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O regresso do Rally de Portugal  a Arganil 
apresentado na Bolsa de Turismo de Lisboa



O projeto HHO – Gerador Hidrogénio conquistou 
de forma unânime o júri do Concurso Municipal de 
Ideias de Negócio, arrecadando assim o 1º prémio 
da 6ª edição deste concurso, que se realizou no 
passado dia 13 de março, na Biblioteca Municipal 
Miguel Torga. O júri do concurso foi composto 
pelo Vereador da Educação, Luís Almeida, pelo 
Eng.º Christophe Coimbra e pelo Eng.º João Nuno 
Nogueira.

O projeto do nível de ensino Secundário/
Profissional, HHO – Gerador Hidrogénio, orientado 
pelo docente Júlio Marques e apresentado pelo aluno 
Hugo Neves, consiste na produção de combustível 
através da utilização do Hidrogénio (eletrólise 
da água) em motores pequenos de combustão a 
gasolina. Ao garantir o 1º lugar, Hugo Neves ganhou 
um vale tecnológico no valor de 50€, uma oferta da 
CIM-RC.  

Enquanto vencedores, o docente Júlio Marques e 
o aluno Hugo Neves representarão Arganil na Final 
do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio 

com o seu inovador projeto, num evento em formato 
BootCamp que decorrerá em Mortágua, nos dias 
6 e 7 de abril e que reunirá os vencedores dos 19 
municípios da CIM-RC.

Neste concurso foi ainda apurado pelo júri, 
em 2º lugar, o projeto WILD|Set it free, das alunas 
Elsa Toral, Rute Quaresma e Juliana Batista, que 
supõe a criação e comercialização de produtos de 
origem biológica, com base nas plantas da Serra do 
Açor, elementos aos quais foram entregues vales 
tecnológicos de 35€, uma oferta do Município de 
Arganil. O 3º lugar foi atribuído ao projeto Gelada 
do Xisto, das alunas Carla Figueiredo, Ana Costa e 
Daniela Costa, que consiste num gelado de tigelada 
servido em taça de xisto. Cada um dos elementos do 
grupo foi premiado com vales tecnológicos de 25€, 
numa oferta também deste Município.

No seguimento do desafio da CIM-RC aos alunos 
do 2º e 3º ciclos para o desenvolvimento de projetos 
de empreendedorismo, foram ainda apresentados 
nesta sessão as ideias de negócio da turma do 5º 

A: o projeto “Quem não sabe fazer mais nada, faz 
colheres!”, que pretende divulgar e promover um 
ícone concelhio, a colher de pau, como imagem de 
marca do concelho de Arganil e, do 9º CEF, “Editora 
Alva”, que sugere a criação de uma coleção de livros 
sobre costumes, tradições, artesanato e outros 
símbolos concelhios, de forma interativa.

O Concurso Municipal de Ideias de Negócio, que 
este ano cumpriu a sua 6ª edição, envolveu todos 
os ciclos de ensino, num total de 15 professores, 
21 turmas e 421 alunos e integra o Programa 
Empreendedorismo nas Escolas – Educação 
Empreendedora, dinamizado pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, numa parceria 
com este Município e com o Agrupamento de Escolas 
de Arganil.

Estiveram presentes na sessão de abertura deste 
concurso, o Vereador da Educação, Luís Almeida, 
e a Diretora do Agrupamento de Escolas, Anabela 
Soares.

O Relatório de atividades na área da educação para o ano letivo 2018/2019, 
Arganil +Educação, apresentado no dia 28 de fevereiro, durante o Conselho 
Municipal da Educação, decorrido no Salão Nobre da Câmara Municipal, prevê 
a gratuitidade dos transportes para os alunos do concelho até aos 18 anos.

Esta é uma medida que vem sendo implementada pela autarquia desde 
2006, beneficiando as famílias do concelho e proporcionando aos nossos 
jovens, desde o pré-escolar ao ensino secundário, condições favoráveis para 
que possam usufruir de uma educação e de um ensino de qualidade. No 
total, a atual rede de transportes escolares compreende 12 Circuitos Públicos 
e 8 Circuitos de Aluguer, integrando o Plano de Mobilidade de Concelho de 
Arganil.

Está igualmente previsto neste programa o transporte de crianças e 
alunos para a frequência da Piscina Municipal e para o Pólo do Conservatório 
de Música, a funcionar na EB 2/3 de Arganil, bem como para Encontros 
Desportivos, Atividades Culturais e Lúdicas, Visitas Pedagógicas às Bibliotecas 
Municipais e Escolares e Visitas de Estudo.

Este serviço de transporte assegurado aos alunos do ensino básico e 
secundário, ao qual se junta um conjunto de medidas que vão desde a 
alimentação aos subsídios, passando pela gratuitidade dos manuais escolares 
e pelas atividades de apoio à família, integram a política educativa seguida pelo 
Município, assente na construção de uma escola inclusiva, capaz de promover 
o acesso à educação de todas as crianças e jovens do concelho, sem exceção.

A Inês que, a par do seu colega Gaspar, faz parte da ação “Aventura da 
Inês e do Gaspar”, inserido no Programa de Empreendedorismo nas Escolas 
e dinamizado pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra em 
parceria com o Município de Arganil, visitou na passada terça-feira, duas 
turmas do 4º ano do Centro Escolar de Arganil (4ºA e 4ºB) e a turma do 4º 
ano do Centro Escolar de Coja. Para além de algumas atividades planeadas, 
a Inês fez ainda a entrega do Kit do Empreendedor a cada um dos alunos, no 
sentido do desenvolvimento da temática do empreendedorismo no 1º ciclo 
do Ensino Básico.

A Inês foi em ambas as visitas acompanhada por uma representante da 
GesEntrepreneur, entidade que colabora diretamente com este programa. 
Em cada um dos Centros Escolares estiveram presentes os respetivos 
professores titulares de cada uma das turmas e o vereador da Educação Luís 
Almeida, tendo ainda contado com a presença, no caso do Centro Escolar de 
Arganil, do seu coordenador, Jorge Silva.

O alargamento do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio às 
escolas do 1º ciclo do ensino básico teve início na edição do ano letivo de 
2016/2017, com o objetivo de permitir às crianças uma experiência real 
na área do empreendedorismo, numa idade em que a personalidade e 
consciência adquire contornos mais precisos e se dá início à exploração da 
sua individualidade.

As turmas que receberam a visita da Inês têm agora a responsabilidade de 
apresentar o trabalho que têm vindo a desenvolver ao longo do ano letivo, 
tendo por base os pressupostos deste Programa.

O projeto HHO – Gerador Hidrogénio representará Arganil na Final Intermunicipal da 6ª 
edição do Concurso de Ideias de Negócio da CIM-RC

Câmara de Arganil mantém aposta na 
gratuitidade do transporte para os alunos 
do concelho

Empreendedorismo CIM-RC: A Inês visitou 
turmas das escolas do 1º Ciclo de Arganil e 
Côja



Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,

O mês de março ficou marcado pelas devastadoras e trágicas consequências causadas pela passagem do ciclone Idai na cidade da Beira, em Moçambique, com a 
qual Arganil mantém fortes e estreitos laços de cooperação há largas décadas. Um momento difícil, de colossais exigências e necessidades, que deixaram este Executivo 
particularmente abalado, sensibilizado e solidário com o povo da cidade da beira. Tendo bem presente os extraordinários efeitos que o apoio e a solidariedade podem 
ter num território destruído e na esperança da sua população, e mantendo a postura diligente que nos carateriza, expressámos sentidas condolências ao presidente da 
Câmara da Beira, associando-nos prontamente ao compromisso de ajudar a reconstruir aquela cidade profundamente abalada por enormes perdas.

 
Revisitamos a passagem de Arganil por mais uma edição da BTL, marcada, este ano, pela apresentação do Vodafone Rally de Portugal. Só me poderia regozijar com o 

amplo destaque dado a este tão digladiado e ansiado regresso do Rally ao nosso concelho e ao reconhecimento que me foi conferido, enquanto presidente da autarquia 
de Arganil, pelo papel preponderante e decisivo assumido nas negociações.

 
Damos conta aos munícipes da inconveniente mas imperiosa suspensão da intervenção na ER342, entre Arganil e Côja, na certeza de que a Infraestruturas de 

Portugal desenvolverá os necessários esforços para finalizar, tão breve quanto possível, uma obra com tamanha importância para Arganil e para os arganilenses.
Destaque, ainda, para a formalização dos apoios concedidos às entidades do concelho de Arganil, num total de 285 mil euros, no âmbito do Fundo Recomeçar, da 

responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
 
Uma nota final para as várias atividades desenvolvidas e intervenções em curso nas áreas da cultura, desporto, educação e mobilidade.

Suspensão dos trabalhos na Estrada Nacional/ER 342 – Arganil-Côja

Em reunião levada a efeito no dia 27 de Março, o 
Diretor Operacional Centro Norte da Infraestruturas 
de Portugal, Francisco Miranda, informou o Presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, 
de alguns problemas registados no decurso da 
empreitada de beneficiação da ER342, entre Arganil e 
Côja.

Foi comunicado ao Presidente da autarquia 
a necessidade de implementação de soluções 
de contingência, de forma a serem resolvidas as 
significativas depressões existentes na plataforma da 
estrada, não previstas no projeto de execução.

Assim, o Diretor Operacional Centro Norte da 
Infraestruturas de Portugal informou o Presidente da 
Câmara das diligências desencadeadas e em curso, 
tendo em vista e concretização desta muito importante 
empreitada de beneficiação da ER342, entre Arganil e 

Côja, a saber:
 - Os trabalhos da empreitada de beneficiação da 

ER342, entre Arganil e Côja, foram suspensos, tendo 
em vista resolver os problemas existentes ao nível da 
plataforma da estrada;

 - O projeto de execução para uniformização da via 
deverá estar concluído até ao dia 15 de abril, sendo 
lançado, de imediato, o concurso público para a 
execução do referido projeto;

 - Considerando o cumprimento dos prazos 
legais para a contratação pública, prevê-se que estes 
trabalhos de uniformização da via se concretizem a 
partir do próximo mês de Setembro e tenham duração 
de 60 dias;

 - Logo que concretizados, será reiniciada a 
empreitada que agora foi suspensa, tendo em vista a 
repavimentação da ER342 e a execução das valetas em 

cimento. 
O Diretor Operacional Centro Norte da 

Infraestruturas de Portugal, Francisco Miranda, 
aproveitou para salientar que a Infraestruturas de 
Portugal está fortemente empenhada em concretizar 
tão rápido quanto possível a beneficiação da ER342 
entre Arganil e Côja. Contudo, atendendo a esta 
contingência, é previsível que a mesma só fique 
concluída no primeiro trimestre de 2020.

Cumpre à Câmara Municipal sublinhar a 
importância da intervenção da ER342 para o concelho 
de Arganil, confiando na capacidade da Infraestruturas 
de Portugal para implementar as soluções necessárias 
à conclusão desta obra tão necessária e ansiada pelos 
arganilenses.



O concelho de Arganil esteve representado na Bolsa de Turismo de Lisboa

O Concelho de Arganil esteve representado na 
Bolsa de Turismo de Lisboa, que todos os anos se 
realiza na Feira Internacional de Lisboa e que este ano 
teve lugar entre os dias 13 e 17 de março.

Esta representação materializou-se no stand 
das Aldeias do Xisto, rede que integra as aldeias de 
Benfeita e Vila Cova de Alva; no stand das Aldeias 
Históricas de Portugal, rede da qual faz parte a 
aldeia remota de Piódão, no stand da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), que 
este ano, pela primeira vez, esteve presente na BTL 
com stand próprio e ainda, no stand do Turismo do 
Centro de Portugal, numa participação conjunta com 
os restantes 18 municípios que integram a CIM-RC.

O primeiro dia desta iniciativa foi marcado pela 
apresentação, no stand do Turismo do Centro de 
Portugal e no seguimento do título recentemente 
atribuído à Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra, que será em 2021 a Região Europeia da 

Gastronomia, de cada uma das iguarias que definem 
e identificam cada um dos diferentes concelhos, 
sob o mote: “A Million Food Stories” e através da 
apresentação do Chef Luis Lavrador e Dora Caetano. 
Do conjunto de iguarias destacam-se os enchidos e o 
típico Bucho recheado de Arganil.

Posteriormente, recebeu o stand de Turismo do 
Centro de Portugal, a apresentação do Vodafone 
Rally de Portugal, que este ano regressa ao Centro 
de Portugal após uma ausência de 18 anos. Esta 
apresentação reuniu em palco Carlos Barbosa, 
presidente do Automóvel Clube de Portugal, Pedro 
Machado, do Turismo do Centro, e Luís Pedro Martins, 
do Porto e Norte e os autarcas dos territórios onde 
o rally passará, nomeadamente Luís Paulo Costa, 
Presidente da Câmara Municipal de Arganil, que 
mostrando a sua satisfação no regresso do rally ao 
concelho de Arganil, aguçou a adrenalina através de 
um vídeo promocional que evocou o ambiente que 

sempre se viveu na Capital do Rally – Arganil.
No terceiro dia de realização e através do stand 

da CIM-RC, Arganil esteve em destaque através do 
novo produto turístico que esta entidade apresentou 
também na BTL denominado “Mulheres e os Lugares”. 
Esta oferta, transversal ao território da CIMRC visa 
criar experiências intimistas no que toca às relações 
do turista com o território, com a natureza, com a 
população e com as marcas de autenticidade de 
cada lugar. Este novo roteiro turístico é centrado nas 
personagens femininas e nos seus legados históricos 
ou lendários nos municípios que compõem a rede. 
Leonor Teles foi a personagem feminina da história 
que Arganil apresentou, que foi rainha consorte de 
Portugal depois do matrimónio com o rei D. Fernando 
e ligada a Arganil por ter casado em primeiras núpcias 
com João Lourenço da Cunha, filho do Morgado de 
Pombeiro da Beira.



O regresso do Rally de Portugal  a Arganil apresentado na Bolsa de Turismo de Lisboa

Sistema de Abastecimento de Água Alagoa/Feijoal - Planeamento de trabalhos para execução 
da reposição das pavimentações em betuminoso

O regresso do Rally de Portugal ao Centro do país 
e aos memoráveis troços do concelho de Arganil 
mereceu amplo destaque na Bolsa de Turismo de 
Lisboa 2019, recebendo a devida aclamação durante a 
apresentação da prova do World Rally Championship, 
decorrida no stand do Turismo do Centro de Portugal, 
no dia inaugural do evento, 13 de março.

A apresentação reuniu em palco o Presidente do 
Automóvel Clube de Portugal (ACP), Carlos Barbosa, 
os autarcas dos Municípios que vão receber a prova, 
concretamente os presidentes das Câmaras de Arganil, 
Luís Paulo Costa, de Coimbra, Manuel Machado, de 
Góis, Lurdes Castanheira, e da Lousã, Luís Antunes, 
bem como os presidentes do Turismo do Centro, Pedro 
Machado, e do Porto e Norte, Luís Pedro Martins.

Abrilhantada por um vídeo com imagens dos 
momentos dourados da passagem do rally por Arganil, 
a apresentação ficou marcada pelo reconhecimento 
do papel preponderante que Luís Paulo Costa assumiu 
neste regresso do rally à região Centro. Carlos Barbosa 
destacou a “enorme vontade” que o Município de 

Arganil revelou ao longo dos últimos anos em acolher 
a prova naquela que é uma verdadeira catedral da 
modalidade em Portugal. Em jeito de brincadeira, o 
presidente do ACP confidenciou que o sério empenho 
de Luís Paulo Costa deu frutos nas difíceis negociações 
com a federação internacional: “foi o presidente de 
Arganil o mais ‘chato’ para que o rally voltasse aos 
palcos da Serra do Açor”.

Lurdes Castanheira foi ainda menos comedida 
nos elogios dirigidos a Luís Paulo Costa, apontando-o 
como o “grande catalisador e grande agregador de 
vontades” em todas as fases do processo. “Obrigada 
especialmente ao colega de Arganil, que foi o grande 
mentor, o grande entusiasta. Foi, de facto, a pessoa 
que mais nos motivou e penso que é de justiça fazer-
se o agradecimento a quem muito se envolveu”.

Naturalmente satisfeito revelou estar igualmente 
Pedro Machado, afirmando que o regresso da prova 
àquele que é o seu “santuário natural” vem reforçar a 
atratividade da região no acolhimento de competições 
de âmbito mundial.

Elogiado ao longo da sessão pelos seus pares, por 
se ter assumido como um dos principais obreiros do 
regresso da prova ao Centro, Luís Paulo Costa não 
escondeu as dificuldades sentidas ao longo de todo o 
processo, sublinhando que, mesmo após uma longa 
ausência de 18 anos, a paixão dos arganilenses pelo 
Rally se mantém forte. Agradecendo a Carlos Barbosa, 
“por manter a chama acesa”, o presidente da autarquia 
de Arganil disse esperar “que o Rally não volte a sair”.

Luís Paulo Costa abordou, por fim, a questão da 
segurança da prova, que acredita ser “o grande desafio” 
a superar para assegurar o rally na nossa região e 
no país”. Concluiu a sua intervenção destacando o 
significativo retorno económico que se espera que 
resulte do grande regresso do competição automóvel 
a Arganil e à região Centro. “Um acontecimento desta 
grandeza movimenta multidões e, do ponto de vista 
da projeção do nosso território, vai muito além daquilo 
que são as classificativas do rally”.

No seguimento da empreitada “Fecho do Sistema de Abastecimento de 
Água de Alagoa / Feijoal”, pertencente à Águas do Centro Litoral S.A., a empresa 
MRG, responsável pela execução da referida obra, irá proceder a trabalhos de 
repavimentação nos locais onde foram substituídas as condutas de água.

Os trabalhos de pavimentação serão iniciados com a colocação da camada de 
macadame betuminoso, numa primeira fase.

Esta primeira fase dos trabalhos, ficará concluída até ao final do mês de abril, 
em toda a empreitada.

De seguida, será executada a camada de desgaste que decorrerá durante o mês 
de maio.

Assim, a calendarização dos trabalhos prevê o seu início, em Arganil, no dia 8 de 
Abril, tendo uma data prevista de conclusão até 20 de Maio.

Em Secarias, os referidos trabalhos decorrerão, previsivelmente, entre 17 de 
Abril e 20 de Maio.

No Sarzedo, estes trabalhos já tiveram início e estarão finalizados até  31 de 
Maio.



Entidades de Arganil recebem 285 mil euros 
do Fundo Recomeçar 

As 12 entidades do concelho de Arganil que viram aprovadas as suas candidaturas 
ao Fundo Recomeçar - Ambiente, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa (SCML), participaram na cerimónia de formalização dos respetivos apoios, no 
dia 22 de março, na sede da Associação Nacional de Municípios, em Coimbra.

 Os apoios financeiros atribuídos ao concelho de Arganil superam os 285 mil euros 
e destinam-se a projetos de recuperação ambiental, reordenamento do território 
e diminuição do risco de incêndio, através da reconstrução de infraestruturas, 
aquisição de equipamentos e promoção de iniciativas e atividades que beneficiem 
os munícipes e a economia local.

 Destinado às áreas afetadas pelos incêndios ocorridos entre 15 e 16 de outubro 
de 2017, o Fundo Recomeçar é constituído pelas receitas dos resultados líquidos da 
exploração dos jogos sociais do Estado, atribuídos à SCML, vendidos na semana de 
16 a 24 de dezembro de 2017, no valor global de 4.464.812€.

 A todas as entidades, a Câmara Municipal de Arganil, representada na cerimónia 
pela Vereador da Floresta e do Ambiente, Érica Castanheira, dirige as mais sinceras 
felicitações e agradecimentos, pelo incansável trabalho desenvolvido em prol 
do território concelhio, respondendo à tragédia de outubro de 2017 com uma 
extraordinária e imperiosa capacidade de iniciativa e união.

MEDIDA 1
Entidade: Conselho Diretivo dos Baldios de Cepos e Casal Novo
Valor  do Projeto: € 61.179,00
Projeto: Instalação de capril em pavilhão de madeira coberto, colocação de cercas para as 

pastagens, e aquisição de animais (100 cabras raça serrana e 5 bodes da mesma raça), no valor 
total de € 61.179,00. 

Entidade: Comissão Melhoramentos Monte Redondo 
Valor  do Projeto: € 3.500,00
Projeto: Limpeza e recuperação da floresta na zona da aldeia e em caminhos pedestres, 

produção de cartas e sinalética no valor total de € 3.500,00. 

Apresentação do livro “Os fantasmas de Ólmida” de Diamantino Simões

Plano Operacional para 2019 aprovado pela Comissão Municipal da Defesa contra 
Incêndios

No auditório da Biblioteca Municipal realizou-
se na última sexta-feira, dia 8 de março,  a 
apresentação do livro de Diamantino Simões “Os 
Fantasmas de Ólmida”.

Rodeado de amigos que quiseram partilhar 
aquele especial momento, o autor ouviu as 
palavras que recordaram momentos passados, 
mas ouviu também as palavras que congratularam 
o acontecimento.

Logo com a presença da Vice-presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, Paula Dinis, que 
ao cumprimentar os presentes referiu como 
é importante para o Município momentos 
enriquecedores como aquele, em que se fala de 

livros e de leituras.
O livro foi apresentado pela Dra. Alice Luxo, 

que na sua intervenção falou do livro e do autor, 
seu aluno na disciplina Clube de Leitura na 
Universidade Sénior do Mondego.

Esteve presente o Dr. Fausto Correia, 
Coordenador da referida Universidade, que 
teceu palavras elogiosas ao autor, vincando o seu 
entusiasmo pela escrita.

Por fim, foram lidos excertos do livro por João 
Travassos, Presidente da Junta de Freguesia de 
Arganil, e por Tó Quim Pena, amigos de longa data 
que quiseram deixar aqui testemunhos desse 
passado comum.

A Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
procedeu à aprovação do Plano Operacional 
Municipal 2019, no decurso de uma reunião 
que teve lugar no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho, no dia 20 de março. Presidida pelo 
líder do executivo camarário, Luís Paulo Costa, na 
qualidade de presidente da Comissão Municipal, a 
reunião contou com a vereadora da Floresta, Érica 
Castanheira, com o técnico do GTF da CMA e com 
os representantes das entidades que constituem 
este centro de coordenação e ação local.

 À apresentação, discussão e votação do Plano 
Operacional Municipal 2019, que integra o Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
2018-2027, e que se assume como um instrumento 
que se propõe a aplicar medidas que permitam 
reduzir o número de ocorrências e assegurar a 
segurança das pessoas e dos seus bens, precedeu-

se à apresentação do balanço da execução da rede 
de defesa da floresta contra incêndios, do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
implementada em 2018. Neste contexto, destacam-
se as Faixas de Gestão de Combustível executadas 
pelo Município de Arganil em 2018, que totalizaram 
uma área de 122 ha, bem como a manutenção e 
beneficiação de 263 km de rede viária florestal.

 Em cima da mesa estiveram, ainda, 
vários assuntos de interesse para o concelho, 
nomeadamente a definição de critérios específicos 
de gestão de combustíveis a aplicar em locais 
de sensibilidade ecológica durante o próximo 
ano e a implementação de medidas preventivas, 
de sensibilização, coordenação, vigilância e 
intervenção, tendo em vista mitigar a ocorrência e 
as consequências de incêndios florestais.

 
Entidade: Comissão Melhoramentos do Valado
Valor  do Projeto: € 42.665,00
Projeto: Limpeza e Reflorestação da zona envolvente à aldeia e aquisição de veículo Mini 

Dumper com pá, usado, no valor total de € 42.665,00

Entidade:  Junta de Freguesia de Celavisa
Valor  do Projeto: € 22.191,00
Projeto: Aquisição e aplicação de caixas com mangueiras e agulhetas, abertura de valas e 

colocação de tubos, no valor total de € 22.191,00.  

Entidade: Junta de Freguesia de Folques
Valor  do Projeto: € 34.397,00
Projeto: Execução de tanque em betão com capacidade para 200 m3 de água no valor total 

de € 34.397,00.  

Entidade: Junta de Freguesia da Benfeita
Valor  do Projeto: € 20.233,00
Projeto: Limpeza e reflorestação de uma área equivalente a 25 hectares, e aquisição de 

equipamentos (moto roçadoras, motosserras, machados, serras, tesouras e enxadas), no valor 
total € 20.233,00.  

Entidade: Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça 
Valor  do Projeto: € 16.000,00
Projeto: Aquisição de viatura 4x4, usada, no valor total de € 16.000,00.   

Entidade: União de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anceriz
Valor  do Projeto: € 34.397,00
Projeto: Execução de tanque em betão com capacidade para 200 m3 de água no valor total 

de € 34.397,00.    

Entidade: Comissão Melhoramentos da Mourísia
Valor  do Projeto: € 13.022,00
Projeto Limpeza e reflorestação de área ardida e aquisição de equipamentos, no valor total 

de € 13.022,00.  

Entidade: Comissão Melhoramentos de Soito da Ruiva
Valor  do Projeto: € 11.863,15
Projeto Limpeza e reflorestação de uma área equivalente a cerca de 30 hectares, no valor 

total de € 11.863,15.
 
MEDIDA 2
Entidade: Junta de Freguesia de Benfeita
Valor  do Projeto: € 13.600,00
Projeto: Implementação das várias etapas do projeto “Benfeita mais Resiliente”, no valor 

total de € 13.600,00.  

Entidade: Comissão Melhoramentos de Soito da Ruiva
Valor  do Projeto: € 7.245,00
Projeto: Criação de plano colaborativo de gestão participada da paisagem e reforço da 

proteção de pessoas e bens de forma a aumentar a capacidade de autoproteção, no valor total 
de € 7.245,00.



Obras a decorrer no Concelho de Arganil

Dando continuidade à marcação de vias rodoviárias municipais, já se encontra 
marcada a Estrada Municipal 508, que faz ligação à aldeia de Malhada Chã.

Esta fase da intervenção da empresa Águas do Centro Litoral já se encontra em  
acabamento.

Os trabalhos obra de requalificação e beneficiação da Capela de São Pedro está em 
avançado estado de desenvolvimento, prevendo-se a conclusão em breve.

Tendo em vista a realização de duas PEC’s do Rally de Portugal 2019, o Município de 
Arganil já efetuou a limpeza e preparação do piso.

Encontra-se em fase de alcatroamento e consequente acabamento esta obra, cujo 
valor ascende os 50.000,00€.

Encontram-se a decorrer os trabalhos de limpeza do acampamento militar romano 
da Lomba do Canho. Esta intervenção prevê valorizar esta importante estação 
arqueológica que testemunha a ocupação romana na região de Arganil.

Capela de São Pedro
em Arganil

Requalificação do acesso ao campo Dr. 
Eduardo Ralha e parque de estacionamento

Limpeza do acampamento militar romano 
da Lomba do Canho

Ligação do novo Reservatório à Estação de 
Tratamento de Água de Alagoa

Sinalética Horizontal na Freguesia de 
Piódão

Preparação do troço para a Prova Especial 
de Corrida do Rally de Portugal



Oposição -  Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil
Caro(a) Amigo(a),

Uma primeira nota dirigida ao povo de Moçambique, 
muito especialmente ao da Cidade da Beira, tão 
duramente atingido pelo ciclone Idaí, uma evidência da 
violência crescente dos fenómenos climatéricos extremos 
causados pelo aquecimento global. As imagens e os relatos 
que nos chegam são desoladores e impressionantes.

A cidade da Beira tem uma relação muito próxima 
com o concelho de Arganil, estabelecida através de uma 
numerosa comunidade de arganilenses que ali residiu/
reside e que desenvolveu com a Beira uma forte ligação 
afetiva. Essa forte ligação afetiva consubstanciou-se 
na assinatura de um acordo de geminação entre o 
Município de Arganil e o Conselho Municipal da Beira, 
a 7 de setembro de 1999. Um acordo de geminação 
traduz a amizade, os laços e os afetos que se contruíram/
constroem entre duas comunidades. Traduz e transporta 
igualmente princípios, sendo um deles, forçosamente, 
o da solidariedade. Consideramos que este é o tempo 
de o Município de Arganil ser solidário para com o povo 
da Beira, associando-se ao movimento que se está a 
generalizar a nível nacional, tendo já alguns protagonistas 
no nosso concelho. Recordemo-nos dos graves e 
dolorosos acontecimentos de 2017, tendo Arganil sido 
um dos concelhos que acolheu uma forte onda de 
solidariedade nacional e internacional.

Uma segunda nota referente ao texto do boletim 
municipal anterior, no qual nos referimos às inúmeras 
belezas naturais (imensamente desaproveitadas), às 
magníficas vilas e aldeias (mal divulgadas) e ao potencial 
gastronómico (desaproveitado e desprezado) do nosso 
concelho.

Vamos debruçar-nos de forma breve (estamos 

permanentemente a ser relembrados que estes textos não 
devem exceder os 2000 caracteres) sobre o património 
natural imensamente desaproveitado do nosso concelho.

O concelho de Arganil tem um património natural que 
deve ser utilizado como uma das forças impulsionadoras 
de um modelo de desenvolvimento turístico associado à 
natureza, nomeadamente à serra, aos rios e ribeiras, à 
fauna e à flora, à geologia ou à autenticidade da paisagem. 
O turismo de natureza deve destacar-se como um produto 
de sustentabilidade e de conservação estratégico para o 
concelho, sobretudo das suas freguesias mais deprimidas.

Até ao momento não nos apercebemos da existência 
de uma estratégia que faça sobressair o concelho de 
Arganil do panorama turístico da região. Não existe 
iniciativa nem um racional de aproveitamento dos recursos 
turísticos. Não existe igualmente um aproveitamento 
dos programas de investimento que proporcione uma 
ferramenta pensada para investir de forma planeada, 
criteriosa e inteligente.

E cada dia que passa é mais um dia perdido…
Com as características naturais únicas que o concelho 

possui, o município deveria ter já construído um modelo 
de desenvolvimento turístico, em rede com os concelhos 
vizinhos, alicerçado num forte planeamento prospetivo 
e responsável e com um elevado nível de governança. 
Desta forma o concelho proporcionaria um turismo de 
experiências múltiplas e de maiores sensações positivas. 
Só assim se poderá pensar numa estratégia e numa rede 
de infraestruturas de suporte adequadas (caminhos, 
percursos, locais, trajetos, rotas) que se devem 
complementar e interligar num vasto conjunto de valências 
(trail, pedestrianismo, btt, parapente, observação de aves 
e outros animais, canyoning, canoagem, caça, pesca, etc).

Atualmente a nossa paisagem oferece essencialmente 

uma experiência de contemplação. Deveria oferecer 
igualmente maiores e diferenciadoras experiências de 
fruição, aumentando o interesse e o potencial turístico 
que o concelho, naturalmente só por si, já possui.

Cientes do potencial natural existente no concelho 
de Arganil, os promotores turísticos investiram/
investem em unidades de turismo em espaço rural e de 
alojamento local. É absolutamente necessário que a este 
investimento privado se some um investimento público 
criterioso, inteligente e devidamente pensado, que deve 
ser impulsionado pelo município, para que dessa forma 
incentive mais e melhor turismo, mais rentabilidade, mais 
emprego e maior desenvolvimento. 

Uma terceira e última nota para o 25 de Abril, que este 
ano comemora os seus 45 anos. Nesta data é mandatório 
recordamos e prestamos homenagem e reconhecimento 
aos resistentes que ajudaram a construir “O dia inicial 
inteiro e limpo | Onde emergimos da noite e do silêncio”, 
como escreveu Sophia de Mello Breyner. A partir do 
ano passado, estranhamente, deixou-se de celebrar 
esta data pelo Município e assiste-se à construção de 
estratagemas inconcebíveis para perpetuar o nome de 
um fascista repressivo numa rua do nosso concelho. O 
Partido Socialista e os seus eleitos continuarão fieis aos 
seus princípios e aos seus valores, lutando e defendendo, 
sempre e em qualquer circunstância, o precioso legado 
que este dia nos deixou.

Viva o 25 de Abril! Viva a Liberdade! 
Cordiais saudações,

Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara 
Muncipal de Arganil

Fernando Vale 
Tyoga Macdonald

No passado dia 17 de Março, durante o 6º 
Torneio de Natação de Arganil, o Vereador do 
Desporto, Luís Almeida recebeu das mãos do 
Presidente da Associação de Natação de Coimbra, 
em representação da Federação Portuguesa de 
Natação a Certificação de qualidade nível 2 da 
Federação Portuguesa de Natação.

Depois de na época passada a Escola Municipal 
de Natação de Arganil ter sido certificada com o 
nível 1 de qualidade da Federação Portuguesa de 
Natação, o nível 2 de qualidade passou a ser um dos 
objectivos traçados para esta época, manifestando-
se através da qualidade de trabalho diária.

O nível 2 de qualidade da federação Portuguesa 
de Natação reconhece a qualidade nos seguintes 
parâmetros: liderança/coordenação; planeamento; 
recursos humanos; recursos materiais; parcerias; 
processo formativo; processos de gestão; processos 
de suporte e resultados (ensino-aprendizagem, 
clientes, sociedade e recursos humanos).

O Presidente da Associação de Natação de 
Coimbra, Miguel Oliveira manifestou enorme 
satisfação por verificar a aposta clara no 
desenvolvimento da natação em Arganil, uma 
aposta que tem tido o reconhecimento não só da sua 
comunidade que diariamente usufruí dos serviços 
da Piscina Municipal de Arganil, mas também junto 

das entidades que regulam e supervisionam a 
natação em Portugal. Terminou lançando o desafio 
para que Arganil possa ser palco de algumas provas 
ou eventos de natação de âmbito distrital ou 
nacional.

O Vereador de Desporto, Luís Almeida agradeceu 
as palavras do Presidente da Associação de Natação 
de Coimbra, referindo que efectivamente a natação 
tem sido uma aposta do Município de Arganil, aposta 
esta que tem tido um enorme impacto no dia-a-
dia da comunidade. Aproveitou para agradecer 
o trabalho e dedicação dos colaboradores da 
Piscina Municipal de Arganil. Destacou as parcerias 
estabelecidas com entidades do concelho e fora 
dele, e até parcerias com os Municípios vizinhos, 
associada ao número crescente de alunos da Escola 
Municipal de Natação de Arganil que já ultrapassou 
a barreira de 460 alunos, formações da Federação 
Portuguesa de Natação promovidas em Arganil, o 
facto de Arganil ter sido a primeira Escola Municipal 
de Natação do país a ter um Festival de Natação 
certificado pela FPN no âmbito do Programa 
Portugal Nadar, bem como os resultados alcançados 
pela equipa de competição da EMNArganil, que têm 
feito da Piscina Municipal de Arganil e da sua Escola 
Municipal de Natação uma referência e um exemplo 
da qualidade do trabalho desenvolvido. 

Uma noite de gargalhadas do início ao fim foi aquilo que a comédia 
“Como salvar um casamento”, um texto dos brasileiros Bruno Motta e 
Daniel Alves, adaptado pelos intérpretes desta peça e encenada pela 
atriz Lídia Franco, trouxe até ao Auditório da Cerâmica Arganilense, 
no passado dia 30 de março.

 Em cena estiveram os atores Carolina Santarino e Miguel Linares, 
nos papéis de Joana e João que, recorrendo muitas vezes à troça e 
ironia foram retratando as fases de um casamento duradouro, desde 
o namoro até à velhice, com todos os dilemas masculinos e femininos 
pelos quais passa.

 Desdobrando-se entre o papel de conselheiros matrimoniais 
e personagens da peça e através de uma grande interação com o 
público presente, mostraram que apesar de sermos todos diferentes, 
partilhamos os mesmos desafios quando toca a conviver com o sexo 
oposto. Porque o amor e as relações entre homens e mulheres são 
assuntos que nunca se esgotam!

Escola Municipal de Natação de Arganil recebe 
certificação de qualidade nível 2 da Federação 
Portuguesa de Natação 

Auditório da Cerâmica recebeu a 
peça encenada por Lídia Franco: 
“Como salvar um casamento”



Município de Arganil promove o sucesso educativo através do projeto “Inspira.te – O teu 
sucesso determina o teu futuro”

No âmbito da Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do Sucesso 
Educativo da Região de Coimbra, foi desenvolvido pela Câmara Municipal de 
Arganil, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Arganil, o projeto 
“Inspira.te – O teu sucesso determina o teu futuro”.

Apresentado no último Conselho Municipal da Educação, este projeto 
procura, de uma forma diferenciadora, a promoção do sucesso educativo junto 
da comunidade escolar do concelho de Arganil. Para o efeito está preconizado 
a realização de diferentes ações e iniciativas com vista, não só à redução do 
número de retenções e consequente insucesso escolar, como consequentemente 
pretende, na prossecução da manutenção do sucesso escolar, reforçar a 
motivação dos alunos no investimento do seu processo educativo. No mesmo 
sentido procura o envolvimento e investimento do corpo docente, dos técnicos e 
assistentes operacionais e dos encarregados de educação no processo educativo 
dos educandos. A promoção da disciplina através de iniciativas no âmbito da 
educação para a cidadania e das ciências experimentais e tecnológicas são 
também objetivos específicos deste projeto, que pretende proporcionar aos 
alunos do agrupamento experiências que visem a criação de uma identidade 
com o concelho em que residem e uma assimilação da importância da formação 
cívica e escolar para o seu futuro.

Ainda que os objetivos iniciais propostos pela CIM não contemplassem 
diretamente o ensino pré-escolar, foi do entendimento dos envolvidos neste 
projeto que o mesmo não fosse dissociado deste plano, uma vez que é sua 
convicção que as ações dinamizadas junto das crianças e encarregados de 
educação de alunos do pré-escolar venham a ter repercussão nos anos 
vindouros.

A execução do projeto teve o seu início em março de 2019, com a realização 
da primeira de 12 tertúlias mensais, intitulada “Estou In Para o Sucesso”. 
Estas ações são dirigidas a encarregados de educação, docentes e assistentes 
operacionais, e decorrem até fevereiro de 2020.

A par da realização das tertúlias, o projeto engloba ainda outras ações 
diferenciadas que se vão desenvolver ao longo da sua execução, e que passam 
por proporcionar aos alunos oportunidades de participarem de forma ativa em 
experiencias educativas não formais no campo da cidadania, ciências naturais, 
segurança digital, responsabilidade social, empregabilidade, património natural, 
entre outros.

Decorreu durante a manhã do dia 9 de março, no Auditório 
da Cerâmica Arganilense uma das três sessões que compõem o 
VIII Encontros de Cidadania e Responsabilidade Sócio-ambiental, 
organizada pelo Centro de Formação de Associação de Escolas 
(CFAE) - Coimbra Interior. Para a tarde do dia 9 de março esteve 
reservada o Mosteiro de Folques, que para além da visita ao seu 
interior, contou ainda com outras atividades desenvolvidas por 
este centro de formação.

A primeira sessão teve lugar no dia 16 de Fevereiro em 
Oliveira do Hospital e a última, a 11 de maio, voltará à Cerâmica 
Arganilense.

“Cuidar na Comunidade… que desafios?” foi o tema genérico 
do I Encontro das Unidades de Cuidados na Comunidade (UCC) 
do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Pinhal Interior 
Norte que se realizou, no passado dia 22 de março, no Auditório 
da Cerâmica Arganilense.

Organizado pela direção do ACES do Pinhal Interior Norte, 
em colaboração com as suas doze UCC (Alvaiázere, Figueiró dos 
Vinhos, Ansião, Pera Grande, Castelo de Penela, Torre de Sinos, 
Góis, Arouce, Poiares, Arganil, Pedra da Sé e Pinheiro dos Abraços), 
o encontro teve como objetivo principal divulgar o trabalho e ações 
desenvolvidas pelas UCC locais nos 14 concelhos que integram 
o ACES, bem como partilhar boas práticas de intervenção na 
comunidade.

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, 
esteve presente na Mesa de Abertura deste Encontro.

Sessão de formação para 
professores - CFAE Coimbra 
Interior na Cerâmica 
Arganilense

I Encontro das Unidades de 
Cuidados na Comunidade do 
ACES Pinhal Interior Norte 
realizou-se em Arganil



Abril

Eventos
1 a 10 de abril
Exposição “Folhas de Papel”
Multiusos da Cerâmica Arganilense

2 a 5 de abril
XXVI Feira do Livro de Arganil
Multiusos da Cerâmica Arganilense

3 de abril
Teatro mais pequeno do mundo 
(integrado na Feira do Livro) - Coimbra 
Região de Cultura
Multiusos da Cerâmica Arganilense

5 de abril
Exposição de pintura “Vereda”
Átrio de exposições Guilherme Filipe

5 a 30 de abril
Exposição “Florbela Espanca: 
poetisa de paixões”
Biblioteca Alberto Martins de Carvalho

5 de abril, 21h30
Cinema “Uns pais do pior 
(comédia)”
Auditório da Cerâmica Arganilense

8 a 22 de abril
Férias da Páscoa – Diário de Bordo
(inscrições em www.cm-arganil.pt)

9 de abril, 10h00
Cinema “Marnie e os Amigos 
(animação)”
Auditório da Cerâmica Arganilense

11 a 30 de abril
Exposição “Chapéus de Páscoa”
Trabalho realizado pelos alunos da EB1 
de Arganil
Biblioteca Municipal Miguel Torga

12 de abril, 21h30
Cinema “Dragon Ball Super: Broly 
(animação)”
Auditório da Cerâmica Arganilense

14 de abril, 14h00
Audição de Piano – Atelier do 
Piano
Salão Nobre da Câmara Municipal de 
Arganil

14 de abril, 16h00
Cinema “Lego 2 (animação)”
Auditório da Cerâmica Arganilense

16 de abril, 10h00
Cinema “Cantar! (animação)”
Auditório da Cerâmica Arganilense

16 de abril, 14h30
Cinema “Marnie e os Amigos 
(animação)”
Auditório da Cerâmica Arganilense

19 e 20 de abril, 10h00 – 19h00
Páscoa na Vila
Praça Simões Dias, Arganil

20 de abril, 23h00
Arganil Rock
Multiusos da Cerâmica Arganilense

24 de abril, 21h30
Concerto comemorativo do 25 de 
abril
(Orquestra Passo por Compasso)
Auditório da Cerâmica Arganilense

26 de abril, 21h30
Cinema “Dumbo (animação)”
Auditório da Cerâmica Arganilense

27 de abril, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos

27 de abril, 21h30
Concerto de Primavera
(Associação Filarmónica de 
Arganil)
Multiusos da Cerâmica Arganilense

28 de abril, 15h00
A Cultura é de todos!
Praça Simões Dias

4 e 5 de maio
Encontro Nacional de Infantis – 
Federação Portuguesa de Natação
Piscina Municipal de Arganil

A exposição itinerante “História da Assembleia da República – seus 
antecedentes históricos desde as Cortes de Leiria – em 1254 – até 
hoje”, foi inaugurada no Átrio de exposições Guilherme Filipe, no dia 8 
de março com a presença de Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara 
Municipal e Paula Dinis, Vice-presidente da Câmara Municipal.

Durante a inauguração, Luís Paulo Costa, salientou a importância 
desta exposição para o concelh o, permitindo trazer a Assembleia até 
aos cidadãos, conhecer o Parlamento e a sua história, despertando 
até o interesse para uma futura visita ao Palácio e assistir a uma 
sessão da Assembleia da República.

Francisco de Lancastre e Távora, da Assembleia da República foi o 
interlocutor com o Município de Arganil nesta itinerância da exposição 
e, Teresa Parra da Silva, Conservadora do Museu da Assembleia 

da República, a responsável pela apresentação dos 25 painéis da 
exposição, explicando ao detalhe a localização, função e elementos 
arquitetónicos e decorativos de cada um dos setores que integram 
o Palácio de São Bento. Percorrendo a história do Parlamento, 
a exposição aborda os órgãos constituintes da Assembleia da 
República, a sua competência política e legislativa e a Constituição.

No final da apresentação, Luís Paulo Costa, agradeceu à Dr.ª 
Teresa Silva, a qualidade da sua apresentação, bem como a presença 
da Diretora do Agrupamento de Escolas, Anabela Soares e alunos e 
membros da comunidade presentes, destacando a grandeza desta 
exposição no conjunto da Programação Cultural do concelho.

História da Assembleia da República em exposição no átrio de exposições 
Guilherme Filipe

A exposição de fotografia patente na Biblioteca Alberto Martins 
de Carvalho em Coja até ao final do mês de março, pretende mostrar 
simplesmente um conjunto de imagens recolhidas ao longo de mais de 
três décadas, que testemunham a capacidade artística demonstrada 
nos elementos decorativos que deram vida aos desfiles.

Registam a crítica e dão-nos pistas para os assuntos que mais 
preocupam as populações em cada ano que servem de mote às 
brincadeiras de Carnaval. Memorizam o envolvimento das populações 
que participam em grupo ou individualmente, ou simplesmente 
assistem aos desfiles.

A exposição é composta por 16 cartazes, dezenas de fotografias em 
papel e digitalizadas e emolduradas.

Na abertura e nos dias seguintes muitos são os Cojenses que 
têm passado pela Biblioteca a visitar a exposição que reconhecemos 
incompleta, pois alguns anos não estão neles representados. Este é um 
ponto de partida para um trabalho mais exaustivo que pretendemos 
realizar. Por esta razão deixamos um apelo a todos os que tiverem 
testemunhos dos anos 80 e 90 que nos façam chegar, a fim de que no 
próximo ano possamos completar este trabalho importantíssimo para 
o acervo do património concelhio que não pára de aumentar.

Na abertura da exposição, para além de muitos Cojenses, esteve a 
representar a Câmara Municipal a Vice-presidente, Paula Dinis.

Exposição de Fotografia – O 
Carnaval de Coja ao Longo dos Anos

Teve lugar no dia 1 de março, como vem sendo hábito, o 
desfile de Carnaval anual do Agrupamento de Escolas de Arganil. 
Subordinado ao tema “Recursos Naturais de Arganil: Um potencial 
Infinito” decorreu com muito boa disposição e alegria, salientando-
se a originalidade dos trajes e coreografias apresentadas, fruto de 
vários dias de trabalho conjunto entre professores e alunos.

A concurso estavam jogos de tabuleiro para o 2º e 3º lugares e 
uma sessão de cinema gratuita para o 1º lugar.

Os vencedores do desfile realizado pela manhã em Arganil foram:

1º prémio (ex aequo): JI/EB de Arganil: “(En) Cantos de Arganil” e JI/
EB de São Martinho da Cortiça: “O Rio Alva”

2º prémio (ex aequo): Turma do 5º A: “Lenhador e Fada da Floresta” 
e 5º C: “Floresta” da EB 2,3 de Arganil;

3º prémio: JI/EB de Sarzedo: “O Açor da nossa serra”
Os vencedores do desfile de Carnaval realizado em Coja foram:
1º prémio: JI/EB de Pomares - “O Rebanho”
2º prémio: 9º A EB 2, 3 Coja - “O Recomeço”
3º prémio: JI/EB Coja “Profissões Antigas”

Desfile de Carnaval das Escolas do Agrupamento de Escolas de 
Arganil



O Município de Arganil organiza pela primeira vez o Concurso de Marchas do 
Concelho de Arganil, numa homenagem a esta tradição tão portuguesa e que honra os 
Santos Populares celebrados no mês de Junho.

Como tal, convidam-se todas as associações, instituições e coletividades a participar 
com a sua marcha, neste concurso que terá efeito no dia 5 de julho com desfile a partir 
da Praça Simões Dias, até ao Parque Verde do Sub-Paço onde, posteriormente às 
apresentações de cada uma das concorrentes, estará o júri a fazer a devida avaliação 
pelo seu desempenho.

A intenção de participação deve ser comunicada através do e-mail: turismo.arganil@
cm-arganil, do telefone 235 200 137 ou presencialmente no Posto de Turismo de Arganil. 
Numa segunda fase, serão pedidos todos os elementos relativos à atuação às entidades 
inscritas. As normas de participação neste concurso encontram-se disponíveis para 
consulta no portal municipal (www.cm-arganil.pt).

O Concurso de marchas populares do concelho de Arganil tem como objetivo, a 
mostra do empenho e perseverança das associações concelhias, que através de tal 
apresentação mantêm vivas as marcas da nossa identidade.




