artérias da vila icarão interditas a veículos, fazendo-se a circulação automóvel por troços alternativos, devidamente sinalizados no local e assinalados a
azul nos mapas apresentados.
Esta intervenção integra a empreitada da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sistema de Abastecimento da Alagoa/Feijoal, que totaliza um investimento de
2.999.984,70€, por parte da empresa Águas do Centro Litoral.
A autarquia de Arganil agradece a compreensão dos seus munícipes e demais utentes da via pelos constrangimentos causados no período de realização da obra.
Estamos a trabalhar para um território com melhor qualidade de vida, garantindo a inovação, renovação e reforço dos sistemas públicos de abastecimento e saneamento
em todo o concelho, através de um assinalável investimento de 10 milhões de euros.

Obras a decorrer no Concelho de Arganil

Sistemas de Abastecimento de Água – Subsistema do Bufalhão - Novo reservatório de 80m³

Pavimentação da EN342: Côja - Avô (Infraestruturas de Portugal)

Nova conduta adutora de água: Cerdeira, Dreia, Deflores e Benfeita

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

Beneficiação da EN342: Arganil - Côja (Infraestruturas de Portugal)

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

Calcetamento da Rua da Difróia, da valeta e serventias em Pombeiro da Beira, e arranjo de valetas e serventias na rua do chafariz, na lomba | Contrato-Programa assinado com a Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira

Férias de Natal 2018
O Município levou a cabo mais um programa de férias diversiicado, em que o
desaio a cooperação foram os “ingredientes” principais numa nova aventura no
“bosque”. O programa levado a cabo pelo Município de Arganil teve como objetivo
proporcionar às crianças atividades em contexto lúdico, que lhes permitissem
brincar e continuar a desenvolver competências psicossociais e individuais, tal
como a sua relação entre pares de uma forma ativa.
As atividades realizaram-se em diferentes locais, com diversas temáticas que,

foram desde o desporto, culinária, segurança, ações humanitárias, recreativas e
sociais. Para que tudo isto fosse possível, contámos mais uma vez com a excelente
colaboração dos Bombeiros Voluntários de Arganil, a CrossBox Açor e com os
novos aventureiros que se juntaram a nós, Filarmónica de Arganil, CLDS 3G
Arganil, Assistência Folquense entre outros voluntários da nossa comunidade, que
proporcionaram experiências em áreas do yoga, mindfullness e aprendizagem de
línguas.

Aniversário das Bibliotecas
O aniversário das Bibliotecas de Arganil foi festejado
durante quatro dias, com um programa variado
que atraiu à Biblioteca Municipal públicos diversos:
crianças, adolescentes, jovens, adultos conforme o
programa decorria e as actividades se sucediam.
A festa do aniversário começou no dia 4 de
dezembro, com a apresentação do livro “No meu
tempo”, que regista o trabalho de parceria entre as
BE do 1º CEB, CLDS+inclusivo, IPSS do Concelho e
ainda avós que se disponibilizaram a colaborar neste
interessante trabalho intergeracional.
À noite, comemorou-se o aniversário nas palavras
da Vice-presidente, Paula Dinis e da Directora do
Agrupamento de Escolas, Anabela Soares e nas
memórias que o documentário sobre o percurso da
Rede de Bibliotecas foi mostrando. O Duo Oblivion
criou um momento musical de alta qualidade que
encantou os presentes.
Por im, como acontece em todos os aniversários,
deram-se os parabéns às Bibliotecas, apagaram-se as
velas e degustou-se o saboroso bolo comemorativo.
Na manhã do dia 5 realizou-se o encontro da

escritora Ana Luísa Pais com os adolescentes que
frequentam o 5º ano do 2º ciclo.
A conversa sobre os problemas que cada vez mais
precocemente preocupam os adolescentes deixou a
assistência rendida à escritora e aos seus livros.
À noite, professores e bibliotecários reuniramse numa Tertúlia para falar sobre o percurso das
Bibliotecas em Arganil: testemunhos, análise e
relexão. Uma conversa em que se falou do passado,
mas onde o presente e o futuro marcaram a noite.
No dia 6, a festa continuou com os encontros
da escritora Alice Cardoso com as crianças que
frequentam o 1º CEB.
Muita alegria, muitas histórias e muitos livros,
durante as oito sessões que decorreram nos dias 6 e
7 de dezembro.
À noite, num ambiente ternurento, as crianças que
frequentam o 3º ano do CEB e a sua professora Eugénia
Salgado, acompanhados dos seus pais, encantaram
com as suas leituras tão bem feitas.
Em seguida os Gorgulhos – Teatro na Serra,
apresentaram a peça A REFORMA DO PAI NATAL

contagiando todos os presentes na alegria que sempre
transmitem nas suas peças.
No dia 7, a Festa terminou com a apresentação do
livro “Contos de Natal” de José Ramos Mendes.Uma
cerimónia repleta de signiicados, na qual o calor da
amizade e do amor marcou as palavras que ao longo
da noite foram sendo ditas pela família e pelos amigos.
Com a presença do Presidente da Câmara Municipal,
Luís Paulo Costa, e da Directora do Agrupamento
de Escolas, Anabela Soares, a apresentação do livro
esteve a cargo do honroso convidado Pedro Pereira
Alves, que falou do livro, do amigo e de vivências que
marcaram a vida de tantos jovens, em tempos difíceis
da nossa história comum.
Seguiram-se leituras do livro pelos netos do
autor, Henrique e Duarte. João Bilha presenteou o
auditório com comoventes leituras de amizade e
reconhecimento. A cerimónia terminou com o Coro
da Paróquia de Arganil que brindou os presentes com
três belas interpretações do seu reportório.

Dia Internacional das Pessoas com Deiciência celebrado com a
APPACDM na Piscina Municipal de Arganil
O dia internacional das pessoas com deiciência, celebrado a 3 de dezembro, é
uma data comemorativa internacional promovida pelas Nações Unidas desde 1992,
com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos concernentes
à deiciência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar
das pessoas. Procura também aumentar a consciência dos benefícios trazidos pela
integração das pessoas com deiciência em cada aspeto da vida política, social,
económica e cultural.
Neste sentido e inserido nas sessões semanais realizadas pela APPACDM de
Arganil na Piscina Municipal de Arganil, o Município proporcionou uma sessão
diferente aos utentes desta instituição, baseada em exercícios de adaptação
ao meio aquático e jogos aquáticos, proporcionando momentos de alegria e
entusiasmo nos participantes, tendo esta sessão sido desenvolvida pela equipa
técnica da Escola Municipal de Natação de Arganil.

I Encontro de Danças Urbanas
na Cerâmica Arganilense
Exposição Coroas de Natal

A exposição Coroas de Natal, integrada no concurso “Coroas de Natal 2018”,
estará patente no Átrio de Exposições Guilherme Filipe da Câmara Municipal de
Arganil, até 06 de Janeiro, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 17h30. A exposição
exibe trabalhos elaborados por munícipes e instituições do Concelho de Arganil.
A intenção desta exposição é sensibilizar a população em geral para as questões
ambientais e incentivar a criatividade e originalidade na construção de uma Coroa
de Natal, recorrendo fundamentalmente à utilização de materiais naturais.

A Cerâmica Arganilense recebeu, no dia 22 de dezembro, o I Encontro de
Danças Urbanas em Arganil, que contou com a participação dos grupos Aventura
to Dance, The Season Flowers, Coja-a-Animar; Golden Stars; SuperBeats Casa do
Povo; Y.O.L.O. Crew e The Boogies, num total de 140 bailarinos em palco.
Organizado pela Associação Juvenil E-Motion e com o apoio deste Município,
esta iniciativa, que teve como principal objetivo promover e desenvolver a dança,
contou ainda com a presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto,
João Paulo Rebelo, da representante do Conselho Diretivo do IPDJ, Sílvia Vermelho
e da Vice-Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Paula Dinis.

Oposição - Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal
de Arganil
Caro(a) Amigo(a),
Começamos por lhe desejar um próspero 2019!
Este será um ano de importantes decisões, tendo
pela frente dois actos eleitorais que serão de capital
relevância para nós, quer como cidadãos europeus
quer como cidadãos portugueses.
A nível europeu, a eleição dos deputados ao
Parlamento Europeu (26 de maio de 2019) será
determinante para o futuro da União Europeia. As
últimas lideranças da Comissão não foram capazes de
lidar com as complexidades e especiicidades do actual
contexto europeu. Um déice de governança permitiu
que se avolumassem os dilemas, como o Brexit, a
crise dos migrantes ou o surgimento/recrudescimento
de movimentos e líderes populistas nos panoramas
governativos de alguns estados membros. Estes
dilemas estão a corroer a Europa e colocam em causa
os mais basilares princípios e valores que estiveram
na génese do Tratado de Roma, que deu origem à
Comunidade Económica Europeia.

A nível nacional, a eleição da Assembleia da
República (6 de outubro de 2019) será igualmente
determinante para a prossecução do trabalho que o
Governo está a realizar em prol de uma sociedade mais
justa e igual. Nestes 3 anos de governação, o Partido
Socialista efectuou a devolução de rendimentos às
famílias, com a eliminação dos cortes nos salários
e pensões, o aumento anual do salário mínimo, a
reposição do pagamento integral dos subsídios de
férias e de Natal ou a actualização anual das reformas e
pensões. Nestes últimos 3 anos foram criados 340.000
novos postos de emprego e o desemprego baixou
de 12,4% para 6,7%. Foram atingidos os déices mais
baixos da nossa história democrática e Portugal saiu
dos procedimentos por déice excessivo. Relançou-se
a economia e defendeu-se o serviço público.

central para o poder local. A Lei n.º 50/2018, estabelece
o quadro da transferência destas competências,
com os respetivos recursos inanceiros, humanos e
patrimoniais. A transferência de competências atinge
as áreas da educação, saúde, ação social, proteção
civil, cultura, património, habitação, áreas protegidas,
transportes e vias de comunicação, estruturas de
atendimento ao cidadão, entre outras. O fundamento
base desta transferência de competências parte de
um bom princípio. Se os executivos que lideram os
Municípios forem conscienciosos e interessados, esta
transferência de competências poderá traduzir-se
numa melhoria signiicativa dos serviços prestados nas
áreas acima referidas. Caso contrário, pode redundar
numa distribuição de mais uns quantos empregos
decorrentes de promessas em altura de eleições, sem
qualquer benefício para o cidadão.

É assim necessário continuar a garantir um rumo
que, por um lado, defenda escrupulosamente os
Estaremos atentos e vigilantes ao que se passará
princípios da construção europeia e, por outro, no nosso concelho.
prossiga um caminho de competência e credibilidade,
continuando a devolver esperança e coniança aos
Cordiais saudações,
portugueses.
Os vereadores do Partido Socialista da Câmara
Municipal de Arganil
Mas 2019 será igualmente o ano em que se
Fernando Vale
registará a transferência de competências do poder
Tyoga Macdonald

Aniversário da Casa da Comarca de Arganil
assinalado com tributo ao regionalismo arganilense

Janeiro
Eventos

04 de Janeiro, 21h30
Cinema “Aquaman”
Auditório da Cerâmica Arganilense
11 de Dezembro a 06 de Janeiro
Exposição “Coroas de Natal”
Átrio de Exposições Guilherme Filipe
06 de Janeiro, 15h00
Bolo Rei Solidário
Rua Oliveira Matos

Foi com o habitual espírito de confraternização e prestando
o mais meritório tributo ao regionalismo arganilense que a
Casa da Comarca de Arganil celebrou o seu 89.º aniversário,
no passado dia 8 de dezembro. O convívio teve lugar na sede
da Casa da Comarca, em Lisboa, e contou com a presença do
Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa,
bem como do presidente da Assembleia Municipal de Arganil,
Ricardo Pereira Alves, e do Presidente da Junta de Freguesia de
Arganil, João Travassos.
O almoço convívio, que reuniu sócios, amigos e uma boa
parte da comunidade arganilense a residir em Lisboa, contou
com a animação do grupo “Sons e Suadelas”, responsável por
transpor para lá das fronteiras da nossa região algumas das
particularidades que melhor deinem a identidade arganilense:
o folclore e a boa disposição das suas gentes.
Congratulando a Casa da Comarca de Arganil por mais um

ano, Luís Paulo Costa dirigiu-se aos seus conterrâneos, muitos
deles em representação de Comissões de Melhoramentos do
concelho de Arganil, para enaltecer o papel prestado pelas
coletividades. “Os tempos mudaram, o papel e o objeto das
comissões de melhoramentos também se alterou, mas, ainda
assim, continuamos a ter parcerias no nosso território que
permitem criar melhores condições para os nossos concidadãos.
Um agradecimento muito vincado a estas comissões pelo papel
que desempenham e muito em particular à Casa da Comarca,
pelo que tem feito em prol do seu concelho”.
A Câmara Municipal aproveita para felicitar publicamente
a Casa da Comarca de Arganil, cuja direção é presidida por
Carlos Manuel Luís, pelos seus 89 anos de vida, destacando o
papel primordial que assume na preservação da identidade
arganilenses e na promoção do nosso património cultural.

Orquestra Comunitária
NÓS 19

Decorreu no dia 2 de dezembro, na Cerâmica Arganilense,
o segundo ensaio da orquestra comunitária “Nós 19”, nascida
da proposta artística do programa “Coimbra Região da Cultura”.
Este projeto musical, orientado pelo Maestro inglês Tim
Steiner, tem como objetivo a junção de pessoas com diferentes
experiências musicais, amadores ou proissionais, oriundos de
cada um dos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra, para a criação de uma música exclusiva para
o seu território.
Estiveram representados neste ensaio os concelhos de
Arganil, Tábua, Góis e Oliveira do Hospital.
Terminados os ensaios, o trabalho desenvolvido será dado
a conhecer ao público num grande espetáculo inal, agendado
para o dia 12 de janeiro de 2019, no Convento de São Francisco,
em Coimbra.

06 de Janeiro, 15h30
Cantares de Natal e Janeiras na
Aldeia
Largo Cónego Manuel Fernandes
Nogueira ou Igreja Matriz de Piódão*
Praça Dr. Luiz da Costa Faria ou
Casa do Povo de Vila Cova de Alva*
08 a 31 de Janeiro
Exposição “Exploradores Serra do
Açor”
Átrio de Exposições Guilherme Filipe
11 de Janeiro, 21h30
Cinema “Engenhos Mortíferos”
Auditório da Cerâmica Arganilense

Fotograias: António Silva

18 de Janeiro, 21h30
Cinema “O Regresso de Mary
Poppins”
Auditório da Cerâmica Arganilense
20 de Janeiro, 16h00
Cinema “Homem-Aranha: No
Universo Aranha”
Auditório da Cerâmica Arganilense
25 de Janeiro, 21h30
Cinema “Creed II”
Auditório da Cerâmica Arganilense
26 de Janeiro, 09h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos
01 de Fevereiro, 21h30
Cinema “Bumblebee”
Auditório da Cerâmica Arganilense

Presidente da Câmara presente no 40.º aniversário
do Grupo Goucam
O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo
Costa, participou nas comemorações do 40.º aniversário do
grupo têxtil Goucam, do qual faz parte a unidade fabril Gouveia &
Castanheira – Indústria e Comércio de Vestuário, Lda., instalada
em Pomares desde 1991. O evento realizou-se no Complexo
Expocenter, em Viseu, no passado dia 22 de dezembro, reunindo
em ambiente natalício colaboradores, parceiros e amigos.
Respondendo de pronto ao honroso convite formulado
pelo líder do Grupo Goucam, José Carlos Castanheira, natural
de Pomares, Luís Paulo Costa aproveitou para congratular
pessoalmente o percurso de sucesso que vem sendo trilhado
desde 1978 e reconhecer, em particular, o expressivo e
primordial papel que a Gouveia & Castanheira Lda. assume na

dinâmica empresarial do concelho de Arganil, em especial na
freguesia de Pomares.
A funcionar há quase três décadas, a fábrica de confeções
de Pomares emprega cerca de 60 funcionárias, airmando-se
como um forte agente de riqueza e gerador de emprego no
concelho, contribuindo para a ixação das camadas mais jovens
da população em diversas freguesias do alto concelho.
Juntaram-se a José Carlos Castanheira e Luís Paulo Costa, ao
centro na fotograia, na festa que assinalou o 40.º aniversário
da Gouveia & Campos, SA., unidade líder do Grupo Goucam,
os Presidentes da Câmara de Nelas, José Borges da Silva, e de
Castelo Branco, Luís Correia, à esquerda e à direita na fotograia,
respetivamente.

*Em caso de condições
meteorológicas adversas

Cantares de Natal e Janeiras na Aldeia aqueceu corações em Benfeita e
Cepos
As freguesias de Benfeita e Cepos acolheram no passado dia 16 de dezembro, partilha entre gerações, neste que foi o primeiro im-de-semana do evento.
a 1.ª edição da iniciativa Cantares de Natal e Janeiras na Aldeia. Levada a cabo
As vozes ainadas da Tuna Popular de Arganil e da Tuna Cantares de Côja,
pelo Município de Arganil, em algumas das freguesias mais distantes da sede de transportaram quem as ouviu para a azáfama dos primeiros dias de janeiro de
concelho, cumpriu-se o prometido ao proporcionar momentos de comunhão e outros tempos, conseguindo aquecer os corações dos presentes.

Município de Arganil aposta na reabilitação e ampliação dos sistemas de
abastecimento de água e saneamento
A Câmara Municipal de Arganil deu início à substituição e execução de um
conjunto de infraestruturas hidráulicas existentes junto à Estrada Nacional 324, no
troço entre Arganil e Côja.
Esta intervenção, que totaliza um investimento de 128.078,71€ por parte
do Município, vem reforçar e complementar os trabalhos de beneiciação da
responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, que se encontram a decorrer
naquela via e que vêm melhorar de forma substancial as condições de circulação e
de segurança de umas das mais movimentadas estradas do concelho.
A empreitada de beneiciação destas infraestruturas, que teve início no dia
20 de dezembro e se prevê que ique concluída em meados de fevereiro, visa
substituir e ampliar as redes de abastecimento de água e saneamento de águas
residuais. De forma concreta, destinam-se à execução de ramais de saneamento
na povoação de Secarias, bem como à substituição de condutas de distribuição de
água em Secarias e Machorro.
O Município de Arganil solicita a melhor compreensão de todos para qualquer
transtorno que desta intervenção possa advir, encontrando-se ao dispor para
minimizar quaisquer perturbações não previstas.

