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Piódão revalida título de Aldeia Cinco
Estrelas

A Aldeia Histórica do Piódão foi distinguida com o prémio Portugal Cinco Estrelas
2019, na categoria de Aldeias e Vilas, reairmando-se como um ícone regional e um
destino de excelência em Portugal. Neste que é a segunda edição do concurso, o Piódão
voltou a merecer a preferências dos portugueses, depois de ter arrecadado o mesmo
galardão na edição do ano passado.
Esta distinção é o resultado de uma votação que decorreu online, e que elegeu o que
de melhor existe em cada um dos 20 distritos do país, incluindo regiões autónomas,
tendo sido avaliados 438 produtos, serviços e marcas, organizados em 59 categorias de
consumo.
A aldeia do Piódão, eleita uma das Sete Maravilhas de Portugal – Aldeias, é,
incontornavelmente, um dos mais carismáticos e convidativos cartões-de-visita do
concelho e da região, que encanta locais, visitantes e turistas, tanto pela incomparável
unidade arquitetónica, pelo azul das portas e as cruzes nas ombreiras das portas, como
pela irresistível gastronomia e o bem receber das suas gentes.
O Município de Arganil congratula-se e recebe com vincado agrado esta nova distinção,
reconhecendo o papel que os arganilenses assumem enquanto anitriões dos inúmeros
visitantes que continuam a fazer do Piódão e de Arganil um destino de eleição.

Projeto HHO Kit - Water is the key arrecada
2º lugar na Final Intermunicipal de Ideias
de Negócio da CIM-RC

O Centro de Animação Cultural de Mortágua acolheu, no dia 7 de março, a inal
do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio nível secundário/proissional,
promovido pela CIM-RC e, no qual estiveram presentes, na defesa das respetivas ideias
de negócio, os vencedores das inais municipais de cada um dos 18 municípios seus
constituintes.
O aluno Hugo Neves, da Escola Secundária de Arganil, apresentou, sob a orientação
do docente Júlio Marques, o projeto HHO Kit – Water is the Key, ideia revolucionária e
amiga do ambiente que se apresenta como uma alternativa à utilização de combustíveis
fósseis na produção de energia. Muito aplaudido pela audiência e júri, o projeto do
aluno do Agrupamento de Escolas de Arganil arrecadou o 2º lugar deste concurso, que
elegeu como vencedor o projeto “SneakersMove” apresentado pelas alunas Tatiana
Ribeiro, Diogo Ferreira e Patrícia Duarte, da Escola Proissional da Lousã (EPL), e que
consiste num produto inovador e pioneiro no mercado, que se materializa em calçado
desportivo aquecido que carrega com o movimento.
Estiveram presentes, a apoiar o projeto de Arganil, o presidente da Câmara
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, o Vereador da Educação, Luís Almeida e a
Diretora do Agrupamento de Escolas de Arganil, Anabela Soares, professores, técnicos
do Município de Arganil, familiares e colegas do aluno que apresentou esta sustentável
ideia de negócio.

Arganil é o concelho da Região
Hidrográica do Centro com mais praias
luviais com Bandeira Azul

O concelho de Arganil volta a ser reconhecido pela qualidade da água,
prestes a iniciar a época balnear. A Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE) anunciou em conferência de imprensa, na passada terça-feira, 30
de abril, na Fábrica da Água de Alcântara das Águas do Tejo Atlântico, as
Praias, Marinas e Embarcações Ecoturísticas com Bandeira Azul 2019. De
entre as distinguidas encontram-se as praias luviais do Piódão, Secarias
e Côja.
A Praia Fluvial do Piódão, reconhecida pelas suas águas límpidas e
frescas, renova o galardão pelo quarto ano consecutivo, enquanto a Praia
da Cascalheira, em Secarias, e Côja ostentam Bandeira Azul pelo terceiro
e segundo ano consecutivo, respetivamente, renovando o estatuto de
praias interiores de eleição.
Pela segunda vez, Arganil conquista três galardões em simultâneo,
sendo o concelho com mais praias interiores distinguidas na região
Centro. Fortalece-se, assim, enquanto destino de excelência, não só
pelo seu património natural e paisagístico singular, mas também, pela
aposta constante e acertada na qualidade das infraestruturas de apoio e
segurança às praias luviais.

Município de Arganil assina protocolo
de cooperação
com a APAV
O Município de Arganil e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Arganil (CPCJA),
celebraram, no passado dia 6 de março, um protocolo de colaboração com a Associação
Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), assinado pela Secretária-Geral desta Associação, Carmen
Rasquete; pelo Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, e pela Presidente
da CPCJA, Maria da Graça Lopes.
Considerando a necessidade da promoção de serviços de apoio que possam dar uma
resposta às necessidades e expetativas das crianças e jovens vítimas de crime e violência, de
forma igualitária e qualiicada, esta iniciativa surge com o intuito de disponibilizar a prestação
de um serviço de apoio emocional, jurídico, psicológico e social às vítimas sinalizadas e
encaminhadas pelos serviços de Ação Social do Município de Arganil, ou àquelas que contactem
diretamente a Associação. Para além deste apoio, a APAV compromete-se ainda em promover
formações e ações de sensibilização e informação para proissionais e sociedade em geral.
A CPCJ por sua vez e, no seguimento do comprometimento desta autarquia, terá igualmente
um papel de promoção dos serviços da APAV junto das vítimas, assim como, referenciar casos
passíveis de acompanhamento.
Esta nova unidade de atendimento, enquadrado nos serviços de Ação Social desta autarquia,
funcionará no Centro de Atividades Juvenis, com o horário 9h00 – 12h30 e 14h00 -17h30.

Município de Arganil
assina protocolo de
parceria com a
Cruz Vermelha
Portuguesa

O Município de Arganil assinou, no passado dia 21 de
fevereiro, um protocolo de parceria com a Cruz Vermelha
Portuguesa. Esta iniciativa surge da candidatura desta entidade
a um projeto do Programa Nacional para a Saúde Mental da
Direção Geral da Saúde e vai ao encontro da prossecução dos
objetivos do mesmo, no âmbito do apoio a pessoas atingidas
pelos incêndios ocorridos em 2017 na Região Centro, nos quais
se inclui o concelho de Arganil como um dos mais afetados.
Este protocolo consiste, assim, numa importante resposta
integrada através de uma rede de apoio psicossocial às
vítimas dos incêndios de 2017 e respetivas famílias, assente
na articulação formal com as equipas comunitárias de saúde
mental que se encontram a atuar na região, bem como o
estabelecimento de redes entre os intervenientes no processo
de apoio às vítimas.

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,

Neste início de maio, permitam-me que comece pelo tão aguardado dia 31, que será lembrado como o dia em que voltámos
a colocar Arganil no mapa do rally mundial. Estamos a ultimar os preparativos de uma festa que terá início logo no dia 30, com
um grandioso e arrebatador espetáculo audiovisual. Vamos dar as boas-vindas aos milhares de aicionados que se juntam aos
arganilenses para viver as emoções do rally e celebrar este seu regresso aos lendários troços da Serra do Açor.
Nas próximas páginas, passamos em revista as múltiplas ações e eventos desenvolvidos ao longo do último mês, com destaque
para a área da cultura. Celebrámos a 26.ª edição da Feira do Livro, com um programa que se entendeu a toda a família; acolhemos o
evento Cultura é de Todos, que serviu de mote para a apresentação do guia “Arganil Acolhe” e voltámos trazer a Páscoa à Vila.
Destaque, ainda, para os contratos-programa celebrados com as Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, que se materializam numa
comparticipação de 227 mil euros por parte do Município, e para duas distinções com as quais orgulhosamente nos congratulamos:
o prémio Portugal Cinco Estrelas, entregue à Aldeia Histórica do Piódão pelo segundo ano consecutivo, e atribuição da Bandeira Azul
a três das nossas praias luviais, tornando Arganil o concelho do Centro com mais praias interiores a hastear a referida Bandeira, em
2019.

Luís Paulo Costa em visita aos Alpes
franceses com comitiva da CIM Região de
Coimbra

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, integrou a
comitiva da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) na visita à
região francesa Auvergne-Rhône-Alpes, Lyon, entre os dias 3 e 5 de abril.
Acompanhada pelo Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Paulo
Catarino, e, mais tarde, pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas,
José Luís Carneiro, que viajou para Lyon no dia 4, a comitiva composta por 16 dos
19 autarcas que compõem a CIM-RC conheceram de perto o modelo inovador
de combate à desertiicação do interior e de desenvolvimento demográico
sustentável, colocado em prática naquela região dos Alpes franceses.
Em foco estiveram medidas demográicas reconhecidas como exemplo de
sucesso, com resultados visíveis na inversão do decréscimo populacional. O
programa de atração de novos residentes, que convida as pessoas a ixaremse e a criarem o seu próprio negócio, foi uma das medidas que mais interesse
suscitou na comitiva portuguesa. Aquela região acolhe durante três dias os
potenciais moradores, apresentando-lhes a região, os eleitos locais, as entidades
de inanciamento, os empresários e as oportunidades de emprego.
Nesta viagem pelas estratégias e dinâmicas de ação da Auvergne-RhôneAlpes, os autarcas de Coimbra, cujos municípios que lideram se encontram
maioritariamente inseridos em territórios do interior (60 por cento), estando alguns
deles afetados pela perda de população a rondar os 30 por cento, foram recebidos
pelo vice-presidente da Região para os assuntos internacionais, Philippe Meunier.
Numa dinâmica de partilha de conhecimentos e experiências, foi apresentada
a política de planeamento regional e dados a conhecer os dispositivos promovidos
por aquela região, através da Direction de l’Aménagement du Territoire et de la
Montagne. Foram, ainda, expostas as medidas demográicas na região de AuvergneRhône-Alpes, pelo Institut National de la Statistique et des Études Économiques
(INSEE), e relatadas experiências, pelo Pólo Metropolitano dos Genevois Français e
Departamento de Cantal.

Arganil recebe nova ferramenta de gestão
do território no âmbito do projeto solidário
“Oeiras30Mais”

O Município de Arganil foi contemplado com uma nova ferramenta de gestão do
território, no âmbito do projeto Oeiras30Mais, promovido pela Câmara Municipal
de Oeiras, como medida de solidariedade e de cooperação para com os Municípios
mais afetados pelos incêndios de outubro de 2017.
O kit solidário foi entregue ao Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís
Paulo Costa, pelas mãos do presidente do Município de Oeiras, Isaltino Morais, e
do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, durante a cerimónia de
apresentação do projeto, que decorreu no dia 9 de abril, no Auditório da Fundação
para Estudos e Formação Autárquica, em Coimbra.
O projeto solidário Oeiras30Mais, orçado em mais de 450 mil euros e
operacionalizado pela Municípia – Empresa de Cartograia e Sistemas de
Informação, englobou a recolha de imagens aéreas dos municípios com mais de
20% do território ardido, a criação de ortofotomapas, bem como a disponibilização
de uma plataforma informática (Geoportal) de apoio ao planeamento. Através da
plataforma Oeiras30Mais (https://oeiras30mais.municipia.pt) é possível consultar a
informação geográica relativa à cobertura de ortofotos de 2018.
Consciente da elevada importância que as ferramentas de gestão do
ordenamento e planeamento assumem na busca pela pretendida coesão territorial,
assim como no conhecimento do terreno e, consequentemente, na prevenção de
vidas e território, o Município de Arganil congratula e expressa o mais sentido
reconhecimento pela louvável iniciativa promovida pela Câmara Municipal de
Oeiras.

26ª edição da Feira do Livro de Arganil

A Feira do Livro de Arganil, organizada pela Câmara
Municipal, através da sua Biblioteca Municipal, que vai
já na 26ª edição, é um espaço cultural que se repete
todos os anos com um programa integrado na Semana
da Leitura, contando com a colaboração imprescindível
do Agrupamento de Escolas de Arganil.
A Feira cumpre várias funções, todas elas ligadas
ao livro e às artes, mas principalmente deine-se como
um factor importante na contribuição para um mais
elevado nível de literacia em Arganil, proporcionando
um fácil acesso ao livro e à leitura.
A Feira é também um relexo do trabalho
desenvolvido pela Biblioteca Municipal de Arganil e
Biblioteca Alberto Martins de Carvalho, em Côja, na
aproximação da Biblioteca às Famílias, principalmente
aquelas com ilhos nas Creches, no Pré-escolar e no
1º CEB
Nesta edição de 2019 não foram só as crianças
que usufruíram da Feira, também muitos os jovens e
adultos por lá passaram a comprar livros para si, para
os ilhos ou para os netos.
A abertura oicial teve a presença do Presidente da

Câmara Municipal, Luís Paulo Costa, da Vice-Presidente,
Paula Dinis, e dos Vereadores, Érica Castanheira e Luís
Almeida.
Esta foi uma das Feiras com mais público de
todas as idades, com mais livros vendidos e com
maior assistência nos diversos eventos que foram
decorrendo nos 4 dias com um programa muito rico
em que destacamos:
Apresentação do livro “Irene de Vasconcelos: uma
arganilense europeia” de Isabel Baltazar, pela Dra.
Maria Olivia Nogueira. Um livro cheio de signiicado
para o Concelho, pois trata o percurso de uma cidadã
europeia nascida em Arganil com a actuação do Orfeão
Maestro Alves Coelho da Santa Casa da Misericórdia
de Arganil.
Os Contos e Poesia de Sophia por Elsa Ligeiro. E
porque vivemos o ano do Centenário do Nascimento
de Sophia de Mello Breyner Andresen, este foi um
momento muito bom que lhe dedicamos.
De novo Sophia, no belíssimo espectáculo “Na
Companhia de Soia” com a Caixa de Palco.
O Teatro Mais Pequeno do Mundo. Uma iniciativa

Inauguração da exposição “VEREDA”

da CIM Região de Coimbra que animou ainda mais a
Feira com o espectáculo “Debaixo do Capuz”.
Apresentação do livro FREDO, de Ricardo Fonseca
Mota. Com a colaboração especial da Biblioteca
Municipal João Brandão de Tábua.
Também o espectáculo Contos do Avesso com o
Grupo de Teatro Molinum foi um grande sucesso na
Feira do Livro.
A apresentação do livro O SR. RIMAS, escrito por
Sandra Santos e ilustrado por Dina Sachse, com a
participação das crianças e das suas professoras
Eugénia Salgado e Alice Abrantes.
Ainda o Grupo de Teatro TRINCHEIRA TEATRO com
a peça “O Último marco do correio”. Um espectáculo
que encantou as crianças que a ele assistiram.
No último dia o CLUBE GIRASSOL E A COMUNIDADE
EDUCATIVA do Agrupamento de Escolas de Arganil
apresentaram um espectáculo muito bom, que
contribuiu para o sucesso da Feira e que teve a
colaboração dos Bombeiros Voluntários Argus.

Decorreu no dia 5 de abril, no Átrio de exposições Guilherme
Filipe, a inauguração da exposição “VEREDA”, da artista plástica Marta
Sargento.
Natural e residente na Figueira da Foz, concluiu a licenciatura
em Design, pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, curso que lhe
permitiu desenvolver e aperfeiçoar o gosto pelas artes plásticas.
O tema da exposição, “VEREDA”, relete sobre memórias passadas
e presentes, fragmentos e ausências, uma linguagem muito própria
da artista e o design original, desenvolvidos através de peças com
uma personalidade e cunho bem demarcados, fruto da visão do
mundo que a rodeia.
Fazendo recurso a variados meios de expressão plástica, esta
exposição conta com 15 obras, entre pintura e instalação, e poderá
ser visitada até ao dia 31 de maio, no Átrio de exposições Guilherme
Filipe, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h30.
Paula Dinis, Vice-presidente da Câmara Municipal, agradeceu à
artista a oportunidade de dar a conhecer a sua obra, estando certa
que ica uma porta aberta para futuras exposições.

Páscoa na Vila encheu Praça Simões Dias de cor e animação

A Praça Simões Dias foi mais uma vez palco
do evento Páscoa na Vila que, pelo segundo ano
consecutivo, coloriu e animou o centro da vila de
Arganil.
Através da celebração da quadra e do imaginário
infantil, este evento contou mais uma vez com o
envolvimento e participação do Clube de Produtores do
Concelho de Arganil, com a comercialização das suas
endógenas iguarias, bem como, com um programa de
animação transversal que juntou toda a família.
Música, com os Afadixie e Funil & Abelhinha;
dança com o grupo The Boogies e teatro com o
grupo Gorgulhos:Teatro na Serra, foram alguns dos
momentos altos desta programação que contou ainda
com uma tradicional caça aos ovos, pinturas faciais e
balonismo e um atelier de pintura.

Vencedores do Concurso de Ovos de Páscoa Gigantes –
4ª edição

1º prémio - Associação Cultural
e Recreativa de São Martinho da
Cortiça

2º prémio - APPACDM de Arganil

3º prémio - Santa Casa da
Misericórdia de Vila Cova do Alva

Estão encontrados os vencedores da 4ª edição do Concurso
de Ovos de Páscoa Gigantes, cujos trabalhos, dadas as condições
climáticas adversas, se encontraram nesta edição expostas no
interior do edifício da Câmara Municipal de Arganil.
Entre uma dezena de peças, vindas de vários pontos do
concelho, decidiu o júri composto por um representante
da Câmara Municipal de Arganil, por um representante do
Agrupamento de Escolas e por um representante da comunidade,
eleger como vencedores os seguintes ovos de Páscoa:
1º lugar: Associação Cultural e Recreativa de São Martinho
da Cortiça
2º lugar: Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deiciente Mental – Arganil (APPACDM)
3º lugar: Centro Social e Paroquial de Sarzedo
Relembra-se que os prémios a concurso eram respetivamente
200€, 100€ e 50€ em vales de compras para utilizar no comércio
local.
A todas as Associações, Coletividades e Institutos de
Solidariedade Social participantes, o Município de Arganil
endereça os mais sinceros parabéns, agradecendo a todos
o genuíno empenho e compromisso na elaboração das suas
peças, que este ano embelezam o edifício da Câmara Municipal.

Férias da Páscoa 2019
O Município realizou mais uma vez
um programa de férias diversiicado,
em que o desaio e a cooperação foram
os “ingredientes” principais numa nova
aventura em Arganil. O programa 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. Para que
tudo isto fosse possível, contámos mais
uma vez com a excelente colaboração
dos Bombeiros Voluntários de Arganil, a
CrossBox Açor e Filarmónica de Arganil,
entre outros voluntários da nossa
comunidade.

Obras a decorrer no Concelho de Arganil
Requaliicação do acesso ao campo Dr.
Eduardo Ralha e parque de estacionamento

Capela de São Pedro
em Arganil

Está concluída a obra de beneiciação do trânsito na Vila de Arganil, cujo valor Os trabalhos obra de requaliicação e beneiciação da Capela de São Pedro
encontram-se concluídos.
ascendeu os 50.000,00€.

Nova Estação de Tratamento de Águas
Residuais de Relvinha

Fecho do Sistema de Saneamento de Águas
Residuais de São Martinho da Cortiça

A criação de redes de saneamento em São Martinho da Cortiça, Vale de Matouco
A nova Estação de Tratamento de Águas Residuais de Relvinha representa um e Vale Moinho e ligação da fossa coletiva de São Martinho da Cortiça à Estação de
investimento camarário superior a 1 milhão de euros e tem a capacidade de Tratamento de Águas Residuais de Poços representa um investimento camarário
tratamento de eluentes do equivalente a 16.000 pessoas.
superior a 650 mil euros.

Novo Reservatório de Água
de Bufalhão

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

Encontram-se concluídas as ligações do novo Reservatório de Abastecimento de
Encontra-se concluído o novo reservatório de água de Bufalhão com a Água de Arganil à Estação de Tratamento de Águas de Alagoa (obra da AdCL).
capacidade de 80 m3, sendo o resultado de um investimento camarário na Prevê-se para breve a repavimentação das artérias onde foi instalada a nova
conduta adutora.
ordem dos 121.000,00€.

Obras resultantes de Contratos-Programa com Juntas e Uniões de Freguesia
Calçada do Outeiro
Pomares

Reabilitação do Largo da Sociedade de
Melhoramentos de Pomares

Reabilitação do Cemitério
Pomares

Vedação do parque da Escola do Ensino
Básico de Pomares

Reabilitação de Sinalética Vertical em São Colocação de Rails de Proteção em São
Martinho da Cortiça
Martinho da Cortiça

Município de Arganil celebra contratos-programa com Juntas e Uniões de Freguesia

Decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal, no passado dia 23 de abril, a
celebração dos contratos-programa entre o Município de Arganil e as Juntas e Uniões
de Freguesia do concelho. Nesta que é a primeira de duas fases protocolares previstas
para 2019, o apoio inanceiro da autarquia ascende aos 227.000,00€ e destina-se a
comparticipar projetos e investimentos em áreas estruturantes para o desenvolvimento
local.
Concretamente, com a Junta de Freguesia de Arganil foi celebrado um contratoprograma no valor de 14.000,00€, destinado à “Colocação de drenos de águas pluviais
em diversos pontos da freguesia”.
Já o contrato irmado com a Junta de Freguesia de Celavisa, que ascende aos
18.000,00€, tem em vista a “Requaliicação do sistema de arruamentos” naquela
freguesia.
O contrato-programa celebrado com a Junta de Freguesia de Folques prevê a
“Remodelação da Antiga Escola Primária de Folques” e é comparticipada pelo
Município em 17.000,00€.
No valor de 8.500,00€, o contrato-programa estabelecido com a Junta de Freguesia
de Pomares considera a “Beneiciação do Miradouro localizado à entrada de
Pomares e a Beneiciação dos bares do Parque de Merendas e do Parque de
Campismo”.
O “Calcetamento em cubos de granito da Travessa dos Outeirinhos, no lugar do
Salgueiral, e da Rua da Fonte e valetas da Rua da Barroca, no lugar da Sarnadela”,
é o projeto consignado no contrato celebrado com a Junta de Freguesia de Pombeiro
da Beira, no valor de 20.000,00€.
Também no valor de 20.000,00€, o protocolo celebrado com a Junta de Freguesia
de São Martinho da Cortiça destina-se à “Construção do Edifício de 20 Ossários,
com revestimento em granito Cinza Pinhel e outros serviços de melhoramento
no cemitério” e à “Construção de dreno e impermeabilização de alvenaria, na Rua
Portal da Eira, na aldeia de Fronhas”.
Com a Junta de Freguesia de Sarzedo, foi celebrado um contrato-programa de
20.000,00€, que prevê a realização de diversos trabalho na freguesia, designadamente:
“Acabamentos no Espaço Museu, destinado à Barbearia Sarzedo”; “Instalação de
Baixada Elétrica, no Arrumo do Eirol”; “Instalação do Parque de Ecoponto, no Cimo

da Ladeira”; “Reparação do Pavimento do Miradouro” e “Alargamento da Estrada
do Ribeiro, em frente à Queijaria Sarzedo”.
A comparticipação da autarquia destinada à Junta de Freguesia de Secarias, no
valor de 18.000,00€, tem em vista a “Requaliicação da Praia Fluvial da Cascalheira e
reparação e pintura das parreiras daniicadas entre a cantina e o edifício escolar”.
O contrato-programa de 24.000,00€, a União de Freguesias de Cepos e Teixeira
tem prevista a “Beneiciação de calçada da Rua da Baleirinha e o Largo da Barroca,
em Cepos” e a “Beneiciação de calçada da Rua D. Ester e Rua da Fonte, em Relvas”
Comparticipadas pelo Município em 30.000,00€, as intervenções previstas pela
União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra destinam-se ao “Calcetamento
da rua onde passou a conduta de água para a Benfeita e abertura de vala, ao cimo
da aldeia de Parrozelos”; “Abertura de caixa e transporte a vazadouro das terras
sobrantes” e “Fornecimento e assentamento de cubos de granito, na Estrada de
ligação da Moura da Serra à Mourísia”.
No valor de 20.000,00€, o contrato-programa celebrado com a União de Freguesias
de Côja e Barril de Alva tem em vista a “Reparação das Pérgolas do Jardim das Rosas
e colocação de proteção junto ao Rio de Alva”, a “Abertura de vala, para colocação de
tubo para saneamento, e águas pluviais no Mercado Velho, em Côja”, “Construção de
Muro em Xisto, no Ortigal”; “Reparação de Lajes de Granito e execução de corrente
com elos forjados em ferro, para colocação nos postos de granito, na Praça D.
Alberto Vale, em Côja”; “Reparação da Rua da Coutada, em Côja” e “Construção de
Ponte Pedonal e de vedação de proteção, no Caneiro”.
Por último, o contrato-programa celebrado com a União de Freguesias de Vila cova
de Alva e Anseriz, que totaliza 17.500,00€, prevê o “Calcetamento e alargamento da
Rua da Casa Paroquial, em Vila Cova de Alva”.
Este instrumento inanceiro disponibilizado pelo Município assume-se como
importante fator de desenvolvimento das freguesias do concelho, permitindo a
realização de pequena e médias intervenções que envolvem custos demasiado
avultados para os cofres das Juntas. Está esta autarquia inteiramente empenhada, em
função disso, em impulsionar e airmar a relação de proximidade e cooperação que
mantém com as juntas e Uniões de Freguesia, no desenvolvimento de uma clara e real
política de serviço público.

Oposição - Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil
Caro(a) Amigo(a),
A maioria PSD do executivo camarário apresentou
recentemente os resultados referentes ao exercício
de 2018. Estes resultados não demonstram quaisquer
mudanças no rumo que este executivo tem vindo a seguir
no que respeita à estratégia global e sectorial de gestão
do Município de Arganil.
Constata-se, uma vez mais, que para 2018, o
Orçamento aprovado, foi apenas satisfatoriamente
cumprido. Registe-se que do total da receita prevista
(22.989.382,00 €), a execução cifrou-se em 61,88% (desvio
de 38,12%), e do total da despesa prevista a execução
cifrou-se nos 59,15% (desvio de 40,85%).
No que se refere às Grandes Opções do Plano
deinidas para 2018, a execução (8.768.581,27 €) é ainda
mais sofrível, correspondendo apenas a 49,28% do que
estava previsto (17.792.690,00 €).
A demonstração da execução do orçamento municipal
para o ano de 2018 permite concluir que está em linha com
a estratégia adotada nos orçamentos dos anos anteriores,
subsistindo o hábito de se incrementar artiicialmente o
valor dos orçamentos. A execução do orçamento para o
ano de 2018 é, uma vez mais, a demonstração mais clara
e evidente desta realidade.
Durante o ano de 2018 o Orçamento sofreu
30
modiicações
orçamentais,
correspondendo

sensivelmente à média de uma modiicação por cada
12 dias. Este facto causa-nos alguma estranheza e
perplexidade.
Os desvios globais veriicados na execução
orçamental, assim como as inúmeras modiicações,
traduzem assim uma de duas potenciais razões: (1) ou
uma elevada ambição no estabelecimento de objetivos
e uma lagrante incapacidade de os concretizar, ou (2)
a adoção de técnicas de previsão e programação irreais
com o consequente desajustamento da realidade prática
para concretizar.
Apesar da fraca execução orçamental e do desequilíbrio
das opções orçamentais, o facto de o Tribunal de Contas
não ter visado parte do empréstimo de médio e longo
prazo no valor de 4 milhões de euros, aumenta o receio
já manifestado anteriormente pelo Partido Socialista
relativamente à falta de liquidez inanceira por parte do
Município para fazer face aos compromissos que foram
assumidos e, aparentemente, sem capacidade para os
cumprir.
A divergência do Partido Socialista não se encontra
nas obras executadas / não executadas, nem no legítimo
direito político de uma maioria, democraticamente eleita,
fazer / não fazer as suas obras. A divergência do Partido
Socialista reside na total ausência de um Plano Estratégico
sustentado para um concelho em declínio com uma

forte erosão demográica e económica. O que o PSD
tem sistematicamente apresentado, é um conjunto de
obras e investimentos avulsos e desconexos de qualquer
planeamento estratégico para o desenvolvimento
sustentado do concelho.
A falta de um planeamento estratégico tem
consequências gravíssimas para o nosso concelho.
Faz acelerar o declínio, diiculta de forma crescente o
desenvolvimento e torna a sustentabilidade da gestão
cada vez mais complicada: o mesmo território, com
responsabilidades crescentes e mais complicadas,
população em regressão intensa e, consequentemente,
menos dinheiro. Como tal, é necessária uma gestão muito
rigorosa e muito inteligente, o que não se veriica.
Por mais que a maioria PSD do executivo camarário
tente esconder esta evidência, há algo que é mais difícil
de camular: a perceção e o sentimento geral dos nossos
concidadãos.
Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara
Muncipal de Arganil
Fernando Vale
Tyoga Macdonald

Prestação de contas do Município de Arganil
A Câmara Municipal de Arganil conseguiu atingir, em 2018, as taxas de execução mais
elevadas desde que, em 2001, foi implementado o plano oicial de contabilidade das
autarquias locais. Efetivamente, a taxa de execução da receita cifrou-se nos 85,13% e a taxa
de execução da despesa atingiu os 81,38%. Os gráicos são esclarecedores:

“Cerdeira ConVida” promove produtos
endógenos em três dias de muita animação

A União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, em colaboração com a
Câmara Municipal de Arganil, fez as honras da casa e as portas da Casa do povo
abriram-se para a 10.ª edição do “Cerdeira ConVida”, a Mostra de Mel, Artesanato,
Gastronomia, Comércio e Indústria, que contou com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, e de Margarida Mano, deputada do
PSD na Assembleia da República, na sessão de inauguração.
O sortido e acolhedor certame, que se realizou entre os dias 27 e 29 de
abril, icou marcado pela numerosa participação de visitantes e pela qualidade e
singularidade dos produtos endógenos e do artesanato, que se airmam, já, como
uma imagem de marca do concelho.
Esta 10.ª edição do “Cerdeira ConVida”, que tem vindo a crescer de ano passa
ano, em visibilidade e dimensão, contou com a participação de cerca de duas
dezenas de expositores, entre eles produtores e artesão do concelho e da região,
bem como coletividades locais.
Mas nem só de bons e excecionais produtos se fez o Cerdeira ConVida 2019.
Para mais um certame de sucesso, assinalado uma década depois da edição
inaugural, contribuiu a música popular da região, responsável por animar as tardes
e as noites dos três dias de evento e proporcionar o ambiente perfeito para o
convívio dos muitos que fazem já desta iniciativa um animado ponto de encontro.
Paralelamente, a Câmara Municipal vem consolidando a sua imagem de marca de boa
pagadora, registando em 2018 um prazo médio de pagamento de 19 dias, renovando o
reconhecimento pela ACEGE com o diploma pagamento pontual.
A prestação de contas comprova, também e uma vez mais, a parceria com as Juntas e
Uniões de Freguesia do nosso Concelho: em 2018 o Município de Arganil transferiu para as
suas freguesias mais de 1.150.000,00 euros, dotando-as de instrumentos para, de forma
mais eiciente e eicaz, darem resposta às necessidades dos nossos concidadãos.
Ao mesmo tempo, foi também possível reduzir a taxa de IMI sobre os prédios urbanos
para o valor mais baixo do País. E também tomámos a decisão de devolver 5% de IRS, a que
o Município teria direito, a cada um dos cidadãos do Concelho.

Presidente da Câmara presente nas
comemorações do Centenário da
Assistência Folquense

Arganil entre os 19 municípios do país que
devolve os 5% do IRS aos munícipes

Arganil faz parte da restrita lista de municípios portugueses que vai devolver aos seus
munícipes 5% do IRS a que têm direito, o máximo permitido por Lei. Segundo o Jornal de
Negócios, juntam-se a Arganil nesta política de abrir mão da totalidade do imposto sobre os
rendimentos das pessoas singulares apenas 18 dos 114 concelhos que dão desconto iscal
(entre os 308 do país).
Esta medida assenta numa consciente política de responsabilidade social e contribui de
forma direta e vincada para nos airmamos como um concelho amigo das famílias, tornando
Arganil o único município do distrito de Coimbra a praticar o desconto máximo de IRS.
Defendendo convictamente o propósito de colocar as pessoas no centro das políticas e
promover a competitividade, de forma a atrair e ixar a população no concelho, a autarquia
de Arganil previu um pacote de benefícios iscais no seu Orçamento Municipal, da qual faz
parte não só a devolução dos 5% do IRS, mas também a implementação da taxa de IMI mais
reduzida do país e tarifários reduzidos ao nível do abastecimento de água, saneamento de
águas residuais e resíduos sólidos urbanos.

O centenário da Assistência Folquense, a associação proveniente da sociedade
civil mais antiga do concelho, da região e do distrito de Coimbra, foi celebrado
no dia 13 de abril, numa cerimónia que contou com a participação do Presidente
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa. A sessão solene icou marcada
por vários momentos de homenagem aos dirigentes, colaboradores, associados e
beneméritos da associação que se assume como uma resposta social de referência
na nossa região. “Esta sessão solene marca o im das comemorações do centenário
da Assistência Folquense, mas é como o início de um renovado e duradouro ciclo
que devemos olhar para este signiicativo momento de homenagem”, airmou
Luís Paulo Costa durante a sua intervenção, felicitando não só “os que lançaram
a primeira pedra para a construção de uma casa que serviu de abrigo aos mais
carentes e desfavorecidos, mas também todos aqueles que construíram, aos
poucos, os alicerces que permitiram fortalecê-la”.

Município de
Arganil assinala Dia
Internacional dos
Monumentos e Sítios

No âmbito do Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios, que se
celebrou no dia 18 de abril, o Centro
Interpretativo de Arte Rupestre de
Chãs d´ Égua abriu as suas portas
e voltou a colocar à disposição de
todos os interessados as visitas
guiadas às rochas com gravuras
rupestres, dando mais enfoque à
rocha de Vale Covo, uma das rochas
mais emblemáticas e com mais
diversidade de arte rupestre da
região.

12ª edição do Arganil Rock foi um sucesso

Com o apoio da Câmara Municipal de Arganil e numa organização conjunta das
A 12ª edição do evento reairmou o nome do Arganil Rock no panorama musical
associações juvenis, Projeto Radical (São Martinho da Cortiça), Associação Juvenil da Região, comprovando que a estreita parceria entre Câmara Municipal, principal
CUME (Arganil) e o Grupo de Jovens Chama Viva (Secarias), o evento Arganil Rock apoiante, e associações juvenis concelhias é a fórmula para o crescimento deste
que este ano cumpriu a sua 12ª edição e foi um êxito, conirmado pelas cerca de 800 evento.
entradas no recinto da Antiga Cerâmica Arganilense.

A Cultura é para Todos - FAMI

Maio
Eventos
10.maio, 20h30
4ª edição Festival CINEDITA
Auditório da Cerâmica Arganilense

11 e 12.maio
Feira de Maio
Pombeiro da Beira

17.maio, 21h30
Cinema: “Shazam!”
Auditório da Cerâmica Arganilense

18.maio, 21h30
Concerto Solidário
Cerâmica Arganilense

24.maio, 21h30
Cinema: “Vingadores: Endgame”
Auditório da Cerâmica Arganilense

25.maio
Feira das Velharias
Fonte de Amandos

No dia 28 de abril realizou-se na Praça
Simões Dias o evento “A Cultura é de
Todos”, com a apresentação pública do guia
informativo ‘Arganil Acolhe’ que marcou,
simbolicamente, o arranque de um conjunto
de ações que serão desenvolvidas ao longo
do próximo ano, no âmbito do Projeto
‘Arganil + Migração’, coinanciado pelo Fundo
para o Asilo, a Migração e a Integração e que
pretendem valorizar a interculturalidade
e serem motores de mobilização e coesão
sociais.
O guia ‘Arganil Acolhe’ pretende ser um
instrumento útil, facilitador e integrador
da comunidade imigrante residente e
recém-chegada ao concelho de Arganil
(nomeadamente os nacionais de países
terceiros), ao disponibilizar informações úteis
sobre diferentes áreas e respostas existentes
no âmbito da saúde, educação, administração
pública, emprego, justiça e inclusão social.
Este guia será disponibilizado, gratuitamente,
na língua portuguesa e inglesa, em formato

de papel (em vários pontos do concelho),
bem como, na página online do município.
Participaram neste evento o Presidente
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo
Costa, bem como o Vereador do Pelouro de
Ação Ação, Luís Miguel Almeida, contando
ainda com a presença de alguns autarcas e
representantes de entidades concelhias, para
além de um vasto público, entre cidadãos
portugueses e comunidade imigrante a
residir no concelho de Arganil, totalizando
mais de uma centena de pessoas.
O evento contou com a atuação de um
grupo musical de Fados de Coimbra, pela
voz de António Ataíde acompanhado pelos
músicos Bruno Costa (Guitarra Portuguesa) e
Nuno Miguel Botelho (guitarra clássica), não
fosse esse o estilo musical que melhor retrata
a singularidade da identidade lusa e que
melhor divulga a cultura da alma portuguesa
além-fronteiras.
Anunciadas ainda outras ações que
serão desenvolvidas mais proximamente,

Audição do Atelier do Piano

nomeadamente, o Festival Intercultura que
decorrerá já no próximo mês de junho,
em Côja, foi ainda deixado um sentido
agradecimento a todas as entidades e
instituições concelhias que colaboraram na
elaboração do Guia, entre as quais, freguesias e
uniões de freguesia, agrupamento de escolas,
instituições particulares de solidariedade
social, misericórdias concelhias, centro
de saúde, centro de emprego e formação
proissional, serviço local da segurança social,
forças de segurança, entre tantas outras.
Uma palavra especial de agradecimento
foi ainda dada a todos os munícipes que
no seu dia-a-dia se têm mostrado exímios
na calorosa receção que têm manifestado
junto da comunidade estrangeira, talvez
cientes da diiculdade que é chegar a uma
terra desconhecida, tantos com familiares
também eles emigrados noutros países de
acolhimento.

Concerto comemorativo do 25
de Abril

26.maio, 16h00
Cinema: “Parque das Maravilhas”
Auditório da Cerâmica Arganilense

30.maio, 22h00
Espetáculo de vídeo mapping - Arganil
Capital do Rally
Cerâmica Arganilense

31.maio, 21h30
Rally de Portugal

31.maio, 21h30
Cinema: “Pokémon Detetive Pikachu”
Auditório da Cerâmica Arganilense

31.maio a 2 de Junho
X Mostra de Sabores e Labores
Tradicionais
Vila Cova de Alva

01.junho
16º Encontro de Tunas do Concelho
Praças Simões Dias

01.junho
Abertura do Centro Interpretativo de
Arte Rupestre
Chãs d’Égua

Decorreu no dia 14 de Abril, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, a Audição do Atelier do Piano, realizada em parceria com a
Câmara Municipal de Arganil, perante uma sala repleta e ansiosa por
ouvir os seus pupilos.
Sob a orientação de Miguel Neves, e num momento que reúne
o trabalho desenvolvido ao longo do período letivo, que expõe os
resultados da aprendizagem e qualidade artística, foi com grande
satisfação que se reconheceu o bom desempenho de todos os
alunos, que expressou de forma singular a valorização da música na
formação integral das crianças e jovens deste município.

7 a 10 de Junho
XIV Feira das Freguesias
Praça Simões Dias e Ruas Límitrofes

Realizou-se, no dia 24 de Abril, no Auditório da Cerâmica
Arganilense, o Concerto comemorativo “25 de abril: uma expressão,
uma memória”, pela Orquestra Didática Passo por Compasso, o qual
teve integrado uma peça teatral alusiva à efeméride e que contou
com a participação especial da Associação de Combatentes do
Concelho de Arganil.

