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Rally de Portugal regressa a Arganil 18 anos depois



Decorreu no dia 22 de Janeiro 
de 2019, no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Arganil, reunião do 
Conselho Local de Ação Social de 
Arganil (CLASA), na qual se destacou 
a apresentação do relatório de 
monitorização do projeto CLDS 3G 
“Arganil + Inclusiva – Um Caminho para 
a Mudança”, que iniciou em novembro 
de 2015 e que agora termina, cumprindo 
3 anos de promoção da inclusão social, 
através de diversas ações executadas 
em parceria e de combate de situações 
críticas de pobreza, especialmente 
infantil e de exclusão social, nos 

territórios vulneráveis, envelhecidos e 
fortemente atingidos por calamidades.

Relembre-se que o CLASA, 
constituído por entidades públicas e 
privadas, com intervenção direta ou 
indiretas na área social, se baseia num 
trabalho em parceria alargada, que 
visa o planeamento estratégico da 
intervenção social local, articulando 
a intervenção dos diferentes agentes 
locais para o desenvolvimento social 
do concelho.

Uma família residente no Pisão 
recebeu, no dia 25 de Janeiro de 2019, 
a chave da sua habitação após ter sido 
brutalmente afetada pelos incêndios, 
que ao consumirem o telhado na 
totalidade deixaram esta família 
literalmente sem tecto.

Num ato simbólico junto da 
residência e, através do empenho e 
solidariedade de várias entidades, 
foram entregues pelo Vereador da Ação 
Social, Luís Almeida, e pela Presidente 
da Sociedade de São Vicente de Paulo 
– Conselho Central de Coimbra, Teresa 
Cunha Matos, as chaves da referida 
habitação que está agora pronta para 
os receber e voltar a ser o seu lar. 
Presentes estiveram também alguns 
técnicos do Município das áreas da 
Ação Social e do Urbanismo, bem como 
o Representante dos Serviços Locais 

da Segurança Social em Arganil e um 
representante da empresa responsável 
pelos trabalhos de reabilitação.

A obra, que ascendeu aos 16.000€, 
foi inanciada pelo Conselho Central 
de Coimbra da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, dentro da qual se 
destaca o importante trabalho da 
Conferência São Vicente de Paulo de 
Arganil, tendo contado ainda com o 
apoio deste Município no que respeita 
à contratação e iscalização e ao apoio 
social. De destacar ainda os apoios da 
União de Freguesias de Coja e Barril de 
Alva e da Associação Juvenil CUME em 
ações várias.

O Município de Arganil deseja as 
maiores felicidades para esta família 
que para além de voltar àquela que é a 
sua casa, volta também a sorrir.

Fora do período crítico e quando o índice de risco de incêndio não seja de 
níveis muito elevado ou máximo, a queima de matos cortados e amontoados e 
qualquer tipo de sobrantes de exploração, bem como a que decorra de exigências 
itossanitárias de cumprimento obrigatório, está sujeita a mera comunicação 
prévia à Câmara Municipal.

Informam-se todos os interessados que a referida comunicação pode ser 
feita para os contactos: 235 200 150 ou gtf@cm-arganil.pt  ou na plataforma do 
ICNF disponível em https://fogos.icnf.pt/queimasqueimadas

Reunião do Conselho Local de Ação Social de Arganil

Família do Pisão recebe chave da habitação que viu delagrada pelos 
incêndios

Queima de sobrantes – 
Procedimento de comunicação 
obrigatória

Os proprietários, arrendatários ou usufrutuários que possuam terrenos junto 
a ediicações e aglomerados populacionais, inseridos em espaços rurais, são 
obrigados a proceder à limpeza da vegetação numa faixa de 50 metros à volta 
das mesmas, ou 100 metros no caso de aglomerados populacionais. Esta limpeza 
que deve ser realizada de acordo com o esquema abaixo, deve ser executada até 
dia 15 de março, sob pena de contraordenação punível com coima, para além 
de poder resultar na obrigatoriedade de garantir o acesso à propriedade para a 
realização da limpeza e pagamento de todas e quaisquer despesas resultantes 
desses trabalhos.

Caso a sua propriedade abranja arvoredo classiicado de interesse público, 
zonas de proteção a edifícios e monumentos nacionais, manchas de arvoredo 
com especial valor patrimonial ou paisagístico ou manchas de arvoredo e outra 
vegetação protegida no âmbito da conservação da natureza e biodiversidade e 
se, pretender que esta seja avaliada para implementação de critérios especíicos 
de gestão de combustíveis, pode enviar, até 15 de fevereiro, esse pedido para o 
Presidente da Comissão Municipal de Defesa da Floresta. 

Para mais informações contacte o Município de Arganil.

Limpeza de Terrenos: Faixas de 
gestão de combustíveis



Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,

Foram largos anos de luta, de forte perseverança e de muito acreditar até podermos anunciar, inalmente, o regresso do Rally a Arganil. Este Boletim de 
fevereiro de 2019 ajudará a imortalizar a viagem que guiou do passado até ao presente (com os olhos postos no futuro) a modalidade que apaixonou, arrebatou 
e tantos aicionados atraiu até ao nosso concelho entre 1967 e 2001. O genuíno orgulho que sinto - que sentimos - só pode ser, por isso, proporcional à ânsia 
de ver escrita, com a emoção de sempre, mais uma página dourada na história do nosso Rally. Damos as boas-vindas ao World Rally Championship e abrimos 
as portas do concelho ao mundo com esta segura, mas espetacular, manobra de promoção e projeção do nosso território. Que todos os caminhos, todos os 
troços e todos os atalhos venham efetivamente dar a Arganil no dia 31 de maio.

 
As próximas páginas colocam, ainda, em destaque o projeto CLDS 3G Arganil + Inclusiva, que chega ao im após três anos de desenvolvimento de um 

plano de ação integrado e centrado nas pessoas. Um projeto de excelência, pelos resultados que alcançou e pela entrega e paixão com que foi conduzido e 
implementado no nosso território, pelas mãos (e pelo coração) da sua coordenadora, Elisabete Simões, e de uma equipa absolutamente capaz e empenhada. 
Um exemplo ao qual não deixaremos de dar continuidade, com a aposta na quarta geração do Programa CLDS, já a partir deste ano.

A Mata da Margaraça contou, no passado dia 
18 de janeiro, com a visita da Secretária de Estado 
do Ordenamento do Território e da Conservação 
da Natureza, Célia Ramos, recebida no Centro de 
Interpretação pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Luís Paulo Costa, pela Vereadora do Ambiente 
e da Floresta, Érica Castanheira, pelo interlocutor 
do ICNF na Paisagem Protegida da Serra do Açor, 
João Boléo, pelo Presidente de Junta de Freguesia da 
Benfeita, José Pinheiro, pelo Presidente da Comissão 
de Melhoramentos dos Pardieiros, Tiago Fernandes, 
pelo Presidente da Fundação Fausto Dias, Sérgio 
Fonseca, e pela Diretora do Agrupamento de Escolas 
de Arganil, Anabela Soares.

Nesta que é a sua segunda visita em menos de 
um ano à freguesia da Benfeita, a Secretária de 

Estado anunciou que a área da Paisagem Protegida 
da Serra do Açor vai ser alvo de um investimento de 
600 mil euros, nos próximos três anos. O projeto de 
intervenção, recentemente aprovado pelo Governo, 
prevê a conservação, sensibilização e valorização da 
natureza na Mata da Margaraça, fortemente afetada 
pelo incêndio de outubro de 2017.

Este projeto, avançou Célia Ramos, vai ser 
implementado por uma equipa constituída por 
elementos do corpo nacional de agentes lorestais, 
que permanecerá durante todo o ano na Mata da 
Margaraça, sob orientação do Instituto de Conservação 
da Natureza e Florestas.

A Secretária de Estado anunciou igualmente que a 
Paisagem Protegida da Serra do Açor será uma das duas 
áreas piloto onde em 2019 serão implementadas as 

intervenções no âmbito dos Instrumentos Económicos 
para a Conservação da Biodiversidade e Remuneração 
dos Serviços dos Ecossistemas.

A presença da Secretária de Estado, que na sua 
última visita à Mata, em março do ano passado, 
prometeu que regressaria quando as primeiras 
árvores começassem a rebentar, foi motivada 
pelo empenhado e notável trabalho que tem sido 
desenvolvido pelos alunos do concelho, no âmbito do 
Programa Exploradores, projeto pioneiro promovido 
pela Câmara Municipal de Arganil, em parceria com 
o Agrupamento de Escolas, Junta de Freguesia da 
Benfeita, o ICNF e Escola Superior Agrária de Coimbra 
(ESAC).

Secretária de Estado anuncia investimento de 600 mil euros para a Mata 
da Margaraça



Um dia depois da apresentação oicial, em Lisboa, 
o Programa Rally de Portugal 2019 foi apresentado no 
Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra.

A sessão contou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, 

do Vereador Luís Miguel Almeida e do Presidente da 
Assembleia Municipal de Arganil, Ricardo Pereira Alves.

Na sua intervenção, Luís Paulo Costa realçou a 
importância do regresso do Rally de Portugal a Arganil, 
não só no aspeto desportivo, mas principalmente 

na importância económica que o evento tem para o 
Concelho de Arganil, bem como no impacto que tem 
para o Turismo  da Região.

É a notícia por que todos os aicionados do desporto automóvel aguardavam 
há quase duas décadas: Arganil volta a receber o Rally de Portugal pela primeira 
vez desde 2001. O anúncio oicial foi feito no dia 28 de janeiro, durante a sessão 
de apresentação da 53.ª edição da prova portuguesa do Mundial de Rallies, que 
decorreu na sede do Automóvel Clube de Portugal, em Lisboa, na presença do 
presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, dos presidentes das 
Câmaras da Lousã e de Góis, Luís Antunes e Lurdes Castanheira, respetivamente, 
do Vice-Presidente da Câmara de Coimbra, Carlos Cidade, e do presidente da 
Região de Turismo do Centro, Pedro Machado.

O regresso da prova do World Rally Championship (WRC) à eterna Capital do 
Rally e aos míticos troços do Serra do Açor vai acontecer no dia 31 de maio deste 
ano, sexta-feira, na primeira etapa da prova, que tem início um dia antes, em 
Coimbra, e que se estende por mais duas etapas, terminando no dia 2 de junho.

Depois de 18 anos de hiato, o frenético e potente som dos motores, que 
continuaram no imaginário dos aicionados do Rally e que certamente os guiará 
pelas lendárias e memoráveis passagens pelo concelho, fazem-se ouvir na Serra do 
Açor. Os pilotos fazem-se à estrada a partir da mítica Casa do PPD, imortalizada nos 
road book da prova, seguindo pela zona do Sardal, Pai das Donas e Esculca, antes 
de chegarem à meta, no Alqueve. 

O passado e o presente encontram-se naquele que foi, continuamente, o 
palco de épicos e decisivos duelos, depois de um longo e sinuoso, mas sobretudo, 
compensador caminho percorrido pelo Município de Arganil. As insistentes 
reivindicações, as incansáveis negociações e, sobretudo, a forte pretensão de dar 
seguimento à manifesta vontade dos adeptos de verem regressar a prova onde 
sempre pertenceu conduziram até à meta um árduo processo liderado por Luís 
Paulo Costa, devidamente apoiado pelas autarquias de Coimbra, Lousã e Góis.

Só poderia ser, por isso, com um enorme orgulho e desmedido entusiasmo que 

Arganil se prepara para voltara a receber a prova que entre 1967 e 2001 cativou e 
apaixonou os arganilenses e trouxe à nossa serra milhares de adeptos nacionais e 
internacionais, ano após ano.

Está de volta a emoção do Rally, estão de volta os troços de piso demolidor, 
a temível ronda de Arganil, o palco de derradeiros duelos entre pilotos, que tão 
desportivamente decisivos se tornaram na prova. Está de volta o tão aguardado 
pretexto para voltarmos a evocar o título de que tanto nos orgulhamos: Arganil, a 
Capital do Rally.

Rally de Portugal regressa a Arganil 18 anos depois

Apresentação do programa do Rally de Portugal na Câmara 
Municipal de Coimbra



O projeto CLDS 3G Arganil + Inclusiva: Um caminho 
para a mudança, chega ao im, mas não ica por aqui.

No dia 24 de janeiro, em sessão pública na Cerâmica 
Arganilense fez-se, com a pretensão de assinalar o 
seu término, um balanço de 36 meses de trabalho 
em prol da comunidade, no qual muitos foram os 
agentes que direta ou indiretamente cooperaram 
para efetivamente traçar um caminho de mudança no 
concelho de Arganil. E reconhecidamente izeram-no. 
Através das mais de 40 atividades nos diferentes eixos 
que o norteavam nas áreas do Emprego, Formação 
e Qualiicação, na Intervenção Familiar e Parental, 
preventiva da Pobreza Infantil e na Capacitação da 
Comunidade e das Instituições.

Entre as intervenções de representantes das 
entidades executoras do CLDS, nomeadamente da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Cova do Alva, 
da Associação Passo a Passo e do Centro Social e 
Paroquial do Sarzedo, Luís Paulo Costa, Presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, considerando que 
“muito ainda há por desenvolver”, aproveitou esta 
sessão de encerramento para deixar boas notícias 
anunciando mesmo que “a Segurança Social dirigiu o 
convite ao município para uma quarta geração, convite 
que foi aceite”, acabando ainda por revelar que serão 

mantidas as instituições constantes na parceria deste 
projeto que agora encerra. A entidade promotora, 
nomeada na última Reunião de Câmara e anunciada 
nesta sessão será assim e, novamente, o Centro Social 
e Paroquial de Coja.

Congratulando-se e enaltecendo o trabalho 
desenvolvido tanto pelas instituições envolvidas como 
pela coordenação técnica na pessoa da Dra. Elisabete 
Oliveira, assegurou que na 4ª geração deste projeto 
“não deixaremos de dar continuidade ao trabalho que 
foi desenvolvido, fazendo apostas no que se entende 
mais determinante para o nosso território”.

O Padre Daniel Rodrigues, presidente de direção 
do Centro Social e Paroquial de Coja, reiterando as 
palavras de Luis Paulo Costa, concordou que muito 
caminho há ainda para percorrer, sublinhando, que “só 
o conseguiremos percorrer se continuarmos a fazer o 
que este CLDS tem feito, se continuarmos a fazer este 
caminho todos juntos”. Terminaria agradecendo o 
envolvimento de todos, dando os parabéns à equipa 
técnica que “foi envolvendo as várias instituições do 
concelho e os beneiciários do projeto, dando lugar a 
cada um, independentemente da sua condição social”.

As intervenções terminariam com as palavras de 
Ana Carvalho, em representação do Centro Distrital 

da Segurança Social de Coimbra, que reconheceu o 
esforço, empenho e dedicação ao projeto por parte 
de toda a equipa “ao longo destes 36 meses nas 40 
atividades desenvolvidas”, reconhecendo ainda que 
“na sua generalidade, foram cumpridas com uma 
taxa de execução considerada elevada em todos os 
seus eixos”. Ana Carvalho concluiria deixando o apelo 
à equipa e parceiros para que “prossigam o vosso 
trabalho, procurando atingir níveis cada vez mais 
elevados de excelência nas funções que venham a 
desempenhar”.

Nem só de palavras se fez esta sessão, as imagens 
foram muitas e as recordações também. Preparado 
estava um vídeo com um apanhado das iniciativas 
desenvolvidas que falando por si, retrataram toda 
a articulação e trabalho desenvolvido. Após o 
visionamento deste vídeo a equipa técnica reuniu-
se no palco, cabendo a Elisabete Oliveira encerrar 
a sessão com palavras de agradecimento a todos os 
envolvidos, congratulando-se pelo verdadeiro trabalho 
de parceria, sublinhando que “o mais importante foram 
as pessoas que nos acompanharam e que aceitaram o 
desaio de viajar connosco nestes três anos”.

Termina o projeto CLDS 3G Arganil + Inclusiva: Um caminho para a mudança

ARGANIL
Sexta, 31 de maio

PE3 - Arganil 1 - 14,44 km - 11:20

PE6 - Arganil 2 - 14,44 km - 15:23



Obras a decorrer no Concelho de Arganil

Fazendo parte do investimento da Águas do Centro Litoral, o novo reservatório de 
água de Arganil, com a capacidade de 1000 m3, encontra-se num avançado estado 
de construção 

O novo reservatório de água de Bufalhão, tem a capacidade de 80 m3, sendo o 
resultado de um investimento camarário na ordem dos 121.000,00€.

A Câmara Municipal de Arganil está a reabilitar e beneiciar a Capela de S. Pedro - 
Arganil, uma obra com o investimento de aproximadamente 150 mil euros.

Decorrem as obras de beneiciação da EN 342, entre Arganil e Côja, tratando-se de 
uma intervenção da Infraestruturas de Portugal.

O investimento de aproximadamente 3 milhões de euros na nova Estação de 
Tratamento de Água de Alagoa encontra-se em andamento. Esta intervenção por 
parte da Águas do Centro Litoral irá abastecer os munícipes do sistema de Alagoa 
e também os do Sistema do Feijoal. 

A nova Estação de Tratamento de Águas Residuais de Relvinha representa um 
investimento camarário superior a 1 milhão de euros.

Beneiciação da 
EN 342

Nova Estação de Tratamento de Águas 
Residuais de Relvinha

Capela de S. Pedro,
Arganil

Novo Reservatório de Água 
de Bufalhão

Nova Estação de Tratamento de 
Água de Alagoa

Nova Reservatório de 
Água de Arganil



Manutenção de 
Caminhos Florestais

Reparação de galeria de ribeira no 
Largo do Soito da Ruiva

Reparação de saneamento 
em Porto Silvado

Intervenções em infraestruturas 
hidráulicas na EN 342

Desassoreamento da 
Foz da Ribeira da Mata

Reparação de muros de suporte a 
estrada em Pomares

Através de administração direta, a Câmara Municipal de Arganil tem vindo a 
realizar a limpeza e manutenção de caminhos lorestais em todo o Concelho.

Os serviços camarários executaram a reparação da galeria da ribeira que passa 
no Largo do Soito da Ruiva, que havia ruído. 

A Câmara Municipal procedeu à reparação da travessia do saneamento na ribeira 
de Porto Silvado, que havia sido daniicada por enxurradas .

A Câmara Municipal de Arganil está a proceder à execução de ramais de 
saneamento doméstico e remodelação da rede de abastecimento de água 
entre Secarias e Medas (Côja), de modo a prevenir intervenções posteriores à 
pavimentação.

A Câmara Municipal executou o desassoreamento da Foz da Ribeira da Mata, em 
Côja, permitindo um maior luxo do caudal daquela ribeira.

Por forma a impedir o aluimento de terras de suporte a estrada em Pomares 
e garantindo uma maior segurança aos seus utilizadores, a Câmara Municipal 
procedeu, por administração direta, à reparação de muros de suporte a referida 
via de circulação.



Encontro Anual de Idosos na Biblioteca Municipal

O Auditório da Biblioteca Municipal encheu-se de 
pessoas que vieram de 10 Lares e Centros de Dia do 
Concelho para confraternizar à volta das leituras, das 
canções e da música.

Num ambiente de grande cumplicidade, cada 
Instituição foi dando o seu contributo para a festa. 
Santa Casa da Misericórdia de Arganil representada 
pelo Lar de Arganil e pelo Centro de Dia de Secarias, 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Cova, Cáritas 
Diocesana, que representa os Lares e Centros de 
Dia de Pombeiro da Beira / S. Martinho da Cortiça e 

Pomares; Centro Social e Paroquial de Sarzedo, Centro 
Social e Paroquial de Côja; Associação Humanitária de 
Barril do Alva; Centro Social da Freguesia de Cepos e 
Assistência Folquense.

Esteve presente a Vice-presidente, Paula Dinis, 
que saudou e agradeceu a presença de todos. Referiu 
com apreço o trabalho desenvolvido ao longo dos 
anos pela Biblioteca Municipal, nesta parceria com as 
Instituições de Solidariedade Social.

O Técnico Jorge Abílio, que monitoriza este serviço 
junto dos utentes das IPSS, referiu o seu contentamento 

por todos terem respondido airmativamente ao 
convite, inclusive aqueles que iniciaram recentemente 
esta parceria.

Margarida Fróis, Coordenadora da Biblioteca 
Municipal, apresentou o Blogue “Leitura das Memórias”, 
que pretende divulgar a recolha de memórias feita 
junto dos idosos em vários formatos: texto, fotograia 
e vídeo. Durante o mês de fevereiro, o blogue será 
explorado em cada Instituição visitada.

Inauguração da exposição “Visões - o interior do olho humano”

Decorreu no passado dia 1 de fevereiro, no espaço 
Multiusos da Cerâmica Arganilense, a inauguração 
da exposição “Visões - o interior do olho humano”, 
da responsabilidade técnica e cientíica do Centro 
Cirúrgico de Coimbra.

Patente neste espaço, até ao dia 25 de março, 
poderá ser visitada de segunda a sábado, entre as 
14h00 e as 18h00.

Uma pequena mostra desta mesma exposição 
poderá ainda ser visitada, no Átrio de exposições 
Guilherme Filipe, no horário regular de funcionamento 
dos serviços, entre as 9h00 e 17h30.

Na inauguração estiveram presentes, o Presidente 

da Câmara, Luís Paulo Costa, a Vice-presidente, Paula 
Dinis, e o Vereador, Luís Almeida.

A apresentação da exposição foi assegurada 
pelo conceituado, médico oftalmologista António 
Travassos, acompanhado pela sua equipa técnica que, 
foto a foto, transmitiu as visões registadas e captadas 
pelo equipamento de diagnóstico do Centro Cirúrgico 
de Coimbra.

De um total de três milhões de fotograias, foram 
escolhidas 49 que contam uma “história” e remetem 
para o invulgar, o insólito ou mesmo para o dia-a-
dia. Razão porque o “Jarro” pode ser uma lor, mas 
também a imagem de um descolamento parcial da 

retina, ou a “Lula Gigante”, que pode ser uma espécie 
marinha ou uma imagem do interior do olho de um 
bebé prematuro, entre outros exemplos.

 Imagens que revelam também o estilo de vida e 
doenças hereditárias de cada um, assim como as lesões 
que tiveram de enfrentar e que estão devidamente 
documentadas no catálogo da exposição.

Esta exposição é, por excelência, um instrumento 
de comunicação inovador entre ciência e arte, que 
reúne um leque de fotograias reais, captadas no 
interior do olho humano registando momentos que 
estão para além daquilo que o olho humano é capaz 
de alcançar, como disse António Travassos.



Realizou-se no dia 11 de Janeiro pelas 19h00, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, a sessão pública de sorteio “Este Natal Escolha o Comércio Local”, que 
compreendia a atribuição dos prémios oferecidos pelo Município de Arganil e por 
alguns estabelecimentos comerciais aderentes à iniciativa, num total de 38 prémios.

Estiveram presentes na sessão a Vice-Presidente Paula Dinis e os vereadores 
Érica Castanheira e Luís Almeida, responsáveis por retirar aleatoriamente os 
cupões premiados.

Foram cerca de 67.000 os cupões a sorteio, provenientes dos 74 estabelecimentos 
comerciais aderentes do Concelho de Arganil, das freguesias de Arganil, Côja, 
Sarzedo, Piódão, Pomares, Pombeiro da Beira e São Martinho da Cortiça, tendo 
sido mais uma vez demonstrado o reconhecimento que os estabelecimentos 
comerciais atribuem a esta iniciativa, que através do incentivo à realização de 
compras no comércio local visa concorrer para uma maior dinamização do mesmo.

Benfeita, Cepos, Piódão, Pomares, Pombeiro da Beira e Vila Cova de Alva foram 
palco da 1.ª edição dos Cantares de Natal e Janeiras na Aldeia. Levada a cabo 
pelo Município de Arganil, em algumas das freguesias mais distantes da sede de 
concelho, cumpriu-se o prometido ao proporcionar momentos de comunhão e 
partilha entre gerações, neste que foi o primeiro im-de-semana do evento.

Após exposição no Átrio de 
Exposições Guilherme Filipe, entre os 
dias 10 de Dezembro e 6 de Janeiro, 
estão encontrados os vencedores 
do Concurso de Coroas de Natal, 
dinamizado por este Município e que 
pretendia incentivar a criatividade da 
população para a construção de um 
símbolo associado à quadra natalícia.

Num total de 19 trabalhos a 
concurso decidiu o júri, constituído 
por um representante da Câmara 
Municipal, um representante do 
Agrupamento de Escolas de Arganil 
e um representante da comunidade, 
eleger as seguintes Coroas:

1º Prémio: “Da Natureza se faz 
Beleza” – Assistência Folquense

2º Prémio: “Traços do Açor” – 
Cláudia Fontinha Gomes

3º Prémio: “Laranjal” – Palmira da 
Costa Marques

Relembra-se que os prémios a 
concurso eram respetivamente:

1º Classiicado – Um vale de 
compras no comércio local, no valor 
de 200,00€;

2º Classiicado – Um vale de 
compras no comércio local, no valor 
de 100,00€;

3º Classiicado – Um vale de 
compras no comércio local, no valor 
de 75,00€

A todos os participantes, o Município 
de Arganil endereça os mais sinceros 
parabéns agradecendo a todos o 
genuíno empenho e compromisso 
na elaboração das suas peças, que 
tanta vida e cor trouxeram ao Átrio de 
Exposições Guilherme Filipe.

Sorteio de Vales de Compras “Este Natal Escolha 
o Comércio Local”

Cantares de Natal e Janeiras na Aldeia

Concurso de Coroas de Natal – Resultados

Estão encontrados os vencedores do Concurso Menu de Natal, integrado na 
iniciativa “Este Natal, Escolha o Comércio Local”, que este ano e pela primeira vez, 
premiou as iguarias confecionadas nos restaurantes e pastelarias do concelho.

Após avaliação do júri, que provou todas as iguarias a concurso, sagrou-
se vencedor na categoria de prato principal, o delicioso Polvo à Lagareiro do 
restaurante “O Lagar” em Coja. A melhor sobremesa foi para o júri confecionada 
no restaurante “O Príncipe do Alva”, também em Coja, que apresentou Tigelada à 
Moda da Judite.

Destacam-se as menções honrosas pela Inovação atribuídas ao “D’aqui e 
D’acolá” com o seu Brigadeiro de Bucho com Molho Agridoce de Mel, Castanhas e 
Passas, e ao “O Pão Quente”, com a sobremesa Sonhos Recheados e Regados com 
Licor, cuja apresentação lhe vale ainda a Menção Honrosa pelo Empratamento.

Os vencedores da primeira edição do Concurso Menu de Natal, que supunha a 
dinamização da gastronomia do concelho através da apresentação de um menu 
que perpetuasse o espírito de partilha e convívio associados à quadra natalícia, 
ganham um prémio no valor de 250,00€ cada um.

Vencedores do Concurso “Menu de Natal”

Pelo 2º ano consecutivo, o Município de Arganil levou a cabo mais uma edição 
do Concurso de Montras de Natal, inserido na iniciativa “Este Natal, Escolha o 
Comércio Local”,  que não só pretendeu incentivar a realização de compras no 
comércio local, concorrendo para uma maior dinamização do mesmo, como 
sensibilizar a comunidade local para uma tradição cultural típica desta época 
festiva, estimulando o espírito criativo dos comerciantes.

Num total de 24 montras inscritas, o júri deste concurso premiou as 3 
melhores montras, de acordo com os critérios Originalidade e Criatividade, 
Integração do produto da loja no comércio local, Cores e materiais utilizados e 
Estética do Conjunto, sendo elas:

1º Argocoja (Coja) *
2º Atelier do Piano (Arganil) **
3º Leitaria Progresso (Arganil) ***
* Prémio: Estadia de uma noite para duas pessoas em regime de pensão 

completa numa unidade de alojamento do concelho de Arganil (valor equivalente 
a 300€)

** Prémio: Estadia de uma noite para duas pessoas em unidade de 
alojamento do concelho de Arganil (valor equivalente a 200€)

*** Prémio: Cabaz de produtos regionais (valor equivalente a 100€)

Concurso de Montras de Natal 2018 – Lista de 
Premiados



Oposição -  Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil
Caro(a) Amigo(a),
No próximo mês de Abril comemorar-se-ão os 45 anos 

do 25 de Abril, dia que marca e celebra o im do regime 
despótico que governou Portugal durante 48 anos sob 
um céu de chumbo, boca amordaçada e mãos atadas.

Considerar-se-ia que o período pós-ditadura fosse de 
gratidão, reconhecimento e homenagem aos inúmeros 
cidadãos que foram vítimas do Estado Novo. Cidadãos 
que por sonharem e defenderem um Portugal livre e 
progressista foram assassinados, presos e torturados, 
demitidos, deportados e humilhados. 

Considerar-se-ia que este período fosse o de repúdio 
à ditadura e áqueles, que em seu nome, praticaram, 
suportaram e sancionaram os actos mais hediondos, 
profanando o maior progresso do mundo contemporâneo: 
a LIBERDADE, consagarada na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos. Esta declaração, adotada e 
proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas 
na sua Resolução 217A(III) de 10 de Dezembro de 1948, 
refere no seu Artigo 1.º “Todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de 
razão e de consciência, devem agir uns para com os 
outros em espírito de fraternidade”.

De forma obscena, os dirigentes autárquicos do 
nosso concelho estão a inverter esta lógica. Venderam 
a dignidade, o respeito e a verticalidade por um favor 
obscuro ou por  condescendência a alguém em concreto. 
Referimo-nos especiicamente à atribuição do nome de 
Alfredo dos Santos Junior a uma rua em Côja. 

A ligação de Santos Junior a Côja, não foi muito 
longa. As referências ao seu nome no jornal “A Comarca 
de Arganil” são escassas e o seu curriculum enquanto 
deputado da União Nacional no Parlamento não faz 
qualquer referência à sua passagem por Côja. Alfredo dos 
Santos Junior era um ultra do regime e foi o responsável 
pela implementação da Legião Portuguesa no concelho 
de Arganil. Foi igualmente responsável por denúncias que 
levaram à prisão de alguns cojenses pela PIDE, a polícia 
política do regime. Há descendentes das suas vítimas que 
o podem testemunhar.

De Côja foi para Gouveia, onde abandonou a medicina 
para se dedicar em exclusivo à política. Teve uma ascenção 

fulgurante, com o seu zénite como Ministro do Interior 
(1961-1968). O período em que Santos Junior ocupa este 
cargo, coincide com o reforço da ação repressiva da PIDE, 
que estava sob sua tutela: perseguições, prisões, torturas, 
deportações, assassinatos.

De entre os assassanitos cometidos no período em 
que Santos Junior foi Ministro do Interior, destaca-se o do 
General Humberto Delgado, em 1965, igura mais alta da 
oposição ao regime. 

Esta pequena clariicação acerca do nome em causa 
não espelha minimamente a dimensão das atrocidades 
cometidas. 

O processo de atribuição do nome da rua a Alfredo 
dos Santos Junior iniciou-se em 2013 e foi ardilosamente 
camulado para poder passar sem contestação. Assim, foi 
andando incógnito no molho de 61 nomes de arruamentos 
que a Freguesia de Côja propôs em 2013, através de uma 
sucessão de 4 reuniões que os ratiicaram. Nessa altura, 
a Junta de Freguesia de Côja era liderada por João Manuel 
Oliveira, que tinha ligações muito próximas a Alfredo dos 
Santos Junior.

Desde Janeiro de 2017, momento em que a Rua do 
Pimenta passou efetivamente a designar-se Rua Dr. 
Alfredo dos Santos Junior, que o Partido Socialista tem 
vindo a lutar pela alteração do nome daquela Rua, quer 
nas reuniões de Assembleia e Câmara Municipal, quer 
nas reuniões da Assembleia de Freguesia. 

Em 26 de Abril de 2017, a Assembleia da União de 
Freguesias de Côja e Barril de Alva, presidida por Rui 
Dias, por proposta do executivo, liderado por Luís Moura, 
aprovou por unanimidade a reposição do topónimo 
“Rua do Pimenta”. Essa Ata foi enviada para a Câmara 
Municipal de Arganil em 2 de Maio de 2017, para que a 
Câmara desse sequência à deliberação da Assembleia de 
Freguesia. O destino foi o fundo da gaveta.

O Partido Socialista não permitiu que esta deliberação 
fosse esquecida. Quando tomámos posse como 
vereadores da Câmara Municipal de Arganil abordámos 
várias vezes esta questão e exigimos explicações ao 
Presidente da Câmara (05/06/2018, 16/10/2018 e 
15/01/2019).

Temos a clara noção de que o destino  pretendido para 

este processo eram as catacumbas do esquecimento. 
Mas não o permitimos! As respostas do Presidente da 
Câmara passaram do desconhecimento (05/06/2018), 
à averiguação (16/10/2018) e, pasme-se, à aclaração/
conirmação (15/01/2019) da deliberação da Assembleia 
da União de Freguesias de Côja e Barril de Alva de 26 
de Abril de 2017, com a justiicação de o atual executivo 
desta União de Freguesias não ser o mesmo.

Questionámos o Presidente da Câmara quanto à 
sua coerência para com o procedimento de aclaração/
conirmação em outras deliberações tomadas por 
executivos que não se mantinham. Empertigou-se e não 
respondeu...

Mais uma vez a solução do presidente da câmara 
foi um subterfúgio para tentar adiar ou mesmo anular 
a decisão da reposição do topónimo Rua do Pimenta e 
perpetuar o nome de Alfredo dos Santos Junior. A intenção 
do pedido de aclaração/veriicação ao atual executivo 
da União de Freguesias de Côja e Barril de Alva é muito 
evidente e bastante fácil de perceber: o atual Presidente 
da Assembleia da União de Freguesias de Côja e Barril de 
Alva foi o mesmo que iniciou o processo de atribuição do 
nome de Alfredo dos Santos Júnior quando ocupava o 
lugar de Presidente da Junta de Freguesia de Côja.

Airmamos o nosso repúdio ao branquaeamento da 
história e à reabilitação de um nome que é signiicado 
de opressão e totalitarismo. Respeitamos, honramos 
e digniicamos todos os que foram vítimas da sua ação 
política. Continuaremos a batermo-nos, sempre, pelos 
valores democráticos que devem reger os destinos da 
Humanidade.

Há favores ou condescendências que em nada 
digniicam o lugar que se ocupa, que desonram a 
democracia, que envergonham o concelho de Arganil e 
que desconsideram Côja, enquanto terra de Liberdade.

Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara 

Muncipal de Arganil
Fernando Vale 
Tyoga Macdonald

No dia 23 de Janeiro, a Piscina Municipal 
de Arganil foi palco do 1º Encontro de 
Natação do Desporto Escolar, que colocou 
em competição os Agrupamentos de 
Escolas de Arganil, Tábua e Oliveira do 
Hospital.

Este Encontro icou marcado 
pelo entusiasmo dos nadadores, que 
procuraram dar o seu melhor em 
representação da sua Escola.

Os Torneios de Natação do Desporto 
Escolar encontram-se ainda na primeira 
fase competitiva, que se divide em 
três Encontros, tendo todos eles lugar 
na Piscina Municipal de Arganil. Desta 
primeira fase sairá o apuramento para a 
Final Distrital.

Os 2º e 3º Encontros realizam-se, 
respectivamente, nos dia 20 de Fevereiro 

e 13 de Março.
De destacar o facto da Piscina Municipal 

de Arganil, depois de selecionada para 
acolher a Final Distrital de Natação do 
Desporto Escolar no escalão Infantis, ter 
sido este ano selecionada para acolher 
a Final Distrital de Natação do Desporto 
Escolar nos Escalões Iniciados, Juvenis e 
Juniores, fruto de um esforço conjunto 
do Município de Arganil e Agrupamento 
de Escolas de Arganil para que esta inal 
fosse uma realidade. O facto desta inal vir 
para Arganil foi também o reconhecimento 
pela Coordenação do Desporto Escolar 
do Distrito de Coimbra relativamente 
à qualidade do trabalho que tem sido 
desenvolvido na modalidade natação em 
Arganil.

Piscina Municipal de Arganil 
acolheu Torneio de Natação do 
Desporto Escolar

Parlamento dos Jovens: Deputada 
Fátima Ramos participa na Sessão 
Escolar

A Sessão Escolar prevista no projeto “Parlamento dos Jovens”, que decorreu no dia 
14 de janeiro, no Auditório da Escola Básica do 2º e 3º Ciclos de Arganil, contou, este ano, 
com a presença da Deputada Fátima Ramos que, numa representação da Assembleia 
da República, participou no debate que integrava a sessão.

No debate, direcionado aos alunos dos Ensinos Básico e Secundário e, no qual 
estiveram também presentes a Diretora do Agrupamento de Escolas, Anabela Soares 
e o Vereador da Educação, Luís Almeida, deu-se especial enfoque à problemática 
das Alterações Climáticas, tema cada vez mais evidente e preocupante, através das 
abordagens: “Alterações Climáticas – Salvar os Oceanos” e “Alterações Climáticas – 
Reverter o Aquecimento Global”.

A motivação e envolvimento dos alunos foi notória, através da demonstração de 
ideias e projetos a implementar, para o bem-estar da população do concelho e sucesso 
do país.



Este Programa de educação e sensibilização 
ambiental direcionado para a comunidade escolar e 
para a população do Concelho de Arganil decorreu 
em 2018 e tem como principais objetivos promover 
a participação ativa dos alunos e da comunidade em 
geral na valorização do território, consciencializar 
para a preservação e valorização sustentável dos 
recursos naturais e ambientais do concelho e 
fomentar o gosto pela nossa terra e pelas suas 
gentes.

A 1ª Edição do Programa Exploradores 
“Exploradores@PPSerraAçor “, promovido pela 
Câmara Municipal de Arganil, em parceria com o 
Agrupamento de Escolas de Arganil (AEA), a Junta de 
Freguesia da Benfeita, o Instituto de Conservação 
da Natureza e Florestas (ICNF) e a Escola Superior 
Agrária de Coimbra (ESAC), consistiu na realização de 
uma Semana de campo com 5 alunos do 10.º e 11.º 
anos da Escola Secundária de Arganil, na freguesia 
da Benfeita e na área de Paisagem Protegida da 
Serra do Açor.

Esta exposição incluiu pósteres e fotograias 
captadas durante a aventura dos jovens exploradores 
durante essa Semana de Campo. A exposição revela 
a riqueza, a diversidade e a beleza das paisagens da 
Serra do Açor e é resultado das diversas atividades 
desenvolvidas pelos alunos na semana de campo, 
nomeadamente, recuperação das áreas ardidas 
pelo incêndio de outubro de 2017, controlo de 
espécies invasoras, visitas guiadas, aprendizagem 
de construção de casinhas de xisto e colheres de 
pau e, ainda, fotograia noturna e cinema ao ar livre. 
A Semana encerrou com os jovens exploradores a 
atreverem-se pelo estimulante mundo laboratorial, 
na Escola Superior Agrária, em Coimbra. Depois de 
recolhidas amostras de solo e de água, no Bosque 
existente nas imediações daquela escola, os alunos 
vestiram a bata branca e calçaram as luvas para 
descobrir o que compõe os elementos básicos da 
natureza.

O Município de Arganil pretende dar continuidade 
a este projeto com a realização da 2.ª Edição do 
Programa Exploradores já em 2019.

Fevereiro

Eventos

01 de Fevereiro a 25 de Março
Exposição de Fotograia: 
“Visões, o interior do olho 
humano”
Multiusos da Cerâmica 
Arganilense (seg. a sex: 
14h00 às 18h00, sáb.: 10h00 - 
13h00) e Átrio de Exposições 
Guilherme Filipe (seg. a sex.: 
9h00 às 17h30)

08 de Fevereiro, 21h30
Cinema “Beautiful Boy” 
(Biograia / Drama)
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

11 a 28 de Fevereiro
Exposição “Portugal 1979 - 
2019) de Maria Teresa Baptista 

Nunes

Átrio da Biblioteca Municipal 
Miguel Torga

15 de Fevereiro, 21h30
Cinema “A Educadora de 
Infância” (Drama)
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

17 de Fevereiro, 16h00
Cinema “Astérix - O Segredo 
da Poção Mágica” (Animação)
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

22 de Fevereiro, 21h30
Cinema “Glass” (Thriller)
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

23 de Fevereiro, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos

23 de fevereiro, 21h30
Peça de teatro “As Inêses 
que hão em nós” - Teatro da 
Barraca Preta
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

A vespa-velutina também conhecida como vespa-asiática (Vespa velutina nigrithorax) é 
uma espécie não-indígena, predadora da abelha-europeia (Apis mellifera), encontrando-se 
neste momento disseminada na metade norte do País.

Na época da primavera constroem ninhos de grandes dimensões, preferencialmente 
em pontos altos e isolados. Esta espécie distingue-se da espécie europeia Vespa crabro 
pela coloração do abdómen (mais escuro na vespa-asiática) e das patas (cor amarela na 
vespa-asiática).

Os principais efeitos da presença da vespa-asiática manifestam-se na apicultura - por 
se tratar de uma espécie carnívora e predadora das abelhas e para a saúde pública, não 
sendo mais agressivas que a espécie europeia. No caso de sentirem os ninhos ameaçados 
reagem de modo bastante agressivo, incluindo perseguições até algumas centenas de 
metros.

O que fazer? - A deteção de existência de ninho de vespa-velutina deve ser 
comunicada através de um dos seguintes meios:

• Portal www.sosvespa.pt;
• Município de Arganil através do endereço de e-mail: gtf@cm-arganil.pt;
• Junta de freguesia local;
• Linha SOS AMBIENTE (808 200 520).
Quando optar por comunicar a existência de um ninho ao Município de Arganil 

ou Junta de Freguesia, sempre que possível, recolha e envie a seguinte informação:
1 - Localização:
• Envio de coordenada geográica, ou;
• Envio de marcador Google (KML/KMZ), ou;
• Cópia de fotograia aérea com marcador do local, ou;
• Morada e Fotograia do local do ninho, abrangendo a estrutura e a envolvência.
2 - Identiicação do nome da estrutura/árvore/outro que suporta o ninho (ex: chaminé; 

pinheiro-bravo, interior de barracão);
3 – Contacto telefónico.
A destruição dos ninhos deve ser feita com equipamento de proteção e seguindo as 

orientações constantes no Plano de Ação para Vigilância e Controlo da Vespa-velutina 
em Portugal. Nunca usar armas de fogo (ex.: armas de caça), pois este método provoca 
a destruição parcial do ninho e contribui para a disseminação da vespa-asiática por 
constituição de novos ninhos. 

Para mais informação consulte o Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa-
Velutina em Portugal em www.icnf.pt.

Identiicação, comunicação e controlo da Vespa-
Velutina ou Vespa-Asiática

Exposição 1.ª Edição do 
Programa Exploradores 
“Exploradores@PPSerraAçor”

Em Dia de Reis e para assinalar esta 
efeméride, o Município de Arganil, numa 
colaboração com o CLDS 3G Arganil + Inclusiva, 
proporcionou à mais de uma centena de 
pessoas que acorreu a participar nesta 
iniciativa a degustação de um Bolo-Rei gigante.

A iniciativa pretendeu, para além do 
perpetuar de uma tradição, materializar os 
verdadeiros valores associados à quadra, que 
se supõe solidária e altruísta, através da 

angariação de fundos para a construção da 
Casa dos Afectos, dinamizada pela APPACDM 
de Arganil.

Com a indispensável colaboração, união 
e solidariedade das pastelarias “Argus”, 
“Boutique da Tuxa”, “O Pão Quente” e “Pérola 
de Coja”, foi assim possível alcançar um total de 
9,5 metros de Bolo-Rei, servido na Rua Oliveira 
Matos, em Arganil, numa tarde solarenga que 
convidava ao convívio.

Ao som dos cantares de Reis e Janeiras 
do Grupo Folclórico da Região de Arganil e 
com o precioso apoio do alguns elementos 
do Agrupamento 874 – Corpo Nacional de 
Escutas na distribuição e corte do bolo, icou 
a promessa e a vontade, dado o sucesso 
desta primeira edição, de voltar a realizá-la no 
próximo ano.

Nas palavras do Vereador Luís Almeida, 
presente no evento, a programação de 
atividades de Natal não poderia terminar de 
melhor forma do que abraçando uma causa 
tão nobre, reforçando que esta foi não só uma 
forma de reunir os arganilenses em torno de 
um símbolo tão caraterístico como o é o Bolo-
Rei, como solidarizar-se com uma causa tão 
nobre e necessitada como a Casa dos Afectos.

Após contabilização dos contributos, a 
APPACDM de Arganil arrecadou 307,65€, valor 
que embora simbólico será uma preciosa ajuda 
para a realização de um sonho da Associação, 
a construção do projeto que trará às pessoas 
portadoras de deiciência sem apoio um lar e 
uma família.

Comemoração do Dia de Reis com Bolo-Rei gigante e solidário foi um sucesso




