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ARGANIL REGISTA EM 2019 MAIOR VOLUME DE INVESTIMENTO DE SEMPRE
O ano de 2019 fica marcado pela concretização do maior volume de investimento
de sempre no concelho de Arganil (num único ano). Contas feitas, foram investidos
mais de 19 milhões de euros em áreas tão preponderantes como a educação;
a reabilitação do espaço público e da rede viária concelhia; o abastecimento de
água, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos urbanos; o património e a
cultura; o desporto, lazer e recreio e, decididamente, o desenvolvimento económico.
A este respeito, merece destaque o sólido e decisivo investimento na requalificação
e ampliação da área de localização empresarial da Relvinha, que criará condições
para fixar a atrair empresas para o concelho.
O documento de Prestação de Contas de 2019, que demonstra esta forte
e clara aposta da Câmara Municipal no crescimento sustentado do concelho,
na valorização do território e na qualidade de vida das famílias arganilenses, foi
aprovado por maioria na última Assembleia Municipal.
Além do assinalável nível de execução orçamental que permitiu que os
munícipes de Arganil beneficiassem de um volume tão expressivo de intervenções,
destacam-se nas contas colocadas à apreciação da Assembleia Municipal outros
dois indicadores muito significativos. Um deles diz respeito ao valor da dívida
registada em 2019, o mais baixo desde que há registos contabilísticos fiáveis; o
outro, ao cumprimento dos compromissos num prazo médio de 8 dias, permitindo
que o Município de Arganil continue a ostentar o selo “Pagamento Pontual”,
atribuído pela ACEGE.
Saem reforçadas e consolidadas a imagem de parceiro confiável e a saúde
financeira da autarquia de Arganil, em virtude da eficiência na aplicação dos
recursos públicos e da gestão rigorosa, séria e transparente concretizada pelo
executivo do PSD, liderado por Luís Paulo Costa.
O nível de concretização atingido em 2019 foi determinante para que Arganil se
continue a afirmar como um concelho cada vez melhor para viver, investir e visitar.
O plano do Município passa por continuar a trabalhar empenhadamente para que
o mandato de 2017 – 2021 fique na história como sendo aquele em que o concelho
de Arganil beneficiará de um volume de investimento público sem paralelo.

CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS-PROGRAMA COM JUNTAS E UNIÕES DE
FREGUESIA NO VALOR DE 200 MIL EUROS

A Câmara Municipal de Arganil transferiu ao longo do mês de junho uma verba superior a
200 mil euros para as Juntas e Uniões de Freguesia do concelho, na sequência da celebração
da segunda e terceira fases dos contratos-programa referentes a 2020. Este montante vem
complementar os 300 mil euros atribuídos às autarquias no passado mês de março, aquando
da assinatura da primeira fase protocolar do ano corrente.
Através deste instrumento financeiro, o Município de Arganil visa apoiar a realização de
investimentos e a concretização de projetos determinante para o desenvolvimento regional e
local, em áreas como o saneamento básico e o abastecimento de água, gestão e manutenção
de espaços verdes ou reabilitação de vias e arruamentos.
De acordo com Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal, “é responsabilidade
da autarquia conferir aos presidentes de junta os meios que lhes permitam responder às
necessidades dos seus territórios, através de obras que vão ao encontro dos interesses da
população e que promovam o desenvolvimento das freguesias e, consequentemente, do
território concelhio”.
No valor de 17.500,00€, o contrato-programa celebrado com a Junta de Freguesia de Arganil
tem em vista a comparticipação das obras de beneficiação da Rua da Redonda, na localidade
de Maladão.
Já o contrato-programa celebrado com a Junta de freguesia de Celavisa, no valor de 3.118,05,
destina-se à remodelação do sistema de abastecimento de água em Travessas e à construção
de instalações para abrigo de motobomba do sistema de defesa de incêndios em Travessas.
Totalizando um montante de 20.000,00€, os dois contratos-programa celebrados com
a Junta de Freguesia de Folques preveem a comparticipação financeira para a construção do
reservatório de água para combate a incêndios, no Alqueve, e a remodelação do edifício da
antiga escola primária de Folques (2.ª fase).
Por sua vez, a verba transferida para a Junta de Freguesia do Piódão, no valor de 5.000,00€,
destina-se à remodelação da conduta de água na Rua Principal da localidade de Tojo, enquanto
o contrato-programa celebrado com a Junta de Freguesia de Pomares, de 3.000,00€, tem em

vista o abate de árvores queimadas na freguesia.
A comparticipação destinada à Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira, que ascende aos
11.000,00€, prevê a reabilitação do Largo no Servo e o calcetamento da Rua de S. Miguel, na
Aveia. Quanto ao contrato-programa celebrado com a Junta de S. Martinho da Cortiça, no valor
de 17.500,00€, têm em vista a reparação de bocas de incêndio na freguesia.
No valor de 12.500,00€, o contrato-programa celebrado com a Junta de Freguesia de Secarias
prevê a reabilitação da Praia Fluvial da Cascalheira. Já o contrato-programa celebrado com a
Junta de Freguesia de Benfeita, que ascende aos 5.500,00€, tem como finalidade a beneficiação
dos acessos à Praia Fluvial da Benfeita e o abate de árvores queimadas.
Através de uma comparticipação de 20.000,00€, a União das Freguesias de Côja e Barril
do Alva vai proceder ao alargamento da Rua das Covadas de Baixo, à execução de arranjos no
Jardim das Rodas (2.ª fase) e à execução de passeios no Bairro Augusto Calinas, em Côja.
A verba prevista no contrato-programa celebrado com a União das Freguesias de Cepos e
Teixeira, no valor de 3.500,00€, tem em vista a reconstrução de um muro de suporte da estrada
de acesso ao cemitério da Teixeira.
Os melhoramentos a concretizar na União das Freguesias de Vila Cova do Alva e Anseriz,
no valor de 10.000,00€, englobam a reparação dos gradeamentos destruídos pelo incêndio de
2017, em Vila Cova do Alva, Casal de S. João e Vinhó. Foi ainda celebrado com esta União de
Freguesias um contrato-programa destinado a comparticipar a aquisição de uma viatura, no
valor de 5.000,00€.
À parte destes protocolos de caráter mais abrangente, foram também celebrados com as
juntas e uniões de freguesia do concelho contratos-programa de apoio à execução de trabalhos
de silvicultura preventiva, que contribuem para a defesa da floresta contra incêndios e criam,
em simultâneo, as devidas condições de segurança rodoviária, e contratos-programa para
comparticipação dos custos com os serviços prestados pelos nadadores-salvadores durante a
época balnear de 2020.

ARGANIL É A ÚNICA AUTARQUIA DO DISTRITO DE COIMBRA A DEVOLVER
TOTALIDADE DO IRS AOS MUNÍCIPES
Arganil é um dos poucos municípios a contrariar a tendência nacional
no que diz respeito à devolução do IRS aos seus munícipes. Além figurar
no restrito grupo das 24 autarquias do país a prescindir da totalidade do
imposto a que teria direito por lei (5%), surge como caso isolado no distrito
de Coimbra, à semelhança do ano passado.
Esta decisão de praticar o desconto máximo de IRS, ao contrário do que
acontece com a grande maioria das 308 autarquias do país, assenta numa
consciente política de responsabilidade social e contribui de forma direta e
vincada para Arganil se afirmar como um concelho amigo das famílias.
“Decidimos devolver aos nossos munícipes a totalidade da verba a que o
município teria direito através do Estado central, na certeza de que estamos a
fazer a diferença no dia-a-dia das pessoas, contribuindo para o equilíbrio do
orçamento familiar”, frisa Luís Paulo Costa, presidente da Câmara.
A preocupação de colocar as pessoas no centro das políticas municipais
não se esgota na devolução dos 5% de IRS cobrado nos limites territoriais
do concelho. Os benefícios fiscais previstos pela autarquia incluem a
implementação da taxa de IMI mais baixa do país (0,3%) e tarifários reduzidos
ao nível do abastecimento de água, saneamento de águas residuais e
resíduos sólidos urbanos.
A este propósito, e com o intuito de minimizar os efeitos da pandemia da
Covid-19, a fatura das famílias do concelho foi reduzida em 50% nos meses de
março e abril, representando um investimento camarário de 140 mil euros.
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EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Levamos até aos nossos munícipes nesta edição do boletim municipal uma notícia que tínhamos
guardada há vários meses e que muito ansiávamos poder partilhar: a concretização do projeto Floresta da
Serra do Açor, graças ao financiamento de 5 milhões de euros do Grupo Jerónimo Martins. Em causa está
um projeto de gestão florestal absolutamente diferenciador e pioneiro no nosso país, com um horizonte
temporal a longo prazo, destinado a revitalizar e recuperar uma área imensa, cerca 25km2 (2.500 hectares)
de terrenos baldios ardidos em outubro de 2017; um projeto que materializa as vontades teóricas de muitos
mas que apenas o Município de Arganil e o Grupo Jerónimo Martins tiveram a audácia e a visão de levar por
diante, em plena articulação com as associações de compartes dos baldios do concelho e com a supervisão
técnica da Escola Superior Agrária de Coimbra; um projeto que envolve uma atividade económica com
retorno relativamente curto para o território, que gera valor acrescentado e se propõe a criar condições
para a fixação de pessoas no concelho de Arganil. No rescaldo de uma sessão de apresentação muito
esperada pelo executivo camarário, não posso deixar de manifestar a minha enorme gratidão para com o
Senhor Pedro Soares do Santos, presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins, pela forte
aposta e confiança depositada no concelho de Arganil, no Município e em mim, para fazer acontecer uma
grande e necessária mudança na nossa floresta.
Neste Boletim de junho fazemos, ainda, um roteiro pelas obras já terminadas e em curso em todo o
concelho de Arganil, com destaque para a reabilitação de vias municipais e revitalização urbana. Trata-se
de um expressivo e muito necessário investimento na rede viária do território e no conforto, na segurança
e na comodidade das pessoas.
Em destaque nas próximas páginas está, também, o regresso do ciclo de presidências participativas,
com a realização de uma intensa e produtiva jornada de trabalho na União das Freguesias de Cepos e
Teixeira. Seguimos determinados e empenhados em fortalecer a relação de proximidade com as nossas
freguesias e em cumprir o nosso compromisso de melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes por
todo o território concelhio.
Junho fica também marcado pela tomada de uma decisão difícil, mas que se impunha, tendo em conta
a salvaguarda da saúde pública: o cancelamento da Ficabeira e Feira do Mont’Alto, confiantes numa edição
de 2021 ainda mais especial.
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FICABEIRA E FEIRA DO MONT’ALTO SEM EDIÇÃO 2020, MAS A CULTURA VAI
ESTAR EM PALCO EM NOITES DE VERÃO

Em virtude da atual situação de pandemia em que o país e o mundo se encontram, a
Câmara Municipal de Arganil decidiu suspender a edição deste ano da Ficabeira e Feira do
Mont’Alto. Trata-se de uma decisão ponderada e necessária, que tem como principal finalidade
a preservação da saúde pública, atendendo à dimensão e ao amplo número de visitante que o
certame atrai.
O cancelamento daquela que seria a 39.ª edição da Ficabeira tem em linha de conta
a legislação em vigor e assemelha-se às decisões tomadas pelos executivos das câmaras
municipais de toda a região de Coimbra. O Feriado Municipal, comemorado a 7 de setembro, vai
ser simbolicamente celebrado num formato que está ainda em preparação e que vai dignificar
o dia do concelho de Arganil.

O evento Noites de Verão, que traz anualmente à Praça Simões Dias muita animação nas
noites mais quentes da estação, não foi suspensa, embora se realize com algumas limitações e
uma nova abordagem. Com início no dia 31 de julho e término no dia 5 de setembro, decorre em
todas as sextas-feiras e sábados à noite deste período, tendo em conta as recomendações da
DGS e as normas em vigor. O recinto de realização deste evento vai situar-se junto ao Cruzeiro,
em Arganil, na sequência das obras que se encontram a decorrer nos Paços do Concelho, numa
programação ainda em elaboração mas que cobre várias vertentes da cultura como teatro,
música ou dança. Fernando Pereira, arganilense e grande promotor da Serra do Açor e da região
nas suas obras musicais, foi já confirmado nesta programação e vai atuar no dia 8 de agosto.

REABERTURA TOTAL DA FEIRA SEMANAL

O Mercado Municipal e a Feira Semanal reabriram, nos dias 12 e 21 de maio, respetivamente, após dois meses de encerramento devido à pandemia de COVID-19 e do consequente Estado de
Emergência decretado. Num claro sinal de confiança no processo de retoma à normalidade, o presidente da Câmara e o vereador Luís Almeida deram as boas-vindas a clientes e comerciantes,
constatando que as normas de segurança impostas pela Direção-Geral da Saúde foram devidamente seguidas por todos os presentes.

PISCINA MUNICIPAL DE ARGANIL REABRE NO DIA 1 DE JULHO

A Piscina Municipal reabre no próximo dia 1 de julho, de acordo as indicações emanadas
pelo Governo e com a Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020, atualizada em 12/06/2020 da
DGS, que se refere à prática de atividade física e desporto e, complementares orientações da
Federação Portuguesa de Natação (FPN) relativamente ao funcionamento dos serviços.
A Natação Livre necessita em todos os casos de marcação prévia e está sujeita a horário
específico.
Para esclarecimento dos utilizadores relativamente às adaptações ao funcionamento da
Piscina Municipal de Arganil, o Município de Arganil criou o Guia de Utilizador COVID-19, com
BOLETIM MUNICIPAL

todas as informações necessárias, apelando à responsabilidade de todos para o cumprimento
das indicações disponibilizadas, uma vez que, só uma atitude responsável permite salvaguardar
a integridade de todos.
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PROJETO DE GESTÃO FLORESTAL EM ARGANIL RECEBE INVESTIMENTO DE 5
MILHÕES DE EUROS DA JERÓNIMO MARTINS

Foi apresentado, no dia 29 de junho, na Quinta do Mosteiro de Folques, Arganil, o projeto
«Floresta da Serra do Açor», pensado e muito ambicionado pelo Município de Arganil e financiado
em cerca de 5 milhões de euros pelo Grupo Jerónimo Martins.
O projeto, que que vai permitir a recuperação e revitalização de cerca de 2.500 hectares (25
km2) de terrenos baldios, fustigados pelas chamas em outubro de 2017, foi apresentado pelo
presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, pelo presidente do Conselho de
Administração do Grupo Jerónimo Martins, Pedro Soares dos Santos, e pelo docente da Escola
Superior Agrária de Coimbra (ESAC), José Gaspar.
Para a concretização do projeto foi criada a F.S.A. – Floresta da Serra do Açor, associação
privada sem fins lucrativos, composta pelas associações de compartes de Luadas, Teixeira, Lomba,
Aveleira, Nogueira, Vinhó, Cepos e Casal Novo, Porto Castanheiro, Salgueiro, Alqueve, Bocado e
Celavisa. O projeto considera, também, propriedades da Câmara Municipal de Arganil e da Junta
de Freguesia de Arganil. A Associação, que tem como presidente da direção Luís Paulo Costa,
conta com um Conselho Estratégico, onde têm assento, além do Município de Arganil, a Jerónimo
Martins e a ESAC.
Trata-se de um modelo florestal pioneiro e multifuncional, que se propõe a garantir uma
gestão integrada e profissional do espaço florestal do concelho. Com um horizonte temporal de
40 anos, o projeto materializa a visão estratégica que o Município de Arganil tem para a floresta do
concelho, que cumpre o objetivo da defesa do território contra os incêndios e em simultâneo da
valorização e desenvolvimento sustentável do território
A concretização deste projeto implica um investimento exato de 5.180.000,00€, cuja
calendarização estabelece que 50% do valor será investido nos primeiros 7 anos do projeto; até
2031 terão sido investidos 75% daquele valor e dentro de 20 anos terá sido executado investimento
correspondente a 95%.
As plantações deverão estar concentradas nos primeiros cinco anos do projeto, sendo que
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cerca de 85% dos povoamentos serão mistos, constituídos essencialmente por pinheiro bravo,
castanheiro, medronheiro, carvalho e sobreiro. Paralelamente, visa-se a exploração de valiosos e
importantes produtos, como o medronho, a cortiça, o mel e os cogumelos silvestres.
Para Luís Paulo Costa, este projeto permitirá servir de exemplo, mostrando uma floresta
que crie riqueza, resiliente aos incêndios, sustentável e que consiga conciliar a produção com a
conservação, ao mesmo tempo que contribua para fixar pessoas no território. “O compromisso
que aqui selamos, relativamente a um projeto integrado com esta ambição, com esta abrangência,
com esta filosofia, não pode deixar de constituir um momento de esperança; uma razão para
acreditarmos e termos confiança no futuro”.
Ainda antes da assinatura do protocolo de financiamento, celebrado entre a Associação
Floresta da Serra do Açor, Luís Paulo Costa não escondeu a gratidão para com o Grupo Jerónimo
Martins e Pedro Soares dos Santos, agradecendo a confiança depositada no concelho de Arganil.
“Estamos aqui, hoje, graças à audácia, à visão e ao fortíssimo sentido de responsabilidade social do
Grupo Jerónimo Martins; obrigado por acreditarem na capacidade da Câmara Municipal de Arganil
para fazer acontecer uma grande mudança na nossa floresta”.
Pedro Soares dos Santos enalteceu “a visão mobilizadora de Luís Paulo Costa” e felicitou a
decisão das comunidades locais por detrás dos baldios em confiar a gestão dos seus espaços
florestais à Associação Floresta da Serra do Açor. Em causa está, frisou o presidente da Jerónimo
Martins, o contributo para o desenvolvimento do interior, a proteção do território contra fogos e o
sequestro de carbono, num contexto de emergência climática global.
Realçando o “caráter pioneiro” do projeto e a “congregação de esforços sem precedentes
em Portugal”, Pedro Soares dos Santos disse estar convicto de que esta pode ser uma mudança
de paradigma de como olhar para a floresta e prevenir desastres como o que Arganil viveu em
outubro de 2017.
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OBRAS EM TODO O CONCELHO

Está em marcha por todo o território concelhio um conjunto de obras e
intervenções que fazem parte do plano e orçamento municipal e que se propõe
a promover a coesão territorial do concelho e a melhorar da qualidade de vida das
pessoas. Dando continuidade àquela que tem sido a postura de zelo pelos projetos
e pelo dinheiro investido, mantida ao longo do mandato autárquico, Luís Paulo Costa
tem acompanhado de perto as empreitadas no local, aproveitando para esclarecendo
aspetos técnicos relacionados com os trabalhos e perceber se o plano de execução
está a ser cumprido com rigor. Durante estas incursões, o presidente da Câmara tem,
ainda, oportunidade de se inteirar das necessidades das freguesias e de traçar novas
soluções para o território. Apesar das condições desfavoráveis que resultaram da
pandemia e dos condicionalismos impostos pela Covid-19, a autarquia esforçou-se por
manter o plano de intervenções traçado e por fazer avançar as obras projetadas para

o concelho. Consciente das circunstâncias excecionais e adversas vividas nos últimos
meses, o executivo de Luís Paulo Costa acredita que os melhoramentos em curso por
todo o concelho surgem como um evidente e firme sinal de confiança e esperança no
futuro; porque a resposta não pode passar, em qualquer circunstância, por privar o
território das beneficiações previstas e os arganilenses dos melhoramentos por que
anseiam e de que são merecedores. Ao longo das próximas páginas é percetível a
dimensão e abrangência do trabalho que o Município de Arganil está a desenvolver em
várias frentes, quer a nível territorial como setorial, com destaque para o vasto leque
de intervenções de reabilitação da rede viária municipal e revitalização urbana, que se
estendem desde o alto ao baixo concelho, passando pelo centro da vila de Arganil, e se
destinam a reforçar a segurança e comodidade de todos os munícipes, sem exceção.

REABILITAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS

400.000,00€

ESTRADA
PORTELINHA BENFEITA

A ligação entre o cruzamento
de Portelinha (M518/N344) e a
localidade de Benfeita, um dos
eixos turísticos mais significativo e
movimentados do concelho, já se
encontra parcialmente pavimentada.
A intervenção em curso compreende
a regularização do piso e colocação
de tapete betuminoso, a execução
de marcas rodoviárias e a construção
de três muros de suporte para
contenção de terras.

MURO DA BARALHA
E MURO NA ESTRADA BENFEITA PARDIEIROS
A construção dos muros no troço na
EM 518, entre a Benfeita e a localidade de
Pardieiros e na ligação Portelinha-Benfeita,
estão já em fase adiantada de execução.
Ambas as intervenções têm como finalidade
restabelecer as normais condições de
circulação, garantindo total segurança aos
utilizadores daquela estrada.

LIGAÇÃO TORNO - FOZ D’ÉGUA
Já concluída, a pavimentação do troço entre as localidades de Torno
e Foz d’Égua, no Piódão, permitiu reforçar e melhorar as condições de
circulação e de segurança rodoviária numa das zonas mais turísticas
do concelho.
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QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA
800.000,00€
RELVINHA ESTE

Em curso desde janeiro deste ano, a empreitada de Qualificação
do Polo Industrial da Relvinha Este prossegue de forma célere. A
intervenção prevê a reabilitação e modernização da rede viária e das
infraestruturas existentes e representa um investimento de 800 mil
euros, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER).

MEDIDORES DE CAUDAL NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS
Procedeu-se à instalação de 20 unidades de caudalímetros na rede de drenagem de águas residuais na Zona Industrial da Relvinha, Sarzedo,
de forma a permitir uma medição e caracterização contínua dos efluentes e, assim, otimizar a eficiência do tratamento realizado na Estação de
Tratamento de Águas Residuais (ETAR).

64.129,62€
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REABILITAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS

230.000,00€

BAIRRO DO ABRUNHÓS
Melhorar as condições de circulação automóvel e promover
e facilitar a deslocação pedonal dos moradores são os principais
objetivos da intervenção em curso no Bairro do Abrunhós. Esta obra
está incluída numa empreitada que ascende aos 230 mil euros e inclui
a reparação do pavimento e a requalificação e construção de passeios.

RUA COMENDADOR CRUZ PEREIRA
Já decorrem os trabalhos de reabilitação da Rua Comendador Cruz
Pereira. Esta intervenção faz parte de uma empreitada de 385 mil euros
e prevê a reparação do pavimento e o reforço da sinalização horizontal,
de forma a aumentar quer o conforto, quer a segurança dos utilizadores
desta via, nomeadamente dos moradores e entidades ali instaladas, como
o Centro de Saúde, a Santa Casa da Misericórdia e a APPACDM de Arganil.

ACESSO A CASAL NOVO
Encontra-se concluída a intervenção de reabilitação
da estrada entre o Casal Novo e o cruzamento de
Cepos, na União das Freguesias de Cepos e Teixeira,
cujo investimento visou a pavimentação do troço e a
reposição da sinalética vertical e horizontal.
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REABILITAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS

365.000,00€

BAIRRO DA BARROSA E RUA
ANTÓNIO PARENTE DOS SANTOS
Prossegue a bom ritmo a intervenção nos arruamentos do Bairro
da Barrosa, em Arganil, cuja solução prevista passa pela substituição
do pavimento, execução da sinalização horizontal e outros trabalhos
complementares, que garantem o eficaz escoamento das águas
pluviais e ligação de arruamentos existentes.

CARAPINHAL E TEIXUGUEIRA
Está em fase de conclusão a reabilitação dos acessos ao
Carapinhal e à Teixugueira, em São Martinho da Cortiça. Graças
à substituição do pavimento e reparação das deformações
existentes, as estradas ofereces agora mais segurança e
maior comodidade aos seus utilizadores, nomeadamente aos
habitantes daquela localidade, que há muito ansiavam por esta
obra. Esta intervenção contempla, ainda, a reabilitação do troço
entre Urgueira e Vale de Espinho, já em curso.

LARGO RIBEIRO DE CAMPOS

Um centro histórico mais funcional, seguro e atrativo. É a isto
que se propõem as obras em curso de requalificação do espaço
público urbano na vila de Arganil. Esta empreitada, começou no
Largo Ribeiro de Campos e vai abranger, progressivamente, as
Rua 5 de Outubro e Comendador Lopes da Costa; a Rua Jornal
de Arganil e a Rua António Galvão (até à sede da Associação de
Combatentes do Concelho de Arganil).

360.000,00€
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REABILITAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS
ACESSO A SANGUINHEDA

Pavimentada e com marcações rodoviárias, a estrada
de acesso à localidade de Sanguinheda apresenta agora
as adequadas condições de circulação. Os trabalhos
terminados englobaram a regularização do piso, através
da cobertura das depressões e aplicação de tapete
betuminoso, e o melhoramento do sistema de drenagem
pluvial.

RUA DA ESCOLA, NO
SARZEDO

Os trabalhos de pavimentação executados na Rua da
Escola, no Sarzedo, foram recentemente complementados
com a sinalização horizontal, que incluiu a instalação de uma
passadeira junto à entrada do estabelecimento, garantindo
maior segurança à comunidade escolar.

165.000,00€

CASAL DO FRADE E SERVO
Uma intervenção com várias direções mas que aponta num só sentido: proporcionar
deslocações com maior conforto e segurança à população residente. A empreitada já terminada
contemplou a pavimentação e execução de sinalização horizontal no troço que tem início na
estrada M523 (Aveia) e se estende até ao limite do concelho de Góis; na estrada que liga o
cruzamento do Servo ao fim daquela localidade e ainda no troço entre o Casal de Frade e o CM
1339.

PAVIMENTAÇÃO DA RUA
JOSÉ CAETANO DA COSTA,
EM CELAVISA
Esta intervenção englobou a aplicação de novo tapete
betuminoso e execução de sinalização horizontal.

REQUALIFICAÇÃO DAS PASSADEIRAS NA
VILA DE ARGANIL

Foram alvo de requalificação a passadeira junto ao Teatro Alves Coelho e as passadeiras
junto à Casal da Cultura de Arganil, localizadas em torno da rotunda ali existente. Os
trabalhos realizados permitiram melhorar a mobilidade no centro da vila, aumentar a
segurança pedonal e assegurar mais conforto e condições a cidadãos com mobilidade
condicionada.

BOLETIM MUNICIPAL
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110.000,00€

ACESSOS E ESTACIONAMENTO
DA EB1 DE ARGANIL
A decorrer a bom ritmo, a intervenção nas imediações da EB1
de Arganil contempla a criação e respetiva marcação de 50 lugares
para viaturas (distribuídos por 2 parques de estacionamento), a
instalação de uma passadeira elevada junto à entrada principal da
escola e a reconfiguração de passeios e zonas de circulação. Esta
obra permite colmatar a elevada necessidade de estacionamento
junto à escola e proporcionar as devidas condições de circulação
automóvel e pedonal a encarregados de educação e alunos.

REABILITAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS

198.629,88€

BAIRRO DE CÔJA

Prosseguem as obras que visam proporcionar mais conforto
e melhor mobilidade aos moradores do Bairro de Côja e
demais população. A intervenção em curso prevê a melhoria
dos arruamentos, através da substituição do piso existente e
da construção e recuperação de passeios. O Bairro vai também
beneficiar da reabilitação da rede de drenagem de águas pluviais.

ACESSOS À ZONA
INDUSTRIAL DE
CÔJA
Na mesma empreitada está incluída
a intervenção de reabilitação da estrada
que atravessa a Zona Industrial de Côja.
Já terminados, os trabalhos executados
contemplaram a pavimentação da via a
execução das marcas rodoviárias.
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REQUALIFICAÇÃO DO
LARGO E POSTO DE
TURISMO DO PIÓDÃO

439.695,75€

A sala de visitas da Aldeia Histórica do Piódão vai ficar ainda
mais acolhedora e convidativa. Em curso está a empreitada de
requalificação do Largo Cónego Manuel Fernandes Nogueira,
que se propõe a redesenhar o espaço público e a aperfeiçoar
a acessibilidade para todos os seus utilizadores e visitantes,
através da instalação de um pavimento regular e confortável,
que permite um acesso universal ao Largo, ao Posto de Turismo
e Núcleo Museológico e à Igreja Matriz. Nesta empreitada, alvo
de uma candidatura à Linha de Apoio à Valorização Turística
do Interior, está também incluída a requalificação do edifício
do Posto de Turismo.

PAVIMENTAÇÃO DA LIGAÇÃO
DE PORTO CASTANHEIRO A
TEIXEIRA

Mais conforto e maior segurança. São estas as mais-valias
de que os utilizadores da estrada entre Porto Castanheiro e
Teixeira usufruem agora que a intervenção de pavimentação e
marcação da sinalização horizontal está concluída.

TRABALHOS DE REGULARIZAÇÃO NAS
PRAIAS FLUVIAIS DO CONCELHO

Tendo em vista a preparação da tão aguardada época balnear de 2020, foram
respostas ao longo do mês de junho as condições fluviais em Pomares, Benfeita e Côja. Os
trabalhos realizados contemplaram a remoção de inertes arrastados durante o inverno e
na reposição da cota do leito da ribeira e respetiva regularização.

BOLETIM MUNICIPAL
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CONSTRUÇÃO DE MURO DE
SUPORTE A ESTRADA EM
CASAL DE S. JOÃO
Está em curso a reconstrução do muro de suporte junto a
Ponte da ribeira de Casal de São João. Os trabalhos têm como
finalidade restabelecer as normais condições de circulação,
garantindo total segurança aos utilizadores daquela estrada.

30.000,00€

30.000,00€

AÇUDE DE POMARES
Encontra-se também concluída a construção do açude
na Ribeira de Pomares, concretizada pelo Município no
âmbito das intervenções de regularização fluvial no rio Alva.
Totalizando um investimento de aproximadamente 30 mil
euros, financiado pela Agência Portuguesa do Ambiente, no
âmbito do Fundo Ambiental, esta intervenção permite reforçar
a capacidade de escoamento das águas, nomeadamente em
tempo de cheia.

MURO NA ZI RELVINHA
Está concluída a construção de um muro de suporte na
Zona Industrial da Relvinha, cujo investimento camarário
ultrapassa os 30 mil euros. A obra em curso tem em vista a
estabilização de terras, sendo essencial à boa prossecução
dos trabalhos previstos na empreitada de Qualificação do
Polo Industrial da Relvinha Este.

SINALÉTICA HORIZONTAL NA
LIGAÇÃO EN17 A ARGANIL

Já concluída está a execução da sinalética horizontal na
estrada que liga Arganil ao Maladão, até à EN17.

SINALÉTICA HORIZONTAL NA
MALHADA CHÃ

A estrada de acesso à Malhada Chã, na Freguesia de Piódão, beneficiou
de novas marcas rodoviárias, que visam reforçar as condições de segurança.
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PAVIMENTAÇÃO DE
ACESSO A CASARIAS

Totalizando um investimento na ordem dos 200 mil
euros, comparticipado pelo Fundo de Solidariedade
da União Europeia (FSUE), a intervenção na estrada de
acesso a Casarias contemplou a repavimentação da
estrada, a reposição da sinalética vertical e a instalação
de guardas metálicas.

ETAR DA CERDEIRA

Afetada pelo incêndio de outubro de 2017, a Estação de Tratamento de Águas
Residuais de Cerdeira foi alvo de uma intervenção que teve como objetivo a
reposição das condições de funcionamento. Procedeu-se à substituição das telas
de impermeabilização, à reparação parcial da vedação e à instalação de sistema de
medição de caudal.

111.318,65€

SUBSTITUIÇÃO DE REDE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM
SECARIAS
Com início previsto para o início de julho, esta intervenção tem em vista a
substituição e extensão das condutas de água mais antigas. O objetivo passa pela
redução das perdas de água no sistema de distribuição, através da diminuição
de ocorrência de roturas, avarias e falhas, permitindo aumentar a fiabilidade do
sistema de água e a eficiência do serviço prestado.

REPARAÇÃO DA ESTRADA
JUNTO À SELADA DAS EIRAS
Os trabalhos de estabilização de talude de suporte na via
entre Selada das Eiras e Torrozelas está já terminado.

CALCETAMENTO DA RUA DA
IGREJA - VILA COVA DE ALVA

Através da verba disponibilizada na sequência do contratoprograma celebrado com a autarquia, a União das Freguesias
de Vila Cova do Alva e Anseriz levou a cabo o calcetamento da
Rua da Igreja, em Vila Cova do Alva.

SINALIZAÇÃO VERTICAL

O Município de Arganil tem vindo a proceder
à renovação da sinalética vertical por todo o
Concelho.

BOLETIM MUNICIPAL

17.500,00€
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EXECUTIVO CAMARÁRIO REALIZA JORNADA DE TRABALHO EM CEPOS E
TEIXEIRA

O executivo da Câmara Municipal de Arganil retomou, no dia 2 de Junho, o ciclo de
presidências participativas, promovendo na União das Freguesias de Cepos e Teixeira uma
nova jornada de trabalho. Luís Paulo Costa, Paula Dinis, Luís Almeida e Érica Castanheira,
acompanhados pelo executivo da junta, liderado por José Costa, percorreram as localidades
daquela união de freguesias para visitar e avaliar as obras realizadas e planear novos projetos
para o território.
“À margem de um quadro de pandemia que nos mereceu muito tempo e empenho nos
últimos meses, entendemos que era chegada a altura de recuperar este modelo de convite
à participação e de proximidade com os nossos cidadãos, prosseguindo com o plano de ação
definido para as nossas freguesias”, esclarece Luís Paulo Costa.
Fruto deste planeamento estratégico e do trabalho articulado com a união de freguesias,
Cepos e Teixeira beneficiaram, ao longo dos últimos dois anos e meio, de um investimento
de 850 mil euros, aos quais se juntam os mais de 130 mil euros disponibilizados por meio de
contratos programas celebrados com a autarquia.
Entre as obras mais ansiadas pela população estão a requalificação dos troços CeposColmeal e Teixeira-Porto Castanheiro, cofinanciada pelo Fundo de Solidariedade da União
Europeia, bem como a pavimentação da estrada entre o Casal Novo e o cruzamento de
Cepos, que o executivo de Luís Paulo Costa teve oportunidade de percorrer durante a jornada
de trabalho. Ainda no âmbito destas intervenções de reabilitação da rede viária, foi possível
repor as condições de segurança e comodidade nas estradas, através da instalação de largos
quilómetros de guardas metálicas e do reforço de sinalização vertical e horizontal.

A fechar a sessão, a comitiva camarária teve oportunidade de visitar o capril recentemente
instalado em Cepos, que alberga cerca de 150 cabras em regime extensivo para limpeza
florestal. Este projeto, desenvolvido pelos Baldios de Cepos e Casal Novo, foi financiado pelo
Fundo Recomeçar, promovido pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e contou com o apoio
da Câmara Municipal de Arganil, da Escola Superior Agrária de Coimbra e da Associação de
Produtores Florestais do Concelho de Arganil.
Sem o nível de proximidade e o diálogo desejável numa sessão desta natureza, em
consequência das restrições sociais impostas pela Covid-19, esta jornada de trabalho assumiu a
mesma pertinência que as sessões anteriormente realizadas, assegura Luís Paulo Costa.
“Temos bem presente que esta missão de fazer mais e melhor pelo território concelhio, de
analisar problemas e encontrar soluções, só será bem-sucedida se unirmos forças aos agentes
locais, às juntas e uniões de freguesia e, sobretudo, aos nossos munícipes” frisou o presidente
da Câmara, revelando que “as preocupações, sugestões e expectativas dos cidadãos foram
devidamente transmitidas pelo executivo da união de freguesias”.
Este ciclo de presidências participativas, que arrancou em janeiro, em resultado da forte
vontade do executivo municipal, assumida no programa eleitoral sufragado pelos arganilenses,
vai estender-se progressivamente a todo o concelho, através do prévio e articulado trabalho
com as juntas e uniões de freguesia.
Depois de Piódão e Pomares, em janeiro e março, respetivamente, e, agora, de Cepos e
Teixeira, o périplo prossegue em freguesia a determinar brevemente.

IMPLEMENTADO SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS PORTA-A-PORTA JUNTO
DO COMÉRCIO DO CENTRO DA VILA
A recolha seletiva de resíduos valorizáveis porta-a-porta - PPRUVA - é
já uma realidade junto do comércio aderente do centro da vila de Arganil.
Esta iniciativa ambiental, anteriormente anunciada, pretende incentivar
e contribuir para a redução da quantidade de resíduos depositados em
aterro e, consequentemente aumentar a quantidade e qualidade dos
resíduos recicláveis, operacionalizada com recurso a veículos elétricos.
No dia em que o Ambiente esteve em destaque, com a comemoração
do Dia Mundial do Ambiente, esta é a forma que o Município de Arganil,
a APPACDM, a ERSUC e todos os arganilenses que aderiram a este
projeto, têm de contribuir para a preservação dos recursos naturais e
para o cumprimento das metas sobre o clima e alterações climáticas. Este
trabalho conjunto desde 2017, tem vindo a demonstrar que é possível
contribuir para um aumento da reciclagem, que no concelho de Arganil
aumentou 73% nos últimos 3 anos e, simultaneamente promover o
desenvolvimento social e económico, em particular dos utentes da
APPACDM.
Ainda em fase de inscrições, encontra-se o mesmo projeto mas para
recolha em domicílios de residentes permanentes da vila de Arganil. Os
interessados podem inscrever-se em: www.cm.arganil.pt.
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DIA MUNDIAL DO AMBIENTE
ASSINALADO PELA ASSINATURA DE
PROTOCOLOS DE COLABORAÇÃO
COM A APPACDM ARGANIL

Foram assinados no passado dia 5 de junho, entre a Câmara Municipal de Arganil e
a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de
Coimbra, no dia em que coincidentemente se comemorava o Dia Mundial do Ambiente,
dois protocolos de colaboração que não só visam preservar o ambiente através da
recolha seletiva de resíduos urbanos valorizáveis em Arganil e recolha de óleos usados,
como promover a inclusão das pessoas com deficiência intelectual, acompanhadas na
Unidade Funcional desta Associação em Arganil.
Na base dos protocolos, assinados pelos representantes das duas entidades
envolvidas, Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal e, Helena Albuquerque,
Presidente da Direção da APPACDM de Coimbra, está o projeto PPRUVA – recolha seletiva
de resíduos valorizáveis porta-a-porta em Arganil, agora em fase de implementação,
através do qual e como o nome indica, se vai efetuar a recolha de resíduos valorizáveis
de forma muito próxima, inicialmente junto do comércio local e numa segunda
fase, junto dos domicílios dos residentes permanentes e, a reciclagem e reutilização
apropriada dos óleos alimentares usados.
Relembra-se que a Câmara Municipal de Arganil e a APPACDM – Unidade Funcional
de Arganil são parceiros em vários outros projetos de promoção da inclusão social de
cidadãos com dificuldades intelectuais, sendo este mais um desafio de promoção da
qualidade de vida dos clientes do centro de atividades ocupacionais na vida ativa.

CAMPANHA DE ADOÇÃO DE
ANIMAIS DE COMPANHIA DO
CENTRO DE RECOLHA ANIMAL DE
ARGANIL

O Município de Arganil, através do seu Centro de Recolha Animal, promove nos
próximos dias 9 e 23 de Julho, pelas 10h00, junto à Casa das Coletividades de Arganil,
uma Campanha de Adoção de Animais de Companhia, onde vão estar alguns cachorros
do Centro de Recolha Animal de Arganil.
Esta iniciativa surge no sentido da promoção e incentivo à adoção de animais de
companhia, de forma a de sensibilizar a comunidade para a necessidade de proteger
e preservar todas as espécies, tendo em conta a importância dos animais na vida das
pessoas.
Os interessados em adotar um novo amigo para a vida devem, para além de
apresentar condições de alojamento e manutenção para o animal, fazer-se acompanhar
por um documento de identificação pessoal.
Como forma de incentivo à adoção responsável, a Câmara Municipal de Arganil
oferece o Boletim Sanitário de cães e gatos, a colocação do microchip, o registo na base
de dados SIAC, a vacina antirrábica, a vacina contra várias doenças infetocontagiosas e
a esterilização/castração de todos os animais adotados.
Relembra-se ainda que as instalações, bem como os animais de companhia para
adoção, podem ser visitados durante os dias úteis no horário de funcionamento do
Centro de Recolha Animal, de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 12h30 e entre
as 14h00 e as 17h00.
Adopte um animal de companhia e lembre-se que um gesto simples e solidário
pode fazer toda a diferença na sua vida e na vida destes animais.
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MUNICÍPIO DE ARGANIL ASSEGURA
INTERVENÇÃO DE RESTAURO DO ARCO
TRIUNFAL DA IGREJA PAROQUIAL DE
VILA COVA DO ALVA

A Câmara Municipal de Arganil deu o primeiro passo para a concretização da intervenção de
conservação e restauro do Arco Triunfal da Igreja Matriz de Vila Cova do Alva, classificada como
Monumento de Interesse Público desde 2011, através da celebração do protocolo de colaboração
com a Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Cova do Alva.
A cerimónia protocolar realizou-se no dia 12 de junho, no Centro Empresarial e Tecnológico de
Arganil, e foi presidida pelo presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, e pelo padre Daniel Rodrigues,
em representação da Fábrica da Igreja Paroquial daquela aldeia que integra a rede das Aldeias do
Xisto há aproximadamente uma década.
Financiada pela Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, do Programa Valorizar, em
resultado da candidatura apresentada pela ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico
das Aldeias do Xisto, esta intervenção representa um investimento de cerca de 27 mil euros. De
uma forma geral, os trabalhos de conservação e restauro preveem a estabilização de todas as
patologias e eliminação de fatores que potenciem a degradação do suporte lenhoso e recuperação
formal e estética do conjunto que forma o Arco Triunfal.
Luís Paulo Costa enfatiza a importância da intervenção por se tratar de “um imóvel de grande
expressão e valor patrimonial e cultural no concelho, com um inegável interesse turístico e um
papel preponderante no roteiro religioso do território”. Para o presidente da Câmara, a função da
autarquia tem de passar por salvaguardar e promover a paisagem cultural, valorizar o património
arquitetónico e dinamizar os pontos turísticos do concelho.
O procedimento de contratação pública para a intervenção de conservação e restauro do
Arco Triunfal foi submetido ao mercado na semana passada, sendo previsível que o contrato seja
celebrado no início de julho e a intervenção tenha início entre o final de julho e o princípio de
agosto, com uma duração de cerca de 6 meses.

MUNICÍPIO DE ARGANIL
PROMOVE NOVA
CAMPANHA DE
ESTERILIZAÇÃO
GRATUITA DE ANIMAIS
DE COMPANHIA
A Câmara Municipal de Arganil, seguindo as recomendações da Lei n.º 27/2016, de 23 de
Agosto, que privilegia a esterilização como forma de controlo da população de animais errantes,
promove uma Campanha de Esterilização gratuita de animais de companhia, que irá decorrer de
1 de Agosto até ao dia 30 de Outubro de 2020, sendo as intervenções cirúrgicas efetuadas em
Centro de Atendimento Médico-Veterinário da região.
Esta campanha de esterilização gratuita de cães e gatos, está a ser promovida pelo governo,
através da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, com base legal no Despacho n.º 6615/2020,
numa cooperação com os municípios. Desta forma, os valores disponibilizados pela Direção-Geral
de Veterinária são fixos por animal esterilizado, assumindo o Município de Arganil os restantes
custos, incluindo a vacinação antirrábica obrigatória, a identificação eletrónica (chip) do animal e
o registo na base de dados SIAC.
Esta campanha de esterilização abrange apenas os munícipes com residência no concelho
de Arganil. A inscrição para a campanha de esterilização é efetuada através do preenchimento
do documento disponível no Balcão Único na Câmara Municipal de Arganil, nas Juntas/Uniões
de Freguesia do concelho e em www.cm-arganil.pt, devendo posteriormente ser enviado para o
endereço de e-mail: geral@cm-arganil.pt, aguardando o posterior contato do Centro de Atendimento
Médico-Veterinário para marcação da cirurgia. Para mais informações, os interessados deverão
contactar a Câmara Municipal de Arganil (235 200 150) ou o Centro de Recolha Animal de Arganil
(235 200 132).
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MUNICÍPIO APOIA CONSTRUÇÃO
DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO
ALQUEVE PARA COMBATE A
INCÊNDIOS

O combate a incêndios florestais ganhou uma nova frente de atuação em Arganil, com a
construção de um reservatório de água com capacidade para 150.000 litros na localidade do
Alqueve, em Folques, no âmbito do programa Fundo Recomeçar, promovido pela Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa.
“Depois do incêndio de outubro de 2017, que devastou grande parte do território
concelhio, é determinante adotar uma postura estratégica e preventiva, que nos permita
manter em segurança as nossas populações e o nosso património florestal”, evidencia Luís
Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, que se fez acompanhar de Paulo
Batista, presidente da Junta de Folques, na visita à nova infraestrutura.
O projeto “Alqueve em Segurança” resulta da candidatura apresentada pela Junta
de Freguesia e conta com o apoio do Município de Arganil, tendo contemplado, além do
reservatório, a construção de uma rede própria, totalmente independente da rede pública de
água, que permitirá assegurar o abastecimento a 10 bocas de incêndio.
Totalizando um investimento global na ordem dos 52 mil euros, a construção do
reservatório foi cofinanciada pelo Fundo Recomeçar em cerca de 34.500 euros, tendo os
restantes custos sido suportados pelo Município de Arganil e pela Junta de Freguesia de
Folques.
Recorde-se que, no âmbito deste Fundo, foram destinados ao concelho de Arganil mais
de 285 mil euros, distribuídos por 12 projetos de recuperação ambiental, reordenamento do
território e diminuição do risco de incêndio.

LUÍS PAULO COSTA INAUGURA
RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM VINHÓ

Recentemente concluído, o novo reservatório de água da Reboleira, em Vinhó, foi
inaugurado pelo presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, e pelo presidente da União
das Freguesias de Vila Cova do Alva e Anseriz, Paulo Amaral, no dia 10 de junho. Esta
infraestrutura tem capacidade para 260 mil litros de água e vai permitir o abastecimento das
viaturas dos bombeiros e meios aéreos durante o combate aos incêndios florestais. Trata-se
de um projeto inteiramente financiado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no âmbito
do Fundo Recomeçar, cujo investimento ascende aos 34.500 euros. No âmbito do Fundo
Recomeçar, desenvolvido para apoiar projetos em zonas afetadas pelos incêndios de outubro
de 2017, o concelho de Arganil foi o que teve mais candidaturas aprovadas e o que acolheu
o maior volume de financiamento. No total, foram distribuídos 285 mil euros por 12 projetos
de recuperação ambiental, reordenamento do território e diminuição do risco de incêndio.

EXECUÇÃO DE REDE DE FAIXAS DE
COMBUSTÍVEL NA REDE VIÁRIA E
INFRAESTRUTURAS

QUEIMAS OU QUEIMADAS PROIBIDAS
A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2020

O Município de Arganil informa que as queimas ou queimadas, possíveis de realizar
através de comunicação prévia e posterior autorização, deixam de ser permitidas a partir
de 30 de junho e até 30 de setembro de 2020, tendo em conta o período crítico de risco de
incêndio rural que se situa neste período.
Esta autarquia relembra assim que não é permitido o uso do fogo para efetuar queima
de matos cortados e amontoados ou qualquer tipo de sobrantes de exploração, bem como
realizar fogueiras para recreio ou lazer.
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O Município de Arganil encontra-se a executar as ações de gestão do combustível nas
vias municipais e nos pontos de água que integram a rede secundária de faixas de gestão
de combustível. Estas ações consistem na gestão da vegetação nos 10 metros para cada
um dos lados das estradas municipais e 30 metros nos perímetros dos pontos de água. Em
2020 serão executados 71 hectares de rede secundária de faixas de gestão, sendo que neste
ano as ações vão decorrer com maior incidência nas Freguesias e União de Freguesias de
Benfeita, Cerdeira e Moura da Serra, Coja e Barril de Alva e Vila Cova e Anceriz.
Estas ações de gestão de combustíveis vão ser realizadas de acordo com Edital emitido
pelo Município de Arganil e em cumprimento do Decreto-Lei nº 124//2006 de 28 de junho
e posteriores alterações e, do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios,
obedecendo a critérios estabelecidos e que podem ser consultados no portal municipal.
Para qualquer dúvida ou informação pode ainda contactar através do 235 200 150 ou do
endereço eletrónico gtf@cm-arganil.pt.
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COLHERES DE PAU DE ARGANIL
FINALISTAS DO CONCURSO
“7 MARAVILHAS DE PORTUGAL:
CULTURA POPULAR”

As Colheres de Pau de Arganil, concorrentes na categoria “Artesanato” no
concurso 7 Maravilhas de Portugal: Cultura Popular, figuram agora na lista dos
patrimónios finalistas deste concurso, após o anúncio em emissão dedicada ao
tema, através da RTP, televisão oficial.
Depois de 504 candidaturas, recebidas, o painel de especialistas do concurso
composto por sete elementos de cada um dos 18 distritos e duas regiões
autónomas, elegeu 7 patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas
regionais, que vão participar nas respetivas eliminatórias regionais, a partir do
dia 6 de Julho na RTP1 e RTP Internacional. O programa dedicado à região de
Coimbra decorre no próximo dia 22 de julho na RTP1.
Arganil já tem número de votação atribuído para eleger a Colher de Pau
como uma das 7 Maravilhas do artesanato nacional, sendo que pode assim a
partir de agora votar neste património através do 760 207 786.
O Município de Arganil, através da candidatura das icónicas Colheres de Pau,
visa contribuir para a notoriedade deste património, valorizando e promovendo
as tradições concelhias, bem como a história e identidade cultural do concelho
e das suas gentes.
Vamos apoiar o que é nosso, vamos apoiar as Tradições de Cá!

VITRINISMO, FOTOGRAFIA DE PRODUTO E
MARKETING DIGITAL EM WORKSHOPS NA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

O Auditório da Biblioteca Municipal Miguel Torga, recebeu no passado dia 27 de junho, dois workshops
direcionados para o Comércio, Empresas da área da restauração , empreendimentos turísticos e alojamentos
locais, onde foram abordadas temáticas na área do marketing digital, nomeadamente das redes sociais e, no
que respeita também à estética do espaço comercial.
Estas sessões foram conduzidas por Carlos Bernardo, conhecido autor do blog de viagens premiado “O
Meu Escritório é Lá Fora”, na questão digital, pela arquitecta Joana Borda D’Água, na vertente do vitrinismo e
exposição de produtos e a finalizar, na vertente da fotografia, o fotógrafo Adriano Martins.
Dividido entre manhã e tarde, muitas foram as ferramentas e conhecimentos transmitidos aos presentes,
no que respeita essencialmente em potenciar um negócio, quer online como offline, procurando dar-lhe vais
visibilidade e consequentemente atrair mais clientes, gerando assim um maior número de vendas.
Esta iniciativa surge da estratégia de dinamização do comércio local e tradicional desta autarquia, sendo
que ao abrigo da mesma, vai sortear prémios

FORMAÇÃO E ENTREGA DE
EQUIPAMENTOS ÀS EQUIPAS DE 1ª
INTERVENÇÃO DO CONCELHO PARA O
CONTROLO DA VESPA ASIÁTICA
Decorreu no dia 13 de maio, no Auditório da Biblioteca Municipal de Arganil, a formação e
entrega de equipamento às Equipas de Intervenção Permanente do Concelho (EIP) de Arganil,
compostas por elementos da Associação de Bombeiros de Arganil e Coja, no contexto das
operações de controlo de vespa asiática.
Esta formação assentou sobretudo nas caraterísticas desta espécie, como o seu ciclo de vida,
consequências da sua invasão biológica, assim como, na correta utilização do equipamento que
também foi fornecido, para a neutralização de ninhos, que continuam a ser comunicados a esta
autarquia.
Para além dos equipamentos, compostos por fatos de nylon de tecido duplo, viseira, luva e
cana de carbono e alumínio, para intervenções até 20 metros de extensão, foram ainda fornecidos
os químicos selecionados com comprovada eficácia, fruto de uma inovadora fórmula biológica,
com vista a otimizar os resultados e diminuir os impactos ambientais, nomeadamente sistemas de
ar comprimido para ninhos em elevada altura.

OPOSIÇÃO - BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL
Caro(a) Amigo(a),
O estado de emergência e a situação de calamidade, decretados
em virtude da pandemia causada pelo COVID-19, obrigaram ao
confinamento de grande parte da população.
Durante este período foram suprimidos muitos transportes
coletivos públicos no nosso concelho, situação que se prolongou
após o desconfinamento. Verifica-se que começam a ser repostas
algumas ligações, mas apenas às quintas-feiras, dia do mercado
semanal em Arganil.
Esta situação conduz a um isolamento crescente das
populações que vivem nas aldeias mais afastadas, habitadas por
uma população mais envelhecida e que necessita de uma rede
de transportes eficaz, que assegure acessibilidade a cuidados de
saúde e outras necessidades prementes (e.g. farmácia, compras,
correios ou banco).
O transporte de passageiros flexível (TPF) permite colmatar
algumas das limitações do transporte público convencional,
podendo desempenhar funções de grande importância,
designadamente oferecer acessibilidade nas zonas mais isoladas e
dispersas do concelho, onde a densidade populacional não justifica
a rede existente mas que permita responder às necessidades
específicas da população mais envelhecida e em idade escolar,
bem como assegurar as necessidades de transporte das pessoas
com mobilidade condicionada e que necessitam de um serviço
específico e de proximidade.
O sistema de transporte público coletivo contratado pelo
Município de Arganil à Transdev não tem conseguido dar resposta
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satisfatória a uma parte significativa das necessidades de
mobilidade da população do nosso concelho.
Temos consciência de que a crescente rarefação populacional
em grande parte do concelho, podem inviabilizar, técnica e
financeiramente, a sustentabilidade da oferta do serviço de
transporte público coletivo, tendo como resultado o abandono da
operação de muitos serviços ou a redução significativa dos níveis
de oferta e da respetiva cobertura espacial e temporal.
A falta de uma resposta satisfatória em situações de baixa
procura tem, por isso, propiciado o crescimento da utilização do
transporte individual em detrimento do transporte coletivo e,
em muitos casos, tem contribuído para limitar a mobilidade de
pessoas, que por razões económicas, de idade, ou outras, não têm
acesso ao automóvel para realizar as suas deslocações.
É assim reconhecido que o transporte público coletivo regular
não tem conseguido dar resposta universal às necessidades de
uma parte considerável da população do nosso concelho, pelo
que se torna essencial encontrar soluções específicas e flexíveis
de transporte que constituam uma alternativa eficiente e que se
adaptem verdadeiramente às necessidades de mobilidade das
pessoas.
Tendo em consideração estes condicionalismos, a
implementação de soluções de mobilidade que promovam serviços
de transporte flexível e a pedido sempre que tal seja adequado,
nomeadamente em regiões e períodos de baixa procura.
A implementação e operação destes serviços de transporte
flexível pode ficar a cargo de diversas entidades, individualmente

ou em parceria, com operadores de transportes públicos, empresas
de táxis, empresas de transporte rodoviário de passageiros, ou
entidades da administração local.
Subsidiariamente, pode recorrer-se a Instituições Particulares
de Solidariedade Social (IPSS), sempre que os respetivos estatutos
o contemplem.
Assim, considera-se que existe a necessidade crescente
de dotar a população do concelho das soluções que melhor
se adequem às suas necessidades, evitando por um lado o
condicionamento da sua mobilidade e assegurando por outro a
sua qualidade de vida.
A situação provocada por esta pandemia e a preocupação pelo
bem-estar dos munícipes exigem uma reflexão séria por parte do
município acerca da oferta de transporte público coletivo existente
no concelho de Arganil. Consideramos que está na altura de se
implementar uma resposta mais justa e adequada às necessidades
das nossas populações.
Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara Muncipal de
Arganil
Rui Miguel Silva
Fernando Vale
Tyoga Macdonald
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PRAIAS DO CONCELHO DE ARGANIL
DISTINGUIDAS COM GALARDÃO BANDEIRA
AZUL E QUALIDADE DE OURO

INÍCIO DA ÉPOCA BALNEAR NO
CONCELHO DE ARGANIL:
VÁ À PRAIA EM SEGURANÇA
A época balnear no Concelho de Arganil inicia-se no próximo dia 01 de
Julho e prolonga-se até 31 de agosto, este ano, com um conjunto de novas
orientações e regras face à Pandemia por COVID-19. Até esse dia não está
assegurada a assistência a banhistas, pelo que deverão os mesmos tomar as
devidas precauções, desaconselhando-se a prática de banhos.
De acordo com o Decreto-lei n.º 24/2020 de 25 de maio, foram definidas
as regras aplicáveis às águas balneares identificadas como praias de banhos,
onde existe uma maior concentração de utentes, comercialização de bens e
serviços, o que poderá resultar num aumento do risco de contágio, caso não
sejam adotadas as regras de higiene e segurança.
Neste âmbito, a Agência Portuguesa do Ambiente, definiu a capacidade
potencial de ocupação das Praias de Banhos do Concelho:

Praia de banhos, vigiada

PRAIA FLUVIAL DE PIÓDÃO

Capacidade potencial de
ocupação (n.º de utentes)

Horários de Nadadores-Salvadores

Piódão

20

12h00 - 17h00, todos
os dias

Pomares

150

Côja

330

Segunda a Sexta
13h30 - 19h30
Sábado e
Domingo
11h30 - 19h30

Benfeita

40

Peneda Cascalheira / Secarias

100

PRAIA FLUVIAL DA CASCALHEIRA

PRAIA FLUVIAL DE CÔJA
O concelho de Arganil voltou a ser reconhecido pela qualidade superior da água das suas praias fluviais,
para a época balnear 2020, com a atribuição dos galardões Bandeira Azul pela ABAE e Qualidade de Ouro pela
QUERCUS.
As praias galardoadas são a Praia Fluvial de Piódão e a Praia Fluvial da Cascalheira (Secarias), que arrecadaram
as distinções Bandeira Azul e Qualidade de Ouro. Já a Praia Fluvial de Coja distinguida com Bandeira Azul.
De acordo com a ABAE, entidade responsável por atestar a qualidade superior da água, as caraterísticas da
envolvente e a qualidade de infraestruturas de apoio e segurança, as praias de Piódão, Secarias (Cascalheira) e
Côja vão ostentar novamente esta época balnear, a Bandeira Azul, o que eleva o estatuto do concelho para o
Município da Região Hidrográfica do Centro com mais Praias Fluviais com esta distinção.
Já a QUERCUS, responsável pela atribuição da distinção Qualidade de Ouro, cuja classificação obedece a um
conjunto de critérios de avaliação da água balnear, nomeadamente, a classificação “Excelente” nas últimas cinco
épocas balneares e o não registo de qualquer tipo de episódio de desaconselhamento ou proibição da prática
balnear ou interdição no último ano, conferiu que as praias de Secarias e Piódão são dignas de tal distinção.
O concelho de Arganil consolida, ano após ano, não só o seu estatuto de zona balnear de eleição para
banhos e lazer, como vê reconhecidas as inúmeras potencialidades dos seus recursos naturais e a qualidade das
infraestruturas e equipamentos de apoio, o que contribui no seu conjunto, para fazer do concelho de Arganil um
destino turístico de excelência na zona Centro.
Conheça todas as praias fluviais do Concelho de Arganil em www.visitarganil.pt e deixe-se encantar.
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REABERTURA DO CENTRO
INTERPRETATIVO DE ARTE
RUPESTRE E DA CAPELA DE
S. PEDRO

As visitas ao CIAR vão poder ser feitas, a partir de Julho, no primeiro sábado
de cada mês e até novembro, no horário entre as 10h00 e as 13h e entre as 14h00
e as 17h00. Fora deste horário são aceites marcações de grupos de 10 pessoas.
A Capela de São Pedro, por sua vez, reabre posteriormente no mês de agosto, às quintas e
sextas-feiras, com visitas entre as 15h00 e as 17h30 e acolhe simultaneamente no máximo
10 pessoas. Fora deste horário mantem-se disponível para visita mediante marcação prévia.
As marcações prévias podem ser feitas através dos contactos: 235 200 137 ou
turismo.arganil@cm-arganil.pt.
Seguindo as normas da Direção-Geral da Saúde, a entrada nestes espaços está limitada
ao número de pessoas indicado no exterior de cada edifício, o uso de máscara no seu
interior é obrigatório, bem como, a desinfeção das mãos à entrada através de solução de
base alcoólica disponibilizada pelos serviços.

MUNICÍPIO DE ARGANIL PROMOVE
REUNIÃO COM AGENTES TURÍSTICOS
CONCELHIOS

APOSTA NA RECUPERAÇÃO DO
COMÉRCIO LOCAL ATRAVÉS DE SORTEIO
DE VALES DE COMPRAS
Numa forte aposta na dinamização do comércio local do concelho, afetado pela atual situação
de pandemia pelo novo coronavírus, o Município de Arganil vai levar a efeito a iniciativa “Comércio
de Cá”. Esta iniciativa materializa-se num Sorteio de Vales de Compras, com o principal objetivo
de, através de prémios, apelar e incentivar a compra nos estabelecimentos comerciais locais e
tradicionais do concelho.
Assim, no período compreendido entre o dia 1 de julho e 31 de agosto, todos os estabelecimentos
aderentes e devidamente identificados vão facultar aos seus clientes um cupão por cada 10,00€ em
compras, o qual, depois de devidamente preenchido, deve ser colocado em caixa própria disponível
em cada um dos estabelecimentos.
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O Município de Arganil promoveu no passado dia 23 de junho, uma reunião no
Auditório da Biblioteca Miguel Torga, em Arganil, com os responsáveis por empresas de
turismo (empreendimentos turísticos e alojamento local, animação turística) do concelho,
cujo principal propósito foi dar a conhecer o trabalho que está a ser desenvolvido, e por
outro lado saber de viva voz quais as preocupações e medidas adotadas face ao atual
contexto de retração económica resultante da pandemia.
Através de uma abordagem genérica das diferentes áreas do Turismo, foi feita uma
apresentação destacando as potencialidades do nosso Turismo de Natureza, através dos
percursos pedestres, percursos de BTT, a nossa área Protegida da Mata da Margaraça , a
nova actividade disponível de Birdwatching, as Praias Fluviais e zonas Balneares; também
o Turismo do Património , salientando a Capela de S. Pedro, estação Arqueológica da
Lomba do Canho, as gravuras rupestres e o Centro de Interpretação de Arte Rupestre,
são só alguns dos exemplos , tendo sido apresentado o respectivo calendário de visitas.
Foi ainda mencionada a abertura para breve dos Núcleos Museológicos de
Arqueologia e Etnografia, que se encontram em fase de conclusão, alargando assim o
leque de oferta turística, sendo estes importantes espaços de preservação da nossa
história e da nossa memória.
Todos os participantes manifestaram a sua opinião, deram os seus contributos,
manifestaram as suas preocupações, tendo-se revelado uma reunião muito profícua,
evidenciando que o diálogo e proximidade são essenciais numa área tão importante , e
que exige o forte envolvimento de todos os parceiros.
Finalizando a Vice-Presidente, Paula Dinis, congratulou-se pelo espirito e propósitos
manifestados, com um objetivo comum, a forte aposta na retoma do setor do Turismo.
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