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Câmara de Arganil aprova orçamento de 22 milhões de euros para 2020

A Câmara Municipal de Arganil aprovou, no dia 5
de novembro, as Grandes Opções do Plano (GOP) e
Orçamento para 2020 no valor de aproximadamente
22 Milhões de Euros. A proposta foi aprovada por
maioria, com quatro votos favoráveis do executivo
do PSD e dois votos contra dos vereadores do PS,
ficando agora a aguardar discussão e votação em
Assembleia Municipal, a realizar no próximo mês de
dezembro.
O Orçamento Municipal e as GOP para 2020
dão continuidade às políticas de recuperação e
revitalização do concelho, profundamente afetado
pelos incêndios de outubro de 2017, mas assumemse, sobretudo, como um instrumento que estabelece
a concretização de investimentos estruturante para
o desenvolvimento do território, num ano que se
pretende e prevê de viragem.
Depois de 2019 ter ficado marcado pela
significativa afetação de recursos (humanos,
financeiros, máquinas e equipamentos) às
consequências dos incêndios, procurando dar
resposta às necessidades dos concidadãos direta ou
indiretamente lesados, é tempo de dirigir redobrada
e reforçada atenção aos projetos e decisões
considerados estratégicos para o concelho, que
se encontram alinhados com o programa eleitoral
aprovado pelos arganilenses.
Desde logo, no que diz respeito ao
desenvolvimento económico, com a concretização
da Qualificação do Polo Industrial da Relvinha Este
e o desenvolvimento do processo de ampliação
do Polo Oeste. À concretização deste ambicioso
e decisivo desiderato concelhio corresponde um
investimento superior a 5,3 Milhões de Euros: 750
mil já executados; 2,75 Milhões que prevemos
executar em 2020 e o remanescente em 2021.
Também ao nível da proteção civil, o Orçamento
e as GOP 2020 refletem um esforço assinalável,
desdobrando-se entre a criação do Centro
Municipal de Proteção Civil, apoios às corporações
de bombeiros, limpeza de perímetros e faixas de
gestão de combustível, cadastro das propriedades
no perímetro urbano, estabilização pós-incêndio e
demolições e contenções, por razões de segurança
de pessoas e bens e equipas de intervenção
permanente (EIP).
Na área do abastecimento de água, do
saneamento de águas residuais e dos resíduos
sólidos urbanos continuam em curso as empreitadas
que correspondem ao maior investimento público
jamais efetuado no concelho de Arganil, 10 Milhões
de Euros. É nosso objetivo posicionar Arganil na
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primeira linha da qualidade de vida ambiental para
as próximas décadas. Destaque, ainda, para os
550 Mil Euros destinados à ETAR da Sanguinheda,
ao fecho de sistema de SAR de Casal de S. José e à
remodelação da rede de abastecimento de água de
Secarias e da Rua Comendador Cruz Pereira, na vila
de Arganil.
Prosseguindo com os trabalhos de melhoria
das estradas do concelho, de forma a zelar pela
segurança e comodidade dos munícipes, está
previsto um investimento superior a 2 Milhões de
Euros na rede viária municipal, nomeadamente na
Rua Comendador Cruz Pereira, Bairro do Abrunhós e
EM543/CM1358-1 (entre Casal Novo e o cruzamento
de Cepos); no acesso à Zona Industrial de Côja e ruas
do Bairro de Côja e nas estradas que ligam o Piódão
a Foz d’Égua e a Benfeita à Portelinha.
E porque o turismo é, incontestavelmente, um
fator e uma poderosa e evidente oportunidade
de desenvolvimento do concelho, em 2020 serão
concretizados alguns projetos cruciais nesta área:
requalificação do Largo Cónego Manuel Fernandes
Nogueira (Piódão) e reabilitação do posto de Turismo
local, que se assume como referência incontornável
do turismo no concelho, e requalificação dos
espaços públicos das Aldeias do Xisto de Benfeita
e Vila Cova do Alva, contribuindo para a valorização
do concelho enquanto destino turístico de eleição
da região Centro.
Nas áreas da Cultura e do Desporto, Lazer e
Recreio estão preconizados investimentos que
se destinam ao desenvolvimento de uma oferta
multifacetada e que assenta na preservação e
divulgação do nosso património material e imaterial.
Conscientes da importância da dinâmica cultural
enquanto fator de valorização e promoção local,
será finalizada a requalificação da Capela de S.
Pedro e dos Núcleos Museológicos de Etnografia
e Arqueologia, apostando-se, em simultâneo,
na Dinamização da Lomba do Canho. Além da
prossecução dos investimentos na rede de praias
fluviais e zonas balneares já iniciados, serão também
alvo de intervenção a Zona de Lazer das Fronhas,
de Foz d’Égua, Casal Novo e Peneda da Talhada e o
Parque de Campismo do Sarzedo.
O Orçamento e as GOP 2020 refletem, igualmente,
um esforço assinalável na administração geral,
com destaque para os cerca de 4 Milhões de euros
destinados à requalificação do parque de máquinas
e equipamentos do Município, o Plano Estratégico
para a Reabilitação Urbana (PERU), a reabilitação
de alguns edifícios municipais, com destaque para a

intervenção no edifício dos Paços do Concelho.
Na área da Ação Social, o Orçamento e as GOP
2020 mantém um importante conjunto de apoios
que se encontram em vigor, nomeadamente a
comparticipação de medicamentos a pessoas em
situação de carência, através do Programa ABEM,
assim como a implementação do Fundo para o Asilo,
a Migração e a Integração (FAMI), concentrando um
investimento na ordem dos 43 mil euros.
O plano estratégico de desenvolvimento para o
concelho passa, como não poderia deixar de ser,
pela aposta na educação, através de intervenções
que se consideram prioritárias e que ultrapassam
o 1 Milhão de Euros. A prevenção do abandono
escolar e a promoção do sucesso educativo volta
a merecer a devida importância por parte do
Município, alocando ao projeto promovido pela
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
uma verba de 167.000,00€. Por outro lado, apesar
das múltiplos e recorrentes insistências junto da a
Secretaria de Estado da Educação, a reabilitação da
Escola Secundária de Arganil, no valor de 1 milhão
de euros, não foi viabilizada.
Por último, mas não menos importante, porque o
bem-estar e a qualidade de vida das pessoas são um
dos pilares fundamentais e uma das prioridades da
ação governativa do Município, voltamos a propor
um pacote de medidas de apoio às famílias e às
empresas, por via da manutenção das taxas mínimas
de impostos municipais. Mantemos a taxa mínima de
0,30% do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para
prédios urbanos a pagar por habitantes do concelho
e as reduções de 20, 40 e 70 euros para famílias
com um, dois, três ou mais filhos, respetivamente.
Manteremos, de igual modo, a derrama sobre o lucro
das empresas nos 0% e continuaremos a praticar os
tarifários mais reduzidos ao nível do abastecimento
de água, saneamento de águas residuais e resíduos
sólidos urbanos. Damos primazia a uma fiscalidade
atrativa e amiga das famílias, no sentido de fixar
investimento e fomentar a criação de emprego,
bem como incrementar as disponibilidades dos
arganilenses e proporcionar maior estabilidade do
orçamento familiar.
Dando continuidade aos esforços já realizados e
às orientações estratégicas definidas, pretendemos
consolidar a boa saúde financeira da autarquia,
apresentando um orçamento sólido, realista e
transparente, que dá prioridade às pessoas, ao
território, às atividades e participação ativa e que
concorre para tornar de Arganil um concelho cada
vez melhor para viver, investir e visitar.
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Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Caro(a) Arganilense,
Neste boletim do mês de outubro olhamos para os dois anos de mandato que se cumpriram no passado dia 23, apresentando, em simultâneo, aquelas que são
as principiais estratégias governativas para 2020, através da proposta do Orçamento Municipal, já aprovada em Reunião de Câmara. Através de um orçamento sólido,
realista e transparente, que dá prioridade às pessoas, ao território, às atividades e participação ativa, pretendemos dar continuidade aos esforços já realizados e às
orientações estratégicas definidas; por um concelho cada vez melhor para se viver, para se investir e visitar.
Particular ênfase merece também o arranque da intervenção da Qualificação do Polo Industrial da Relvinha Este, que representa um claro e superior investimento no
desenvolvimento do nosso território e na garantia de futuro para as gerações que se seguem. A somar a isto, continuam os trabalhos de reposição das infraestruturas e
equipamentos afetados pelo incêndio, com destaque nas últimas semanas para as Estações de Tratamento de Águas Residuais da Cerdeira e da Zona Industrial de Côja.
No âmbito do desporto, destaque para a homenagem ao presidente do Automóvel Club de Portugal, pelo papel de precursor que assumiu no tão almejado regresso
do rally ao nosso concelho, e para o regresso do colóquio Futebol em Análise à Cerâmica Arganilense, depois do sucesso do ano passado.
Por último, regozijamo-nos por Arganil voltar a merecer o título de Município Sustentável, pelo terceiro ano, refletindo a seriedade com que nos comprometemos a
ser uma autarquia cumpridora de boas práticas, desenvolvidas em prol do desenvolvimento sustentável.

Câmara de Arganil vai avançar com intervenção na Zona
Industrial da Relvinha Este
O contrato para execução da empreitada de
«Qualificação do Pólo Industrial da Relvinha ESTE»,
adjudicada à empresa Socitop Unipessoal, Lda., foi
assinado pelo presidente da Câmara Municipal de
Arganil, Luís Paulo Costa, no dia 3 de outubro, no
edifício dos Paços do Concelho.
Com um prazo de execução de 5 meses (150 dias)
e totalizando um investimento na ordem dos 750 mil
euros, comparticipado pelo Fundo de Desenvolvimento
Regional (FEDER), esta intervenção contempla a
reabilitação da rede viária e infraestruturas que
servem o Polo Este da Zona Industrial da Relvinha, no

Sarzedo.
O projeto de execução prevê, em concreto, a
pavimentação de troços e arruamentos, incluindo
os que se encontram em terra batida, o reforço da
sinalização vertical e horizontal, a criação de passeios
e lugares de estacionamento, bem como a substituição
da rede de distribuição de água, a requalificação da
rede de águas pluviais e o tratamento de taludes.
Celebrado o contrato com a Socitop, representada
pelo seu administrador, Abel Torres, o presidente
da Câmara destacou todo o trabalho realizado pela
autarquia nos últimos meses, de forma a “acelerar

a concretização do ambicioso e muito ambicionado
projeto da Relvinha”.
A empreitada de qualificação da zona Este
“concorre para a melhoria das condições de atividade
das empresas ali instaladas, aumentando a sua
competitividade e promovendo a criação de mais
e melhores oportunidades para os empresários do
concelho”, apontou Luís Paulo Costa, realçando o
esforço que tem merecido, em simultâneo, o projeto
de ampliação da Relvinha Oeste.
Esta ampliação do Polo Oeste, que representa
um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros,
financiado pelo FEDER, “vai incidir sobre uma área
de quase 600 mil metros quadrados, permitindo a
fixação de 23 novas empresas no concelho”, realçou
o presidente da autarquia. Trata-se de “um claro e
superior investimento no desenvolvimento do nosso
território e na garantia de futuro para as gerações
que se seguem, que vai ao encontro da estratégia
de desenvolvimento definida pela autarquia para o
território”.
Integrada na forte aposta da autarquia no
fortalecimento e diversidade da base económica local
está, de igual forma, a reabilitação e beneficiação da
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR)
da Zona Industrial da Relvinha, que representa um
investimento de 1,2 milhões de euros, comparticipado
pelo Programa Operacional Sustentabilidade e
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

Câmara Municipal reabilita ETAR da Cerdeira e da Zona Industrial de Côja danificadas pelo incêndio
Estão em curso os trabalhos de reposição
das condições de funcionamentos das Estações
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da
Cerdeira e da Zona Industrial de Côja, afetadas
pelo incêndio que devastou grande parte do
concelho de Arganil em outubro de 2017,
provocando profundos e extensos prejuízos,
contabilizados em mas de 5,8 milhões de euros.
Esta empreitada, com um prazo de execução
de 60 dias e um investimento associado de
160 mil euros, comparticipado pelo Fundo
de Solidariedade da União Europeia, prevê a
reconstrução e reabilitação das infraestruturas
e equipamentos que não resistiram às chamas.
Entre os trabalhos que visam o reforço da
rede de saneamento, encontra-se em curso a
substituição da tela de impermeabilização, que,

sendo inflamável, ficou parcialmente destruída.
Luís Paulo Costa, presidente da Câmara
Municipal de Arganil, justifica a importância
das intervenções com o “reforço da qualidade
do serviço de saneamento que se vai registar”,
através do “adequado tratamento das águas
residuais, devolvidas ao meio hídrico em
condições ambientalmente corretas”.
Este investimento, frisa Luís Paulo Costa,
faz parte de um “amplo e muito significativo
trabalho da autarquia na reposição das
infraestruturas e equipamentos afetados pelo
incêndio que varreu Arganil e a região Centro
há precisamente dois anos, quer ao nível do
abastecimento de água e saneamento, quer na
reposição da rede viária e ou na recuperação
dos edifícios e equipamentos municipais”.

3

Câmara de Arganil entrega Medalha de Ouro a Carlos Barbosa
Rodeado de amigos, colegas, autarcas de
concelhos vizinhos e aficionados do rally, Carlos
Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal
(ACP), recebeu das mãos de Luís Paulo Costa,
presidente da Câmara Municipal de Arganil, a
Medalha de Ouro do Concelho, em reconhecimento
do relevante e decisivo contributo prestado no
regresso do Rally de Portugal a Arganil e à Região
Centro em maio deste ano.
“Foi para nós uma grande notícia”, começou por
reconhecer Luís Paulo Costa, durante a cerimónia
de atribuição da distinção, decorrida no Salão Nobre
dos Paços do Município, no dia 16 de outubro,
enaltecendo o papel “absolutamente determinante
de Carlos Barbosa no regresso do Rally ao território
e a plena confiança depositada na capacidade de
Arganil e da região para reeditar a etapa, depois
de 18 anos de ausência”. Este é um “gesto nobre
e de gratidão que dirigimos a Carlos Barbosa e ao
ACP”, declarou, “por ter tornado possível a ambição
coletiva de toda uma região”.
Viajando até 2001, ano em que a modalidade
desapareceria do mapa da região Centro por
quase duas décadas, Luís Paulo Costa relembrou
que o processo de reconquista, começado há 13

anos pelo então presidente da Câmara e atual
presidente da Assembleia Municipal, se revelou
longo, mas a vontade manteve-se firme. “Sem nunca
esquecermos as dificuldades e aquilo que eram
os constrangimentos, sempre acreditámos no seu
regresso, tal como o Sr. Carlos Barbosa sempre
acreditou”. Foi um caminho difícil, de gestão de
expectativas, admitiu, mas bem-sucedido. “E nós
temos por hábito, aqui, em Arganil, de mostrarmos a
nossa gratidão às pessoas que nos ajudam”, afirmou
Luís Paulo Costa.
Este forte empenho, aliado à inesgotável
esperança, compensou, e muito, assegurou o
presidente do ACP. “Podemos todos dizer com
particular satisfação que este regresso a Arganil foi
uma aposta ganha, que se pretende continuar por
muitos e bons anos”. Sensibilizado, Carlos Barbosa
dedicou a distinção “a todos quantos no ACP e fora
dele trabalharam anualmente e arduamente na
prova”, reconhecendo a importância do empenho e
da persistência da Câmara de Arganil, especialmente
“nos últimos cinco anos”, para que “regressasse a
emoção à Serra do Açor, para delírio das multidões
que lá rumaram”. O que se viu esta ano, “é único”,
enalteceu, “porque a paixão pelo rally é um marco

de Arganil e das suas gentes”.

Rally em Arganil gera quase 3 milhões em
impacto mediático
Se dúvidas houvesse sobre o expressivo impacto
mediático do regresso do Rally de Portugal a
Arganil, Luís Paulo Costa trataria de as desfazer.
“Identificámos 511 notícias relacionadas com esta
prova: 107 na imprensa escrita, 300 na imprensa
online, 45 na TV e 19 na rádio”, enumerou o presidente
da Câmara, adiantando que “a valorização destas
notícias resulta num retorno financeiro que atinge
os 2,7 milhões de euros”.
Trocando por miúdos, “seria esse o investimento
que o Município teria de fazer numa campanha
de publicidade para conseguir o mesmo nível de
retorno com a aposta no Rally de Portugal”. Mesmo
estando 18 anos fora deste evento, “continuamos a
ouvir muitas pessoas dos vários cantos do mundo a
dizer que conhecem Arganil por via do Rally”, frisou
Luís Paulo Costa, considerando que a facilidade
com que a prova “ultrapassou a fronteira dos
concelhos diretamente envolvidos”, torna-o, “muito
provavelmente, no evento que mais projeta esta
região”.

14ª edição do Rally de Portugal
Histórico passou por Arganil
O Rally de Portugal Histórico fez-se novamente à
estrada no dia 8 de outubro, cumprindo até ao dia 12 de
outubro a 14ª edição de uma das mais exigentes provas de
regularidade histórica da Europa. Marcada pelo regresso a
alguns locais incontornáveis da história desta prova, após
vários anos de ausência, conta com um total de 85 equipas
inscritas com automóveis fabricados entre 1961 e 1985.
Com a já tradicional partida dos Jardins do Casino
Estoril, teve passagem por Arganil no dia 9 de outubro,
na mítica rampa do Mont’Alto, rumando posteriormente
à Cerâmica Arganilense, onde, após serem recebidos
pelo Presidente da Câmara Municipal, Luís Paulo Costa,
estacionaram em exposição todas as históricas viaturas,
terminando, assim, a 2ª secção.
A 3ª secção desta prova teve partida ao cronómetro
a partir da Cerâmica Arganilense, logo após o almoço,
ao sinal do Vereador Luís Almeida, rumo a Torrozelas e
Fónea. Ainda na 3ª secção, a prova passou por concelhos
vizinhos, nomeadamente Pampilhosa da Serra, Oliveira do
Hospital e Seia, terminando em Viseu.
A prova, que leva anualmente os participantes por
locais míticos da história do Rally de Portugal e que mistura
a vertente competitiva com a vertente lúdica e turística,
trouxe mais uma vez a Arganil um pouco da adrenalina
sentida ao ver e ouvir o ruído dos carros na serra, nos
troços mais desafiantes e lendários do Rally de Portugal.
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Dois anos de mandato de
Luís Paulo Costa
Uma semana depois do devastador incêndio de outubro de 2017, que deixou de luto o concelho, Luís Paulo Costa tomava
posse como presidente da Câmara Municipal de Arganil. Com um cenário negro pela frente, a exigir decisões e intervenção
imediatas, o desafio do recém-eleito executivo nos longos meses que se seguiram passou por fazer frente às profundas
marcas deixadas pelas chamas: nas pessoas, na floresta, nas habitações, empresas, vias, infraestruturas e equipamentos
municipais. Os projetos de investimento para o concelho, previamente definidos, “ficaram na gaveta” nos meses que se
seguiram, mas não tardaram a ver a luz do dia. Com o retomar de Arganil à (possível) normalidade, o ano de 2019 viria
a revelar-se um ano de viragem, de reafirmação do território e de forte investimento no concelho. Passados dois anos
desde a tomada de posse, a equipa liderada por Luís Paulo Costa assegura estar a meio caminho daquele que será o
maior investimento público de sempre no concelho num só mandato.

UM CONCELHO AMIGO DAS FAMÍLIAS
A promoção de um conjunto de boas práticas e medidas de apoio às famílias, assenta numa consciente política de responsabilidade social, que favoreceram o aumento da qualidade de vida em Arganil:

TARIFÁRIOS DE ÁGUA
MAIS
REDUZIDOS DO PAÍS

Bandeira Verde atribuída pelo Observatório das Autarquias
Familiarmente Responsáveis

BOA GOVERNAÇÃO AUTÁRQUICA

FREGUESIAS

Em virtude do trabalho de grande rigor e boa gestão do dinheiro público, e encarando com seriedade o princípio de assumir compromissos apenas quando existem meios financeiros para os pagar, o Município consolidou nos últimos dois anos
a sua situação financeira.
Procedeu, em abril de 2018, ao pagamento da última prestação do empréstimo
contraído para pagar a dívida herdada em outubro de 2005. Foram 120 prestações de 50 mil Euros, que se traduziu num encargo financeiro anual de 500 mil
Euros, acrescido dos correspondentes juros. Cumprida esta exigente missão, houve condições de olhar para o futuro com renovada confiança.

500 MIL €

ABRIL

2018
CONCLUSÃO DO
PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO,
NO VALOR TOTAL DE

ASSOCIATIVISMO
atribuído pela ACEGE

6.934.844,83€
6,9
MILHÕES €

O Município de Arganil é, hoje, um exemplo em matéria de politicas de pagamento.

224 MIL €
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, EMPREGO E INOVAÇÃO
Aquisição de terrenos

1,15

Investimento
total previsto:

MILHÕES €

5,6

Concretizado já a compra
de 156 terrenos no
montante de 550 Mil €

Requalificação Zona Industrial
da Relvinha Este:

MILHÕES €

750 MIL €
empreitada já consignada

Ampliação Zona Industrial
da Relvinha Oeste:

3,6

MILHÕES €
INFRAESTRUTURAS
Requalificação da Rede viária Municipal em fase de contratação pública
Empreitada Bairro do Abrunhós, Rua
Comendador Cruz Pereira e ligação entre o
Casal Novo e o cruzamento de Cepos
Investimento de:

300 MIL €

Ligação Piódão a Foz d’Égua e Benfeita à Portelinha
Investimento de:

430 MIL €

Acessos à Zona Industrial de Côja e ruas
do Bairro de Côja

Acesso à Sanguinheda, rua da escola do Sarzedo,
ligação Casal do Frade – limite do Concelho de Góis,
Rua Oliveira Matos em Celavisa, ligação Aveia-Servo

Investimento de:

Investimento de:

200 MIL €

DINAMIZAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL

250 MIL €
GRANDES EVENTOS

Conjunto de iniciativas promovidas bem no coração de Arganil, de forma a dina- A “Fábrica de Natal”, que se realizou na época natalícia de 2017, assim como o
mizar a zona histórica da vila e incentivar ao consumo local, fomentando a aquisi- espetáculo de vídeo mapping “Arganil Capital do Rally”, são bons exemplos dos
ção de bens, produtos e serviços do concelho.
eventos promovidos que projetam o nome de Arganil um pouco por todo o país.
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AMBIENTE
Investimento
em curso:

10

MILHÕES €

Abastecimento de água e saneamento

Concelho da Região Hidrográfica
do Centro com mais Bandeiras
Azuis

Projeto “Costurar Valores”

Sistema de Recolha
Porta-a-Porta

PROTEÇÃO CIVIL E FLORESTA

404
ninhos
eliminados

Instalação de 2 Equipas de
Intervenção Permanente

Vigilância e Controlo da Vespa
Velutina

205
hectares

Mosaicos e Faixas de Gestão de
Combustíveis

CULTURA E PATRIMÓNIO
Investimento de:

175 MIL €

Reabilitação da Capela de S. Pedro

Realização de eventos de
carácter cultural nas
Freguesias do Concelho de
Arganil
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DESPORTO
O GRANDE
REGRESSO DO

cerca de

1000

PARTICIPANTES
Prova «Desafio Picos do Açor»

EDUCAÇÃO
INVESTIMENTO SUPERIOR A

1 MILHÃO €

Requalificação da EB1 e JI Pomares

Requalificação da EB1 e JI Sarzedo

JUVENTUDE

investimento de

32 MIL €
Parque Infantil no Parque
do Prado, Côja

Polo do Conservatório de
Música de Coimbra em
Arganil

- Regresso do Arganil Rock
- Implementação de Programa de
Férias Verão Integrado
- SummerFest, integrado na Semana
da Juventude

Projeto Inspira-te

TURISMO

investimento de

500 MIL €
em fase de contratação pública

melhoria das condições de acessibilidade no Piódão

AÇÃO SOCIAL

CLAIM: Centro Local de Apoio à
Integração de Migrantes

3.º do distrito de Coimbra a ser implementado
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Programa Abem – livre acesso aos
medicamentos a pessoas em situação
de carência económica

Tradições de Cá: Montra identitária daquilo que melhor
caracteriza o concelho, o stand Tradições de Cá, instalado
junto ao edifício da Câmara Municipa, é uma viagem pelos
saberes, pelas tradições, pela cultura e sobretudo um
ponto de boas-vindas ao concelho de Arganil.

A renovação do concelho após o 15 de outubro de 2017
O incêndio varreu o concelho de Arganil em poucas horas, no dia 15 de outubro de 2017, mas as consequências vieram para ficar,
obrigando o executivo de Luís Paulo Costa a repensar as prioridades definidas para o concelho. Durante os meses que se seguiram,
foram colocados ao serviço das pessoas os serviços da autarquia; foi dirigido um vasto conjunto de recursos humanos e financeiros
à recuperação do território, nomeadamente à reconstrução das habitações permanentes e à reposição da atividade produtiva das
empresas; à estabilização de taludes e linhas de água; à demolição de dezenas de imóveis que colocavam em causa a segurança
de pessoas e bens; à criação do programa de apoio à recuperação de habitações não permanentes e à reabilitação e reposição das
infraestruturas e equipamentos municipais, cujos danos validados ascenderam aos 5,8 milhões de euros, tornando Arganil no segundo
município com mais prejuízos registados na área de influência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. As
provações foram muitas e verdadeiramente exigentes, mas, em virtude do empenhado e diligente trabalho da autarquia, desenvolvido
em estreita articulação com as juntas/uniões de freguesia e demais entidades de cariz social, Arganil é hoje, dois anos depois do trágico
incêndio, um concelho em franca regeneração.

Programa de Apoio
à Reconstrução das
Habitações Permanentes
(PARHP)
Totais
Processos aprovados: 69

Obras a cargo da
CCDRC
Em execução: 0
Concluídas: 25

Obras a Cargos dos requerentes
Em execução: 10
Concluídas: 34

INVESTIMENTO DE

3,7

MILHÕES €

na reposição de infraestruturas e equipamentos municipais
afetados, comparticipado pelo Fundo de Solidariedade da União
Europeia

APOIOS
» 347 apoios Ponto de Recolha;
» 114 atendimentos Gabinete de Apoio à Vítima dos Incêndios;
» 27 requerimentos enviados para a Provedoria de Justiça dos munícipes
que foram vítimas, por ferimentos graves;
» 6 Munícipes reformulação do requerimento para a atribuição de
indeminizações aos feridos graves dos incêndios;
» 2 apoios Regulamento de atribuição de Donativos financeiros “Conta
Solidária” e 4 processos em elaboração;
» 205 toneladas alimento para animais;
» 4452 kg alimento para abelhas;
» + 1800 candidaturas submetidas ao mecanismo de compensação de
prejuízos aos Pequenos Agricultores e às Explorações Agrícolas.
» 7 candidaturas Programa REPOR - Reposição da Atividade Económica.
» 370 mil euros para estabilização e demolição de imóveis que colocavam
em causa a segurança de pessoas e bens.
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Cronologia

2017
OUTUBRO
19 de Outubro Constituição do GAVI – Gabinete de Apoio
às Vítimas dos Incêndios; Criação de ponto de recolha na
Cerâmica Arganilense;
23 de Outubro Tomada de posse do executivo
de Luís Paulo Costa;
24 de Outubro Convocado o CLASA:
Conselho Local de Acção Social de Arganil;
31 de Outubro Levantamento das habitações destruídas
pelo incêndio; levantamento dos danos registados em
infraestruturas e equipamentos municipais – Trabalho
desenvolvido em parceria com equipa da CCDR Centro;

NOVEMBRO
18 de Novembro Sessões de esclarecimento realizadas nas
freguesias sobre apoios para reconstrução de primeiras
habitações afetadas pelo incêndio;
21 de Novembro Sessões de trabalho com Presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro (CCDR Centro) e com as Juntas de Freguesia sobre
apoios à reconstrução de primeiras habitações;
27 de Novembro Sessão de esclarecimento sobre apoios a
agricultores com a Direção Regional de Agricultura e Pesca do
Centro (DRAP-C);

DEZEMBRO

2018

7 de Dezembro Início dos trabalhos de estabilização de
emergência; Estabilização de imóveis destruídos pelos
incêndios e que colocam em causa a
segurança de pessoas e bens;
7 de Dezembro Início dos trabalhos de estabilização
de emergência na Bacia do Caratão;
16 a 19 de Dezembro Fábrica do Natal

JANEIRO
3 de Janeiro Arganil é o primeiro Concelho a receber apoio
no âmbito do projeto de apoio à reconstrução de habitações
permanentes;

MAIO
13 de Maio Tribunal de Contas dá visto à reconstrução das 31
habitações permanentes afetadas, cujo valor ascende aos 4,2
milhões de euros;

JULHO
31 de Julho Adesão ao mecanismo de apoio à reconstrução de
habitações não permanentes afetadas pelos incêndios;

OUTUBRO
13 de Outubro Assembleia Municipal aprova
por unanimidade o regulamento de atribuição de apoio
à reconstrução de habitações não permanentes afetadas pelo
incêndio;
17 de Outubro Entrega das chaves das
habitações reconstruídas a 10 famílias do concelho;
19 de Outubro Alargamento do prazo das candidaturas de
apoio às segundas habitações até 15 de novembro;

2019
JANEIRO
8 de Janeiro Submissão da candidatura ao Fundo de
Solidariedade da União Europeia (FSUE), para reposição das
infraestruturas e equipamentos municipais;
25 de Janeiro Entrega de chave da habitação reconstruída a
família do concelho;

MAIO
16 de Maio Entrega de chave da habitação reconstruída a
família do concelho;

AGOSTO
23 de Agosto Entrega de chave da habitação reconstruída a
família do concelho;
29 de Agosto 7 famíliasdo concelho recebem habitações
reconstruídas após o incêndio;

NOVEMBRO

30 de Novembro Prazo para conclusão das intervenções do
Fundo de Solidariedade da União Europreia (FSUE);
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FEVEREIRO
20 de Fevereiro Entrega de mais 3 habitações reconstruídas
após o incêndio de outubro de 2017;
21 de Fevereiro CCDR Centro valida prejuízos no valor de 5,8
milhões de euros: em equipamentos municipais, sinalética,
vias rodoviárias, guardas metálicas de proteção, imóveis e
estações de tratamento de águas residuais.

JUNHO
3 de Junho Entrega de chave da habitação reconstruída a
família do concelho;

OUTUBRO
8 de Outubro Entrega da última habitação reconstruída após
o incêndio.

Município de Arganil e CCDR entregam última habitação reconstruída após o incêndio
A poucos dias de se cumprirem dois anos desde o grande incêndio de 15 de
outubro de 2017, que deixou sem lar largas dezenas de famílias no concelho
de Arganil, a Câmara Municipal, representada pelo vereador Luís Almeida, e
a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC),
na pessoa de António Veiga Simão, vice-presidente, procederam à entrega da
última habitação reconstruída ao abrigo do Programa de Apoio à Reconstrução
de Habitações Permanentes.
A entrega da chave do renovado lar ao casal Nikolas e Elizabeth e às suas
três filhas, que trocaram a Alemanha por Portugal para viver, ocorreu no dia
4 de outubro, no lugar da Lomba do Poisio, na freguesia de Benfeita. Este ato
simbólico “encerra um amplo processo que, apesar de naturalmente complexo
e demorado, decorreu com assinalável normalidade e celeridade nos últimos 24
meses”, enaltece Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil.
Trata-se, por isso, de “um dia com um profundo significado para o concelho
de Arganil, simbolizando e refletindo todo o empenho e esforço realizados pelo
Município para contornar e minimizar as consequências do trágico incêndio,
dando motivos aos nossos munícipes para olharem para o futuro com mais
esperança, com o conforto e a tranquilidade merecidos”, realça o autarca.
Dos 69 pedidos de apoio à reconstrução aprovados no concelho de Arganil,
59 habitações permanentes, parcial ou totalmente destruídas pelo incêndio
de há dois anos, encontram-se concluídas e entregues às famílias. Em fase de
execução estão ainda dez habitações, cuja construção é da responsabilidade dos
requerentes. Nestes casos, as famílias contrataram diretamente as empresas de
construção, sendo ressarcidas pela CCDR Centro à medida que os documentos
de despesa são apresentados.
“Desde que Arganil foi o primeiro concelho a beneficiar do apoio à

reconstrução das habitações permanentes, no início de janeiro de 2018”, aponta
Luís Paulo Costa, “muitos foram os recursos humanos e financeiros colocados
ao serviço da recuperação do território, permitindo levar a bom porto todo este
processo, desenvolvido em estreita colaboração com a CCDRC”.

Município de Arganil revalida o título de Município Sustentável
O Município de Arganil recebeu pelo terceiro
ano consecutivo o galardão “Município ECOXXI”,
numa cerimónia que teve lugar no dia 25 de
outubro na Lousã, no Palácio da Lousã Boutique
Hotel.
A Bandeira Verde ECOXXI, recebida pela
Vereadora do Ambiente e da Floresta, Érica
Castanheira, vem reconhecer o trabalho
desenvolvido pela autarquia em prol da
sustentabilidade ambiental.
A avaliação, que para efeitos de galardão
deverá ser igual ou superior a 50%, resulta de um
conjunto alargado de indicadores, que passam
pela promoção do desenvolvimento sustentável,
cidadania, qualidade da água, ordenamento do
território e ambiente urbano, transparência,
gestão de resíduos, participação pública, emprego
e informação ao munícipe. O Município de Arganil,
cuja participação tem sido em crescendo nos
resultados alcançados, supera os valores do ano
passado com uma avaliação de 63,1%, mantendose entre os municípios mais sustentáveis do país.
O
programa
de
educação
para
a
sustentabilidade foi implementado em Portugal
pela ABAE em 2005 e dirige-se principalmente
aos técnicos e decisores dos municípios
considerados agentes privilegiados de promoção
do desenvolvimento sustentável a nível local.
O Município de Arganil participou pela 1ª vez
nesta iniciativa em 2017, tendo sido desde logo
reconhecido com esta distinção.

Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs d’Égua esteve no I Encontro Nacional de Arte PréHistórica em Foz Côa
O Museu do Côa acolheu no dia 9 de outubro, o I Encontro Nacional de Arte PréHistórica, assinalando pela primeira vez o Dia Europeu de Arte Rupestre.
Com o principal objetivo de dar a conhecer a Arte Rupestre existente no país, com
especial enfoque nos sítios mais emblemáticos de arte pré-histórica portuguesa e
menos conhecidos do público, reforçando os esforços de aproximação institucional que
têm vindo a ser desencadeados, surge num momento em que um conjunto alargado
de entidades representativas do território nacional, como é o caso do Município de
Arganil, com responsabilidades na gestão do património e na investigação arqueológica,
iniciaram um processo de constituição da Rede Nacional de Arte Pré-Histórica, com o
propósito de ser mais um ator no desígnio de educar para o conhecimento e para a
fruição de conteúdos culturais.
Com efeito, o Município de Arganil esteve neste Encontro representado através do
Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs d’Égua, o qual foi apresentado pelo
arqueólogo da Câmara Municipal de Arganil, Fernando Neves, com o intuito de promover
e dar a conhecer o património deixado pelos nossos antepassados no concelho de
Arganil, que se encontra materializado em algumas rochas da Serra do Açor.
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Arganil volta a ser um Município 100% Eco Escolas
Arganil é um dos Municípios do país com taxa de implementação máxima do
programa Eco-Escolas, igualando o número de estabelecimentos de ensino com
o número de implementações deste programa internacional da “Foundation
for Environmental Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).
O Dia das Bandeiras Verdes 2019, evento no qual são atribuídos os galardões
“Bandeira Verde” às escolas, decorreu este ano no Pavilhão Multiusos de
Guimarães, no dia 18 de outubro, e reuniu mais de cinco mil crianças de todo
o país.
A iniciativa que pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de
qualidade desenvolvido pela escola, no âmbito da Educação Ambiental
para a Sustentabilidade, tem como requisito para atribuição de galardão
o cumprimento da metodologia dos 7 passos que consiste na criação de
um conselho Eco-Escolas; na realização de uma auditoria ambiental e de
um plano de ação; na realização de trabalho curricular, de monitorização e
avaliação; no envolvimento da comunidade e desenvolvimento de um EcoCódigo. Empenhadas e cumpridoras, todas as escolas do concelho e respetivos
coordenadores de projeto, mostraram mais uma vez estar à altura do desafio,
levando consigo o galardão que o comprova.
Em representação da Câmara Municipal de Arganil na cerimónia, o Vereador
da Educação, Luís Almeida, revelou-se visivelmente satisfeito com a distinção
atribuída a todas as escolas do concelho, “refletindo o empenho e a qualidade do
trabalho desenvolvido pelos alunos, professores e técnicos na implementação
do projeto, que coloca o ambiente na ordem do dia e prepara as nossas crianças
para os desafios futuros na construção de um concelho ainda mais verde e

sustentável”.
Para além do galardão Bandeira Verde, a Escola Básica do 1º Ciclo de
Arganil, arrecadou ainda um prémio e uma menção honrosa para os trabalhos
apresentados no âmbito dos desafios 2018/2019 lançados pela ABAE. O
trabalho “Brigada da Cantina” trouxe consigo um justo 1º prémio e o “Painel dos
Alimentos” – da mesma escola, uma merecida menção honrosa.
Este é mais um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido
no concelho de Arganil, no âmbito da educação ambiental e que envolve
esforços não só do Município, como das escolas e da comunidade.

Município de Arganil comemorou o Dia Nacional Município de Arganil participa na Semana da
da Água
Alimentação do Agrupamento de Escolas de
Arganil

No âmbito do Dia Nacional da Água, que se comemora a 1 de Outubro, o
Município de Arganil, numa parceria com a Águas do Centro Litoral (AdCL), levou
a cabo uma ação, no dia 3 de outubro, no Mercado Municipal, com o principal
objetivo de consciencializar a população para o valor da água através de diversas
atividades, tendo por base a campanha “Água com um pingo de consciência”.
Entre as atividades estava um Quizz (jogo de perguntas) alusivo às boas
práticas no seu uso eficiente e uma ação de degustação de água da torneira,
simples ou aromatizada, comprovando a qualidade e desmistificando alguns
paradigmas deste bem essencial que chega às nossas casas.

ARGANIL + SUSTENTÁVEL: Novos Ecopontos
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O Município de Arganil colaborou nas atividades da “Semana da Alimentação”,
iniciativa levada a efeito pelo Agrupamento de Escolas de Arganil e que
pretendeu celebrar o Dia Mundial da Alimentação.
Com efeito e através das parcerias com a Águas do Centro Litoral (AdCL) e
com o Projeto CLIMAGIR da CIM-RC, o Município de Arganil dinamizou junto da
comunidade escolar algumas atividades de sensibilização ambiental, no dia 16
de outubro, a campanha “Água com um pingo de consciência” da AdCL, que visa
promover a correta utilização da água evitando o seu desperdício.
Neste âmbito, foram também distribuídas, numa ótica de reutilização
e redução do plástico, cerca de 1400 garrafas reutilizáveis, as quais foram
simbolicamente entregues pelo Vereador da Educação, Luís Almeida, aos alunos
do Agrupamento de Escolas de Arganil. Dentro das atividades dinamizadas
houve oportunidade de participação numa degustação de água da torneira
aromatizada com vários frutos e ervas, relembrando assim a qualidade da água
que chega às nossas casas.
Ainda no contexto da Semana da Alimentação, o Agrupamento desenvolveu
algumas caminhadas solidárias, para as quais o Município de Arganil ofereceu
uma peça de fruta a cada um dos alunos, elucidando a importância do
seu consumo diário e de um estilo de vida saudável. A participação nestas
Encontra-se a decorrer a colocação de 19 novas baterias de Ecopontos, pela caminhadas supunha a entrega de um bem alimentício não perecível, que
ERSUC, em vários pontos do concelho de Arganil.
reverteu a favor da Loja Social.

Município de Arganil promoveu Oficinas de Prevenção de Desperdício Têxtil

No passado mês de outubro, a Câmara Municipal de Arganil dinamizou no
CAJ - Centro de Atividades Juvenis duas oficinas de costura intituladas “Reinventa
novas peças”, que teve como propósito consciencializar a comunidade escolar
e o sector social relativamente ao desperdício têxtil e capacitar os interessados
na área da transformação têxtil.
A primeira oficina Reinventa novas peças, que decorreu nos dias 15 e 16
de outubro, contou como principais protagonistas os pais e alunos da EB1 de
Arganil e consistiu na construção de sacos de lanches a partir de roupa velha e
usada, inspirados nas figuras fantasmagóricas do Halloween.
A segunda oficina decorreu nos dias 29 e 30 de outubro e contou com a
participação dos alunos e professores da EB2,3/ES e dos utentes APPACDM
de Arganil, que apresentaram soluções criativas e alternativas aos sacos de
plástico, inspirando-se nos famosos Tailegos - sacos longos e estreitos, que

serviam antigamente para transportar comida. O objectivo principal destas
oficinas consistiu em recuperar esta antiga tradição e construir os Tailegos a
partir de pedados de tecidos e de roupa velha e usada, cujo resultado final foi
deixado à imaginação de cada participante.
Esta ação surgiu com o intuito de inspirar o público a reutilizar roupas usadas
de uma forma criativa, valorizando a matéria-prima, vendo a transformação
como método preventivo do desperdício, de forma a contribuir para a
construção de uma sociedade sustentável.
A iniciativa surge no âmbito do projeto “Costurar Valores – uma Experiência
de Economia Circular em Arganil” em colaboração com a Eco Sapiens e financiado
pelo Fundo Ambiental, ao Abrigo do eixo estratégico Re-Educa: Educar para
uma economia circular.
Conheça as próximas ações agendadas em www.costurarvalores.com
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Equipa de competição da Escola Municipal de Natação de Arganil foi a mais galardoada nos
troféus nadador do ano no Circuito Municipal de Escolas de Natação 2018/19
No dia 20 de Outubro decorreu, na Piscina Municipal de Mangualde,
a cerimónia de atribuição dos galardões nadador do Ano, do Circuito
Municipal de Escolas de Natação, referentes à época 2018/19.
A equipa de competição da Escola Municipal de Natação de Arganil
esteve em destaque, tendo sido a equipa que mais galardões individuais
recebeu , totalizando 5 galardões, nomeadamente um 1º lugar, dois 2º
lugares e dois 3º lugares.
Os nadadores galardoados foram:
– Simão Rodrigues (3º lugar Infantil Masculino)
– Ana Carolina Dias (1º lugar Infantil Feminino)
– Duarte Nunes (3º lugar Juvenil Masculino)
– Cláudio Cordeiro (2º lugar Júnior Masculino)
– Luís Dias (2º lugar Sénior Masculino)
A Cerimónia de entrega dos galardões contou com a participação do
Vereador do Desporto, Luís Miguel Almeida, que manifestou enorme
satisfação e orgulho pela evolução apresentada pela equipa de natação
de Arganil, fruto da qualidade do trabalho desenvolvido pela equipa
técnica da Escola Municipal de Natação de Arganil, da dedicação, do
esforço e do empenho dos nadadores, bem como do envolvimento e
apoio constante dos pais e familiares.
Para além dos galardões individuais alcançados, é de destacar
o 2º lugar colectivo da equipa de competição da Escola Municipal de
Natação de Arganil no Circuito Municipal de Escolas de Natação na
época 2018/19, tendo apenas sido superada pela equipa de Castro
Daire, num total de dezanove equipas participantes.

O Futebol esteve novamente em debate em Arganil
A Cerâmica Arganilense recebeu no dia 19 de Outubro a
segunda edição do Colóquio: Futebol em Análise – Arganil
2019. O evento, organizado pelo Município de Arganil numa
parceria com a Associação Nacional de Treinadores de
Futebol (ANTF) e Associação Atlética de Arganil, apoiado pela
Federação Portuguesa de Futebol, do Instituto Português
do Desporto e Juventude e pela Associação de Futebol de
Coimbra, contou com a presença dos treinadores Manuel
Machado, Henrique Calisto, João Aroso, João Tralhão e Rui
Quinta.
Na sessão de abertura, o Vice-presidente da ANTF, António
Oliveira, e o Vereador do Desporto do Município de Arganil,
Luís Almeida, deram as boas vindas, desejando que este
evento fosse bastante enriquecedor para os cerca de 100
treinadores presentes na plateia.
Ao longo do dia, os treinadores debateram temas como
“treino específico no futebol”, “da formação aos seniores”, “o
treinador no quadro do futebol português”, “treino de futebol
em diversos contextos” e “a construção de uma ideia de jogo”.
Posteriormente, ao encerrar a sessão de trabalhos, ficou a
certeza, por parte do Vice-presidente da ANTF, da realização
de uma terceira edição em 2020.

Oposição - Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil
Caro(a) Amigo(a),
No passado dia 6 de outubro, as Legislativas de
2019 ditaram um resultado absolutamente histórico
para o Partido Socialista no concelho de Arganil. Até
hoje, em eleições para a Assembleia da República, o
Partido Socialista só conseguira almejar a vitória nas
longínquas eleições para a Assembleia Constituinte de
1975.
É de realçar que, de 2017 para cá, o Partido Socialista
teve uma sequência de resultados que perspetiva uma
tendência no eleitorado do concelho de Arganil. Nas
últimas autárquicas de 2017, o Partido Socialista perdeu
pela margem mínima de 4,55% (326 votos). Nas eleições
europeias, de maio passado, o Partido Socialista venceu
com uma vantagem de 8,41% (320 votos) sobre o PSD,
tendo nestas legislativas voltado a vencer e aumentado
essa vantagem para 11,62% (666 votos).
O Partido Socialista volta a repetir nesta eleição
a vitória que obteve nas europeias, nas mesmas 10
freguesias do concelho: Arganil, Benfeita, Celavisa,
Folques, Pomares, Pombeiro da Beira, Secarias, União
das Freguesias de Cepos e Teixeira, União das Freguesias
de Côja e Barril de Alva e União das Freguesias de
Vila Cova de Alva e Anseriz. É a tradução clara de um
resultado expressivo, tanto a nível territorial (n.º de
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freguesias) como em termos de votos (2 445 votos),
atingindo 42,63%. Este resultado tem um significado
bastante relevante: é 6 pontos percentuais superior
ao resultado do Partido Socialista alcançado a nível
nacional e 3,6 pontos percentuais superior ao resultado
do Partido Socialista alcançado a nível distrital.
Não é possível dissociar o resultado nacional e
distrital, do resultado obtido no concelho de Arganil. O
Partido Socialista ganha no concelho de Arganil com
uma vantagem de 11,5% sobre o PSD, o que está a
causar grande desconforto e nervosismo nos nossos
adversários políticos locais.
Esta vitória traduz o reconhecimento do eleitorado
do concelho de Arganil pelo grande trabalho realizado
pelo Partido Socialista na governança do país e uma
vontade expressa na continuidade. Mas também
reforça de forma clara o trabalho que o Partido
Socialista tem vindo a realizar a nível local e demonstra
o descontentamento crescente, e cada vez mais
evidente, com a gestão autárquica que tem vindo
a marcar negativamente o concelho de Arganil nos
últimos 14 anos.
O eleitorado do concelho de Arganil tem depositado
no Partido Socialista um claro e crescente capital de
confiança para a mudança que se quer.
Assim, o Partido Socialista agradece renovada

e penhoradamente ao eleitorado do concelho de
Arganil o resultado alcançado nestas eleições e parte
extremamente motivado para as eleições Autárquicas
de 2021. Continuaremos atentos e a trabalhar com
os nossos autarcas e com os munícipes do concelho
para afirmar uma alternativa de confiança e futuro que
arranque o concelho da letargia e decadência a que
tem estado votado nos últimos 14 anos.
Para terminar, uma saudação muito especial à Ana
Sofia Antunes, autarca do PS na Assembleia Municipal
de Arganil, que foi eleita deputada pelo círculo eleitoral
distrital de Lisboa e reconduzida no cargo de Secretária
de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. É
um profundo orgulho para o concelho de Arganil ter
uma mulher desta categoria a desempenhar tão nobres
funções no Governo de Portugal.
Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara
Muncipal de Arganil
Fernando Vale
Tyoga Macdonald

NOVEMBRO

População sénior ativa em Chá dançante promovido pelo Município de
Arganil

Eventos
EVENTOS
19 de novembro, 17h30
Inspira.Te: O Teu Sucesso Determina o
teu Futuro – Sessões para pais
Escola Básica 1º Ciclo de Coja

19 de novembro, 21h00
Inspira.Te: O Teu Sucesso Determina o
teu Futuro – Sessões para pais
Escola Básica do 1º Ciclo de Arganil

20 de novembro, 18h30
Inspira.Te: O Teu Sucesso Determina o
teu Futuro – Sessões para pais
Escola Básica do 1º Ciclo de São
Martinho da Cortiça

No âmbito das Comemorações do Mês Sénior 2019, o
Município de Arganil e a Rede Social de Arganil assinalaram o
Dia Mundial da Terceira Idade, 28 de outubro, com um animado
Chá Dançante, que teve lugar no Multiusos da antiga Cerâmica
Arganilense.
Em ambiente de festa, os cerca de 120 participantes
mostraram os seus dotes de dança ao sabor do reconfortante
chá e saborosos bolos, ao longo de uma tarde marcada por
vários momentos de grande diversão, convívio e partilha.
O evento contou com a colaboração do Professor Leopoldo
Ferreira, que se juntou à festa, para dar o seu contributo através
da demonstração de vários estilos de dança, e das voluntárias
Aurora Martins, Graça Alves e Isabel Luzio, que, vestindo a pele
de um grupo de seniores particularmente ativos e arrebitados,
presentearam os seniores com interpretações muito teatrais e
humorísticas.
Luís Almeida, Vereador da Ação Social, que passou pelo salão
de baile para saudar os participantes, destaca a importância do
evento na promoção da partilha de experiências e da qualidade

de vida da população sénior. “O objetivo da autarquia passa por
promover iniciativas de incentivo à sociabilidade e ao convívio”,
afirmou o Vereador da autarquia, frisando que “são momentos
como este, de partilha de afetos e de grande genuinidade,
que fazem a diferença no quotidiano dos seniores do nosso
concelho, contribuindo para a promoção do envelhecimento
ativo e saudável”.
Na sua grande maioria, o Chá Dançante contou com utentes
de Misericórdias e Instituições Particulares de Solidariedade
Social do concelho de Arganil, nomeadamente a Assistência
Folquense, Associação Humanitária e Social da Casa do Povo
de Barril de Alva, Centro Social da Freguesia de Cepos, Centro
Social Paroquial de Côja, Casa do Povo de Cerdeira e Moura
da Serra, Centro Social Paroquial de Benfeita, Centro Social
Paroquial de Sarzedo, Cáritas Diocesana de Coimbra/Lar Divino
Salvador, Santa Casa da Misericórdia de Arganil/Centro de Dia
de Secarias, Santa Casa da Misericórdia de Vila Cova de Alva.
Participaram, ainda, na iniciativa, seniores do concelho não
integrados em respostas sociais.

Cerâmica Arganilense ao som das Radionovelas
As radionovelas invadiram o palco da Cerâmica Arganilense,
no dia 27 de outubro, através de uma viagem radiofónica
que começou nos anos 30 e terminou nos anos 60, dando a
conhecer, ou, em alguns casos relembrar, o papel fundamental
da rádio no panorama nacional neste período.
A partir de textos originais que diariamente passavam
na telefonia, recolhidos dos arquivos do Museu da RTP
e na biblioteca da Escola Superior de Teatro e Cinema,
este espetáculo viveu de músicas tocadas ao vivo, jingles
publicitários, novelas radiofónicas e notícias da época, numa
representação irrepreensível de tempos que já lá vão.
No palco estiveram Margarida Antunes, Miguel Linares,
Rogério Paiva e Sandra Balsinha e com música ao vivo pelo
pianista Nélson Canoa, que vestiram a rigor cada uma das
épocas, tanto nos trajes como nas entoações.
Foi um regresso agradável aos tempos das reuniões em casa
dos amigos e familiares para partilhar histórias e notícias, onde
a caixinha mágica chamada televisão, era ainda uma miragem.

23 de novembro, 09h00
Seminário “Boas práticas e Economia
Circular no Setor Têxtil”
Auditório da Cerâmica Arganilense

23 de novembro, 15h00
Evento Cultural “Racismo e NãoDiscriminação ”
Auditório da Cerâmica Arganilense

CINEMA
15 de novembro, 21h30
Ousadas e Golpistas
Auditório da Cerâmica Arganilense
17 de novembro, 16h00
Bráulio e o Mundo dos Gatos
Auditório da Cerâmica Arganilense
22 de novembro, 21h30
Exterminador Implacável: Destino
Sombrio
Auditório da Cerâmica Arganilense
29 de novembro, 21h30
Doutor Sono
Auditório da Cerâmica Arganilense

FEIRAS
23 de novembro, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos, Arganil
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