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PRESIDÊNCIA PARTICIPATIVA NA FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA

O executivo camarário de Arganil, liderado por Luís Paulo Costa, deslocou-se à 
freguesia de São Martinho da Cortiça, no dia 5 de setembro, para nova jornada de 
trabalho promovida no âmbito do ciclo de Presidências Participativas, a que a autarquia 
deu início em janeiro deste ano.

Marcada pela forte presença da população em todas as localidades visitadas, a 
sessão incluiu um roteiro pelos quatro troços recentemente reabilitados pela autarquia: 
o acesso ao Carapinhal, a extensão entre a Urgueira e Vale de Espinho e a estrada que 
liga Teixugueira a Cortiça, incluídos numa empreitada de 365 mil euros, bem como o 
acesso à localidade de Sanguinheda, cuja intervenção fez parte de uma empreitada de 
165 mil euros.

O périplo pela freguesia terminou junto à extensão do Centro de Saúde de São 
Martinho da Cortiça, com um produtivo diálogo entre os executivos da Câmara e 
da Junta de Freguesia e a população residente, que deu a conhecer os seus anseios, 
expectativas e sugestões sobre a resolução dos problemas sentidos no território.

Luís Paulo Costa aproveitou a ocasião para enaltecer e agradecer o trabalho 
desenvolvido por Manuel Fidalgo, presidente da Junta de Freguesia, que renunciou ao 
mandato por motivos de saúde. “Ao longo dos últimos três anos tive o privilégio de 
trabalhar e privar com o Sr. Manuel, que mostrou em todos os momentos uma notável 
dedicação à freguesia e grande diligência na resolução dos problemas, tendo em vista 
o bem-estar da população”, elogiou o presidente da Câmara.

A jornada de trabalho realizada na freguesia de São Martinho da Cortiça espelhou 
aqueles que são os propósitos do Município de Arganil com a aposta no ciclo de 
Presidências Participativas. “Numa expressão clara do bom entendimento e das 
proveitosas parcerias estabelecidas com as juntas e uniões de freguesia, estas sessões 
são determinantes para a autarquia prosseguir com o plano de ação definido para o 
território”, defendeu Luís Paulo Costa.

INAUGURAÇÃO DA REABILITAÇÃO DO ACESSO AO CARAPINHAL INAUGURAÇÃO DA REABILITAÇÃO DO ACESSO A SANGUINHEDA

INAUGURAÇÃO DA REABILITAÇÃO DO ACESSO A TEIXUGUEIRA

EXECUTIVO CAMARÁRIO A OUVIR A POPULAÇÃO DO CARAPINHAL

INAUGURAÇÃO DA REABILITAÇÃO DA LIGAÇÃO URGUEIRA - VALE DE ESPINHO

ENCERRAMENTO DE PRESIDÊNCIA PARTICIPATIVA JUNTO À EXTENSÃO DE SAÚDE DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA
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O principal destaque desta edição do boletim vai para as comemorações do Feriado Municipal, que, 

devidamente adaptadas às circunstâncias de saúde pública que atravessamos, dignificaram e enalteceram 
uma data histórica e simbolicamente tão importante para o nosso concelho. Em dia de celebração, 

escolhemos o imponente edifício da Cerâmica Arganilense e convidámos a Ministra da Coesão Territorial, 

Ana Abrunhosa, para elevarmos o nome de arganil e dos arganilenses, homenageando individualidades, 

empresas e entidades. O dia 7 de setembro fez-se, ainda, da inauguração de um renovado espaço de 

cultura em Arganil, composto pelos Núcleos Museológicos de Etnografia e Arqueologia, instalados na Casa 
da Cultura de Arganil. Não deixe de visitar. 

Em jeito de balanço, revisitamos as Noites de Verão, que este ano levaram a música e a dança até ao 

Largo do Cruzeiro. É com satisfação que constato que as atuações que decorreram durante o mês de 

agosto e início de setembro trouxeram aos nossos munícipes a animação e o entretenimento que faltou 

nos primeiros meses de um ano marcado por muitas limitações e restrições. 

No que respeita a obras, damos destaque ao alargado leque de intervenções na rede viária que está em 

curso em todo o concelho, proporcionando estradas com mais segurança e melhor mobilidade. A avançar 

a passos largos está também a empreitada de requalificação do Largo do Piódão e do edifício do Posto de 
Turismo, bem como a recuperação e valorização do Largo Ribeiro de Campos, em Arganil.

Setembro foi também o mês de regressarmos às freguesias, para dar continuidade ao ciclo de 

presidências participativas. Em São Martinho da Cortiça, escutámos as pessoas, demos resposta às suas 

inquietações, traçámos os próximos objetivos para o território e inaugurámos as obras de pavimentação 

recentemente concluídas na rede viária da freguesia. Ao lado do executivo camarário neste périplo esteve 

o Sr. Manuel Fidalgo, numa das suas últimas ações enquanto presidente da Junta; condição a que se viu 

obrigado a renunciar por motivos de saúde. Profundo conhecedor da sua freguesia, o Sr. Manuel Fidalgo 
demonstrou sempre uma notável dedicação à freguesia, priorizando os interesses dos são martinhenses. 

Foi uma honra trabalhar e com ele privar durante os últimos três anos de mandato.

Dando continuidade a este nosso trabalho de proximidade e de cooperação com as populações, temos 

já marcado encontro para breve com a freguesia de Celavisa.

Na área do ambiente, damos conta da entrega dos primeiros contentores separativos às famílias de 

Arganil, aderentes ao projeto de recolha seletiva de resíduos porta-a-porta. Já na educação, o destaque vai 

para o transporte gratuito que asseguramos a todos os alunos do concelho como sendo parte de numa 

clara aposta no futuro dos nossos jovens. Nesta matéria, e porque setembro é sinónimos de recomeços 

mas também de algum nervosismo para os mais jovens, dirijo uma mensagem de bom regresso às aulas a 

todos os alunos do concelho. 

EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Presidida pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a sessão solene comemorativa 
do Feriado Municipal de Arganil decorreu no dia 7 de setembro, nas imediações do monumental 
edifício da antiga Cerâmica Arganilense. O ponto alto da cerimónia que, nas palavras de Luís Paulo 
Costa, presidente da Câmara Municipal, assinala “o dia mais importante da história do concelho e 
homenageia o passado, celebra o presente e que projeta o futuro de Arganil”, foi a entrega de 18 
medalhas a individualidades, associações e empresas do concelho.

“Entendemos que tínhamos o dever de agraciar individualidades, empresas e entidades 
que, através das suas ações e decisões, prestaram serviços relevantes e se destacaram nas mais 
diversas áreas, por reconhecido mérito, contribuindo para o bom nome do concelho de Arganil”, 
explicou o líder do executivo camarário, momentos antes de entregar a Medalha do Concelho de 
Arganil (em ouro) a Ana Abrunhosa, pelo trabalho desenvolvido no território após o incêndios 
de 2017, enquanto presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Centro, e à 
Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Côja, por ocasião do 150.º aniversário.

Seguiu-se a atribuição da Medalha de Mérito, grau prata dourada, à Sociedade Filarmónica 
Flor do Alva (100.º aniversário), Associação Filarmónica Barrilense (125.º aniversário), Sociedade 
de Melhoramentos de Pomares (100.º aniversário) e Liga de Melhoramentos da Freguesia de 
Benfeita (100.º aniversário), pelo excecional contributo para o desenvolvimento do associativismo 
no concelho de Arganil desde a sua fundação.

Também agraciadas com a Medalha de Mérito, grau prata dourada, foram as empresas 
distinguidas com o estatuto de PME Líder e PME Excelência pelo IAPMEI, entre os anos de 

2016 e 2019, destacando-se pelo seu valioso contributo para a criação de emprego e geração 
de riqueza no nosso concelho. Foram elas: Construções Castanheira & Joaquim, Lda.; a N.F. 
Pegado – Empresa de Sinalização e Publicidade, Unipessoal; Paula Inês Moreira Dinis, Lda.; 
Ramalpombeiro – Construções, Lda.; Via Solar – Energia e Aquecimentos, Lda.; Torextrans – 
Transportes Internacionais, Lda.; Isabel Maria Duarte Coelho da Cunha Martins, Unipessoal, Lda. 
e António Mário Dias Marques. Foi igualmente distinguida com a mesma medalha a Distriarganil 
– Supermercados, Lda., a quem será oportunamente entregue.

A finalizar, subiram ao palco para receber a Medalha de Mérito, grau prata, Fernando Antunes 
Pereira e Mário Jorge Ribeiro Candosa Vitória. A distinção propõe-se a gratificar o seu valioso e 
excecional contributo no desenvolvimento, divulgação e valorização da cultura e das artes no 
concelho. Na impossibilidade de estar presente, Laurent Waegeli Filipe será oportunamente 
condecorado com a mesma medalha.

Realizada com as limitações e a prudência que as circunstâncias atuais exigem, no contexto 
de pandemia da Covid-19, a sessão ficou ainda marcada por vários momentos musicais de grande 
significado e simbolismo, protagonizados pelas Filarmónicas de Arganil, Barrilense, Flor do Alva e 
Progresso e Pátria Nova de Côja.

Além do presidente da Câmara Municipal de Arganil e da Ministra da Coesão Territorial, 
compuseram a mesa presidencial Isabel Damasceno, presidente da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento do Centro, José Carlos Alexandrino, presidente da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra, e Ricardo Pereira Alves, presidente da Assembleia Municipal de Arganil.

ARGANIL CELEBRA FERIADO MUNICIPAL

ANA ABRUNHOSA - MEDALHA DO CONCELHO DE ARGANIL
ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA PROGRESSO PÁTRIA NOVA DE 
CÔJA - MEDALHA DO CONCELHO DE ARGANIL

ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA BARRILENSE - MEDALHA DE 
MÉRITO CONCELHIO - PRATA DOURADA

SOCIEDADE DE MELHORAMENTOS DE POMARES - MEDALHA 
DE MÉRITO CONCELHIO - PRATA DOURADA
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SOCIEDADE FILARMÓNICA FLOR DO ALVA - MEDALHA DE 
MÉRITO CONCELHIO - PRATA DOURADA

LIGA DE MELHORAMENTOS DA FREGUESIA DE BENFEITA - 
MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO - PRATA DOURADA

PAULA INÊS MOREIRA DINIS, LDA - MEDALHA DE MÉRITO 
CONCELHIO - PRATA DOURADA

ISABEL MARIA DUARTE COELHO DA CUNHA MARTINS, 
UNIPESSOA - MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO - PRATA 
DOURADA

RAMALPOMBEIRO – CONSTRUÇÕES, LDA - MEDALHA DE 
MÉRITO CONCELHIO - PRATA DOURADA

ANTÓNIO MÁRIO DIAS MARQUES - MEDALHA DE MÉRITO 
CONCELHIO - PRATA DOURADA

FERNANDO ANTUNES PEREIRA - MEDALHA DE MÉRITO 
CONCELHIO - PRATA

MÁRIO JORGE RIBEIRO CANDOSA VITÓRIA - MEDALHA DE 
MÉRITO CONCELHIO - PRATA

VIA SOLAR – ENERGIA E AQUECIMENTOS, LDA - MEDALHA DE 
MÉRITO CONCELHIO - PRATA DOURADA

TOREXTRANS – TRANSPORTES INTERNACIONAIS, LDA - 
MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO - PRATA DOURADA

CONSTRUÇÕES CASTANHEIRA & JOAQUIM - MEDALHA DE 
MÉRITO CONCELHIO - PRATA DOURADA

N.F. PEGADO – EMPRESA DE SINALIZAÇÃO E PUBLICIDADE, 
UNIPESSOAL - MEDALHA DE MÉRITO CONCELHIO - PRATA 
DOURADA
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INAUGURAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ETNOGRAFIA E ARQUEOLOGIA DE ARGANIL

Do programa das comemorações do Feriado Municipal constou a inauguração dos Núcleos 
Museológicos de Etnografia e Arqueologia, que podem ser visitados na Casa da Cultura, onde se 
encontra sediado também o Posto de Turismo de Arganil. Coube a Ana Abrunhosa, Luís Paulo 
Costa e Suzana Menezes, Diretora Regional de Cultura do Centro, o descerramento da placa, e a 
Conceição Lopes, docente de arqueologia da Universidade Coimbra, a visita guiada aos espaços.

Através deste investimento camarário de 225 mil euros e o empenhado e dedicado trabalho de 
uma equipa especializada, o Município abre as portas de um passado de Arganil menos conhecido 
mas absolutamente cativante, ao mesmo tempo que garante a salvaguarda e a valorização do 

valioso legado patrimonial, histórico e cultural do nosso concelho. Para Luís Paulo Costa, trata-se 
de um espaço ímpar na região Centro e de excecional interesse no panorama nacional, que tem 
muita margem de crescimento.

“Tendo como ponto de partida o Núcleo Museológico de Arqueologia, estamos a trabalhar 
num ambicioso e exigente projeto: o relançamento da Estação Arqueológica da Lomba do Canho”, 
anunciou o presidente da Câmara, acrescentando que o Município de Arganil está a trabalhar 
com a Universidade Coimbra numa candidatura que, acredita, vai levar a bom porto o que está 
pensado para Lomba do Canho; um marco incontornável na história do concelho.
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NOITES DE VERÃO NO CRUZEIRO TERMINAM COM BALANÇO POSITIVO
O evento Noites de Verão é desde a sua primeira edição sinónimo de animação e este ano 

não foi diferente. Com introdução de algumas novidades, quer na localização – junto ao Cruzeiro 
– quer no número de espetáculos – 11 -, juntou transversalmente música e dança, mostrando 
grandes talentos do concelho de Arganil, ou ligados a ele, quer através das suas Associações, quer 
através de outros projetos onde o desenvolvem. 

Com início no dia 31 de julho, abriu em grande a Associação Juvenil Active Causes, com uma 
roda de samba pelos “Samba sem Fronteiras”, grupo brasileiro sediado em Portugal. O balanço 
da música convidava à dança e, e tal como foi dizendo o vocalista, é mesmo possível sambar 
sentado. A fechar o fim-de-semana e, num registo musical completamente diferente, subiu ao 
palco a Associação Juvenil E.Motion para interpretar o bailado “La Bayadère”, que representa uma 
pitoresca enciclopédia da Índia do século XIX.

Nos dias 7 e 8 de agosto passaram pelo palco o grupo arganilense de fados “En’Cantus” e, 
Fernando Pereira, um verdadeiro embaixador da Serra do Açor, que se fez acompanhar da sua 
Real Companhia, com um espetáculo de apresentação do seu mais recente trabalho “O Trovador”.

Os dias 14 e 15 estiveram reservados para as atuações de Miguel Neves, com “Paisagens 
Sonoras” ao piano, e para o grupo de fados “FADvocal”, da Associação ADVocal, cujo um dos 
integrantes é arganilense.

“Duarte Ventura Quarteto” abriu o 4º fim-de-semana de agosto com um espetáculo que contou 
com o jovem arganilense Duarte Ventura no vibrafone, Bernardo Tinoco no saxofone alto, Gonçalo 
Naia no contrabaixo e João Cardita na bateria. Seguir-se-ia na noite seguinte a atuação da banda 
Spice Jam, que integra o músico arganilense João Seco na sua formação.

Barril Brass, uma formação em formato brass band da Filarmónica Barrilense, atuaria no dia 
28 de agosto, à qual se seguiu o já habitual encontro de concertinas pelo grupo “Sons e Suadelas”, 
que este ano e em menor número completaram o seu 10º encontro.

A fechar com chave de ouro, “Ensaios da Noites”, formação musical extraída da Filarmónica 
Progresso e Pátria Nova de Coja e, “AFADIXIE”, formação da Filarmónica da Arganil especializada 
em música dixieland, subiram a palco para uma noite plena de boa música, já a deixar saudades 
das noites de Verão passadas no Cruzeiro.

ASSOCIAÇÃO JUVENIL ACTIVE CAUSES

FERNANDO PEREIRA & REAL COMPANHIA

DUARTE VENTURA QUARTETO

10º ENCONTRO DE CONCERTINAS “SONS E SUADELAS” GRUPO “ENSAIOS DA NOITE” GRUPO “AFADIXIE”

MIGUEL NEVES COM “PAISAGENS SONORAS”

SPICE JAM BARRIL BRASS

GRUPO DE FADOS “FADVOCAL”

ASSOCIAÇÃO JUVENIL E.MOTION GRUPO DE FADOS “EN’CANTUS”
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A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos esteve no dia 10 de Setembro em Arganil, 
na feira semanal, com uma ação de esclarecimento no âmbito da campanha #RespeitoPelaVida, 
que surge no sentido de difundir as medidas de prevenção à transmissão do vírus responsável 
pela Covid-19.

Liderada por Carlos Cortes, presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, 
a equipa ainda composta por António Queimadela, Delegado de Saúde Pública do Pinhal Interior 
Norte; Avelino Pedroso, diretor executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior 
Norte; Luis Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, Paula Dinis e Érica Castanheira, 
vice-presidente e vereadora da Câmara Municipal, respetivamente, percorreu o espaço delimitado 
da feira semanal para partilhar, junto da população, conselhos sobre boas práticas de saúde 
pública e adoção de comportamentos seguros, no combate à propagação da COVID-19, no gradual 
regresso ao quotidiano.

Sendo a feira de Arganil um dos momentos semanais de reencontro da população mais idosa 
e que representa também a população de maior risco relativamente à doença por SARS-COV-2, foi 

importante relembrar quais as medidas a preservar no contacto com a comunidade, assim como, 
no contexto aqui representado, no contacto com vendedores, de forma a tornar a compra um ato 
seguro e responsável para ambas as partes.

Esta iniciativa, que tem passado e vai passar por outras regiões da zona centro, tem chancela 
da SRCOM e da Sub-região de Coimbra da Ordem dos Médicos e o apoio da Câmara Municipal 
de Arganil e do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACeS) do Pinhal Interior Norte – Unidade 
de Saúde Pública e, como parceiros, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro I.P, o 
Departamento de Saúde Pública da ARS Centro, a Faculdade de Medicina da Universidade 
de Coimbra, a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior, o Núcleo de 
Estudantes de Medicina da Associação Académica de Coimbra e o Núcleo de Estudantes de 
Medicina da Universidade da Beira Interior.

Toda a informação sobre esta campanha está disponível no site da Ordem dos Médicos do 
Centro, assim como estão disponíveis para consulta diversos materiais informativos e relativos à 
COVID-19.

Encontram-se disponíveis para consulta os Guia Informativo sobre Urbanismo, Águas, 
Saneamento e Resíduos e Guia Informativo sobre Direitos e Deveres de Cidadania, desenvolvidos 
no âmbito do Projeto “Arganil + Migração”, cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a 
Integração. 

Os guias, existentes em formato digital e físico, pretendem ser um contributo para um melhor 
esclarecimento sobre serviços essenciais à comunidade, sua tramitação e formas de acesso por 
parte dos cidadãos, sobretudo à população imigrante, residente ou recém-chegada ao concelho, 
assim como elucidar para um conjunto de direitos, deveres e questões relacionadas com o 
exercício de uma cidadania ativa e participativa, tornando-se num contributo para a sua inclusão 
e pertença à comunidade de acolhimento.

Para adquirir estes Guias em formato digital e de forma gratuita, deve preencher o formulário 
disponível no portal municipal (www.cm-arganil.pt) acedendo na página inicial ao ícone “Arganil 
+ Migração”.

Podem ainda ser requisitados, presencialmente, no Centro de Atividades Juvenis, junto do 
gabinete de Ação Social.

No arranque do novo ano letivo, a Câmara Municipal de Arganil coloca-se uma vez mais 
ao lado dos alunos e das famílias do concelho, garantindo transportes escolares gratuitos 
para todos os estudantes, desde o pré-escolar até ao ensino secundário. A medida representa 
um investimento camarário de 650 mil euros e beneficia, em termos globais, cerca de 1230 
alunos.

A aposta na gratuitidade do transporte tem vindo a ser implementada de forma interrupta 
pela autarquia desde 2006, beneficiando as famílias do concelho e proporcionando aos jovens, 
desde o início do seu percurso escolar até à fase pré-universitária, condições favoráveis para 
que possam usufruir de uma educação e de um ensino de qualidade. 

Para Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, “trata-se de priorizar 
os interesses dos alunos, proporcionando-lhes condições de formação e qualificação de 
excelência”, tendo sempre presente “que são eles o futuro do território e que é responsabilidade 
da autarquia olhar pelo seu presente”. 

A atual rede de transportes escolares compreende 12 circuitos públicos e 9 circuitos em 
regime de aluguer, integrados no Plano de Mobilidade de Concelho de Arganil. Está igualmente 
previsto neste programa o transporte de crianças e alunos para o Polo do Conservatório 
de Música, a funcionar na EB 2/3 de Arganil. Ainda que estejam dependentes da evolução 
da situação pandémica, as atividades culturais e lúdicas, visitas pedagógicas às Bibliotecas 
Municipais e Escolares, visitas de estudo e deslocações para a Piscina Municipal são também 
asseguradas pelo Município de Arganil. 

A este serviço de transporte gratuito associa-se um conjunto de medidas que integra a 
política educativa seguida pelo autarquia, assente na construção de uma escola inclusiva e 
capaz de promover o acesso à educação de todas as crianças e jovens do concelho. Estas 
medidas passam pelo fornecimento de refeições, lanches e fruta; atribuição gratuita de livros 
de fichas escolares aos alunos abrangidos por Escalão (no caso do Escalão 2, a autarquia 
suporta 50% dos custos); promoção de atividades de apoio à família e concessão de apoios 
pontuais ao Agrupamento de Escolas de Arganil para desenvolvimento de atividades durante 
o ano letivo. 

MUNICÍPIO DE ARGANIL ASSEGURA 
TRANSPORTES GRATUITOS PARA
ESTUDANTES DO CONCELHO

PROJETO ARGANIL+MIGRAÇÃO 
DISPONIBILIZA GUIAS INFORMATIVOS 
PARA MIGRANTES

CAMPANHA #RESPEITOPELAVIDA DA ORDEM DOS MÉDICOS DO CENTRO ESTEVE NA 
FEIRA SEMANAL DE ARGANIL
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No dia 26 de agosto decorreu a primeira sessão de entrega de contentores às famílias de 
Arganil, ao abrigo do projeto PPRUVA – recolha seletiva de resíduos urbanos valorizáveis de 
Arganil.

Em causa esteve a distribuição de dois contentores de 40L para deposição de papel e cartão 
(azul) e para plástico e metal (amarelo), a cada uma das famílias aderentes que residem nos 
locais abrangidos pelo Circuito 1 de recolha porta-a-porta.

Para além da entrega houve ainda espaço para uma breve explicação de como vai ser 
operacionalizado este serviço, quais os horários e frequência da recolha e, quais os cuidados a 
ter com a colocação dos resíduos nos respetivos contentores.

 As próximas sessões de entrega, referentes às restantes rotas e circuitos, serão anunciadas 

em breve, sendo que as famílias aderentes serão contactadas diretamente para o efeito.
Relembra-se que o Projeto PPRUVA consiste num sistema de recolha seletiva porta-a-

porta de resíduos urbanos valorizáveis, na vila de Arganil que, nesta primeira fase, se dirige a 
residentes permanentes, comércio e serviços da vila de Arganil. A recolha é realizada através de 
rotas definidas e otimizadas, com recurso a veículos elétricos em dias previamente definidos. 
Efetiva-se como parceiro a Associação Portuguesa e Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental 
APPACDM – unidade funcional de Arganil, que já colabora atualmente com a autarquia noutros 
projetos ambientais, bem como a ERSUC, entidade responsável por rececionar e valorizar os 
resíduos.

O Município de Arganil aderiu, uma vez mais, ao dia Europeu Sem Carros, que desde 2005 
organiza a ação “Dia Sem Carros”, com o intuito de alertar todos os munícipes para a importância 
das questões ambientais e valorização do espaço público.

Para além desta ação, o Município de Arganil vai também participar pela segunda vez na 
Semana Europeia da Mobilidade com a organização de algumas atividades dirigidas a vários 
públicos e focadas na mobilidade sustentável.

De salientar que campanha Dia Europeu Sem Carros surgiu na sequência de uma diretiva 
europeia relacionada com a qualidade do ar das nossas cidades. Tendo em conta os crescentes 
problemas relacionados com o uso do automóvel, vários países da União Europeia, incluindo 
Portugal, lançaram esta iniciativa pela primeira vez à escala europeia em 22 de Setembro de 2000. 
Em 19 de Abril de 2002, durante a Semana Verde, em Bruxelas, foi lançada a Semana Europeia 
da Mobilidade , a que diversos países aderiram posteriormente e que pretende exercer uma 
influência a longo prazo nas questões da mobilidade e dos transportes urbanos, contribuindo 
para melhorar a saúde e a qualidade de vida dos cidadãos.

O tema para 2020 “Emissões Zero, Mobilidade para todos” pretende dar especial destaque 
à importância de um acesso a transportes zero emissões e à promoção de uma mobilidade 
inclusiva.

A SEMANA EUROPEIA DA MOBILIDADE 2020 incentiva as pessoas e as autoridades locais a 
tomarem medidas que permitam alcançar, a longo prazo, o objetivo de um continente neutro em 
termos de carbono.

PROJETO DE RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA
ENTREGUES PRIMEIROS CONTENTORES ÀS FAMÍLIAS DE ARGANIL

DIA EUROPEU SEM CARROS
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Foram entregues na Biblioteca Municipal Miguel Torga pela mão da Vice-Presidente, Paula 
Dinis, os vales de compras nos valores de 750€, 500€ e 250€, correspondentes a cada um dos 
prémios do sorteio de cupões da iniciativa “Comércio de Cá”, que decorreu durante os meses de 
Julho e Agosto.

A iniciativa surgiu numa aposta deste Município na dinamização do comércio local, amplamente 
afetado pela atual situação de pandemia pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), que visou incentivar 
turistas e residentes a fazer compras no comércio local.

Considerando que todos os cupões efetivos extraídos foram reclamados e a documentação 
necessária confirmada, não houve necessidade de recorrer aos suplentes.

Aos vencedores, o Município endereça os mais sinceros parabéns e, a quem concorreu, para 
além de um agradecimento pela participação, votos da maior sorte para futuros sorteios.

Considerando:
• A Resolução do Conselho de Ministros nº 70-A/2020, de 11 de setembro, que declarou, na 

sequência da situação epidemiológica da COVID-19, a situação de contingência em todo o território 
nacional até às 23:59h do dia 30 de setembro de 2020;

• Que a referida Resolução determinou a adoção de medidas de caráter excecional, 
necessárias ao combate à pandemia, nas quais se incluem determinados limites aos horários dos 
estabelecimentos;

• Que o nº 3 do artigo 10º do Anexo à Resolução confere poderes ao presidente da câmara 
municipal territorialmente competente para, mediante parecer favorável da autoridade local de 
saúde e das forças de segurança, fixar o horário de abertura dos estabelecimentos abrangidos pelo 
nº 1 do referido artigo, ou seja, dos que retomaram a sua atividade ao abrigo das declarações de 
situação de calamidade, de contingência e de alerta e excecionando os estabelecimentos previstos 
nos nºs 2 e 5 do mesmo artigo.

DETERMINO, ao abrigo do nº 3 do artigo 10º do Anexo à Resolução do Conselho de Ministros nº 
70-A/2020, de 11 de setembro, e considerando os pareceres favoráveis emitidos pela autoridade 
local de saúde e das forças de segurança, que os estabelecimentos abrangidos pelo nº 1 do artigo 
10º do Anexo à Resolução do Conselho de Ministros nº 70-A/2020, de 11 de setembro, podem ter 
horário de abertura a partir das 08:00 horas. 

Em tudo o restante, deverão ser cumpridas todas as normas constantes da Resolução do 
Conselho de Ministros nº 70-A/2020, de 11 de setembro, nomeadamente quanto ao horário de 
encerramento dos mencionados estabelecimentos, ou seja, o encerramento deverá ocorrer entre 
as 20:00h e as 23:00 horas.

Clarifica-se, nos termos do nº 2 do Despacho nº 8998-D/2020, de 18 de setembro, conjugado 
com as alíneas c) e d) do nº 1 do artigo 16º da Resolução do Conselho de Ministros nº 70-A/2020, 
de 11 de setembro, que os estabelecimentos similares aos estabelecimentos de restauração, 
designadamente os cafés e pastelarias, podem encerrar até à 01:00 h, não podendo aceitar novas 
admissões a partir das 00:00 h.

O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua assinatura e mantém-se em vigor 
até às 23:59h de 30 de setembro de 2020, renovando-se automaticamente, em caso de renovação 
da situação de contingência e dos respetivos termos que conferem esta competência ao presidente 
da câmara municipal territorialmente competente, sem prejuízo da sua reavaliação sempre que se 
justifique, nomeadamente devido à evolução da situação epidemiológica.

Paços do Município de Arganil, 21 de setembro de 2020.

O Presidente da Câmara Municipal

Luís Paulo Carreira Fonseca da Costa

O Município de Arganil, com a colaboração da empresa Evolução Vertical promoveu, durante 
o mês de agosto, caminhadas gratuitas por alguns dos percursos pedestres mais bonitos do 
concelho. A iniciativa pretendeu dinamizar a rede concelhia deste tipo de trilhos, dando-os a 
conhecer aos munícipes e turistas que visitam Arganil nesta época do ano.

Num total de trinta e três quilómetros, foi possível aos caminheiros desfrutar do património 
natural e cultural da Serra do Açor, conhecendo de perto a fauna e a flora, rotas antigas e vias 

romanas.
Arganil pretende assim afirmar-se enquanto destino turístico de excelência para a prática de 

atividades em perfeita harmonia com a natureza. Os percursos pedestres a par com o suporte de 
observação de aves (birdwatching), instalado a cerca de 900m de altitude, junto à localidade de 
Parrozelos, são algumas das atividades a descobrir no concelho.

JÁ FORAM ENTREGUES AOS VENCEDORES 
OS VALES DE COMPRAS DO SORTEIO 
“COMÉRCIO DE CÁ”

DESPACHO Nº 15/GP/2020
SITUAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

HORÁRIOS DE ESTABELECIMENTOS

VISIT’ARGANIL A CAMINHAR
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OBRAS PELO CONCELHO

LIGAÇÃO CÔJA - 
BARRIL DO ALVA - 
VILA COVA DO ALVA

RETOMADA A 
EMPREITADA DE 
REQUALIFICAÇÃO DA 
ER342, ENTRE 
ARGANIL E CÔJA

A pavimentação da Estrada Municipal 517, 
entre Côja, Barril do Alva e Vila Cova do Alva, está 
em fase de conclusão. Os trabalhos previstos 
nesta empreitada, que engloba um investimento 
camarário de 400 mil euros, vão proporcionar 
mais segurança e comodidade de circulação aos 
utilizadores daquela via.

Os trabalhos de repavimentação do troço, 
execução de valetas em cimento e execução 
de sinalização horizontal vão ter a duração de 
quatro meses e estendem-se entre a Rotunda 
General Humberto Delgado, em Arganil, e a 
ponte nova de Côja.

Esta empreitada foi suspensa em 2019, 
dando lugar à intervenção concluída em 
julho deste ano, destinada à resolução das 
depressões na plataforma da estrada e que 
serviu de preparação para os trabalhos que têm 
agora início.

SUBSTITUIÇÃO E 
EXTENSÃO DE 
CONDUTAS EM 
SECARIAS  

Os trabalhos de substituição e 
extensão de condutas de água, em 
Secarias, decorrem na principal artéria 
da sede de freguesia, Rua António Duarte 
Alves. A intervenção, no valor de cerca 
120 mil euros, vai permitir a melhoria do 
serviço de abastecimento, garantindo que 
a água chega com mais qualidade a casa 
das pessoas. Em causa está a redução das 
perdas de água no sistema de distribuição 
e a diminuição de ocorrência de roturas, 
avarias e falhas.
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BAIRRO DE CÔJA 
REQUALIFICADO

As obras no Bairro de Côja estão 
concluídas. À pavimentação das 
ruas, construção e recuperação 
de passeios e reabilitação da rede 
de drenagem de águas pluviais 
seguiu-se a execução da sinalização 
horizontal. Os moradores usufruem, 
agora, de melhores condições de 
acesso às suas casas e mais conforto 
nas deslocações neste Bairro, seja 
de carro ou a pé. Esta intervenção 
integra uma empreitada de 200 mil 
euros.

RUAS NO CENTRO DE 
ARGANIL CONCLUÍDAS

As ruas Comendador Cruz Pereira, Prof. José 
Lourenço Nogueira, Condessa das Canas e Dona 
Constança da Silveira, no centro da vila de Arganil, 
já contam com as marcações rodoviárias. Está, 
assim, concluída a intervenção que devolveu as 
adequadas e condignas condições de acesso e 
circulação a uma zona com acentuado tráfego 
rodoviário e movimento pedonal. A empreitada, 
de 385 mil euros, contemplou a reparação de 
passeios, pavimentação da via e reforço da 
sinalização horizontal.
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LARGO RIBEIRO DE 
CAMPOS - ARGANIL

No centro da vila de Arganil, estão 
praticamente concluídos os trabalhos de 
recuperação e valorização do Largo Ribeiro de 
Campos, que corresponde à primeira fase da 
empreitada de Requalificação do Espaço Urbano 
Público da Vila de Arganil. Desta intervenção, 
que envolve um investimento camarário de 
360 mil euros, vai resultar um centro histórico 
mais funcional, cómodo e seguro. Os trabalhos 
prosseguem agora na Rua Comendador Lopes 
da Costa, estendendo-se, seguidamente, à Rua 
Jornal de Arganil e à Rua António Galvão.

LARGO DO 
PIÓDÃO E 
POSTO DO 
TURISMO

Prosseguem os trabalhos de 
requalificação do Largo Cónego 
Manuel Fernandes Nogueira e do 
edifício do Posto de Turismo, no 
Piódão. Esta intervenção, no valor 
de cerca de 440 mil euros, prevê 
uma nova reconfiguração do espaço 
público e a melhoria das condições 
de acessibilidade, através da 
instalação de um pavimento mais 
regular.
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MUROS CONCLUÍDOS NA BARALHA E FRAGA DA PENA – BENFEITA
Transitar na EM 518, entre Portelinha e Fraga da Pena, na Benfeita, é agora mais seguro. Com os muros de suporte àquela via concluídos, 

um no sítio da Baralha (110.000€) e outro junto à Fraga da Pena (51.000€), terá agora início a intervenção de pavimentação, restabelecendo 
as normais condições de circulação e segurança. o valor global desta empreitada é de cerca 430 mil euros.

MURO EM CASAL DE S. JOÃO
Os trabalhos de construção do muro de suporte junto à ponte 

da ribeira de Casal de São João, na União das Freguesias de Vila Cova 
do Alva e Anseriz, estão terminados. Esta intervenção envolveu um 
investimento de aproximadamente 30 mil euros.

RUA DR. ANTÓNIO PARENTE DOS SANTOS, 
NO BAIRRO DA BARROSA - ARGANIL

Com a reabilitação da plataforma rodoviária da Rua Dr. António Parente dos Santos, 
os trabalhos de pavimentação no Bairro da Barrosa, em Arganil, ficam concluídos. A 
execução da sinalização horizontal é a próxima e última fase da intervenção que faz parte 
de uma empreitada de 365 mil euros.

RUA DA GÂNDARA – CÔJA MARCAÇÕES RODOVIÁRIAS NO 
CONCELHOEstá em curso a empreitada que prevê a requalificação de três ruas em Côja, englobando 

um investimento de 130 mil euros. As obras tiveram início na Rua da Gândara, estendendo-
se, de seguida, à Rua do Outeiro e à Estrada do Campo de Futebol (Rua da Carriça). Em 
simultâneo, decorrem os trabalhos de reabilitação do sistema de drenagem de águas 
pluviais na Rua da Gândara. Trata-se de uma empreitada de cerca de 28 mil euros.

Com recurso a um investimento de 122 mil euros, foi reforçada a 
sinalização horizontal na rede viária do concelho, através da substituição 
da pintura em passadeiras e a execução de marcas rodoviárias perdidas 
por desgaste. A ligação de S. Martinho da Cortiça a Pombeiro da Beira, via 
Barragem das Fronhas, foi uma das já intervencionadas.

ZONA 
INDUSTRIAL 
DA RELVINHA – 
POLO ESTE

Prosseguem os trabalhos de 
requalificação do Polo Industrial 
da Relvinha Este. Em curso desde 
janeiro, a empreitada prevê a 
reabilitação e modernização da 
rede viária e das infraestruturas 
existentes, num investimento 
de 800 mil euros, financiado 
pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional 
(FEDER).
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Caro(a) Amigo(a),

O Presidente da Câmara e vereadores do PSD, primeiro, e a 
maioria dos membros da bancada do PSD da Assembleia Municipal, 
depois, negaram a medalha de ouro do concelho a um ilustre cidadão 
do nosso Município, simultaneamente Capitão de Abril e homem de 
inegáveis atributos cívicos, elevadas qualidades morais e excecionais 
qualidades e virtudes militares.

A cegueira política e o afunilamento ideológico do PSD de 
Arganil posiciona localmente este importante partido da democracia 
portuguesa na extrema direita do nosso espectro político.

A recusa em retirar o nome de um fascista com responsabilidades 
no assassinato de Humberto Delgado de uma rua em Côja, a decisão 
de interromper as comemorações do 25 de Abril e a recusa em 
outorgar a medalha de ouro do concelho de Arganil a um Capitão de 
Abril são bem demonstrativas do posicionamento político  do PSD de 
Arganil e do seguidismo, falta de pensamento crítico e caciquismo 
político de muitos dos seus representantes.

Refere o n.º 1 do Artigo 2.º do Título XVI do “Código de Posturas 
e Regulamentos Municipais”, relativo à concessão de medalhas, que 
a Medalha do Concelho de Arganil poderá ser atribuída a indivíduos 
ou entidades que pela grandeza dos seus empreendimentos, em 
qualquer Ramo da atividade humana, tenham contribuído para o 
progresso e bom nome do concelho.

O Partido Socialista apresentou o nome de um insigne munícipe 
do concelho de Arganil, que se enquadra superiormente no âmbito 
da atribuição da Medalha de Ouro, com um percurso de vida notável 
e altamente reconhecido, conforme as condecorações que recebeu 
ao longo da sua vida bem testemunham:

1. Medalha Militar da Cruz de Guerra, que tem como fim 
premiar atos e feitos de bravura praticados em campanha - outorgada 
pelo Presidente da República;

2. Medalha de Mérito Militar, que tem como fim galardoar 
militares que revelem excecionais qualidades e virtudes militares, 
pelas quais devem ser especialmente apontados ao respeito e à 
consideração pública - outorgada pelo Presidente da República;

3. Ordem Militar de Avis, destinada a premiar altos serviços 
militares, sendo exclusivamente reservada a oficiais das Forças 
Armadas e da Guarda Nacional Republicana - outorgada pelo 
Presidente da República. São condições gerais necessárias, no seu 
conjunto, para atribuição de qualquer grau da Ordem Militar de Avis 
as seguintes:

a. Ter prestado, pelo menos, sete anos de serviço a contar da 
data da graduação ou promoção a oficial;

b. Ter no decurso da carreira militar revelado elevados 
atributos morais e profissionais, manifestados através de uma 
irrepreensível conduta, reconhecidas qualidades cívicas e virtudes 
militares;

c. Ter prestado serviços altamente meritórios, 
reconhecidamente relevantes e distintos e que tenham contribuído 
para o prestígio militar das Forças Armadas ou da Guarda Nacional 
Republicana, com especial relevância para os serviços prestados em 
campanha ou com risco de vida.

4. Medalha Militar de Comportamento Exemplar, que tem 
como fim distinguir os militares que servem ao longo da sua carreira 
com exemplar conduta moral e disciplinar e comprovado espírito de 
lealdade - outorgada pelo Presidente da República. 

5. Medalha de D. Afonso Henriques – Patrono do Exército, 
que tem como fim galardoar os militares e civis, nacionais ou 
estrangeiros, que, no âmbito técnico-profissional, revelem elevada 
competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades 
pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio 
e cumprimento da missão do Exército Português - outorgada pelo 
Chefe do Estado-Maior do Exército. 

6. Medalha da Campanha de Angola 1961/1963
7. Medalha da Campanha de São Tomé 1965/1967
8. Medalha da Campanha da Guiné 1970/1972
9. Medalha da Campanha de Moçambique 1974/1975
A Medalha de Ouro do Concelho de Arganil teria sido um 

merecido tributo de agradecimento e elevado reconhecimento a este 
cidadão e militar exemplar, ao Capitão de Abril, a quem se deveu, no 
seio dos militares da Revolução, o “Dia inicial inteiro e limpo/ Onde 
emergimos da noite e do silêncio / E livres habitamos a substância do 
tempo” (Sophia de Mello Breyner).

Um percurso de vida condecorado 4 vezes pelo Presidente da 
República e uma vez pelo Chefe de Estado Maior do Exército, deveria 
igualmente ser reconhecido ao mais alto nível pelo seu concelho. 
Seria uma distinção que, mais do que honrar o visado, honraria 
profundamente o nosso concelho. 

A tacanhez e compartimentação ideológica do Presidente de 
Câmara, dos vereadores do PSD e da maioria dos seus eleitos na 
Assembleia Municipal assim não o considerou. O Partido Socialista 
manifesta a sua repulsa por uma decisão política indigna e indecente 
a alguém merecedor da mais elevada estima, consideração e 
reconhecimento por uma vida dedicada superiormente à Nação e à 
Liberdade. 

Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara Muncipal de 

Arganil
Rui Miguel Silva
Fernando Vale 
Tyoga Macdonald

OPOSIÇÃO -  BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

DESTRUÍDOS 96 NINHOS DE VESPA ASIÁTICA EM 
2020 NO CONCELHO DE ARGANIL 

No próximo dia 3 de Outubro, pelas 17 horas, terá lugar na Capela de 
S. Pedro a apresentação do livro “As Informações Paroquiais de 1721: 
Contributos para a História do Concelho de Arganil” da autoria de Carlos Dinis 
Cosme.

Carlos Dinis Cosme, natural de Pomares, ao apresentar este trabalho, que 
resulta da transcrição dos manuscritos das Informações Paroquiais de 1721, 
vem contribuir para o enriquecimento do acervo documental sobre a história 
do Concelho de Arganil.

As Paróquias do Concelho de Arganil, cujos relatórios dão corpo a estas 
Informações Paroquiais de 1721 são: Arganil, Anceriz, Benfeita, Celavisa, 
Cepos, Cerdeira, Coja, Folques, Piódão, Pomares, Pombeiro, São Martinho da 
Cortiça, Sarzedo, Secarias, Teixeira e Vila Cova do Alva.

A apresentação deste livro culminará com um momento musical com 
Miguel Neves ao piano e Carla Bernardino na voz.

Este evento decorre respeitando todas as normas da DGS na prevenção 
da transmissão da COVID19 pelo que, o número de lugares é limitado e a 
sua reserva, através do número 235 200 135 está sujeita a confirmação pelos 
serviços.

Informa-se a todos os interessados que o livro “As Informações Paroquiais 
de 1721: Contributos para a História do Concelho de Arganil” estará disponível 
para venda na Biblioteca Municipal Miguel Torga – Arganil.

Encontram-se a decorrer desde 1 de setembro, as inscrições para a Escola de Natação de Arganil referentes à 
época de 2020/21, que arranca no dia 16 de Setembro.

O compromisso da Câmara Municipal de Arganil nesta nova época desportiva passa por dar cumprimento a 
todos requisitos e práticas de higiene e segurança definidos pela Direção Geral de Saúde para utilização de piscinas, 
respeitando o Selo de Qualidade Portugal a Nadar Seguro, atribuído pela Federação Portuguesa de Natação.

Para a nova época desportiva vão ser disponibilizados mais alguns serviços, devidamente ajustados à realidade em 
que vivemos, sendo este alargamento um processo gradual, de acordo com as orientações da DGS.

Ficam assim disponíveis os serviços AMA2, Pré-aperfeiçoamento, Aperfeiçoamento 1 e 2, Competição, Natação 
Adultos, Hidroginástica, Hidroginástica Sénior e AquaGym.

Nos primeiros oito meses de 2020 foram destruídos no concelho de Arganil 96 ninhos de vespa asiática (velutina), 
menos de metade dos ninhos desativados no mesmo período do ano passado. A redução significativa da quantidade 
de ninhos existentes no concelho confirma a eficácia do esforço realizado pela autarquia no controlo e prevenção desta 
espécie invasora, materializado, nomeadamente, através da instalação de 400 armadilhas distribuídas criteriosamente 
pelo concelho durante o mês de março. Resultou desta ação, bem como da colaboração das Equipas de Intervenção 
Permanente (EIP) das Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Arganil e Côja, que passaram a 
colaborar com o Município de Arganil na função de destruição dos ninhos e colónias de vespa velutina no início do 
ano, o aumento da eficiência e rapidez na resolução de cada ocorrência, possibilitando a redução do tempo médio de 
resposta para 4 dias.

O objetivo da Câmara Municipal passa por dar continuidade ao profícuo trabalho de controlo e prevenção da 
proliferação desta espécie levado a cabo com as corporações dos bombeiros do concelho, fazendo com que o número 
de ninhos existentes no concelho continue a diminuir. 

Os principais efeitos da presença da vespa-asiática manifestam-se na apicultura, por se tratar de uma espécie 
carnívora e predadora das abelhas. Para a saúde pública, por outro lado, não é mais agressivas do que a espécie 
europeia. No caso de sentirem os ninhos ameaçados, reagem de modo bastante agressivo, incluindo perseguições até 
algumas centenas de metros.
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