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A Câmara Municipal de Arganil deu mais um importante passo na 
modernização e requalificação do Parque Industrial da Relvinha, no Sarzedo, 
ao proceder à abertura do concurso público para a concretização da ampliação 
da Zona Oeste. O concurso lançado no dia 20 de novembro tem um preço base 
de 359.6842,33 euros e um prazo de execução de 360 dias (cerca de um ano), 
sendo que o prazo para entrega de propostas termina no dia 20 de dezembro. 

Em causa está a criação de mais de duas dezenas de lotes empresariais, 
que vai permitir a Arganil receber mais 23 empresas no concelho (ver planta). 
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”, destaca Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil. 
Esta ampliação do Polo Oeste, que representa um investimento superior a 3,5 
Milhões de euros, financiado pelo FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Europeu, “vai incidir sobre uma área de quase 600 mil metros quadrados”.

A concretização do ambicioso e muito ambicionado projeto da Zona Industrial 
da Relvinha prevê, além da ampliação da Zona Oeste, a qualificação da Zona 
Este, num investimento de cerca de 750 mil euros. Realizada a consignação 
da obra, adjudicada à empresa Socitop Unipessoal, Lda., e recebido o visto 
do Tribunal de Contas, no dia 27 de novembro, prevê-se que a intervenção 
arranque em breve. 

O projeto de execução da qualificação da Zona Este da Relvinha 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. Esta intervenção 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.

Município de Arganil abre concurso público para criação de 23 novos lotes na Relvinha
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Município investe mais de 1 milhão de euros na Educação
A Câmara Municipal de Arganil aprovou o orçamento para 2020, 

contabilizando cerca de 1 milhão e 110 mil euros para investimento na área 
educação, encarada pelo Município como um dos principais pilares estratégico 
de desenvolvimento local e um instrumento primordial na valorização pessoal 
das crianças e dos jovens do concelho. “A autarquia tem como prioridade 
proporcionar condições de formação e qualificação de excelência àqueles que 
são o futuro do nosso território”, reconhece Luís Paulo Costa.

A verba estabelecida para o ano letivo 2019/2020 visa não só dar continuidade 
a políticas já implementas e prioritárias para o executivo liderado por Luís 
Paulo Costa, mas também a execução de atividades inovadoras, que motivem a 
aprendizagem e os bons resultados dos diferentes ciclos de estudo lecionados 
em Arganil. 

Assim, a rede de transportes escolares, que assume a maior fatia do 
investimento, num total de 650.000,00€, mantém-se gratuita para todos os 
alunos do concelho até aos 18 anos. Nesta rubrica, encontram-se igualmente 
previstas as deslocações para a Piscina Municipal e para o Polo do Conservatório 
de Música, prosseguindo a vertente do ensino artístico e articulado no concelho. 

O fornecimento de refeições, lanches e fruta aos alunos do 1.º CEB e JI 
(170.000,00€) e a extensão do horário escolar com Atividades de Animação e de 
Apoio à Família (37.000,00€) são outras das medidas que se mantém este ano 
letivo. Em 2019/2020 a autarquia volta ainda a apostar na atribuição dos livros 
de fichas de estudo, de caráter obrigatório, aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, inseridos no escalão 1 e 2 (3.393,77€). 

Soma-se ao preconizado, 9.000,00€ a alocar a medidas de valorização do 
percurso académico dos alunos. “A participação dos jovens em programas 
como a Escola de Verão, Escola de Verão Júnior, Universidade de Verão e 
Exploradores@PP Serra do Açor, que os convida a explorar caminhos que 
vão para lá dos corredores das salas de aula, permite-lhes viver experiências 
estimulantes e enriquecedoras, preparando-os, ao mesmo tempo, para os 
desafios futuros”, sublinha Luís Almeida, Vereador da Educação.

Dinamizadas no âmbito do projeto de prevenção do abandono escolar e 
promoção do sucesso educativo da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra, as atividades “Inspira-te - o teu sucesso determina o teu futuro”, 
“Aprende com a tua região”, “Equipas Multidisciplinares de intervenção 
multinível”, “Promoção da Educação Parental” ou “Ambientes Inovadores de 
Educação”, voltam a contar com uma verba significativa para o ano letivo em 
causa, ascendendo aos 167.000,00€.

O Município de Arganil procura, ainda, manter-se ao lado do Agrupamento 
de Escolas de Arganil na promoção do sucesso educativo, através do apoio 
prestado na dinamização de atividades e projetos como o Eco-Escolas, o Cinedita 
– Festival de Curtas de Arganil, a atribuição de prémios de mérito, visitas de 
estudo e outras.

Com este expressivo investimento, a Câmara Municipal de Arganil, para além 
de proporcionar melhores condições de ensino em Arganil, pretende libertar o 
orçamento das famílias para outras necessidades do desenvolvimento normal 
dos alunos.
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Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa

Caro(a) Arganilense,
Neste último boletim de 2019 passamos em revista uma série de iniciativas, intervenções e distinções de que nos orgulhamos e com as quais nos congratulamos, 

por elevarem e enaltecerem o nome do nosso concelho. Destaque, em especial, para o reconhecimento de Arganil como Autarquia + Familiarmente Responsável pelo 
terceiro ano consecutivo. É francamente recompensador verificar que as medidas facilitadoras e de apoio às famílias por nós definidas e promovidas, que tanto impacto 
positivo têm nas famílias arganilenses, são motivo de prestigiosas distinções.

Ênfase, ainda, para o investimento de 750 mil euros na reparação e conservação das estradas municipais, com várias intervenções prestes a arrancarem em sete 
freguesias distintas. A requalificação da rede viária é uma das áreas que tem merecido expressivos investimentos por parte da autarquia, mas está longe de ser a única. 
O reforço da competitividade e o desenvolvimento económico assumem-se como um dos pilares estratégicos do Município, e não podia deixar, por isso, de me regozijar 
com a abertura do concurso público para a empreitada de ampliação da Zona Oeste do Parque Industrial da Relvinha. Caminhamos a passos largos para a concretização 
de um projeto que tão caro é ao executivo e aos arganilenses.

Particular realce para o investimento de mais de um milhão de euros que destinamos à educação, de forma a proporcionar mais e melhores oportunidades aos 
nossos jovens. O mês de novembro fica também marcado pela realização do seminário do «Costurar Valores», o projeto que colocou os arganilenses a falar de boas 
práticas e economia circular e a olhar para o reaproveitamento e reutilização outros olhos. 

Termino dando as boas-vindas a uma das épocas mais mágicas e especiais do ano, apresentando um conjunto alargado de iniciativas que dá ainda mais brilho ao 
coração da vila e a todo o concelho de Arganil. Nesta época de renovação de sonhos, desejo a todas as famílias arganilenses – à família arganilense – um Feliz Natal e 
um ano de 2020 repleto de sucessos!

Arganil está entre as Autarquias Mais Familiarmente Responsáveis do país pelo 
terceiro ano consecutivo. A Bandeira Verde com Palma, a mais alta insígnia atribuída 
pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), exclusiva 
para os municípios que conseguem manter ou incrementar as suas políticas de 
apoio às famílias três ou mais anos consecutivo, foi recebido pelo Presidente do 
Município, Luís Paulo Costa, no dia 27 de novembro, em Coimbra.  

Este galardão “reconhece, uma vez mais, a assinalável capacidade interventiva 
e o contínuo empenho da Câmara Municipal quer em fomentar a continuidade de 
práticas de apoio às famílias, quer em estimular a adoção de novas medidas nas 
diferentes áreas de atuação, ano após ano”, enaltece Luís Paulo Costa, presidente 
da Câmara, apontando como uma das grandes prioridades do executivo camarário 
“dar resposta e encontrar soluções para as necessidades e os anseios das famílias 
arganilenses”. 

O conjunto alargado de políticas implementadas nos últimos anos, que tem 
contribuído para o contínuo reconhecimento de Arganil como autarquia amiga 
das famílias, volta a fazer parte da estratégia governativa do Município para 2020. 

“Mantemos a taxa mínima de IMI e as reduções de 20, 40 e 70 euros para famílias 
com um, dois, três ou mais filhos, assim como voltamos a devolver aos nossos 
munícipes 5% do IRS, o máximo permitido por lei”, enumerou Luís Paulo Costa.

Somam-se a estas políticas de incentivo fiscal a aplicação de “tarifários 
reduzidos ao nível do abastecimento de água, saneamento e resíduos sólidos 
urbanos; transportes escolares gratuitos desde o pré-escolar até ao 12.º ano; 
atividades lúdicas e desportivas – gratuitas – para ocupação dos tempos livres nas 
férias escolares; a comparticipação de medicamentos e apoio psicológico e social 
a pessoas em situação de carência económica, campanhas gratuitas destinadas a 
animais de companhia, entre outras”, acrescentou o presidente da autarquia.

Enfatizando e reconhecendo o papel dos técnicos da autarquia na conquista 
desta nova distinção, Luís Paulo Costa defende que “o bem-estar e a qualidade de 
vida são pilares fundamentais e prioritários da atuação autárquica, que apenas se 
alcançam através da promoção de medidas que beneficiem os nossos munícipes, 
desde os mais novos aos mais idosos”.

Arganil distinguida como autarquia amiga das famílias pelo terceiro ano consecutivo
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O Centro Escolar de S. Martinho da Cortiça acolheu, no dia 25 de novembro, 
um dos 15 workshops que estão a ser desenvolvidos no concelho de Arganil 
e que integram o programa de resiliência para crianças em contexto escolar. 
Implementado nos territórios afetados pelos incêndios de 2017, o The 
Children’s Resilience Programme, assim se chama o programa desenvolvido 

pela Cruz Vermelha Portuguesa, no âmbito do Projeto Fénix, abrange os alunos 
do 1.º ciclo de S. Martinho da Cortiça, Pombeiro da Beira, Côja e Pomares.

O plano de ação, desenvolvido em ambiente de sala de aula, procura 
promover competências para gestão de emoções em situações de catástrofe 
futuras e normalizar os sintomas decorrentes da exposição a situações de 
exceção, com vista à melhoria do bem-estar psicossocial das crianças.

Luís Almeida, Vereador da Ação Social, sublinha a importância do programa, 
que “tão bem acolhido tem sido pela comunidade educativa”, reconhecendo 
“mérito aos temas abordados e à dinâmica implementada por equipa 
extremamente qualificada e competente”. Para o autarca, a grande mais-valia 
do plano de ação está no público-alvo, já que “são, regra geral, os mais novos 
os mais vulneráveis em situações como as que vivemos com o incêndio de 
outubro de 2017 e os que mais dificuldade têm em ultrapassar e esquecer os 
momentos mais difíceis”.

No terreno, a equipa multidisciplinar da Cruz Vermelha Portuguesa 
trabalha com os alunos temas relacionados com os desastres e catástrofes, 
nomeadamente: os direitos e as necessidades das crianças; os desastres 
e formas de se manterem a salvo no futuro; reações normais e anormais; 
sentimento de mudança; aprender a lidar com o medo e com o sentimento de 
perda.

Durante a semana de 5 a 8 de novembro, o projeto “ClimAgir”, promovido 
pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), visitou as 
Escolas Básicas do 1.º Ciclo e do 2º e 3º Ciclos do Agrupamento de Escolas 
de Arganil, em viatura 100 por cento elétrica, com o objetivo de sensibilizar 
os alunos para a temática das alterações climáticas e suas consequências no 

nosso território.
As ações de sensibilização “Escolas” realizaram-se nas Escolas Básicas do 1.º 

Ciclo de Arganil, Coja, Pombeiro da Beira, Pomares, Sarzedo e S. Martinho da 
Cortiça, para os alunos do 3.º ano e nas Escolas do 2º e 3º Ciclos de Arganil e 
EB2,3 Professor Mendes Ferrão – Coja, e abrangem os alunos dos 5.ºe 6.º anos 
de escolaridade.

O “Bolotas” acompanhou a ação e explicou a alunos e professores a 
importância das alterações climáticas e alertou para a necessidade de 
adotarmos comportamentos que minimizem os impactos no nosso território.

Para além da sensibilização para a temática das alterações climáticas, os 
alunos participaram ainda em diversos trabalhos incluídos no projeto, como o 
processo de germinação de sementes autóctones e a construção de armadilhas 
para a vespa asiática. Esta atividade envolveu ainda a dinamização de jogos 
didáticos e pedagógicos, jogos Quizz de educação ambiental e visualização de 
vídeos.

A ação, que decorreu na Escola Básica de Coja e que contou com a presença 
do Vereador da Educação, Luís Almeida, e da Diretora do Agrupamento de 
Escolas de Arganil, Anabela Soares.

Tendo como lema “Divulgar, Atuar, Adaptar”, o Climagir pretende sensibilizar 
o público em geral para as consequências das alterações climáticas na Região 
de Coimbra e, ao mesmo tempo, promover a floresta autóctone.

O projeto ClimAgir, financiado pelo POSEUR, Portugal 2020 e Fundo de 
Coesão no âmbito da candidatura “Reforço das Capacidades de Adaptação às 
Alterações Climáticas – Ações de Comunicação e Sensibilização na CIM-RC”, 
encontra-se no 2.º ano de dinamização de atividades.

Projeto ClimAgir de volta às Escolas do Concelho de Arganil

Arganil acolhe programa de resiliência 
para crianças afetadas pelos incêndios

Luís Paulo Costa inaugura Feira Franca de São Martinho da Cortiça

A Feira Franca de S. Martinho da Cortiça, que chegou este ano à 23.ª edição, 
foi inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, no dia 16 de novembro. Durante a sessão de abertura, que teve como 
anfitrião o presidente da Junta, Manuel Fidalgo, e que contou com a presença 
do presidente da Assembleia Municipal, Ricardo Pereira Alves, foram dadas a 
conhecer as obras realizadas nos últimos dois anos e anunciados os projetos 
a realizar até 2021. A principal aspiração da Junta de Freguesia passa pela 
construção de uma zona lazer junto ao Centro Escolar, com a construção de 
uma piscina para crianças e outra direcionada para adultos. Certo de que a 
localização é a mais adequada para a construção da pretendida e aguardada 
zona de lazer, Luís Paulo Costa anunciou que vão ser realizados outros 

investimentos na freguesia, nomeadamente ao nível do saneamento. “Foi 
publicado em Diário da República o concurso público para a construção da 
ETAR da Sanguinheda, bem como de uma estação elevatória, totalizando uma 
intervenção no valor de 185 mil euros”, informou o presidente da autarquia.

Organizada pela Junta de Freguesia, com o apoio da autarquia de Arganil e 
do Grupo desportivo Cultural de São Martinho da Cortiça, o certame recebeu 
ao longo do fim-de-semana largas centenas de visitantes, reafirmando o papel 
de privilegiada montra do património gastronómico, cultural e artesanal do 
concelho e da região de Arganil. A abrilhantar e a animar o evento estiveram 
vários bandas de música popular e grupos etnográficos não só do concelho de 
Arganil como de concelhos próximos.
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Dando continuidade ao expressivo trabalho de melhoria da rede viária 
do concelho, a Câmara Municipal de Arganil prepara-se para avançar com 
uma ampla sequência de intervenções que totalizam um investimento de 
aproximadamente 900 mil euros e se estende por sete freguesias do território 
concelhio: Piódão, Benfeita, São Martinho da Cortiça, Pombeiro da Beira, 
Sarzedo, Celavisa e na União das Freguesias de Côja e Barril de Alva.

Esta abrangente intervenção da inteira, responsabilidade da Câmara 
Municipal, divide-se em três grandes empreitadas, uma das quais destinada 
à reabilitação das estradas que ligam o Piódão a Foz d’Égua e a Benfeita à 
Portelinha. Com um prazo de execução de 180 dias (seis meses) e um investimento 
associado de 430 mil euros, a empreitada em causa prevê a pavimentação das 
respetivas vias, a reposição das sinaléticas vertical e horizontal, a instalação de 
guardas metálicas, bem como trabalhos de contenção de taludes e estabilização 
e reabilitação de muros.

A melhoria das condições de circulação “ganha redobrada importância, 
pelo papel que estas vias assumem do ponto de vista do turismo no concelho”, 
reconhece Luís Paulo Costa, presidente da Câmara, já que “são estradas que 
servem não apenas a população residente, mas também um alargado número 
de turistas, que visita a Aldeia Histórica do Piódão e a Aldeia do Xisto da Benfeita 
ao longo de todo o ano”.

Outras das empreitada previstas compreende as intervenções na estrada 
entre as localidades de Aveia e Servo e o troço de ligação entre estrada CM1339 
e o Casal do Frade (limite do concelho de Góis), em Pombeiro da Beira; na Rua 
da Escola, no Sarzedo; na Avenida Oliveira Matos, em Celavisa, e na estrada 
de acesso à Sanguinheda, na freguesia da S. Martinho da Cortiça. Com um 

prazo de execução também de 180 dias e um investimento total de 250 mil, 
esta empreitadas tem em vista a pavimentação de troços e arruamentos, o 
melhoramento do sistema de drenagem pluvial e a instalação de equipamento 
de sinalização e segurança.

As obras de requalificação do acesso à Zona Industrial de Côja e de 
reabilitação das ruas do Bairro de Côja, na União das Freguesias de Côja e Barril 
de Alva, integram a restante empreitada. Estas duas intervenções representam 
um investimento de cerca de 200 mil euros e preveem a substituição do 
pavimento, a colocação de sinalética vertical e horizontal e o alargamento da via 
em algumas zonas, nomeadamente na estrada que atravessa a Zona Industrial, 
garantindo uma largura constante de 6.30 metros em toda a faixa de rodagem.

“Com este abrangente investimento, a autarquia segue empenhado no 
trabalho de reparação e conservação da rede viária de todo o território 
concelhio, de forma a criar melhores condições de segurança e mobilidade”, 
afirma Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal. O objetivo passa por 
“tornar o nosso território cada vez mais atrativo aos olhos dos que nos visitam 
e responder às necessidades e aos anseios dos nossos munícipes, para quem 
as boas condições de circulação são uma prioridade”.

À parte destas, “continuam a merecer o esforço financeiro do Município 
de Arganil as estradas municipais afetadas diretamente pelo incêndio de 
outubro de 2017”. Neste âmbito, e considerando a verba decorrente do Fundo 
de Solidariedade da União Europeia, foram concluídas e já inauguradas as 
empreitadas nos troços entre Pomares e o Monte Frio (200 mil euros) e entre o 
Cartamil, na União das Freguesias de Cepos e Teixeira, e o Colmeal, no limite do 
concelho de Góis (225 mil euros).

Município investe 900 mil euros na reabilitação de estradas em sete freguesias do concelho

Luís Paulo Costa sopra as velas à Tuna Popular de Arganil em Noite de Fados
Tuna Popular de Arganil juntou amigos e associados na Cerâmica Arganilense 

para celebrar o seu 17.º aniversário, no dia 16 de novembro, em ambiente de 
grande de festa e confraternização. Ao habitual jantar comemorativo de Natal 
seguiu-se a muito aguardada atuação do grupo de fados de Coimbra En’Cantus 
e da escola de música Pauta em Movimento. Destacando o bonito e bem 
conseguido trajeto da Tuna ao longo de 17 anos, Luís Paulo Costa, presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, enalteceu “o desempenho musical do grupo e 
a representação do concelho dentro e fora de portas”. Perante as cerca de 200 
pessoas presente na festa de aniversário, Luís Paulo Costa louvou o espírito de 
“voluntarismo e voluntariado” que envolve a Tuna Popular de Arganil, fazendo 
com que os seus elementos se entreguem dedicada e empenhadamente ao 
projeto, em prol de todos, em prol do concelho.

Arganil debateu «Racismo e a Não 
discriminação» na Cerâmica Arganilense

O auditório da antiga Cerâmica Arganilense acolheu, no dia 23 de novembro, 
o evento cultural “Racismo e a Não-Discriminação”, promovido pelo Município 
de Arganil, no âmbito do projeto “Arganil + Migração”, cofinanciado pelo Fundo 
para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), que integra o Plano Municipal 
para a Integração de Migrantes de Arganil (2017 – 2020).

Num dia dedicado à importância da valorização da coesão social, da 
interculturalidade e do respeito pelos direitos humanos, Luís Paulo Costa, 
presidente da Câmara Municipal, congratulou-se pela realização de “uma 
iniciativa que convida a comunidade à reflexão, em particular a comunidade 
estrangeira residente no concelho, e que favorece o processo de integração na 
comunidade de acolhimento do concelho de Arganil”.

Durante a sessão foi apresentado o documentário “Os Rostos da Migração”, 
que conta com testemunhos de cidadãos portugueses a residir fora de Portugal, 
sobre como decorreu o seu processo de integração. Foram ainda debatidas, em 
tertúlia, as boas práticas efetuadas pelas diferentes entidades e os desafios que 
se colocam neste trabalho contínuo em prol da comunidade.
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Investimentos a decorrer no Concelho

Requalificação do Parque Infantil da CAF de Côja

Pavimentação em Vale de Moinho - S. Martinho da Cortiça

Nova conduta de água Vila Cova de Alva - Côja

Pavimentação da ligação Teixeira - Porto Castanheiro

Reabilitação da ETAR da Zona Industrial de Côja

Reabilitação de troço da EN 342 (Infraestruturas de Portugal)

Pavimentação do acesso à Capela de Vale de Moinho - S. 
Martinho da Cortiça
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Contratos-Programa com Juntas e Uniões de Freguesias

Melhoramentos do Cemitério - S. Martinho da Cortiça

Calcetamento de Rua em Cerdeira - União das Freguesias 
de Cerdeira e Moura da Serra

Pavimentação da ligação Moura da Serra - Mourísia | União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra

Colocação de Grelha em Rua de Relva Velha  - União das 
Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra

Colocação de Grelha em Rua de Parrozelos  - União das 
Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra
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Execução de valetas em Portela do Vale - Pombeiro da Beira
Execução de valetas na Travessa do Barreiro, Roda - Pombeiro 
da Beira

Calcetamento da Rua do Passal - Pombeiro da BeiraCalcetamento da Rua da Quelha, Roda - Pombeiro da Beira

Execução de passeio em Vale de Matouco - S. Martinho da Cortiça
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Comemorações do Mês Sénior em Arganil

Durante mais de 30 dias, o Município de Arganil e a Rede Social de Arganil 
promoveram as Comemorações do Mês Sénior, num reconhecimento de 
todos os seniores do concelho de Arganil. O conjunto alargado de atividades 
desenvolvidas, que foram desde oficinas de costura a sessões de cinema e 
leitura, passando por encontros convívio, workshop e sessões de sensibilização, 
“proporcionaram experiências animadas e momentos de grande convívio, 
que resultam como um estímulo para a população mais idosa do concelho, 
impulsionando hábitos de vida saudáveis, a troca de experiências e a 
participação ativa”, salienta Luís Almeida, vereador da Ação Social da Câmara 
Municipal de Arganil. 

Abriu o programa do Mês Sénior, no dia 21 de setembro, a oficina de 
costura promovida no âmbito do projeto “Costurar Valores – uma experiência 
de economia circular em Arganil”, seguindo-se, no dia seguinte, o “Passeio da 
Memória”, com um percurso de 6 km, onde a consciencialização da importância 
do diagnóstico atempado, a redução do risco e sinais de alerta da Doença de 
Alzheimer foram o tema predominante. 

No dia 26 de setembro, foram promovidos, em Arganil e Côja, dois Workshops 
Informativos sobre “Envelhecimento Ativo SOS Consumidor”, no âmbito do 
Protocolo existente entre o Município de Arganil e a Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor (DECO). 

Um dos momentos altos das comemorações do Mês Sénior foi a 12ª edição 
da ação “Seniores em Movimento”, num dia dedicado ao convívio e animação, 
celebrando sobretudo o envelhecimento ativo. O itinerário deste ano levou 
de 355 pessoas até Mafra. O programa incluiu a visita ao Palácio Nacional de 

Mafra e ao Núcleo Conventual de Arte Sacra e um almoço na Quinta da Luz, na 
Lourinhã, temperado com muita confraternização e alguns passos de dança ao 
som do grupo de baile que ali atuou.

Já durante a segunda quinzena do mês de outubro, realizou-se a ação “Ciclo 
de Cinema Sénior”, com o Clássico português A Canção de Lisboa, pertencente 
ao fundo documental da Biblioteca Municipal Miguel Torga de Arganil, a visitar 
as Instituições de Solidariedade Social e Misericórdias nas datas sugeridas pelas 
IPSS’s. 

E para assinalar o Dia Mundial da Terceira Idade, no dia 28 de outubro, foi 
realizado um animado Chá Dançante, que teve lugar no Multiusos da antiga 
Cerâmica Arganilense. Em ambiente de festa convívio e partilha, os cerca de 120 
participantes mostraram os seus dotes de dança ao sabor do reconfortante chá 
e saborosos bolos.

Em parceria com a Associação Alzheimer Portugal, o Município de Arganil 
organizou no dia 30 de outubro, uma ação de sensibilização sobre a doença de 
Alzheimer, dirigida aos colaboradores dos Parceiros Sociais. Os participantes 
puderam colocar questões e partilhar exemplos de Boas Práticas vivenciadas 
nas suas instituições, num momento que se tornou bastante enriquecedor para 
todos os intervenientes.

Em jeito de balanço, Luís Almeida revelou-se claramente satisfeito com 
a iniciativa, pelo caráter abrangente e envolvente que lhe está associado. 
“Todas estas ações são reveladora do sério e fiel compromisso de valorização 
e reconhecimento de todos os cidadãos seniores do concelho assumido pela 
autarquia”, reconheceu o vereador da Ação Social.

A Escola Superior Agrária de Coimbra assinalou o Dia Mundial da Floresta 
Autóctone no dia 27 de novembro, através de um programa inteiramente 
dedicado à fauna e flora autóctones, por forma a sensibilizar a comunidade 
juvenil e escolar para a importância da sua conservação. Presentes neste 
dia, inteiramente dedicado à floresta e que se celebra mundialmente a 23 de 
novembro, estiveram cerca de 20 alunos da Escola Secundária de Arganil, entre 
os quais os participantes no programa “Exploradores@PPSerraAçor”.

Do programa, que abraçou temas como proteção da floresta, observação de 
plantas autóctones e invasoras, a problemática dos fogos em Portugal, entre 
outros de grande relevo, constou ainda a apresentação e resultados da 2ª edição 
do programa “Exploradores@PPSerraAçor. Desenvolvido por 11 alunos dos 10º 
e 11º anos da Escola Secundária de Arganil, na Serra do Açor, este projeto que 
visou sobretudo a consciencialização para a conservação e uso sustentável dos 
recursos naturais através da sensibilização para a utilização racional da água, 
prevenção da poluição, conservação dos ecossistemas aquáticos e valorização 
do património cultural, foi coordenado pelo Município de Arganil numa parceria 
com a Junta de Freguesia de Benfeita, Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas e Escolas Superior Agrária de Coimbra e Secundária de Arganil. 

Depois da apresentação pela Vereadora do Ambiente e da Floresta, Érica 
Castanheira, foi tempo da entrega dos certificados de participação e prémios 
referentes ao programa, que enalteceram o trabalho desenvolvido por todos e 
que os tornou verdadeiros embaixadores da Paisagem Protegida da Serra do 
Açor, formando cidadãos ativos na promoção e valorização deste património 
através do gosto pela natureza.

O Programa “Exploradores@PPSerraAçor 2019” inseriu-se 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.

2ª edição do Programa Exploradores@PPSerraAçor em destaque na Escola Superior Agrária de 
Coimbra
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Arganil debate Boas Práticas e Economia Circular no Setor Têxtil”  no âmbito do Projeto Costurar 
Valores

No âmbito do projeto de economia circular “Costurar Valores”, o qual 
pretendeu consciencializar a comunidade para o reaproveitamento de roupas 
e tecidos em fim de ciclo, decorreu no passado dia 23 de novembro, na 
Cerâmica Arganilense, um seminário cujas temáticas a debater assentaram 
naquele que era o seu tema principal: “Boas práticas e economia circular no 
setor têxtil”. Distribuído por dois painéis em formato mesa redonda e, através 
da moderação de Marta Lopes, docente da Escola Superior Agrária de Coimbra, 
este seminário iniciou com uma breve sessão de abertura pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Luís Paulo Costa, e Alexandra Rodrigues, da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), à qual se seguiu 
uma apresentação sucinta deste pioneiro projeto pela Vereadora do Ambiente, 
Érica Castanheira, e por Manuela Sousa, da Eco Sapiens, entidade co-executora 
do projeto.

O debate abriria posteriormente com o início da primeira mesa redonda sob 
o tema “Modelo Circular, qual o valor?”. Susana Batista apresentou a Circular 
Economy Portugal, entidade que pretende ser um polo dinâmico de promoção 
da economia circular através do apoio e inspirando a comunidade empresarial 
para a valorização do desperdício e da reutilização. Inês Garcia Martins deu 
a conhecer a BCSD Portugal, associação que agrega e representa mais de 90 
empresas de referência em Portugal, que se comprometem ativamente com 
a transição para a sustentabilidade. Por fim, Alexandra Rodrigues, da CCDRC, 
falou de alguns dos projetos desta Comissão de Coordenação, mostrando que 
a transição para uma economia circular é uma das prioridades políticas.

Terminado o 1º painel, foi tempo de visitar a exposição de trabalhos patente 
no foyer do Auditório, que refletiu todo o empenho e dedicação quer das 
formandas do curso de longa duração, quer dos participantes das oficinas, 
nos desafios que lhes foram propostos ao longo deste projeto. Apostando na 
reutilização têxtil e numa ótica de redução do plástico, foi possível ver carrinhos 
de compras, sacos de compras, sacos para pesagem de fruta ou para o pão, 
entre outras peças elaboradas a partir da reutilização de tecidos excedentes 
ou peças de roupa em fim de vida. Neste intervalo, e enquanto se apreciavam 
alguns produtos endógenos e regionais, houve ainda espaço para uma pequena 
demonstração de trabalho à máquina de costura, exemplificando a execução 

de algumas das peças expostas.
Iniciava a 2.ª mesa redonda e com ela a temática “Impacto da Economia 

Circular no sector têxtil: exemplos de boas práticas”. Para abordar este tema, 
estiveram dois projetos que, à semelhança do projeto Costurar Valores, foram 
também eles cofinanciados pelo Fundo Ambiental: “Escalabardo” da Freguesia 
de São Luís, por Fernando Parreira, e “Figueira Circular”, do Município de 
Castelo Rodrigo, por Paulo Lourenço e Catarina Guerra. Juntaram-se a eles, em 
palco Cristina Brandão, com a apresentação da marca Kollib, uma marca de 
acessórios de moda feitos exclusivamente a partir de reaproveitamento têxtil, 
e Guilherme Braz, da empresa The Huub, uma plataforma de logística que 
abordou as práticas nas quais apostou para ser mais sustentável. O projeto 
“Escalabardo”, iniciativa ambiental, social e comunitária, surgiu com o intuito 
da criação e venda de produtos têxteis como resposta local e inovadora de 
economia circular a um problema local/global: têxteis usados deitados ao lixo 
ou colocados em circuitos que não conseguem concretizar a sua reutilização ou 
reciclagem. “Figueira Circular”, um pouco à semelhança do projeto “Escalabardo” 
e do projeto “Costurar Valores”, pretende combater o desperdício através da 
reutilização, sendo que criou para isso uma moeda, o “Sustento”, com a qual 
se compensa quem reutiliza e transforma desperdícios em valores de produto 
acrescentado. 

Funcionando também um pouco como o culminar do projeto Costurar Valores, 
que teve início em 7 de setembro, houve ainda espaço neste seminário para 
entrega de certificados de participação quer na formação quer nas oficinas, bem 
como palavras de apreço, reconhecimento e gratidão pelo empenho, dedicação 
e esforço, por parte do Presidente da Câmara, Luís Paulo Costa. A vereadora do 
Ambiente, Érica castanheira, lançou ainda o repto aos participantes para que 
dada a vontade de continuar a reutilizar e criar, não deixassem esmorecer esta 
atitude e expandissem esta cultura pela comunidade, por um bem comum.

O projeto “Costurar Valores” despede-se assim enquanto projeto de 
educação ambiental resultante da candidatura ao Aviso “Re-educa: Educar para 
uma economia circular” do Fundo Ambiental, mas com largos e seguros passos 
dados para que continue a crescer e a desenvolver-se.
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Luís Paulo Costa felicita Filarmónica Pátria Nova de Côja pelo 151.º aniversário
A Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Côja assinalou o seu 

151.º aniversário, no dia 1 de novembro, com um almoço comemorativo, 
que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa. “Trata-se de uma data com grande significativo para uma 
das associações com mais história e tradição no nosso concelho, estando de 
parabéns não só pelos 151 anos de existência como pelo dinamismo e pelo 
papel preponderante que assume na preservação e promoção da identidade 
do concelho”, enalteceu o presidente da autarquia.

O aniversário da Filarmónica mais antiga do concelho foi celebrado em 
ambiente de festa e convívio, contando com uma homenagem aos associados e 
filarmónicos falecidos, no dia 1 de novembro, e com o encontro de filarmónicas, 
no dia 3, domingo. Abrilhantaram as comemorações da Associação Pátria 
Nova a Sociedade Filarmónica Louriçalense e a Sociedade Filarmónica Aurora 
Pedroguense.

A tradição cumpriu-se, e todos os caminhos foram dar a Pombeiro da Beira 
Dia no dia de Todos os Santos, 1 de novembro. A centenária Feira e Romaria 
de Santa Quitéria, também conhecida como Feira dos Santos, levou à Serra 
do Salgueiral centenas de pessoas vindas de vários pontos do país, que não 
só assistiram às cerimónias religiosas como tiveram oportunidade de deliciar-
se com as populares castanhas assadas ou degustar alguns dos melhores 

produtos regionais, como os torremos à moda de Santa Quitéria.
Presentes na maior festa dos Santos da região estiveram o Presidente da 

Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, e o vereador Luís Almeida. “Esta 
é uma romaria com fortes raízes populares, que enriquece o património cultural 
do concelho e que traz ao nosso território pessoas de todo o lado, num fim-de-
semana de grande significado para as nossas famílias”, frisa Luís Paulo Costa. 
A Feira e Romaria de Santa Quitéria assume-se com um ponto de encontro e 
convívio para os pombeirenses e também para os muitos familiares e amigos 
que, nesta ocasião, visitam a freguesia.

Obras na sede da União Recreativa Sarzedense inauguradas pelo Presidente da Câmara
Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, inaugurou as 

recentes obras realizadas na sede da União Recreativa Sarzedense, no dia 2 de 
novembro, numa simbólica cerimónia à qual se associou a tradicional matança 
do porco. As melhorias que beneficiaram aquela União, fundada em 1933, 
compreenderam a remodelação do telhado, a pintura do espaço e a instalação 
de nova iluminação. O descerramento da placa, fixada à entrada do edifício, 
coube a Lisa Simões, presidente da direção da União Recreativa Sarzedense, 
e a Luís Paulo Costa, que aproveitou a ocasião para louvar o trabalho e o 
empenho de toda a direção, concretizando um investimento de cerca de 30 
mil euros. Além de ser ter tornado num “espaço mais bonito, mais agradável 
e mais funcional, foi ultrapassado o problema da segurança, que era o mais 
importante”, frisou o presidente da autarquia, acrescentando que a direção da 
União “conseguiu concretizar um verdadeiro milagre”. Relembrou Luís Paulo 
Costa que, “em tempos, a obra foi orçada em 100 mil euros, mas com pouco 
mais de 30 mil euros conseguiram concretizar esta obra”. Um investimento 
necessário que vai merecer o apoio da Câmara Municipal, garantiu Luís Paulo 
Costa. 

Foi envolto em ambiente de grande animação e com a importância do 
ambiente bem presente que decorreram, durante o mês de novembro, as 
cerimónias do Hastear da Bandeira Verde nas escolas do concelho de Arganil, 
no âmbito do projeto Eco-Escolas. Este galardão, atribuído pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE), valoriza e reconhece o trabalho desenvolvido 
pelos alunos dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de 
Arganil, no ano letivo 2018/2019.

Além do galardão Bandeira Verde atribuído a todas as escolas do concelho, 
a Escola Básica do 1º Ciclo de Arganil destacou-se pelos 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” uma 
merecida menção honrosa.

Este reconhecimento reflete o empenho e a qualidade do trabalho 
desenvolvido pelos alunos, professores e técnicos na implementação do 
projeto Eco-Escolas, 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.

Hastear da Bandeira Verde nas escolas do concelho

Cumpriu-se a tradição com a Feira e 
Romaria de Santa Quitéria
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Apresentação do livro “Histórias de Fogo”

APPACDM de Arganil recebe prémio pela recolha de resíduos em Ecoeventos organizados pelo Município 

de Arganil

15º Encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas

No dia 30 de outubro, na Biblioteca Municipal de Arganil, foi 
apresentado o livro “Histórias de Fogo”, de Rita Fernandes Martins. 
O evento contou com a presença da Vice-presidente da Câmara 
Municipal, Paula Dinis.

A apresentação esteve a cargo da prof. Sandra Santos, também ela 
escritora, que colocou várias questões à autora sobre as razões que 
a levaram a escrever este livro e a perceber melhor os testemunhos 
aqui publicados que relatam as histórias de pessoas que viveram os 
violentos incêndios de 2017 e acederam a partilhar a sua história.

Como diz a autora, o objectivo não é carpir a tragédia daqueles 
dias, mas sim passar a mensagem de que o sofrimento vivido por 
tantos se pode transformar em janelas de esperança no futuro. O 
ressurgir natural da floresta, a força com que esta emerge das cinzas 
é inspiradora para as pessoas.

Recomendamos a leitura deste livro, que se encontra disponível na 
Biblioteca Municipal.

O Município de Arganil e a ERSUC entregaram, no 
dia 1 de dezembro, à APPACDM – unidade funcional de 
Arganil, integrado no seu almoço solidário, o prémio 
alcançado e resultante da implementação do projeto 
“EcoEventos”, que decorreram da parceria entre estas 
duas entidades, nos Eventos: Rally de Portugal, XIV Feira 
das Freguesias – Mostra Gastronómica 2019, Noite 
Branca 2019, 38.ª Ficabeira e Feira do Mont’Alto’19 e 
Arganil Summer Fest 2019.

O prémio entregue, reflete a dedicação e empenho 
desta Associação em prol do ambiente, através 
da recolha seletiva de resíduos produzidos nos 
eventos identificados e que cumprem os requisitos 
estipulados pela ERSUC, bem como o seu respetivo 
encaminhamento para reciclagem.

No dia 5 de novembro, a Biblioteca Municipal de Arganil esteve representada em Leiria, 
no 15.º Encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Margarida Fróis, coordenadora 
da Rede de Bibliotecas do Concelho de Arganil, teve oportunidade de falar sobre o trabalho 
realizado na Promoção da Leitura no Concelho de Arganil, nomeadamente do serviço de 
leitura que prestamos aos munícipes há quase 10 anos, “Pais e Filhos Livros e Ternura”.

O que motivou a representação arganilense naquele Encontro foi o projecto que a 
Rede iniciou este ano “Conto Contigo em Arganil”, numa parceria com a Fundação Aga 
khan e a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. Este projeto visa estimular as crianças em 
idade pré-escolar e suas famílias para o desenvolvimento de práticas de literacia familiar 
que as ajude a desenvolver capacidades para a aprendizagem da leitura e da escrita.

O serviço de leitura, já consolidado, e o projeto que agora iniciamos têm um objetivo 
comum: criar Famílias Leitoras no Concelho, embora com estratégias e metodologias 
diferentes.

O primeiro, que chega a mais de 90% das famílias com filhos entre os 2 e os 7 anos, 
decorre em Bibliotecas Escolares e Creches do Concelho, onde se deslocam as Técnicas 
do Município com histórias para contar e também livros para as famílias, que as crianças 
levam depois para casa; o segundo acontece na Biblioteca Municipal, aos sábados, de 
quinze em quinze dias, com a presença dos pais em edições de 6 sessões, para um 
máximo de 6 famílias em cada edição. Estão abertas as inscrições para a segunda edição, 
que tem início em janeiro.
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Oposição -  Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil

Escola Municipal de Natação premiada com Certificação de Qualidade Nível Ouro

Encontro de Danças Urbanas encheu de 
ritmo a Cerâmica Arganilense

Caro(a) Amigo(a),

O executivo de maioria PSD apresentou no último 
mês de novembro o orçamento do Município de Arganil 
para o ano de 2020, o qual se situa nos 21,84 milhões 
de euros. 

À semelhança dos orçamentos anteriores, o 
executivo mantém o vício de empolar o valor da receita. 
Mas da mesma forma que o fizeram as prestações de 
contas dos anos anteriores, a prestação de contas do 
ano de 2021 irá demonstrar que o valor orçamentado 
pelo executivo do PSD não será atingido, ficando muito 
aquém dos 21,84 milhões de euros apresentados.  
De facto, o Partido Socialista considera o valor do 
Orçamento para 2020 inverosímil, persistindo-se 
no incremento artificial do seu valor, composto por 
rúbricas que não terão dotação orçamental para 

executar o que está definido nas Grandes Opções 
do Plano. Basta comparar o valor do orçamento do 
Município de Arganil com os orçamentos de municípios 
maiores do que o nosso (mas com orçamentos mais 
baixos), para verificar o caricato que é.

Este orçamento expõe de forma clara a intenção do 
município recorrer novamente a um empréstimo de 
médio e longo prazo no valor de 2,1 milhões de euros, 
facto que nos preocupa e que indicia um aumento do 

endividamento da câmara. Este empréstimo servirá 
para financiar algumas opções que nos parecem 
claramente erradas, como as obras no edifício dos 
Paços do Concelho (1,1 milhões de euros), deixando 
para trás outras opções que tanto nos dizem, como 
o Cineteatro Alves Coelho, ao qual o documento do 
Orçamento para 2020 não faz qualquer referência.

Fazer referência positiva a um investimento que nos 
parece fundamental: a requalificação e ampliação da 
Zona Industrial da Relvinha. Este é um investimento que 
integrava o programa eleitoral do PS e pelo qual nos 
temos batido com insistência. Aparece tardiamente, 
mas é uma obra fundamental para a atração de 

investimento no nosso concelho. O ponto crítico é 
saber se, neste momento, quem lidera o Município 
tem a capacidade de promover o concelho por forma 
a trazer investimento diferenciador e promotor de 
remunerações mais elevadas.

No geral, como temos repetido ao longo dos últimos 
anos, a governação autárquica do PSD é caracterizada 
por más opções de governação e por uma marcada 
falta de capacidade de pensamento estratégico. Daqui 
resulta uma diminuição da importância e influência 
do concelho de Arganil em termos regionais, um 
aceleramento da perda de população, uma erosão 
do tecido empresarial com a consequente diminuição 

do número de postos de trabalho, e uma falha clara 
nas prioridades que deveriam nortear o rumo de 
desenvolvimento de Arganil.

Terminamos, endereçando votos de um feliz Natal 
e de um próspero 2020, marcado pela amizade, pela 
concórdia, pela tolerância e pela solidariedade.

Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara 

Muncipal de Arganil

Fernando Vale 
Tyoga Macdonald

A Escola Municipal de Natação de Arganil foi contemplado com a Certificação 
de Qualidade Nível Ouro da Federação Portuguesa de Natação, no dia 22 de 
novembro, numa cerimónia que teve lugar na Piscina Municipal, nas instalações 
da antiga Cerâmica Arganilense. 

Presentes neste momento particularmente marcante na ainda recente 
história da Escola de Natação estiveram o Presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Luís Paulo Costa, o Vereador do Desporto, Luís Almeida, e o Vice-
Presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), Alexsander Esteves, 
bem como a equipa técnica, colaboradores da Piscina e alguns alunos da Escola 
Municipal de Natação.

Esta foi a primeira vez que a Escola de Natação atingiu a certificação de 
Qualidade Selo de Ouro, sendo que esta é a terceira época consecutiva que 
integra o processo. Conseguiu, de forma gradual, passar do Bronze para a Prata 
e, finalmente, subir da Prata para o tão desejado Ouro, o que evidencia uma 
procura continua na melhoria.

Felicitando e reconhecendo o notável trabalho desenvolvido pela equipa 
técnica da escola municipal, Luís Paulo Costa não escondeu o orgulhoso sentido 

pelo reconhecimento da Federação Portuguesa de Natação. “Esta distinção 
é o reflexo do desempenho e do empenho de professores, alunos e demais 
colaboradores das piscinas municipais, sendo apenas possível graças à qualidade 
do trabalho desenvolvido diariamente”. Fazendo referência à “forma excecional 
como os atletas arganilenses fizeram a passagem para o nível competitivo”, 
o presidente da autarquia enalteceu “as competências aquáticas dos alunos, 
a contínua participação em eventos federados e não federados, a formação 
contínua e a partilha de boas práticas reconhecidas pela FPN”. Para o vereador 
Luís Almeida, Vereador do Desporto, “este galardão é o reconhecimento daquela 
que tem sido uma aposta clara do Município de Arganil em oferecer um serviço 
de qualidade na Escola Municipal de Natação”.

De regresso a Arganil, o vice-Presidente da FPN felicitou a autarquia pela 
qualidade do trabalho desenvolvido pela Escola Municipal, manifestando 
grande satisfaçam por verificar a evolução qualitativa registada, uma vez que 
tinha estado em Arganil para a entrega do nível Bronze e, passados dois anos, 
voltou para entregar o nível Ouro.

O palco do auditório da Cerâmica Arganilense encheu-se de ritmo, 
no dia 9 de novembro, para receber o II Encontro de Danças Urbanas, 
organizado pela Associação Juvenil E-Motion, com o apoio da Câmara 
Municipal de Arganil. O grupo da casa The Boogies foram os anfitriões 
de uma tarde bastante animada, que contou com as atuações dos 
grupos convidados Rise Crew, YOLO crew, SuperBeats, The Season 
Flowers e Coja-a-Animar. Paula Dinis, vice-presidente e vereadora do 
Município de Arganil, aplaudiu as exibições dos talentosos bailarinos, 
enaltecendo e felicitando o espírito de iniciativa da associação juvenil 
E-Motion, em particular da presidente de direção e professora de 
dança, Inês de Castro.
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EVENTOS

10 de dezembro, 18h00
Inspira.Te: As crianças/jovens e as 
novas tecnologias – Sessões para pais
Escola Básica do 1º Ciclo de Côja

10 de dezembro, 21h00
Inspira.Te: As crianças/jovens e as 
novas tecnologias – Sessões para pais
Escola Básica do 1º Ciclo de Arganil

11 de dezembro, 18h30
Inspira.Te: As crianças/jovens e as 
novas tecnologias – Sessões para pais
Escola Básica do 1º Ciclo de São 
Martinho da Cortiça

12  a 15 de dezembro, 10h00 - 19h00
Mercado de Natal
Praça Simões Dias - Arganil

12  de dezembro
Exposição “A minha árvore de Natal”
Arganil

15 de dezembro
Desafios Picos do Açor - Trail Running
Arganil

19de dezembro a 3 de janeiro
Férias de Natal - Atividades para os 
tempos livres
Praça Simões Dias - Arganil

CINEMA

06 de dezembro, 21h30
Le Mans 66’ - O Duelo
Auditório da Cerâmica Arganilense

13 de dezembro, 21h30
Midway
Auditório da Cerâmica Arganilense

19 de dezembro, 10h00
Playmobil - O filme (Especial Férias de 
Natal)
Auditório da Cerâmica Arganilense

20 de dezembro, 21h30
Frozen 2 - O Reino do Gelo
Auditório da Cerâmica Arganilense

22 de dezembro, 16h00
Frozen 2 - O Reino do Gelo
Auditório da Cerâmica Arganilense

26 de dezembro, 10h00
Troble - Aventura na Cidade (Especial 
Férias de natal)
Auditório da Cerâmica Arganilense

27 de dezembro, 21h30
Last Christmas
Auditório da Cerâmica Arganilense

 
FEIRAS

28 de dezembro, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos, Arganil



Arganil celebra o Natal com programa diversificado de iniciativas

À luz da magia do Natal, a Câmara Municipal Arganil apresenta para esta quadra 
um alargado e diversificado programa de iniciativas que se propõe a promover o 
espírito natalício e a atrair as pessoas ao centro histórico e ao comércio tradicional. 
Luís Paulo Costa, presidente da autarquia, deu a conhecer as iniciativas, algumas 
das quais já a decorrer desde novembro, como é o caso do sorteio Este Natal, 
Escolha o Comércio Local, que, até 6 de janeiro, convida a fazer compras no 
comércio local. Os talões de compra dão prémios, que podem ir dos 200 aos 750 
euros em vales, passando por um leque alargado de presentes, oferecidos pelos 

estabelecimentos aderentes.
O Mercado de Natal está também de regresso a Arganil, para fazer pulsar o 

coração da vila. As barraquinhas com produtos endógenos e artesanato instalam-
se na Praça Simões Dias no dia 12 de dezembro e por lá ficam durante três dias, 
até dia 15. Nesta quarta edição, não vão faltar, naturalmente, o Pai Natal e os seus 
duendes, muita música e animação, jogos tradicionais e pinturas faciais.

As Tradições de Cá estarão figuradas também neste Natal, através de algumas 
surpresas não desvendadas, que fazem a ponte com a imagem apresentada no 
passado mês de Junho e que enaltece a cultura, os costumes e tradições de Arganil.

De acordo com o “compromisso eleitoral assumido em descentralizar e 
diversificar a oferta cultural”, frisa Luís Paulo Costa, a iniciativa Cantares de Natal 
e Janeiras na Aldeia enaltece uma das mais expressivas tradições natalícias. A 
convite do Município, as três Tunas do Concelho – Arganil, São Martinho e Côja 
– e o Orfeon Maestro Alves Coelho, vão entoar os cantares tão próprios desta 
época pelas freguesias de Pomares, Piódão, Cepos, Benfeita, Pombeiro da Beira 
e Cerdeira.

Dentro desta programação surge ainda o programa Férias de Natal. Direcionada 
para o público infanto-juvenil, esta iniciativa que decorre entre os dias 19 de 
dezembro de 2019 e 3 de janeiro de 2020, e proporciona aos mais novos em 
participar, de forma gratuita, num vasto e diversificado leque atividades, tornando 
o período livre de aulas em momentos não só de convívio e partilha como de 
aprendizagem. 

O cinema será também especial nesta época, com filmes dirigidos a toda a 
família. Conscientes do sucesso que Frozen e suas adoráveis personagens têm na 
comunidade infantil, será exibido na Cerâmica Arganilense a segunda aventura 
deste filme de animação, Frozen 2: O reino do gelo. Estão programadas duas 
sessões, uma à noite, no dia 20 de dezembro, e outra em matiné, no dia 22 de 
dezembro. Ainda dentro da programação de cinema, no dia 27 de dezembro, o 
filme Last Christmas, inspirado na clássica música homónima de George Michaels.

O Bolo-Rei Solidário fecha com chave de ouro o leque de iniciativas de Natal 
da autarquia. No dia 5 de janeiro, em véspera de Dia de Reis, as pastelarias do 
concelho metem a mão na massa pelas melhores razões: adoçar a boca aos 
nossos munícipes e ajudar monetariamente a APPACDM de Arganil e o seu nobre 
projeto Casa dos Afetos. 


