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Campanha de Vacinação Antirrábica 2019
A
Campanha
de
vacinação
antirrábica e identiicação eletrónica
de cães faz parte do Programa Nacional
de Luta e Vigilância Epidemiológica
da raiva Animal e Outras Zoonoses,
podendo ser realizada em regime
de Campanha Oicial, mediante o
pagamento de uma taxa, de acordo
com o Edital da Direção Geral de
Alimentação e Veterinária.
Esta Campanha inicia-se no
próximo dia 19 de Agosto decorrendo
até ao dia 13 de Setembro e
percorrendo todas as freguesias do
concelho de Arganil. As datas, horas
e locais das concentrações encontrarse-ão aixadas em Editais nas sedes
das Juntas de Freguesia, na Câmara
Municipal, na página de Facebook do
Município de Arganil e neste link.
É
obrigatória
a
vacinação
antirrábica dos cães com mais de três
meses de idade em todo o território
nacional. A identiicação eletrónica
(microchip) é igualmente obrigatória
para todos os cães nascidos após 1
de julho de 2008. Os detentores de
cães entre os 3 e 6 meses de idade são
obrigados a proceder ao seu registo e
licenciamento na Junta de Freguesia
da sua área de residência.
Nota: É obrigatório, por exigência
da Autoridade Tributária, que os
detentores dos animais se façam
acompanhar do respetivo Cartão
de Cidadão/Bilhete de Identidade e
Número de Contribuinte.

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Caro(a) Arganilense,
A entrada no mês de agosto faz-se com o anúncio de vários investimentos em áreas preponderantes para o concelho, com destaque para os 2,5 milhões de euros
aplicados na reposição das condições rodoviárias, restabelecendo a comodidade e segurança nas estradas do concelho, afetadas sobremaneira pelo incêndio de
outubro de 2017. Colocámos ao serviço da cultura e do desporto mais de cem mil euros, com a celebração dos contratos-programa com as associações do concelho,
apoiando, em simultâneo e também por intermédio de contratos-programa, as ações de silvicultura preventiva levadas a cabo pelas Juntas e Uniões de Freguesia de
freguesia.
Na área da educação, saliento com especial satisfação a participação dos jovens alunos que mais se destacaram neste ano letivo nos programas de verão desenvolvidos
pela Universidade de Coimbra e pela Escola Superior de Educação de Coimbra.
No campo do ambiente, olhamos para as atividades de sensibilização dedicadas aos mais novos, realizadas em algumas das Praias Fluviais do concelho, e para o
Seminário que colocou os especialistas nas áreas de gestão lorestal a reletir sobre um tema que é particularmente caro aos arganilenses, a prevenção de incêndios
e a resiliência do nosso território.
E porque agosto é um mês tipicamente festivo no nosso concelho, trazendo às nossas aldeias os que se mantêm geograicamente longe todo o ano, aproveitamos
para anunciar o cartaz da XXXVIII Ficabeira e desejar umas ótimas férias a todos os arganilenses.

Câmara de Arganil avança com a colocação de 44.000 metros de guardas metálicas em
intervenção de 2,5 milhões na rede viária

Estão em curso as intervenções de reposição das
condições da rede viária, fortemente daniicada pelo
incêndio que devastou grande parte do concelho
de Arganil em outubro de 2017. Entre os trabalhos
de reparação que vão decorrendo nas estradas
municipais, assume particular relevância a instalação
de 44km de guardas metálicas de proteção em zonas
desprotegidas e de precipício, permitindo o reforço
das condições de segurança rodoviária, agravadas
pelo desaparecimento da vegetação.
A reparação das vias municipais e restituição da
segurança rodoviária totaliza um investimento de mais
de 2,5 milhões de euros, que decorre da candidatura
da Câmara Municipal de Arganil ao Fundo de
Solidariedade da União Europeia. Desta candidatura
resultou um montante elegível comparticipado de
cerca de 3,5 milhões de euros.

Neste investimento destinado à recuperação
da rede viária está, ainda, prevista a reposição da
sinalização vertical e direcional e das marcas rodoviárias
longitudinais contínuas ou tracejadas, proporcionando
mais segurança e comodidade de circulação.
A reposição das camadas de pavimentação, de
forma a garantir maior estabilidade das faixas de
rodagem, fragilizadas pela passagem da maquinaria
pesada utilizada no combate ao incêndio, depois de
sujeitas a elevadas temperaturas, e a reparação de
elementos de drenagem, para reverter a degradação
e a instabilidade dos taludes e muros de suporte
das vias municipais, estão igualmente contempladas
nas empreitadas que se encontram a decorrer nas
freguesias atingidas pelas chamas.
Há muito aguardado pela autarquia e pelos
arganilenses, este apoio do Fundo de Solidariedade

da União Europeia, “ainda que peque por tardia”,
conforme sublinha Luís Paulo Costa, presidente da
Câmara, “vem restabelecer as condições normais de
circulação, contribuindo para a valorização do nosso
território e para a tranquilidade dos nossos munícipes,
utilizadores regulares destas estradas, e dos largos
milhares de turistas que visitam o concelho e Arganil,
especialmente nesta altura do ano”.
Relembre-se que o concelho de Arganil foi um dos
concelho mais afetados pelos grandes incêndios de
outubro de 2017, contabilizando mais de 5,8 milhões
de euros de prejuízos em equipamentos municipais,
sinalética, vias rodoviárias, guardas metálicas de
proteção, imóveis e estações de tratamento de águas
residuais.

Arganil debateu prevenção de incêndios e resiliência do território

As portas do auditório da Antiga Cerâmica
Arganilense abriram-se no dia 12 de julho para acolher
o seminário que trouxe a debate a prevenção dos
incêndios e a resiliência dos territórios do interior,
numa sessão que contou com um diversiicado painel
de oradores, composto por especialistas nas áreas de
gestão lorestal e prevenção de incêndios.
Sob o olhar atento e interessado dos cerca de
uma centena de participantes, o arquitecto paisagista
Henrique Pereira dos Santos, baseando-se na análise
demográica das atividades económicas tradicionais,
como a agricultura e a pastorícia, abordou a forma
como as alterações sofridas nestes setores provocaram
a falência dos modelos tradicionais de exploração
dos recursos. Face a esta problemática, alertou para
a necessidade de se encontrarem mecanismos de
substituição, sem os quais não se conseguirá fazer

face à crescente violência dos incêndios lorestais.
Após as intervenções dos investigadores Miguel
Almeida e Luís Ribeiro, do Professor Catedrático José
Gaspar, de José Costa, enquanto representante da
Entidade Gestora da área dos Baldios de Cepos e Casal
Novo, e do Presidente da Associação de Produtores
Florestais do Concelho de Arganil, Rui Dinis, coube a
Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal
de Arganil, protagonizar um dos momentos mais
aguardados do seminário, com a apresentação do
projeto “A Floresta da Serra do Açor”. Trata-se de
um modelo de gestão inovador e multifuncional,
conforme avançou, que se propõe a garantir uma
gestão integrada e proissional do espaço lorestal
do concelho. Tendo surgido da “necessidade de se
ordenar a loresta, fazendo do incêndio de outubro
de 2017 uma oportunidade para reorganizar a área

lorestal do nosso território”, o projeto prevê numa
primeira fase intervenções em dois mil hectares de
áreas comunitárias (que representa 16% da área
lorestal do concelho), aliando a loresta de produção
com atividades complementares, como a pastorícia,
a apicultura, a criação de caminhos lorestais, a
aposta em espécies autóctones e a preservação da
biodiversidade e ecossistemas.
Este modelo de gestão de ordenamento e
revitalização do território, concluiu Luís Paulo Costa,
tem o apoio inanceiro de privados e o suporte técnico
da Escola Superior Agrária de Coimbra, unindo em
torno do mesmo desígnio o Município de Arganil,
as associações de compartes, as Juntas e Uniões
de Freguesia, o ICNF, a Associação dos Produtores
Florestais, o Clube de Produtores, entre outras
entidades do concelho.

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

Município de Arganil celebra contratos-programa de apoio ao associativismo

As associações culturais e desportivas do concelho de Arganil reuniram-se
no Salão Nobre da Câmara Municipal, no dia 19 de julho, para a celebração dos
contratos-programa referentes ao ano de 2019. O apoio do Município de Arganil
ao desenvolvimento de iniciativas culturais, sociais, desportivas e recreativas,
que contribuem de forma inequívoca para a sociabilização, reforço da identidade
e airmação das tradições e cidadania, traduz-se num valor global de 105.400,00
euros.
Luís Paulo Costa, presidente da autarquia e anitrião da cerimónia que formalizou
a concessão do apoio inanceiro a 32 associações e coletividades do concelho,
destaca e enaltece o trabalho empenhado e dedicado do tecido associativo de
Arganil. “A atitude participativa e responsável que continuam a demonstrar, assim
como o papel que têm na promoção e preservação das nossas tradições e na
Coletividade

Valor Atribuído

reairmação da identidade arganilense, são de louvar e merecem o nosso total
reconhecimento”.
Assumindo-se como “polos de desenvolvimento das comunidades locais,
através da promoção da oferta de atividades, só podia o Município”, sublinha
Luís Paulo Costa, “assumir um papel dinamizador e facilitador, valorizando, deste
modo, o esforço dos dirigentes e associados das nossas coletividades, associações
e entidades do concelho”.
A promoção do desenvolvimento sociocultural, um dos eixos estratégicos
de intervenção do Município de Arganil, relete-se na concessão deste auxílio
inanceiro anual, mas também através de apoio técnicos, logísticos e concessão de
outros apoios a atividades e projetos de carácter pontual.

Coletividade

Valor Atribuído

Associação Filarmónica de Arganil

4.250,00 €

Rancho Infantil e Juvenil de Côja

2.000,00 €

Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Côja

3.600,00 €

Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa

1.850,00 €

Sociedade Filarmónica Flor do Alva

2.250,00 €

Grupo de Danças e Cantares de Soito da Ruiva

1.500,00 €

Associação Filarmónica Barrilense

2.300,00 €

Associação Juvenil Os Columbinos

2.000,00 €

Grupo de Bombos de S. Nicolau

750,00 €

E-Motion - Associação Juvenil

750,00 €

Tuna Popular de Arganil

2.000,00 €

Associação Juvenil CUME

2.500,00 €

Tuna Cantares de Côja

1.250,00 €

Associação Atlética de Arganil

24.000,00 €

Fanfarra da Associação de Bombeiros Voluntários de Côja

1.000,00 €

Clube Operário Jardim do Alva

20.000,00 €

Associação Juvenil Projeto Radical

1.700,00 €

Grupo Desportivo e Cultural de S. Martinho da Cortiça

11.000,00 €

União Recreativa Sarzedense

1.800,00 €

Grupo Desportivo Vilacovense

3.000,00 €

Associação de Moradores - Grupo Folclórico as Flores

1.650,00 €

Clube BTT Serra do Açor

1.300,00 €

Grupo Folclórico da Região de Arganil

2.000,00 €

Clube Benfeita Naturalmente

Rancho Folclórico As Rosas de Côja

1.500,00 €

Agrupamento de Escuteiros de Arganil

1.000,00 €

Grupo Folclórico Os Malmequeres

1.700,00 €

Agrupamento de Escuteiros de Côja

1.000,00 €

Grupo Folclórico Raízes de Sobral Gordo

1.500,00 €

Associação Juvenil Chama Viva

Rancho Juvenil da Casa do Povo de Arganil

1.750,00 €

Vespa Clube Serra do Açor

750,00 €

750,00 €
1.000,00 €

Celebração de contratos-programa de silvicultura preventiva com Juntas e Uniões de Freguesia
O Município de Arganil procedeu à celebração dos contratos-programa de
apoio à execução de trabalhos de silvicultura preventiva com as Juntas e Uniões de
Freguesia do concelho, no dia 19 de julho, numa cerimónia que decorreu na Salão
Nobre da Câmara Municipal, presidida pelo presidente da autarquia, Luís Paulo
Costa.

O valor atribuído às Juntas e Uniões de Freguesia, num total de 44.352,00
euros, destina-se a uma área de intervenção de cerca de 370 km, tendo em vista
a comparticipação de ações de manutenção da rede viária, através da gestão
de combustível, criando, deste modo, condições de circulação rodoviária em
segurança.

Presidente da Câmara entrega certiicados a alunos da Universidade de Verão e Escola de
Verão Júnior
Os alunos que frequentaram a Universidade de
Verão e a Escola de Verão Júnior foram recebidos
pelo presidente da Câmara Municipal de Arganil,
Luís Paulo Costa, no Salão Nobre da autarquia, no
dia 29 de julho, para a cerimónia de entrega dos
certiicados de participação naqueles programas de
verão, desenvolvidos pela Universidade de Coimbra
e pela Escola Superior de Educação de Coimbra.
Este ano, embarcaram nesta experiência
universitária, que engloba uma série de atividades
pedagógicas, culturais e lúdicas, pensadas à medida
dos jovens para lhes dar a conhecer a vida académica,
43 alunos do Agrupamento de Escolas de Arganil, do
5.º ao 12.º ano, com comprovado mérito escolar.
“Entendemos que o mérito deve ser a principal
razão de diferenciação na escolha dos alunos
para esta experiência”, começou por explicar Luís
Paulo Costa, dirigindo-se aos jovens alunos e aos
encarregados de educação presentes, reconhecendo
o papel fundamental do “esforço coletivo” no sucesso
de cada um. “Quero destacar o vosso trabalho e

empenho. Com a forte colaboração dos vossos
professores e o esforço dos vossos encarregados
de educação, são reconhecidos com estas bolsas
de mérito, que vimos a atribuir há já alguns anos”,
elogiou o presidente da Câmara, que contou com
a colaboração da professora Graça Lopes, diretora
adjunta do Agrupamento de Escolas de Arganil, na
entrega dos certiicados.
Para o sucesso da iniciativa, que se estende por
uma semana e que resulta da estreita colaboração
entre o Município de Arganil, as Instituições de
Ensino Superior referidas e o Agrupamento de
Escolas de Arganil, contribui, defende o presidente
da autarquia, a coniança que existe entre as
instituições envolvidas e os encarregados de
educação. “É importante que os alunos tenham a
oportunidade de viver esta experiência não apenas
no horário diurno, mas também para o que vai para
além disso; é o que contribui para uma integração
mais completa”.
Da teoria à prática, Joana Moreira, aluna do

Sensibilização para as Alterações Climáticas,
“Tenda ClimAgir” na Praia Fluvial da
Cascalheira - Secarias

Já conhecido do público mais novo, o projeto “ClimAgir”, promovido pela Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), regressou a Arganil neste verão. Instalada
na Praia Fluvial de Cascalheira, em Secarias, a tenda expositiva abriu as portas no dia 30
de julho, para sensibilizar, de uma forma divertida e didática, os pequenos (e grandes)
curiosos para as consequências das alterações climáticas na Região de Coimbra e, ao
mesmo tempo promover a loresta autóctone.
Durante todo dia, entre mergulhos e brincadeiras na areia, os jovens banhistas tiveram
oportunidade de aprender mais sobre os efeitos das nossas ações diárias nas alterações
climáticas, através da exposição didática presente no interior da tenda, de jogos, vídeos
alusivos ao tema e do material didático, que puderam levar consigo.
Sob o lema Divulgar, Atuar, Adaptar, a iniciativa contou com a participação de utentes
da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deiciente Mental (APPACDM) –
Unidade Funcional de Arganil, das crianças e jovens inscritos nas Férias de Verão e dos
utentes da praia.
Esta ação contou, ainda, com a parceira da ABAE (Associação Bandeira Azul), na
dinamização de diversas atividades de educação ambiental, como a exposição “Os
suspeitos do costume”, jogos didáticos e limpeza da Praia. Os mais novos tiveram, assim, a
oportunidade de perceber a origem do lixo luvial e de ganhar ainda mais motivos para agir
na mudança de comportamentos do dia-a-dia, optando por soluções mais sustentáveis
e comportamentos preventivos que evitem o agravamento do problema. Premiando o
entusiasmo e o notável desempenho registado durante um dia totalmente dedicado
ao ambiente e às boas práticas a ele associadas, foi distribuído a cada participante um
certiicado de participação.
A acompanhar as atividades estiveram a Vereadora do Ambiente, Érica Castanheira, e
o Presidente da Junta de Freguesia de Secarias, António Souto.

12.º ano, que diz “presente” a estes programas de
intervenção educativa desde o 5.º ano, confessou
que a experiência vivida neste verão, em particular,
a ajudou a esclarecer as ideias, numa altura de
tomar decisões importantes. “Provavelmente, vou
candidatar-me a medicina”, conidenciou. Durante
a Universidade de Verão, “conheci a investigação da
Faculdade de Medicina, as Urgências do hospital,
visitei o serviço de Medicina Nuclear, o serviço de
Pediatria e de Medicina Dentária. No último dia,
visitei o serviço de cirurgia torácica e tivemos, ainda,
um arraial”, contou a jovem estudante.
Os programas Universidade de Verão e Escola
de Verão Júnior, que contaram com 18 e 25
alunos do Agrupamento de Escolas de Arganil,
respetivamente, representam uma aposta clara
do Município na educação das crianças e jovens
do concelho, premiando a excelência e o mérito
escolar e proporcionando experiências únicas, que
se revelam determinantes nas escolhas que fazem
para o futuro.

Educação Ambiental na Praia Fluvial do
Caneiro de Coja: “Do Cano ao Mar, da
Água vamos cuidar” e “Os Suspeitos do
Costume – Do Rio ao Mar sem Lixo”

Integrado no Plano de Atividades de Educação Ambiental, do
Município de Arganil, no âmbito da Bandeira Azul e em parceria com
a Águas do Centro Litoral (AdCL) e com a Associação Bandeira Azul
(ABAE), no dia 30 julho foram dinamizadas as Ações de Sensibilização
Ambiental “Do Cano ao Mar, da Água vemos cuidar!” e “Os Suspeitos
do Costume – Do Rio ao Mar sem Lixo”, na Praia Fluvial do Caneiro de
Coja.
A Ação de Educação Ambiental conjunta entre a AdCL e a ABAE,
promovida em articulação com o Município de Arganil, Do Cano ao
Mar, da Água vamos cuidar!, contou com a presença da Mascote Lisa
da AdcL (inserida na Ação da “Lisa vai à Praia”) e teve a participação das
crianças e jovens inscritos nas Férias de Verão, do ATL do Centro Social
e Paroquial de Coja e ainda de alguns utentes que se encontravam
nesta Praia.
A acompanhar as atividades estiveram a Vereadora do Ambiente,
Érica Castanheira e o Presidente da União das Freguesias de Coja e
Barril do Alva, João Tavares.

Obras a decorrer no Concelho de Arganil

Implementação da Faixa de Gestão de
Combustíveis na Rede Viária

Reabilitação, recuperação e reconstrução
da “Quinta do Dr. Urbano”, propriedade do
Município de Arganil

Construção de Parque Infantil no Parque do
Prado, em Côja

Instalação do Núcleo Etnográico de Arganil

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

Reconstrução de Aquedutos, em Alqueve

Reparação da Rede Viária Florestal

Arranjos na Praia Fluvial de Barril de Alva e
reparação da roda de alcatruz

Labirinto de Ideias foi um sucesso

“Suspensa”, inaugurada exposição coletiva
de artes para visita até 31 de agosto

O espaço Multiusos da Cerâmica Arganilense foi transformado num verdadeiro
quebra-cabeças multitemático, entre os dias 3 de junho e 7 de julho, com a exposição
de ciência de aprendizagem informal «Labirinto de Ideias, onde a descoberta foi o
mote principal.
Inserido no 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, a iniciativa “Labirinto de Ideias”, levada a efeito pelo Município de Arganil
em parceria com o Exploratório – Ciência Viva, contou com 8 zonas de paragem
obrigatória, nas quais os visitantes puderam explorar a Luz; o Som; o Movimento; a
Eletricidade; o Corpo Humano, o Passado, a Construção e a Libélula.
Todos os alunos do Agrupamento de Escolas de Arganil tiveram a oportunidade
de visitar, percorrer e descobrir o espaço. Espaço este também visitado pelos Centros
de Atividades e Tempos Livres (CATL) do concelho e dos concelhos limítrofes. Desta
forma, mostrou ser não só um espaço de aprendizagem transversal a diversas faixas
etárias, como um motivo de convívio e partilha de experiências às várias famílias
que o foram visitando.
Visitado por quase dois mil curiosos, o Labirinto de Ideias revelou-se um
verdadeiro sucesso, deixando o Município de Arganil naturalmente orgulhoso e
agradecido a todos quantos se aventuraram neste desaio.

Decorreu no passado dia 13 de julho, no espaço Multiusos da Cerâmica
Arganilense, a inauguração da exposição Coletiva de Artes Suspensa, com a
curadoria de Nuno Fonseca.
Contou com a presença da Vice Presidente da Câmara Municipal, Paula Dinis,
artistas, amigos e demais visitantes que quiseram estar presentes.
A par da seleção de obras patentes na Cerâmica Arganilense, na qual estão
expostas 47 obras de 25 artistas, está também patente no Átrio de exposições
Guilherme Filipe, na Câmara Municipal, um obra do escultor David Oliveira.
Nuno Fonseca vive e trabalha em Coimbra, dedica-se em exclusividade à criação
artística e ao seu atelier, contando com um vasto currículo e participações em
inúmeras exposições individuais e coletivas.
Paula Dinis, fez a abertura da exposição, começando por agradecer a Nuno
Fonseca o extraordinário compósito artístico ali trazido, bem como o esforço e
dedicação despendidos neste trabalho, destacando a importância do conteúdo
comunicacional que o conjunto das obras trazem ao espaço e a quem o visita.
Trata-se de um conjunto obras de pintura, cerâmica, fotograia, escultura,
instalação, que constituem “um encaixe criativo de obras unas”, de destacados
artistas, como referiu o curador da exposição Nuno Fonseca, igualmente retratadas
também no Catálogo da exposição.

As Catraias da Estrada Real do Piódão

O prometido foi cumprido: visitantes e habitantes do Piódão recuaram até ao
século XIX em ambiente de grande festa e um ambiente único, no im-de-semana de
6 e 7 de julho. O mote foi lançado pelo projeto das Aldeias Históricas de Portugal “12
em Rede, Aldeias em Festa”, que levou até à Aldeia Histórica do Piódão “As Catraias
da Estrada Real de Piódão”, o evento que guiou os presentes por uma viagem ao
Piódão de outros temps, que tão cedo não esquecerão. Entre história e lendas
à volta das catraias, abrigos feitos de pedra que serviam de pernoita na longa e

difícil Estrada Real, gastronomia e produtos típicos da aldeia, música, animação de
rua, teatralizações e personagens caricatas, jogos tradicionais e outros momentos
memoráveis, como a caminhada cultural pela rota das catraias da Estrada Real, a
observação de estrelas, com o apoio Observatório da Universidade de Coimbra,
ou batismo da criança que nasceu numa das catraias da Estrada Real, o Piódão
transformou-se na aldeia onde todos os caminhos foram dar no primeiro im-desemana de Julho.

Animação e folia marcaram o 1º Concurso de Marchas do Concelho

O recinto do Sub Paço em Arganil, recebeu no dia 5
de julho a 1ª Edição do Concurso das Marchas Populares
de Arganil, iniciativa promovida pelo Município de
Arganil.
Cerca de quatrocentos participantes de 8 Marchas,
proporcionaram uma noite de festa, cor e de alegria
contagiantes, fechando o ciclo das tradicionais Festas
dos Santos Populares.
O desile teve início na Praça Simões Dias,

percorrendo várias ruas, da vila de Arganil, em direção
ao Parque Verde Urbano do Sub-Paço.
As Marchas do concelho foram agraciadas com um
Prémio de participação e as Marchas convidadas, com
uma lembrança do nosso artesanato local – Tradições
de CÁ.
A entrega dos prémios decorreu com a presença
da Vice-Presidente do Município, Paula Dinis, e dos
Vereadores, Luís Almeida e Érica Castanheira.

Elogiando o empenho e esforço desenvolvido por
todas as entidades envolvidas, a Vice Presidente do
Município, Paula Dinis, destacou o que considerou
ser “a importância social e histórica desta iniciativa,
um esforço que valeu a pena, traduzido na entrega
demonstradas por representantes e participantes das
diversas Marchas, promovendo o concelho e a região”,
cujo êxito foi também testemunhado pela massiva
presença de público.

Folk in Arganil - Festival de Folclore

O Município de Arganil levou a efeito, no dia 14 de Julho, uma noite dedicada ao
Fruto de uma parceria com a organização do Festival Internacional de Folclore de
folclore nacional e internacional com apresentações dos grupos Rancho Juvenil da Maiorca - Festimaiorca, o Folk in Arganil celebrou as raízes, as tradições e costumes
Casa do Povo de Arganil, Ballet Nacional do Benim, Kud Mladost Avala da Sérvia, de cada um dos tão diferentes países representados em palco, numa verdadeira
Grupo Folclórico da Região de Arganil e o grupo Compañía Nacional de Danza festa da multiculturalidade.
Folklórica do México.

Luís Paulo Costa entre os aromas dos «Sabores da Hortas» em Anceriz
Os “Sabores da Horta” invadiram Anceriz, nos dias
27 e 28 de julho, deliciando as centenas de pessoas
que passaram pelas Eiras, o conhecido ponto de
encontro da aldeia. A gastronomia, o teatro, a música
tradicional e o artesanato foram os ingredientes
principais para dois dias de festa e muita animação,
num evento que contou com a presença do Presidente
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, e
com o apoio logístico da autarquia. “Depois do sucesso
da primeira edição, é com grande satisfação que
voltamos a associar-nos a esta iniciativa, que tanto
contribuiu para a promoção e valorização do que por
cá se faz”, enalteceu Luís Paulo Costa, destacando,
ainda, o “programa diversiicado e a qualidade dos
convidados musicais. O certame, organizado pela
União de Freguesias de Vila Cova do Alva, com o apoio
da Câmara Municipal de Arganil e da Comissão de
Festas em Honra de Nossa Senhora de ao Pé da Cruz,
contou com cerca de 30 expositores e levou a Anceriz
uma dezena de grupos musicais do concelho de
Arganil, de concelhos vizinhos e também de Coimbra,
que se juntaram aos irresistíveis aromas das iguarias
locais para aguçar ainda mais o apetite dos visitantes.

Piscina Municipal de Arganil encerra época desportiva registando a melhor de sempre
Encerra mais uma época desportiva na Piscina Municipal de Arganil e com ela vêm
também alguns números que assinalam o sucesso desta infraestrutura.
Marcada pelo grande envolvimento da comunidade no que respeita à procura dos
seus serviços, a Piscina Municipal registou nesta época mais de 31.000 utilizações e 460
alunos ativos na Escola Municipal de Natação. Sempre presente no panorama nacional
da natação durante toda a época, a Piscina Municipal elevou o nome de Arganil através
de vários e importantes momentos com destaque para a certiicação de qualidade pela
Federação Portuguesa de Natação (nível 2); 5ª Concentração do Circuito Municipal de
Escolas de Natação; o 2º lugar alcançado pela equipa de competição da Escola Municipal
de Natação no Circuito Municipal de Escolas de Natação; a organização do 6º Torneio de
Natação de Arganil; o acolhimento da fase local e inal distrital de natação do Desporto
Escolar no escalão de iniciados, juvenis e juniores; a participação do escalão de cadetes
da equipa de competição em provas da Associação de Natação de Coimbra, a formação
de natação promovida pela Federação Portuguesa de Natação e a organização conjunta
com a Federação Portuguesa de Natação e Associação de Natação de Coimbra do
Encontro Nacional de Infantis que trouxe a Arganil os melhores nadadores deste escalão
de todo o país, numa cooperação entre várias entidades (Agrupamento de Escolas de
Arganil, Bombeiros Voluntários Argus, CrossBox Açor, Associação Atlética de Arganil –
Escola Academia Sporting, E-Motion Dance School).
Para alcançar estes números contribuiu a qualidade do trabalho desenvolvido pela
equipa técnica que tem procurado inovar e acrescentar novos desaios a cada uma das
valências e eventos da Piscina Municipal.

Oposição - Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil
Caro(a) Amigo(a),
Foi à última reunião de câmara a empreitada
de reabilitação do edifício dos paços do concelho e
apresentada a proposta para aprovação do projeto de
execução e abertura de procedimento concursal.
A execução deste projeto terá um custo total previsto
de 1.072.563,88 € + IVA. Acresce o custo de elaboração
do projeto que se cifra em 21.300,00 € + IVA. No que
se refere a estes valores, preocupa-nos o facto de o
município de Arganil ter assegurado um inanciamento da
administração central de apenas 148.001,00 € (13,5% do
custo da obra), através do Programa «BEM - Beneiciação
de Equipamentos Municipais» lançado pelo Governo do
Partido Socialista em junho de 2018.
Este Programa tem uma dotação global disponível de
3.500.000,00 € e o apoio inanceiro concedido tem uma
comparticipação máxima de 50% do investimento elegível
por projeto, cujo custo máximo é de 300.000,00 €.
Nestas condições, o Município de Arganil terá de
despender a módica quantia de 924.562,88 € (86,5% do
custo) para executar a obra e, assim sendo, esta terá
inevitavelmente uma inluência negativa na situação
inanceira do Município. Este facto contraria e inverte
completamente a fonte de inanciamento que consta nas
Grandes Opções do Plano do ano 2019 (50% proveniente
da administração central, 10% do município e 40% de
fundos comunitários).
Não nos parece que o edifício dos paços do concelho
necessite de obras urgentes e muito menos com a
extensão apresentada. As obras que o edifício sofreu
em 2001 tornaram-no funcional e mais digno. Durante a

reunião acima referida, o Presidente da Câmara referiu
que a cobertura do edifício estaria em risco de colapso,
sendo essa uma das razões para as obras no edifício.
Pareceu-nos uma razão atendível para a realização de
obras no edifício. Sucede que a candidatura do Município
de Arganil ao Programa BEM é referente apenas ao Piso
0 do edifício...
O Partido Socialista defende intervenções especíicas
no edifício que melhorem a sua eiciência energética
e que, consequentemente, diminuam o peso da fatura
energética. Referimo-nos especiicamente à caixilharia
(janelas e entradas do edifício) e à utilização de iluminação
eiciente (tecnologia LED).
As intervenções referidas (cobertura + caixilharia +
iluminação LED) teriam um custo de aproximadamente
214.000,00 € ao invés dos 1.072.563,88 €.
A opção por obras tão profundas obrigarão a uma
demolição quase total das paredes interiores do edifício
e a uma deslocalização total dos serviços do município
para uma diversidade de pontos dispersos pela Vila de
Arganil. Esta deslocalização tem custos que não são
despiciendos, tanto a nível económico como a nível
funcional e de conforto, quer para os funcionários quer
para os munícipes.
Avançar para esta dimensão de obra e para o
procedimento concursal sem ter outras fontes de
inanciamento asseguradas é um ato de irresponsabilidade
política e a demonstração clara de que as prioridades
da maioria do executivo PSD estão completamente
invertidas. Não encontramos explicação para estoirar
mais de um milhão de euros num edifício que cumpre

as suas funções quando há tantas carências do ponto de
vista social por acudir, tantas infraestruturas por manter
e realizar e tantos outros edifícios por reabilitar, sendo o
Cine-Teatro Alves Coelho o exemplo mais pardigmático.
Este tipo de opções só contribuem para um aceleramento
do rumo decadente que o concelho de Arganil tem vindo
a evidenciar.
Reira-se a título de exemplo que o Programa BEM
(Despacho n.º 6274/2018 e Despacho n.º 2911/2019)
permitia candidaturas às seguintes áreas: (a) Valorização
de infraestruturas e espaços desportivos, (b) Valorização
de infraestruturas e equipamentos culturais, (c)
Valorização de património classiicado como de interesse
municipal ou nacional, (d) Valorização de infraestruturas
e equipamentos para habitação social, (e) Valorização
de infraestruturas e equipamentos para prestação de
serviços de apoio à população e (f) Valorização de edifícios
sede de municípios cujo investimento revista carácter
urgente, tendo em vista assegurar a funcionalidade dos
órgãos e serviços municipais e a dignidade do exercício
do poder local.
Saudações cordiais,
Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara
Muncipal de Arganil
Fernando Vale
Tyoga Macdonald

Costurando Valores – Uma experiência de
economia circular em Arganil
O Município de Arganil viu
aprovada pelo Fundo Ambiental a
candidatura “Costurando Valores
– Uma experiência de economia
circular em Arganil”. Este projeto está
entre os 13 projetos aprovados para
inanciamento no âmbito do Aviso “Re
-Educa: Educar para uma economia
circular”, ao qual foram apresentadas
mais de 140 candidaturas. O
investimento aprovado ascende a
46.080,00€, dos quais 32.256,00€ se
referem à comparticipação do Fundo
Ambiental, no montante equivalente a
70% do investimento.
O projeto “Costurando Valores
– Uma experiência de economia
circular
em
Arganil”
pretende
ensinar,
formar,
demonstrar
e
mobilizar
toda
a
comunidade
local para o aproveitamento dos
tecidos excedentes e/ou sobrantes,
encarando-os como matéria-prima
para a elaboração de novas peças de
vestuário ou para outras aplicações

úteis, fomentando, desta forma
a cultura do reaproveitamento
e da reutilização e prevenindo o
desperdício.
A apresentação formal do projeto
decorrerá no dia 6 de Setembro,
durante a XXXVIII Ficabeira e Feira
do Mont’Alto 2019. No âmbito deste
projeto está prevista a realização
de uma formação pós laboral, com
a duração de cerca de 120 horas,
que decorrerá entre Setembro e
Novembro, assim como quatro
oicinas de costura de curta duração
(6h), a primeira das quais decorrerá
nos dias 7 e 8 de Setembro, igualmente
integrada no Programa da XXXVIII
Ficabeira e Feira do Mont’Alto 2019. Os
interessados em participar no projeto,
que prevê abarcar um máximo de 10
formandos, poderão efetuar a sua
inscrição através de contacto para o
e-mail geral@cm-arganil.pt ou para o
telefone 235200150.

Agosto
Eventos
EXPOSIÇÕES
13 de Julho a 31 de Agosto
Exposição coletiva de artes:
”Suspensa”
Cerâmica Arganilense
1 a 31 de Agosto
Exposição de fotograia: “Sentir Coja”
de Ana Paula Freitas
Biblioteca de Côja
1 a 31 de Agosto
Exposição de desenhos: “Rostos” de
Teresa Nunes
Biblioteca Municipal Miguel Torga
EVENTOS
14 de Agosto,11h00
DO CANO AO MAR, DA ÁGUA VAMOS
CUIDAR!
Praia Fluvial da Benfeita
16 de Agosto,18h00 - 22h00
Arganil Summer Fest
Parque Verde do Sub-Paço - Arganil
17 de Agosto, 21h30
NOITES DE VERÃO
“A Guerra dos Talentos” – Associação
CUME
Praça Simões Dias, Arganil
21 de Agosto,14h00
DO CANO AO MAR, DA ÁGUA VAMOS
CUIDAR!
Praia Fluvial do Piódão
22 de Agosto,10h00
DO CANO AO MAR, DA ÁGUA VAMOS
CUIDAR!
Praia Fluvial de Secarias
22 de Agosto,14h00
DO CANO AO MAR, DA ÁGUA VAMOS
CUIDAR!
Praia Fluvial do Pomares
24 de Agosto, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos, Arganil
24 de Agosto, 21h30
NOITES DE VERÃO
“9º Encontro de Concertinas”
Grupo Sons e Suadelas com Sérgio
Mirra
Praça Simões Dias, Arganil
29 de Agosto, 21h30
Espetáculo de Marimbas
Praça Simões Dias
30 de Agosto, 21h30
NOITES DE VERÃO
“Noite Branca”
Centro histórico da vila de Arganil

Capela de São Pedro abre
todas as quintas e sextasfeiras do mês de Agosto

Após os trabalhos de reabilitação
e beneiciação de que foi alvo, a
Capela de São Pedro, exemplo raro
da arquitetura gótica primitiva e
Monumento Nacional desde 1931,
estará aberta ao público, para visita,
todas as quintas e sextas-feiras do
mês de Agosto entre as 15h00 e as
17h30. Fora deste horário manterse-á disponível para visita mediante
marcação através dos contactos:
235 200 137 ou turismo.arganil@cmarganil.pt.
Durante todo o mês de Agosto
estará no interior da Capela patente,
uma exposição fotográica intitulada
“Capela de S. Pedro antes do agora”,
que pretende mostrar ao público
as diferenças denotadas ao longo
dos tempos na estrutura deste
monumento mandado construir no
inal do século XIII, no reinado de D.
Dinis, pelos então senhores de Arganil
Fernão Rodrigues Redondo e sua
mulher D. Marinha Afonso.

