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A Câmara Municipal de Arganil deu início, no dia 
28 de janeiro, na freguesia do Piódão, às Presidências 
Participativas, um ciclo de reuniões de trabalho que 
pretende abranger todas as freguesias e uniões de 
freguesia do concelho durante os próximos meses. O 
executivo liderando por Luís Paulo Costa, acompanhado 
pelos presidente e secretário da Junta de Freguesia do 
Piódão, José Lopes e Ricardo Pacheco, respetivamente, 
percorreu várias localidades daquela que é a freguesia 
mais distante da sede de concelho para escutar as 
preocupações e expectativas da população.

“Estar próximo das pessoas, ouvi-las e envolvê-las 
na discussão daquilo que são os seus interesses e os 
interesses da sua terra é aquilo a que nos propomos 
com este périplo por todo o território concelhio”, 
explicou o presidente da autarquia, confirmando que 
a visita à freguesia do Piódão demonstrou que esta 
medida é, desde já, uma aposta ganha.

“A recetividade foi muito positiva, funcionando 
como ponto de partida para o diálogo e para a 

definição de prioridades e soluções que sabemos que 
vão ao encontro dos anseios das pessoas”, sublinhou 
Luís Paulo Costa, após a intensa jornada de trabalho 
que teve início no Piódão e que continuou pelas 
localidades de Tojo, Malhada Chã, Fórnea e Chãs d’ 
Égua e, terminando com uma reunião aberta na sede 
da Junta de Freguesia do Piódão.

O estado comprometido de algumas estradas que 
ligam as aldeias à sede de freguesia, as falhas que 
vão ainda persistindo no serviço de telecomunicações 
(rede fixa, móvel e Internet) e os danos provocados 
pelas intempéries registadas no mês de dezembro, 
prontamente sinalizadas pelo Município, foram alguns 
dos problemas mais apontados pelos habitantes.

Ainda que as necessidades das freguesias estejam 
identificados e não sejam propriamente novas para 
a autarquia, “queremos reforçar a proximidade e 
a participação da população e das instituições na 
resolução dos problemas”, afirmou Luís Paulo Costa, 
expressando a sua satisfação pela resposta da 

comunidade do Piódão ao desafio lançado pela Câmara 
e pela Junta de Freguesia.

Antes do fecho da jornada de trabalho, houve ainda 
tempo para esclarecer e discutir as últimas conclusões 
sobre a intervenção de que vai ser alvo tanto o Posto 
de Turismo como o Largo Cónego Manuel Fernandes 
Nogueira, a sala de visitas desta Aldeia Histórica. O início 
das obras está previsto para o mês de março, “altura 
em que o tempo começa a melhorar e o empreiteiro 
tem condições para avançar com a solução prevista no 
projeto de requalificação”, informou Luís Paulo Costa.

Este modelo de proximidade e de convite à 
participação, que será aplicado progressivamente 
por toda a extensão do concelho, através do prévio 
e articulado trabalho com as juntas e uniões de 
freguesia, resulta de uma forte vontade do executivo 
municipal, assumida no programa eleitoral sufragado 
pelos arganilenses.
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Câmara inaugurou ciclo de Presidências Participativas no Piódão

Começou a empreitada de qualificação da Zona Industrial da Relvinha Este

A Câmara Municipal de Arganil iniciou, no dia 
29 de janeiro, a empreitada de qualificação do Polo 
Industrial da Relvinha Este, localizado no Sarzedo. 
Esta intervenção totaliza um investimento de 
aproximadamente 800 mil euros, financiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
e tem um prazo de execução de 5 meses (150 dias), 
destinando-se à reabilitação e modernização da rede 
viária e das infraestruturas existentes.

Adjudicada à empresa Socitop Unipessoal Lda., 
a obra a decorrer no Polo Este da Zona Industrial 
da Relvinha contempla 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.

Tratando-se da concretização de um projeto 
francamente ambicionado pela autarquia e pelos 
arganilenses, o presidente da Câmara Municipal, Luís 
Paulo Costa, enalteceu o forte esforço e empenho 
da autarquia, que permitiram agilizar o processo de 
intervenção. “Trabalhamos constante e continuamente 
para um concelho mais apelativo, que ofereça as 
melhores condições aos nossos empresários; e esta 
obra concorre, inquestionavelmente, para a melhoria 
das condições de atividade das empresas, aumentando 
a sua competitividade e promovendo a criação de 
mais e melhores oportunidades”, reforçou o líder do 

executivo.
O auspicioso e muito almejado projeto de 

transformação e modernização da Zona Industrial da 
Relvinha prevê, de igual modo, a ampliação da Zona 
Oeste, que se encontra em fase de adjudicação. Este 
processo de expansão vai incidir sobre uma área de 
quase 600 mil metros quadrados, permitindo a criação 
de 23 lotes empresariais. Globalmente, representa 
um investimento de 3,5 milhões de euros, dos quais 
2,7 milhões de euros são suportados pelo Município, 
enquanto o restante, aproximadamente 800 mil euros, 
correspondem à comparticipação FEDER aprovada.
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Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa

Caro(a) Arganilense,

São muitas as notícias francamente positivas e particularmente relevantes que anunciamos neste boletim de fevereiro; boas notícias para Arganil e para os arganilenses, que 
resultam de uma gestão financeira rigorosa que nos empenhamos em manter diariamente e que nos permite beneficiar de um volume de investimento público sem precedentes 
no nosso território. Pagar a tempo e horas não nos impede de continuar a trabalhar para o desenvolvimento do concelho e para o crescimento da qualidade de vida das pessoas. 
Pelo contrário; mantém-nos fiéis aos nossos compromissos e determinados para responder aos desafios. É, por isso, com especial regozijo que anunciamos o arranque dos 
trabalhos de qualificação da Zona Este do Polo Industrial da Relvinha, que marca o início efetivo do grande e estruturante processo de modernização do Parque Industrial 
localizado no Sarzedo.

E porque na equipa que ganha não se mexe, o rally de Portugal está de regresso à Capital. Em maio, Arganil volta a fazer parte do mapa da prova rainha desta modalidade 
que tantas emoções desperta nos arganilenses e que tanta tradição tem no nosso território.

Janeiro fica, ainda, marcado pela concretização de uma forte ambição deste executivo, as Presidências Participativas, e pela ação de reflorestação que teve lugar em Piódão e 
que trouxe ao nosso concelho a Ministra do Trabalho, da Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, numa iniciativa da Fundação Inatel, que contou com o apoio do Município.

Foi apresentado, no dia 16 de janeiro, o Vodafone Rally de Portugal 2020, que vai 
ter passagem por Arganil no dia 22 de maio, sexta-feira. Luís Paulo Costa, presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, e Luís Almeida, vereador do Desporto, marcaram 
presença na sessão de apresentação, decorrida na sede do Automóvel Club de Portugal 
(ACP), em Lisboa.

Com um formato semelhante ao de 2019, ano do regresso do rally ao concelho, 
depois de afastado durante 18 anos, esta nova edição vai trazer ao troço de Arganil mais 
5km de extensão, uma nova zona de espetáculo e mais alternativas de acesso às zonas 
da prova. Mantêm-se, por outro lado, o ponto de partida do troço (a mítica Casa do PPD) 
e a meta (Alqueve, em Folques), bem como o parque de assistência, no Parque Verde do 
Sub-Paço, no centro da vila de Arganil.

Luís Paulo Costa, apontado pelos seus pares e pelo próprio presidente do ACP, 
Carlos Barbosa, como um dos principais impulsionadores do regresso do rally à região 
Centro, está confiante no sucesso desta nova edição, que conta com dupla passagem 
pela Serra do Açor. “Voltam a estar reunidas todas as condições para que seja uma 
grande prova, com muito espetáculo e todas as emoções da modalidade; temos não só 
alguns dos mais desafiantes e implacáveis troços da prova, como os mais apaixonados 
e fervorosos adeptos da modalidade”.

A prova portuguesa do Mundial de Ralis realiza-se entre 21 e 24 de maio e tem um 
percurso de 1.582,25 km, dos quais 330,98 km disputados ao cronómetro ao longo de 
22 Especiais de Classificação, mais quatro que na edição anterior.

Vodafone Rally de Portugal 2020 com novidades para Arganil
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A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Ana Mendes Godinho, juntou-se a Luís Paulo 
Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, na 
ação de reflorestação da Fundação Inatel “Renascer 
Piódão” no dia de 24 de janeiro. Realizada com o apoio 
da Câmara Municipal de Arganil, a iniciativa teve lugar 
numa das encostas da Aldeia Histórica do Piódão, em 
área ardida durante os incêndios de 2017.

A ação de plantação de 300 castanheiros contou, 
num total de 200 pessoas, com o envolvimento dos 
utentes da APPACDM de Arganil, com o voluntariado 
dos alunos da Escolas Secundária de Arganil, do 
vereador da Ação Social, Luís Almeida, do presidente 
da Assembleia Municipal, Ricardo Pereira Alves, do 
administrador da Fundação Inatel, José Alho, e com 
a equipa de secretários de Estado da Ministra Ana 
Mendes Godinho.

Dando as boas-vindas a todos os que aceitaram 
para fazer parte de uma ação de grande simbolismo 
para o território, Luís Paulo Costa agradeceu, em 

particular, à Fundação Inatel, aos seus dirigentes e 
aos seus colaboradores pelo trabalho de mobilização 
realizado em torno da ação. “A Inatel é um parceiro 
absolutamente estratégico para a Câmara Municipal, 
nomeadamente no que diz respeito à promoção da 
atividade turística do território”, sublinhou o presidente 
da autarquia. “Ficamos muito satisfeitos com esta ação, 
que, apesar de simbólica, demarca bem aquilo que 
pode ser o caminho o futuro do nosso território e do 
nosso país”.

Já depois de arregaçar as mangas e plantar uma 
mão cheia de castanheiros, Luís Paulo Costa expressou 
a sua satisfação por voltar receber no concelho de 
Arganil Ana Mendes Godinho. “A senhora Ministra tem 
o condão de vir a Arganil e dar-nos boas notícias, as 
coisas acontecem quando vem e, portanto, se puder 
vir todos as semanas a Arganil ficarei muito satisfeito”, 
disse, animado e em jeito de convite, o presidente 
da Câmara. Retribuindo e agradecendo as palavras 
calorosas do autarca, Ana Mendes Godinho aproveitou 

para reforçar a importância da iniciativa.
“Este tipo de ações são transformadoras do planeta 

e obrigam-nos a ter esta disponibilidade para trabalhar 
em conjunto em torno de causas comuns”, referiu a 
Ministra, sublinhando o caráter solidário e inclusivo 
associado à iniciativa, bem como a sua capacidade 
para envolver naturalmente a sociedade civil. Trata-
se de “uma semente simbólica daquelas que são as 
nossas ambições durante 2020, de dinamizar ações 
de voluntariado, de responsabilidade social, com 
um foco muito grande na coesão territorial, criando 
instrumentos e formas de colocar o interior no mapa”.

O primeiro passo para a concretização da ação 
“Renascer Piódão” foi dado pela Inatel logo após os 
grandes incêndios de outubro de 2017, através da 
ação de angariação de donativos levada a cabo junto 
dos associados, na Grande Festa de Natal. Seguiu-se 
o planeamento da rearborização, com castanheiros, 
espécie autóctone característica da região, que se 
materializou no terreno no arranque de 2020.

Vai ter início no dia 17 de fevereiro a empreitada 
de “Reabilitação do Edifico dos Paços do Concelho de 
Arganil”, que se propõe a corrigir os sérios problemas 
estruturais e funcionais que o espaço apresenta. Esta 
intervenção, cujo prazo de execução é de 10 meses, 
representa um investimento global de 1.121.646,66€. 

Durante as obras de reabilitação, os serviços 
municipais vão estar concentrados em três pontos 
distintos: no Centro Empresarial e Tecnológico de 
Arganil, localizado no Paço Grande, na Avenida Irmãos 
Duarte; na antiga sede da Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo Beira Centro, na Av. das Forças Armadas e no 
edifício do Arquivo Municipal, antigo Jardim de Infância, 
no Largo Ribeiro Campos (ver imagem acima).

Inaugurado em 1941, o edifício dos Paços do 
Concelho teve uma intervenção de grande dimensão 
em 2000/2001, registando, atualmente, uma série 
de patologias que o colocam numa situação de risco 

e degradação contínua, nomeadamente ao nível 
da segurança, eficiência energética e climatização, 
rede de águas prediais e residuais, eletricidade e 
infraestruturas de telecomunicações. Por outro 
lado, o edifício não apresenta as condições ideias de 
acessibilidade e conforto que permitam à autarquia 
prestar o adequado serviço público aos munícipes e 
proporcionar as devidas condições de trabalhos aos 
colaboradores municipais.

Impunha-se, defende Luís Paulo Costa, presidente 
da Câmara, “uma intervenção profunda, que se 
propusesse a melhorar de forma efetiva a qualidade 
dos serviços prestados, a modernizar o edifício e os 
seus recursos e a valorizar o centro urbano da vila 
de Arganil, sem que se deixasse de respeitar a sua 
identidade”.

A intervenção, que contempla os três pisos que 
compõem o edifício, assenta na remodelação integral 

da cobertura do imóvel, na substituição da caixilharia 
exterior, na recuperação das fachadas e isolamento 
das paredes exteriores, na introdução de sistemas de 
climatização, iluminação, segurança contra incêndios 
e de gestão da energia mais fiáveis e eficientes e na 
remodelação das redes de comunicação e elétrica. 

As soluções previstas no projeto de execução 
passam, ainda, pela deslocalização do Balcão Único 
para o Piso 0, de forma a melhorar a acessibilidade 
e ampliar o espaço de atendimento ao público, pela 
reorganização funcional dos serviços e reformulação 
dos gabinetes. Esta intervenção a realizar no piso 0, 
com vista à instalação do Balcão Único de Atendimento, 
resulta da candidatura apresentada pela autarquia 
ao Programa BEM – Beneficiação de Equipamentos 
Municipais, sendo cofinanciada pela  Direção Geral das 
Autarquias Locais que assegura uma comparticipação 
financeira de 148.001,00€.

Ministra do Trabalho juntou-se a Luís Paulo Costa para fazer “Renascer Piódão”

Reabilitação do edifício dos Paços do Concelho de Arganil
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Investimentos a decorrer no Concelho 

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

Novo Reservatório de Abastecimento de Água de Benfeita

Pavimentação de acesso a Malhadinha e Gandarachã, em Sarzedo (AdCL)

Substituição da conduta adutora entre o cruzamento de Vila Cova do Alva/
Barril do Alva

Reabilitação da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Zona Industrial 
de CojaReabilitação da Estação de Tratamento de Águas Residuais da Cerdeira

Nova Estação de Tratamento de Água de Alagoa, nova captação  e novo 
Centro de Comando (AdCL)
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Contratos-Programa com Juntas e Uniões de Freguesia

Construção de dreno e impermeabilização de alvenaria - Rua do Portal da 

Eira - Fronhas - São Martinho da Cortiça

Reabilitação da Antiga Escola e Parque Multiusos - Piódão

Requalificação do sistema de arruamentos em Parcerias - Celavisa

Calcetamento e Alargamento da Rua da Casa Paroquial - Vila Cova de Alva

Requalificação do sistema de arruamentos em Adcasal - Celavisa

Requalificação do sistema de arruamentos em Linhares - Celavisa
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A CIM-RC, tendo como objetivo a Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do 
Sucesso Educativo da Região de Coimbra, numa parceria com a Câmara Municipal de 
Arganil, dinamizou nas escolas do concelho duas ações com os alunos do 3º ano das 
diferentes escolas do Agrupamento, sob o mote “Fazer para saber”.

As ações levadas a efeito pelo Exploratório – Centro de Ciência Viva de Coimbra 
tiveram por base o livro “Os animais não se devem vestir”, de Judi Barrett, nas quais foi 
possível não só assistir à leitura e projeção da história, como ter contacto com diferentes 
tipos de pele de alguns animais, analisando através de jogos, os tipos e texturas de pele 
e os habitats de diversos animais.

O grupo de alunos participou também em atividades relacionadas com diferentes 
alturas e pesos, calculando e medindo o seu próprio peso e altura.

Mais uma vez, através de jogos didáticos, procurou-se transmitir informação sobre a 
fauna e levar à reflexão da importância da mesma no nosso ecossistema. Transformados 
em autênticos exploradores, foram anotando individualmente os seus achados e 
reflexões nos cadernos de exploração que cada um recebeu.

“Fazer para saber” em Arganil com ações 
educativas para alunos do 1º ciclo

No âmbito da Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do Sucesso Educativo da 
Região de Coimbra, foi desenvolvido pela Câmara Municipal de Arganil o projeto “Inspira.
te – O teu sucesso determina o teu futuro”, que procura de forma diferenciadora, a 
promoção do sucesso educativo junto da comunidade escolar do concelho de Arganil. 

A execução deste projeto iniciou em março de 2019, com a realização da primeira 
de 12 tertúlias mensais dirigidas a encarregados de educação, docentes e assistentes 
operacionais e que vão decorrer até fevereiro de 2020.

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

Neste contexto, foram desenvolvidas no mês de Janeiro, uma ação de formação de 
curta duração para docentes do 1º, 2º e 3º ciclos do Agrupamento de Escolas de Arganil 
e três tertúlias dirigidas a Pais e Encarregados de Educação do concelho de Arganil. A 
formação para os docentes procurou dotar os professores de conhecimentos que 
aumentem a proteção dos utilizadores dos conteúdos digitais e, no caso dos encarregados 
de educação, dotá-los de maior conhecimento sobre os comportamentos de segurança 
face à utilização de conteúdos digitais do seu educando. Estas ações contaram com a 
dinamização pelo Centro de Sensibilização SeguraNet, responsabilidade da Direção-Geral 
da Educação/Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas e decorreram nas Escolas do 
1º Ciclo de Ensino Básico de Arganil, Côja e S. Martinho da Cortiça.

Município de Arganil promove segurança digital 
da comunidade escolar

Jornalista Jorge Pessoa Silva esteve em Arganil para falar de empreendedorismo

Jorge Pessoa Silva, reconhecido jornalista desportivo d’ 
A Bola TV, esteve no dia 15 de janeiro na Escola Secundária 
de Arganil, para uma sessão de “Teen talk”, na qual abordou 
a temática do empreendedorismo aliado ao futebol.

Perante uma interessada plateia de jovens 
estudantes, e partindo do exemplo concreto de alguns 
jogadores de futebol, o jornalista abordou o tema do 
empreendedorismo, fazendo uma correlação entre os bons 
e os maus exemplos e as caraterísticas que aproximam ou 
distanciam os empreendedores do sucesso. De fora não 
poderia ficar o caso de Cristiano Ronaldo que, para Jorge 
Pessoa Silva, é um exemplo que merece ser seguido pelos 
jovens empreendedores, nas mais distintas áreas, sendo 

a persistência, o trabalho e a obsessão pelo sucesso as 
caraterísticas do atleta português mais destacadas e que 
o levaram a ser o jogador e o empreendedor que é hoje.

Participante atento e ouvinte interessado durante a 
sessão, Luís Almeida, vereador da Educação do Município 
de Arganil, destacou a importância desta ação, por 
“despertar e estimular o espírito empreendedor dos 
jovens, abrindo-lhes novos horizontes e apresentando-
lhe um novo olhar sobre o mundo, que lhes permita estar 
atento às oportunidades de negócio que lhes poderão 
surgir no futuro”. Convicto de que “não há idade para se 
ser empreendedor”, o autarca considera que “o caráter 
dinâmico, apelativo e descontraído da sessão, determinado 

pelo conhecimento e simpatia do jornalista convidado, 
contribuiu em grande medida para despertar o interesse 
dos jovens arganilenses durante toda a sessão”.

Esta Teen Talk insere-se no projeto educativo Imagine.
Create.Succeed - Empreendedorismo nas Escolas da 
Região de Coimbra, inserido no projeto Realiza.Te, 
cofinanciado pelo Centro 2020 – Programa Operacional do 
Centro, Portugal 2020 e Fundo Social Europeu. Resultado 
de estreita parceria entre o Município e o Agrupamento de 
Escolas, o projeto é composto por ações de capacitação e 
programas específicos destinados não só a alunos como 
também a professores.
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A exposição “Por Terras de Portugal”, de autoria de Zulmira Bento, foi 
inaugurada no dia 10 de janeiro e está patente, no Átrio de exposições 
Guilherme Filipe, em Arganil, podendo ser visitada até ao final do mês de 
fevereiro, todos os dias úteis, entre as 9h00 e as 17h30.

Para além da Vice-presidente da Câmara, Paula Dinis, e da Vereadora 
Érica Castanheira, estiveram ainda presentes algumas outras pessoas, 
que quiseram marcar presença na inauguração.

A pintora nasceu em Vale Alto, concelho de Alcanena. Fez os seus 
estudos universitários em Coimbra, cidade onde reside desde então. 
Desde cedo iniciou a sua vida ligada às artes plásticas, nomeadamente 
na pintura a óleo. O interesse pela aguarela, surge há cerca de 10 anos, 
sob orientação do aguarelista, Carlos Daniel.

 Zulmira Bento destaca-se ainda na atividade literária, é autora de 
várias obras publicadas, e sócia efetiva da Associação Portuguesa de 
Escritores, desde 1992.

A autora participou em dezenas de exposições coletivas e individuais, 
nomeadamente: em Galerias, Câmaras Municipais, Museus e Casas da 
Cultura.

Reunindo 17 obras originais, Zulmira Bento, dá agora a conhecer 
vários locais particularmente relevantes de Portugal, locais visitados 
pela artista e que caraterizam a sua produção artística, marcados por 
verdadeiras obras-primas, onde sobressai a técnica da aguarela utilizada 
na sua execução.

Paula Dinis, Vice Presidente da Câmara Municipal, agradeceu à 
artista a oportunidade de mais uma vez trazer a Arganil novas obras, 
enriquecendo a nossa oferta Cultural.

A especificidade e singularidade das suas obras convidam-no a uma 
visita ao espaço expositivo. 

Foi apresentado, no dia 17 de janeiro, no auditório da Biblioteca Municipal de Arganil, o livro “O meu 
sonho”, da autoria de Maria de Jesus Santos.

O livro apresentado é um livro de poesia que espelha as vivências, os sentimentos e pensamentos de 
Maria de Jesus Santos e reflecte ainda o seu amor pela natureza, com especial destaque para a Mata da 
Margaraça, onde trabalhou durante vários anos.

Maria de Jesus, embora tenha apenas concluído o 4º ano de escolaridade, escreve poemas desde 
tenra idade. Na introdução pode ler-se “durante o meu percurso escolar fiz os meus primeiros versos, os 
quais dediquei ao meu pai ausente.” Retomou a escrita mais tarde, influenciada por Adelino dos Prazeres, 
também ele um poeta da natureza.

A sessão de apresentação do livro contou com a presença da Vice-presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Paula Dinis, que enalteceu o trabalho da autora,  afirmando que esta soube transmitir através 
deste livro todas as suas vivências e sentimentos. Esteve também presente Alfredo Martins, Secretário 
da Junta de Freguesia da Benfeita, a quem coube a apresentação da autora e do livro. Foram lidos dois 
poemas pela professora Anabela Seco e a autora terminou a sessão com a leitura do poema “versos para 
mim”.

Decorreu, no dia 26 de Janeiro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
uma audição de piano decorrente do workshop que a antecedeu, 
orientado pela Prof. Raquel Liberato, numa organização do Atelier de 
Piano e parceria desta autarquia.

Uma tarde de música proporcionada pelos 10 alunos do workshop 
que resultou em novos e curiosos sons e melodias vindas do piano.

No final e após a entrega dos certificados de participação pela 
professora Raquel Liberato e pelo Vereador Luís Almeida, os pais e 
amigos puderam ver quais as técnicas utilizadas para as sonoridades que 
ouviram.

Antes da reunião para uma fotografia de grupo, o vereador Luís 
Almeida deu os parabéns aos talentos que hoje se apresentaram, 
reiterando que o Município estará sempre disponível para acolher tais 
iniciativas e para nos presentearem com tão boa música.

Inauguração da Exposição “Por Terras 
de Portugal”

Apresentação do livro “O meu sonho”, de Maria de Jesus 
Santos

Workshop de técnicas estendidas no 
Piano

Realizou-se, no dia 30 de janeiro, o encontro de “A Leitura das Memórias”, a festa anual que junta 
pessoas que frequentam e recebem apoio dos Lares e Centros de Dia do concelho de Arganil.

Esta grande festa que reuniu cerca de 100 utentes, Animadores, Auxiliares e Técnicos de Acção Social, 
no Auditório da Biblioteca Municipal tem a particularidade de todos os participantes serem espectadores 
e todos serem intervenientes. Todas as Instituições presentes: Santa Casa da Misericórdia de Arganil 
(Arganil e Secarias) Santa casa da Misericórdia de Vila Cova do Alva, Centro Social e Paroquial de Coja, 
Centro Social e Paroquial de Sarzedo, Assistência Folquense, Centro de Dia de Cepos, Lar de Pombeiro 
da Beira, trouxeram algo para mostrar aos outros: teatro, música, poesia, canções, histórias e contos.

Um ambiente em que a dignidade e o respeito pelos mais velhos foram salientados e demonstrado 
com a grande qualidade que revestiu todas as intervenções que foram sendo apresentadas pelo Técnico 
da Biblioteca Municipal Jorge Abílio e pela Voluntária Maria da Conceição Santos.

Importante referir a participação de alguns jovens que quiseram estar com os mais velhos lendo 
textos e demonstrando que o trabalho intergeracional é uma boa prática em que todos ficam a ganhar.

No final, como é habitual todos os anos, seguiu-se um grande convívio gastronómico em que cada um 
trouxe o que de mais saboroso se encontra nos seus cardápios. 

Este encontro culmina no trabalho desenvolvido pela Biblioteca Municipal nos Lares e Centros de 
Dia do Concelho, onde mensalmente se realizam sessões de leitura e conversa sobre várias temáticas 
previamente preparadas, se faz recolha de memórias e se emprestam livros. Um trabalho que este ano 
se vai alargar a outros Centros de Dia que têm manifestado essa vontade e os quais a Câmara Municipal 
integrou neste Serviço de Leitura.

Encontro “A Leitura das Memórias”
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Foram destruídos no concelho de Arganil 324 
ninhos de vespa velutina, vulgarmente conhecida 
como vespa asiática, entre janeiro e dezembro 
de 2019. Face ao crescente número de situações 
registado nos últimos anos, a autarquia intensificou 
o combate à vespa asiática, garantindo uma resposta 
efetiva às situações sinalizadas pelos munícipes um 
pouco por todo o concelho.

Depois do primeiro caso no concelho ter sido 
sinalizado em 2016, o Município de Arganil procedeu 
à eliminação de 17 ninhos de vespa asiática em 2017 
e 104 em 2018. Em 2019, a somar aos 324 ninhos 
desta espécie invasora predadora das abelhas, 
foram destruídos 146 de vespa crabro, também 
conhecida como vespa europeia, onde se verificou 
existir risco para a população.

“Este é um problema que tem merecido total 
atenção e empenho por parte autarquia, por 
representar uma forte ameaça ao setor da apicultura 
e à produção do mel, assim como à segurança das 
pessoas”, frisou Luís Paulo Costa, presidente da 
Câmara, informando que “a autarquia destinou 
cerca de 25 mil euros à eliminação dos cerca de 330 
ninhos de vespa asiática sinalizados no concelho só 
durante o ano passado”.

As freguesias com mais casos detetados 
foram Arganil (54) e Benfeita (46), seguindo-se São 
Martinho da Cortiça (43), Cepos e Teixeira (40), 
Pombeiro da Beira (39) e Pomares (37). Abaixo dos 
30 casos reportados encontram-se a Freguesia de 
Folques e a União de Freguesias de Côja e Barril de 
Alva, com um total de 24, assim como a Cerdeira e 
Moura da Serra (15), Celavisa (14), Sarzedo (13), Vila 
Cova de Alva e Anseriz (8), Piódão (5) e Secarias (5).

Em linha de conta com o Plano de Ação para a 
Vigilância e Controlo da Vespa Velutina, desenvolvido 
pelo Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas (ICNF) e pela Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária, o objetivo da autarquia em 2020 
passa por manter o combate à disseminação desta 
espécie, reforçando o controlo e prevenindo o 
aparecimento de novos ninhos. Esse reforço passa 
pela dinamização de sessões de esclarecimento e 
sensibilização nas juntas e uniões de freguesia do 
concelho durante o ano de 2020.

Os munícipes “têm tido um papel determinante 
na eliminação desta praga, identificando e 
comunicando com rapidez cada nova ocorrência, 
mas sentimos que ainda há alguma desinformação 
sobre esta espécie e, sobretudo, sobre a forma 
correta de agir”, apontou Luís Paulo Costa, 
sublinhando a importância de promover “medidas 
de segurança para evitar colocar em risco as 
populações”. Reconhecer devidamente a espécie, 
alertar os apicultores e a população em geral para 
os perigos associados a esta espécie invasora, os 
cuidados a ter e como construir armadilhas para 
capturar as vespas são alguns dos temas a abordar 
durante as sessões.

A título de curiosidade, a introdução involuntária 
da vespa asiática na Europa ocorreu em 2004, 
em território francês, tendo a sua presença sido 
confirmada em Portugal em 2011. Na época da 
primavera constroem ninhos de grandes dimensões, 
preferencialmente em pontos altos e isolados. 
Esta espécie distingue-se da espécie europeia pela 
coloração do abdómen (mais escuro na vespa 
asiática) e das patas (cor amarela na vespa asiática).

Destruídos 324 ninhos de vespa asiática em 2019 no concelho de Arganil

A Piscina Municipal de Arganil acolheu o 1º Encontro da Fase do Local 
dos Torneios de Natação do Desporto Escolar. Este Encontro colocou em 
competição os Agrupamentos de Escolas de Arganil, Tábua e Oliveira do 
Hospital, totalizando 64 nadadores.

A Fase Local divide-se em 3 Encontros, tendo todos lugar na Piscina 
Municipal de Arganil. Os nadadores que ficarem apurados qualificam-se para 
a Final Distrital. O 2º e 3º Encontros realizam-se nos dias 19 de Fevereiro e 11 
de Março, respectivamente. 

Importa destacar a colaboração dos alunos das turmas dos cursos de 
Desporto do Agrupamento de Escolas de Arganil.

Piscina Municipal de Arganil é palco da 
Fase Local e Final Distrital dos Torneios de 
Natação de Desporto Escolar

Esta ação de educação ambiental, inserida num projeto de prevenção e sensibilização para riscos 
em vários ambientes, foi apresentado pela primeira vez no Agrupamento de Escolas de Castanheira 
de Pera, em 2018, e foi colocada em prática em 13 municípios afetados pelos grandes incêndios de 
2017, sendo o seu público alvo as crianças do 1º Ciclo.

O projeto consiste na criação de um espaço de viveiro com espécies autóctones, o carvalho-
negral (Quercus pyrenaica) e o carvalho-alvarinho (Quercus robur), nas escolas, alargando também 
a iniciativa às famílias das crianças.

A implementação da ação teve duas fases, na 1ª a ação de educação ambiental propriamente 
dita, que consistiu numa pequena abordagem teórica e na realização de uma sementeira e 
apadrinhamento com os alunos em Janeiro e Fevereiro de 2019, a 2ª fase a plantação das árvores 
germinadas na 1ª fase, após processo de crescimento.

No concelho de Arganil a primeira fase do projeto desenvolveu-se nos dias 13, 14 e 18 fevereiro 
de 2019, com 4 turmas da EB1 de Coja, 2 turmas da EB1 de Sarzedo, 1 turma da EB1 de Pomares, 3 
turmas da EB1 de S. Martinho da Cortiça, 8 turmas da EB1 de Arganil e 3 turmas do Jardim de Infância 
de Arganil, tendo sido semeados no total 700 carvalhos.

Na 2ª fase, o Município de Arganil preparou e disponibilizou um espaço na Quinta do Mosteiro, 
onde foram plantadas, no dia 22 de janeiro, algumas destas árvores, contribuindo para a reflorestação 
do concelho com espécies da floresta autóctone, fundamentais para a flora e fauna, resilientes à 
passagem dos incêndios, mas também muito importantes para o sequestro de carbono.

Município de Arganil associou-se ao Projeto “Faz da 
Tua Escola um Viveiro
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Oposição -  Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil

Câmara Municipal de Arganil ostenta o selo “Pagamento Pontual”

Caro(a) Amigo(a),

No passado mês de janeiro, foi a reunião de câmara 
(21/01/2020) uma proposta de abertura de procedimento 
para contratação de empréstimo de médio e longo 
prazo no valor de 4 milhões de euros. Os vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista, em consciência, votaram 
contra a abertura deste procedimento. Lamenta-se que 
o Presidente da Câmara Municipal de Arganil, após a 
recente aprovação das Grandes Opções do Plano (GOP) 
para 2020 e após o pedido de empréstimo de curto 
prazo no valor de 600.000 € proposto e aprovado no 
início de janeiro, tenha ocultado que se preparava para 
apresentar mais este pedido de empréstimo, revelando 
total desrespeito pela oposição e pelos munícipes do 
concelho de Arganil.

Este é mais um pedido de empréstimo que colide 
com a tão apregoada imagem de gestão rigorosa e de 
eficácia financeira que o presidente de câmara e o seu 
executivo tanto fazem por afirmar. A imagem de solidez 
nas contas e de capacidade de provisão esboroa-se à 
medida que os empréstimos se acumulam. Conforme 
já referido, ainda no início do mês de janeiro se aprovou 
um empréstimo de curto prazo no valor de  600.000 €, 
a pagar durante 2020, que se afigura como autêntico 
balão de oxigénio para suprir dificuldades de tesouraria 
e uma evidente falta de liquidez da câmara.

Em pouco mais de dois anos à frente da Câmara 
Municipal, este executivo contrai 2 empréstimos de 
médio e longo prazo e um empréstimo de curto prazo, 
no valor total de 7,1 milhões de euros, curiosamente um 
valor superior ao empréstimo que a Câmara Municipal 
de Arganil contraiu em 2006, com o argumento hábil, 
mas não necessariamente sério, da necessidade de 

pagar dívida herdada.
O empréstimo contraído em 2018, no valor de 2,5 

milhões de euros, representa uma prestação média 
anual de 312.500 € durante 8 anos e este empréstimo 
de 4 milhões de euros representa uma prestação média 
anual de 333.333 € durante 12 anos, o que significa 
que nos próximos 7 anos a prestação anual paga aos 
bancos será de 645.833 € + juros.

Nos 14 anos que o PSD já leva de Câmara Municipal 
os empréstimos contraídos somam, pelo menos, 17,2 
milhões de euros: 10,1 milhões de euros (6 + 4,1) com 
Ricardo Pereira Alves (12 anos) e 7,1 milhões de euros 
(2,5 + 0,6 + 4) com Luís Paulo Costa (2 anos). Ou seja, 
o Município contrai em média um empréstimo de 
aproximadamente 1,2 milhões de euros a cada ano. 

Facilmente se conclui que as parangonas do boletim 
municipal de maio de 2018 “Município de Arganil pagou 
a última prestação do empréstimo de saneamento 
financeiro” são um bluff e são manifestamente 
exageradas.

Relativamente às GOP para 2020, estão previstos, 
para aquisição de terrenos na Relvinha, 620.000 € 
em verbas não definidas (rubrica orçamental 0102 
070101) e, para obras, 1,35 milhões de euros em verbas 
definidas e 800.000 € em verbas não definidas (rubrica 
orçamental 0102 07010413).

Com este quadro de alocação de verbas no 
documento das GOP, aprovado no último mês de 
outubro, nada fazia prever mais um empréstimo de 4 
milhões de euros, que prevê 1 milhão de euros para 
terrenos quando em plano só estão previstos 620.000 
€ em financiamento não definido, e prevê 3 milhões de 
euros para obras quando em plano só estão previstos 
800.000 € em financiamento não definido.

Assim, verifica-se que o valor do empréstimo está 
sobreavaliado em €2,58 milhões de euros.  E mesmo 
que se considere o valor de 1,6 milhões de euros 
previsto para 2021, o empréstimo continua a estar 
sobreavaliado em 980.000 €. Quanto às alocações 
inscritas em financiamentos definidos, que integram 
o equilíbrio financeiro das GOP, não podem ser 
considerados no empréstimo por pertencerem ao 
equilíbrio das GOP aprovadas para 2020.

Este pedido de empréstimo está assim 
injustificadamente sobredotado em 980.000 €, pelo que 
o pedido de empréstimo a contrair deve ser corrigido 
para o montante de 3,02 milhões de euros.

Para além da questão financeira, preocupa-nos 
igualmente a viabilidade do investimento que será 
aplicado no alargamento da Zona Industrial da Relvinha. 
Isto porque constatamos que o Município de Arganil não 
dispõe de uma política de sedução para a captação de 
empresas para o concelho nem desenvolveu medidas 
de apoio à criação de postos de trabalho.

 
Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara 

Municipal de Arganil
Rui Miguel Silva
Fernando Vale 
Tyoga Macdonald

O atual mandato autárquico registará o maior volume de investimento público 
de que o nosso Concelho alguma vez beneficiou. Trata-se de um conjunto muito 
significativo de investimentos, de que os nossos concidadãos há muito necessitavam.

Contudo, o rigor da gestão, e eficiência na aplicação dos recursos públicos e o 
pagamento a tempo e horas das obrigações do Município continuam a ser imagem 
de marca do executivo do PSD, liderado por Luís Paulo Costa.

No que diz respeito às dívidas do Município (engloba os empréstimos, os 
contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, bem 
como todos os restantes débitos a terceiros), é com regozijo que constatamos que 
encerrámos o ano de 2019 com o valor mais baixo dos últimos 20 anos.

Relativamente ao cumprimento das obrigações, o Município de Arganil continua 
a ostentar o selo “Pagamento Pontual”, atribuído pela ACEGE. Entendemos que as 
entidades públicas devem ser as primeiras a dar o exemplo. Consolidámos a imagem 
de parceiro confiável, honrando os compromissos do Município dentro de prazos 
bastante reduzidos.

Tendo sido 2019 o ano com maior investimento público de que há memória, 
continuaremos a trabalhar para que, em 2020, se concretizem investimentos há 
muito ansiados pelas pessoas: ao nível da reabilitação do espaço público e da rede 
viária concelhia; nas áreas do abastecimento de água, do saneamento de águas 
residuais e dos resíduos sólidos urbanos; nas áreas da Cultura e do Desporto, Lazer 
e Recreio e, decididamente, no desenvolvimento económico. 

Nesta sequência, merece destaque o sólido e decisivo investimento na 
requalificação e ampliação da área de localização empresarial da Relvinha; um 
investimento de sensivelmente 5,8 milhões de euros, que permitirá a criação de 
condições para fixar a atrair empresas para o nosso concelho. Embora se trate de um 
projeto com comparticipação de fundos comunitários na ordem dos 1,5 milhões de 
euros, será necessário que o município contraia um financiamento bancário no valor 
de 4 milhões de euros. Entendemos que este projeto é absolutamente determinante 
para o futuro do território; para que Arganil se afirme como um concelho cada vez 
melhor para viver, investir e visitar.

Prazo médio de pagamento

Dívida
(Inclui todas as formas de dívida)

386

7 804 361,79 2005

2005

2019

2019

20

2 337 981,92
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FEVEREIRO

Eventos

EVENTOS

25 de Fevereiro

Carnaval do Concelho

Côja

FEIRAS

22 de Fevereiro, 9h00

Feira de Velharias

Fonte de Amandos, Arganil

CINEMA

21 de Fevereiro, 21h30

1917
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

23 de Fevereiro, 16h00

Armados em Espiões
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

28 de Fevereiro, 21h30

As Mulherzinhas
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

Bombeiros Voluntários de Coja 
acolheram rastreio de saúde mental 
no âmbito do Projecto Fénix

Realizou-se no dia 10 de janeiro, na Câmara 
Municipal de Arganil, a sessão pública do sorteio 
“Este Natal Escolha o Comércio Local”, que 
compreendia a atribuição dos prémios oferecidos 
pelo Município de Arganil, vales de compras no 
valor de 750€, 500€ e 250€ e outros oferecidos 
por alguns estabelecimentos comerciais que 
aderiram à iniciativa, num total de 31 prémios. 
A listagem completa dos vencedores encontra-se 
para consulta em: www.cm-arganil.pt.

Estiveram presentes na sessão o Presidente, 
Luís Paulo Costa, a Vice-Presidente Paula Dinis e 
o vereador Luís Almeida, responsáveis por retirar 
aleatoriamente os cupões premiados.

Foram cerca de 80.000 os cupões a sorteio, 
provenientes dos 90 estabelecimentos comerciais 
aderentes do concelho de Arganil, das localidades 

de Arganil, Barril de Alva, Côja, Sarzedo, Secarias, 
Piódão, e São Martinho da Cortiça, o que mais 
uma vez demonstrou o reconhecimento que os 
estabelecimentos comerciais atribuem a esta 
iniciativa, que através do incentivo à realização 
de compras no comércio local visa concorrer 
para uma maior dinamização deste.

No dia 14 de janeiro, estes e os prémios 
relativos ao concurso “A minha Árvore de Natal”, 
anunciados no último boletim, foram entregues 
em sessão decorrida no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Arganil, pela mão da vereadora 
Érica Castanheira.

Aos premiados no sorteio “Este Natal, escolha 
o comércio local” se informa que, caso não 
tenham comparecido à sessão para levantamento 
dos prémios, poderão fazê-lo até ao dia 14 de 

fevereiro junto do Gabinete da Presidência. De 
acordo com o previsto nos Termos e Condições 
deste sorteio, é obrigatória a apresentação do 
talão de compra que conferiu o prémio, bem 
como um documento de identificação.

Se até este prazo os premiados não 
reclamarem o devido prémio, os suplentes 
serão contactados no sentido de o reclamarem, 
aplicando-se as mesmas regras.

A Câmara Municipal de Arganil deixa os seus 
agradecimentos a todos os estabelecimentos 
comerciais participantes nesta iniciativa, não 
apenas pela sua adesão mas também pela oferta 
dos prémios que em muito contribuíram para o 
seu enriquecimento.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Coja acolheu 
no passado dia 17 de janeiro, um rastreio de saúde mental no âmbito do 
Programa Nacional para a Saúde Mental, da Direção Geral de Saúde, visando 
a implementação e o desenvolvimento do plano de ação do Projeto Fénix, 
que procura dar resposta no âmbito da saúde mental e apoio psicossocial 
em situações de catástrofe.

Esta ação, que contou com a presença do Vereador da Ação Social, 
Luis Almeida, decorre do Protocolo de Parceria celebrado entre a Câmara 
Municipal de Arganil e a Cruz Vermelha Portuguesa e destina-se a ser 
implementado à população dos territórios afetados pelos incêndios de 
2017.  Materializa-se num trabalho conjunto de uma equipa multidisciplinar 
da Cruz Vermelha Portuguesa, cujo objetivo é centrado na promoção da 
resiliência individual e familiar junto desta população-alvo, com vista à 
melhoria do bem-estar psicossocial e da coesão social.

Sorteio e atribuição de prémios “Este Natal, escolha o comércio local” e “A 
minha Árvore de Natal”
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Para mais informações:

arganil@glocal2020.pt

Organização ParceiroLocal

MOSTRA DE PROFISSÕES

MOSTRA DE ENSINO SUPERIOR

PALESTRAS TEMÁTICAS

WORKSHOPS

VISITAS A EMPRESAS

DESAFIOS

GLOCAL
DAQUI PARA O MUNDO!

Edifício da Antiga 

Cerâmica Arganilense

27 e 28 Fevereiro 2020


