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MINISTRO DO AMBIENTE INAUGURA NOVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA DE ARGANIL

Fonte: AdCL

O início do funcionamento da Estação de Tratamento de Água
(ETA) de Alagoa/Feijoal foi assinalado no dia 10 de novembro
com uma cerimónia presidida pelo Ministro do Ambiente e da
Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e pelo presidente
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa.
Este novo sistema de abastecimento de água de Arganil
representa um investimento de 4 milhões de euros da Águas
do Centro Litoral (AdCL) e tem como missão garantir água
com mais qualidade e regularidade a cerca de 60% dos
consumidores do concelho, nomeadamente às populações de
Arganil, Pombeiro da Beira, Secarias, Sarzedo e São Martinho da
Cortiça. Abrangendo também localidades dos concelhos de Góis
e Penacova, o equipamento agora reabilitado tem capacidade
para fornecer, no horizonte de projeto, um volume de 2.514 m3/
dia e prepara-se para beneficiar, no ano horizonte (30 anos),
10.250 habitantes.
A intervenção agora concluída compreendeu duas
empreitadas distintas. Por um lado, a renovação de dois
subsistemas de abastecimento existentes em Arganil, o Sistema
de Abastecimento de Alagoa e o Sistema de Abastecimento de
Feijoal, que foram unidos em apenas um; por outro, a construção
de uma nova captação. As obras incluíram, ainda, a reabilitação
da captação existente e da ETA de Alagoa e reservatórios, tal
como a desativação da captação e da ETA do Feijoal.

Este investimento “considera uma nova captação, uma nova
estação de tratamento de água, um novo centro de operações,
um novo reservatório com 1000 m3 em Arganil, bem como a
reabilitação do reservatório de Feijoal e a execução de novas
condutas adutoras para Arganil, Secarias, Sarzedo e Feijoal”,
explicou Luís Paulo Costa, admitindo ser “motivo de enorme
felicidade e regozijo” a concretização desta infraestrutura.

importância de uma boa gestão dos equipamentos inaugurados
e fazer votos de que, “nos próximos verões, Arganil tenha água
com qualidade, com quantidade e com pressão nas torneiras,
que é um desejo básico, mas um desejo muito merecido por
parte de cada um e de cada uma de nós”.
Até ao final de 2021 serão investidos, pela Câmara Municipal
e pelo sistema multimunicipal da Águas do Centro Litoral, mais
de 12 milhões de euros na reabilitação e ampliação dos sistemas
de saneamento e abastecimento de água e na melhoria da gestão
de resíduos sólidos; com o objetivo muito claro de aumentar a
qualidade do serviço prestado às populações.
“Em tempo algum o concelho de Arganil beneficiou de um
ciclo de investimento tão significativo nesta área”, apontou Luís
Paulo Costa, evidenciando a necessidade de “concretizar mais e
avultados investimentos neste setor”.
A sessão de arranque do novo sistema de abastecimento ficou
marcada por vários momentos, entre eles o descerramento da
placa inaugurativa, a visita à captação e à estação de tratamento
e as intervenções do Ministro do Ambiente e da Ação Climática,
do presidente da Câmara Municipal de Arganil, do Presidente do
Conselho de Administração da AdCl, Alexandre Oliveira Tavares,
e do administrador executivo da Águas de Portugal.

“Um dia de grande satisfação” também para o Ministro
da Ambiente, que aproveitou a ocasião para sublinhar a

APELOS AO MINISTRO SOBRE:
BARRAGEM NO RIO ALVA E GALERIA HIDRÁULICA EM ARGANIL
Luís Paulo Costa aproveitou a presença de João Pedro Matos Fernandes em Arganil para fazer eco da preocupação dos arganilenses em relação à construção da barragem em pleno rio Alva, no
lugar de Vale das Botas, entre Secarias e Côja, e o estado de conservação da galeria construída sob a ribeira de Amandos, na avenida principal da vila.
“Senhor Ministro, não permita que o contrato de concessão para a construção da barragem seja celebrado entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e o promotor, a empresa Explikot”, apelou
o presidente da Câmara, sublinhando as consequências nefastas que o projeto acarreta para o território, “não só em termos ambientais como sociais, económicos e turísticos”. Luís Paulo Costa revelou
que o Município recebeu recentemente a confirmação da APA que não foi emitida até ao momento qualquer licença que permita a captação de água para a produção de energia e a implantação
de infraestruturas hidráulicas naquele local, mas admite que, apresar de ser uma notícia que o satisfaz não deixa a autarquia totalmente descansada, “já que a Declaração de Impacte Ambiental se
encontra válida até março de 2021”.
Sobre a galeria subterrânea da Ribeira de Amandos, que acompanha toda a avenida central da vila de Arganil, numa extensão de 800 metros, o líder do executivo camarário alertou para as graves
fragilidades de que padece, “carecendo de uma intervenção urgente, sob pena de ali poder acontecer algum incidente indesejável”. Luís Paulo Costa apelou ao Ministro do Ambiente para que interceda
junto da APA, entidade responsável por aquela obra de arte, no sentido de avançar com a tão necessária e urgente reabilitação.

Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil

João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática
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EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Caro(a) Munícipe,
As últimas semanas ficaram marcadas pelo aumento significativo do número de infetados por Covid-19
no nosso concelho. Voltamos a viver momentos de sobressalto, receio e incerteza, que exigem de todos,
sem exceção, cautela, recato e um grande sentido de responsabilidade individual. Nesta missão de travar
o contágio do vírus, a autarquia reforça o apoio aos cidadãos em circunstâncias de maior vulnerabilidade,
nomeadamente aos que se encontram em situação de isolamento e sem resposta social. Fazemos chegar
bens de primeira necessidade a casa; apoiamos a vacinação contra a gripe sazonal na população mais
idosa; reforçámos a desinfeção dos contentores de resíduos sólidos e providenciámos a instalação de
salas de espera provisórias junto ao Centro de Saúde de Arganil. É tempo de redobrar cuidados e ajustar
comportamentos, tendo sempre presente que pequenos gestos fazem a diferença para evitar a propagação
do vírus: use máscara, higienize as mãos e mantenha o distanciamento físico.
Mas as últimas semanas foram também feitas de grandes notícias para o Concelho de Arganil e para
os arganilenses. Destaque para a inauguração da Captação e Estação de Tratamento de Água de Alagoa/
Feijoal, em Arganil, que contou com a presença do Ministro do Ambiente e o presidente da Águas do Centro
Litoral, entidade responsável por este investimento de 4 milhões de euros. Esta é uma obra de grande
relevância e grande impacto na vida dos nossos cidadãos, já que vai permitir levar água com mais qualidade
e em quantidade suficiente a cerca de 60% da população concelhia.
Ainda na área do ambiente, foi com um grande sentimento de orgulho que vimos o projeto de recolha de
resíduos porta-a-porta ser reconhecido com o primeiro prémio do Planetiers World Gathering, a grandiosa
cimeira internacional dedicada à sustentabilidade do planeta. Estamos certos de que esta distinção vai
impulsionar a visibilidade e o crescimento deste galardoado projeto, que começou a ser implementado em
Arganil há cerca de oito meses.
Mantendo o habitual olhar atento pelos projetos e investimentos que colocamos em marcha, fazemos o
habitual roteiro pelas obras já terminadas e em curso por todo o território, com destaque para a reabilitação
de vias municipais e revitalização urbana, para a ampliação e requalificação da Zona Industrial da Relvinha
e para a construção da ETAR em Sanguinheda, São Martinho da Cortiça, e do subsistema em Casal de São
José, em Arganil. São expressivos e muito aguardados investimentos que permitem melhorar a qualidade
de vida de todos os nossos munícipes.
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CICLO DE PRESIDÊNCIAS PARTICIPATIVAS PROSSEGUE NO SARZEDO

Liderado por Luís Paulo Costa, o executivo da Câmara Municipal de Arganil visitou no dia 3 de
novembro a freguesia de Sarzedo, dando continuidade ao ciclo de jornadas de trabalho que têm
vindo a ser promovidas em todo o concelho desde o início do ano.
No terreno, a comitiva visitou as obras em curso e as já concluídas e definiu novos investimentos
para o território, com base nas pretensões da população e nas prioridades estabelecidas em
articulação com a junta de freguesia.
A jornada de trabalho, realizada sob o acompanhamento do presidente e do secretário da
junta, Idílio Correia e Abel Dinis, respetivamente, incluiu a passagem pela Rua da Escola, Rua da
Lameira, estrada de acesso à Quinta do Ribeiro e do Peguinho, recentemente pavimentadas e alvo
de marcações rodoviárias, no âmbito de empreitadas levadas a cabo pela autarquia e pela Águas
do Centro Litoral (AdCL).
A respeito da segurança viária e da melhoria das condições de circulação, esteve sob o olhar
atento do executivo a intervenção de requalificação da estrada que liga Sarzedo a Arganil. Deu
conta Luís Paulo Costa que a autarquia vai proceder à instalação de semáforos adicionais ao longo
daquela via, respondendo à preocupação dos moradores relativamente ao desrespeito pelas
pelos limites de velocidade que ali se verifica de forma recorrente. As obras em curso preveem,
ainda, trabalhos de pavimentação, melhoramentos ao nível da drenagem de águas pluviais e
remodelação de passeios.
O périplo pela freguesia incluiu uma visita e acompanhamento das intervenções a decorrer
Zona Industrial da Relvinha, que incluem a requalificação e a modernização da rede viária e das
infraestruturas existentes, na zona este, e a ampliação da zona oeste. Este investimento de 5,5
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milhões de euros estará totalmente concretizado dentro de um ano, oferecendo mais e melhores
condições de atividade às empresas ali instaladas e abrindo as portas do concelho a novos
investimentos, com a criação de 23 novos lotes.
Sob as atenções da comitiva camarária esteve também o Açude do Sarzedo, alvo de
intervenção de reabilitação, no âmbito do protocolo celebrado entre o Município de Arganil e a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Entre os assuntos debatidos pelos executivos das duas
autarquias, atendendo ao impacto positivo que terá na freguesia e no território concelhio, esteve
a Estação de Tratamento da Alagoa/Feijoal, que vai ser inaugurada pelo Ministro do Ambiente no
próximo dia 11 de novembro.
“À parte das obras de grande expressão que estão em curso, tomámos nota de um conjunto de
melhoramentos que precisam de ser realizados a curto prazo nesta freguesia, nomeadamente no
que diz respeito à rede de águas pluviais, abastecimento e saneamento, beneficiação de acessos e
reabilitação de infraestruturas, como é o caso do pavilhão e a zona de lazer ”, apontou Luís Paulo
Costa. É pretensão da autarquia continuar a apoiar a junta de freguesia na realização destas obras,
“quer diretamente, quer mediante a celebração de contratos programa”.
O ciclo de presidências participativas integra a política de proximidade que o executivo
camarário se tem empenhado em promover com as juntas e uniões de freguesia, elementos
imprescindíveis na concretização do plano de ação que definido para o território.
Relembre-se que foram já realizadas jornadas de trabalho nas freguesias de Piódão, Pomares,
Cepos e Teixeira, São Martinho da Cortiça e Celavisa.
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MUNICÍPIO DE ARGANIL APOIA VACINAÇÃO REFORÇO DA LIMPEZA E
CONTRA A GRIPE
DESINFEÇÃO DE CONTENTORES

O Município de Arganil celebrou novo protocolo com a Associação Dignitude que, no âmbito
da “Emergência abem: COVID-19”, integra o programa “Vacinação SNS Local”. O protocolo
vai possibilitar que os utentes maiores de 65 anos sejam vacinados gratuitamente numa das
farmácias do concelho. O Município de Arganil estima com esta medida beneficiar 1.000 seniores,
assegurando, em regime de complementaridade com a Associação Dignitude, 90% das despesas
de administração. Fica ainda a garantia de que estas são administradas exatamente nas mesmas
condições de conforto e segurança em que tal é feito nos centros de saúde, unidades locais de
saúde ou unidades de saúde familiar.

Integrado no plano de limpeza e desinfeção de contentores de resíduos sólidos urbanos, e
tendo como objetivo mitigar a propagação do novo coronavírus, o Município de Arganil encontrase a efetuar trabalhos de higienização e desinfeção de contentores no concelho. Estes trabalhos
consistem na limpeza e lavagem hermética interior e exterior dos contentores. Para a autarquia
esta assume-se uma operação essencial, na qual também o cidadão tem um papel importante,
sobretudo no que diz respeito: ao acondicionamento dos resíduos, através da utilização de sacos
estanques; à correta deposição dos resíduos nos respetivos contentores, não deixando qualquer
tipo de resíduo no exterior dos contentores e ecopontos; à deposição de máscaras e luvas usadas
no lixo comum e nunca no ecoponto ou para o chão.

INSTALAÇÃO DE SALA DE ESPERA
PROVISÓRIA NO CENTRO DE SAÚDE DE
ARGANIL
A autarquia instalou duas salas de espera provisórias para acolher os utentes que aguardam
acesso à Unidade de Cuidados de Saúde e ao Serviço de Urgência Básica de Arganil, acedendo
prontamente ao pedido de colaboração formulado pelo ACeS PIN e pelo Centro de Saúde. Com
a disponibilização destes equipamentos climatizados, o Município de Arganil vem dar resposta à
redução da capacidade da sala de espera daqueles serviços, adotada por motivos de segurança
relacionados com a pandemia de Covid-19. O objetivo passa por proporcionar as condignas
condições de conforto e bem-estar aos munícipes em circunstâncias excecionais, que requerem
atenções e cuidados redobrados.
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OBRAS PELO CONCELHO
CONSTRUÇÃO DE ETAR EM SANGUINHEDA E SUBSISTEMA EM CASAL DE S. JOSÉ
TEM INÍCIO EM NOVEMBRO

A Câmara Municipal de Arganil vai avançar neste mês de novembro com a construção da
Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) em Sanguinheda, na freguesia de S. Martinho
da Cortiça, e do subsistema de Casal de S. José, na freguesia de Arganil.
O contrato da empreitada, que envolve um investimento superior a 425 mil euros e tem um
prazo de execução de 180 dias (cerca de 6 meses), foi assinado no passado dia 14 de outubro por
Luís Paulo Costa, presidente da autarquia, e António Sousa, representante da empresa responsável
pelas duas intervenções, a Socorpena – Construções e Obras Públicas, Lda..
O líder do executivo camarário revelou-se satisfeito com o início das duas intervenções, que se
destinam a aumentar a qualidade dos serviços de saneamento prestado à população. Aproveitou,
ainda, a ocasião para justificar o atraso registado no processo. “Fizemos vários exercícios ao
longo do tempo e testámos várias geometrias até chegamos, finalmente, a esta solução de juntar
numa só empreitada a ETAR de Sanguinheda e o Sistema de Casal de S. José, o que tornou o
processo interessante do ponto de vista do mercado”, referiu Luís Paulo Costa, adiantando que as
intervenções integraram, anteriormente, concursos que não obtiveram qualquer proposta.
A intervenção prevista em Sanguinheda inclui a construção da ETAR e da estação elevatória
compacta, através da qual serão elevadas e encaminhadas as águas residuais. Este equipamento,
dotado de avançada tecnologia, vai aumentar o nível de tratamento dos esgotos em condições
ambientalmente seguras. A infraestrutura está dimensionada para uma população de 200

habitantes, no horizonte temporal de 40 anos. Em virtude da ampliação da rede, a futura ETAR de
Sanguinheda vai servir também a população da localidade de Catraia dos Poços.
Já a localidade de Casal de S. José, que se encontra infraestruturado com rede de drenagem
que encaminha todas as águas residuais até duas fossas séticas, vai beneficiar de uma solução
que permite a otimização e uma gestão mais eficiente da capacidade instalada. Esta solução
passa pela instalação do sistema de coleta e transporte de águas residuais (sistemas gravíticos e
sistemas elevatórios), de forma a encaminhá-las para o sistema de Alagoa, suprimindo, assim, as
duas fossas séticas existentes naquela localidade. A população a servir totalizará 150 habitantes
no horizonte temporal do projeto (de 30 anos).
Na sessão de assinatura do contrato da empreitada, decorrida no Centro Empresarial e
Tecnológico de Arganil, Luís Paulo Costa contou ao seu lado com os presidentes de junta de S.
Martinho da Cortiça e de Arganil, António José Dias e João Travassos, respetivamente. Tratando-se
de “obras revindicadas há largos anos” e “muito necessárias no território”, os autarcas partilharam
da satisfação do presidente da Câmara em ver avançar uma empreitada com significativas
vantagens quer para qualidade dos serviços de saneamento prestado à população, quer para
a melhoraria do efluente libertado para o meio hídrico, contribuindo para a preservação do
ambiente.

LUÍS PAULO COSTA ACOMPANHA TRABALHOS DE AMPLIAÇÃO DA ZONA
INDUSTRIAL DA RELVINHA

Atento à evolução das obras a decorrer no concelho, Luís Paulo Costa,
líder da autarquia, realizou uma visita à intervenção de ampliação da Zona
Industrial da Relvinha, localizada na freguesia de Sarzedo. No terreno, o
autarca teve oportunidade de acompanhar os trabalhos que estão em
curso desde o dia 28 de setembro e avaliar a evolução desta empreitada
que tem um prazo de execução de 12 meses e um valor de investimento
superior a 3,7 milhões de euros, comparticipado por fundos europeus.
A futura área de localização empresarial da Relvinha vai contar com 23
lotes para instalação de empresas, com áreas a variar entre os 6.515 m2 e
os 37.409 m2, num total de aproximadamente 240.000 metros quadrados.
“Estamos a preparar terreno para captar mais investimento e criar
postos de trabalhos que permitam a fixação de quadros qualificados e
especializados no nosso concelho”, anuncia o presidente da autarquia,
destacando o impacto positivo que o investimento terá no futuro do
concelho.
“Trabalhámos muito nos últimos anos para ver concretizado este
projeto, acreditando que estamos a seguir o caminho certo para reforçar
a competitividade, promover o desenvolvimento do território e criar
mais e melhores condições para atrair e fixar pessoas no concelho,
nomeadamente a população arganilense mais jovem”.
Além dos 3,7 milhões de euros investidos na ampliação da Zona
Industrial da Relvinha, dos quais 1,1 milhões de euros dizem respeito
à aquisição de terrenos, há uma área muito significativa de 226 mil
metros quadrados afeta unicamente à faixa de proteção, que se reflete
num esforço financeiro de 500 mil euros assumido exclusivamente pelo
orçamento municipal.
BOLETIM MUNICIPAL
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ZONA DE LAZER DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA
Está em curso desde a última semana de outubro a construção da futura zona de lazer de São Martinho da
Cortiça. No local, estão à vista os trabalhos de preparação do terreno onde vai ser instalada a piscina exterior e
respetivas infraestruturas de apoio, o bar, a esplanada e uma ampla zona relvada. Prevê-se a conclusão desta
intervenção de 430 mil euros antes do verão de 2021.

TROÇO ARGANIL-SARZEDO

BAIRRO DA BARROSA

Estão à vista os progressos na estrada entre Arganil e Sarzedo.
Concluída a fresagem do pavimento, os trabalhos destinam-se
agora à melhoria da rede de águas pluviais e à remodelação dos
passeios, seguindo-se a pavimentação, a execução da sinalização
horizontal, incluindo a pintura de passadeiras, e a instalação de
semáforos. A intervenção está incluída numa empreitada de 300
mil euros.

As obras no Bairro da Barrosa e na Rua Dr. António José
Parente dos Santos estão concluídas. Depois de pavimentadas as
ruas e assegurado o adequado escoamento das águas, através
da reabilitação da rede de drenagem pluvial, foram executadas as
marcações rodoviárias. Os moradores usufruem, agora, de melhores
condições de acesso às suas casas e mais conforto nas deslocações,
seja a pé ou de carro, neste que é um dos maiores Bairros da vila. A
intervenção integrou uma empreitada de 365 mil euros mil euros.

ZONA INDUSTRIAL DA
RELVINHA – ESTE
Está em fase de conclusão a requalificação
do Polo Industrial da Relvinha Este. Totalizando
um investimento de cerca de 800 mil euros,
comparticipado por fundos europeus, esta
intervenção compreende a pavimentação de
troços e arruamentos, novas infraestruturas de
água, o reforço da sinalização vertical e horizontal,
a criação de passeios e lugares de estacionamento
e a beneficiação da rede de iluminação.
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LIGAÇÃO CÔJA - BARRIL DO ALVA VILA COVA DO ALVA

A reabilitação do troço que liga Côja, Barril do Alva e Vila Cova do Alva está
agora concluída. A pintura das marcas rodoviárias constitui a última fase desta
intervenção que ascende aos 400 mil euros e que beneficiou cerca de 7 km de
estrada. Além da execução da sinalização horizontal, a intervenção contemplou a
pavimentação da via e a construção e reabilitação da rede de drenagem de águas
pluviais.

MURO EM VALE DIOGO –
POMBEIRO DA BEIRA
Está concluída a construção do muro de suporte na
EM 523, em Vale Diogo, na freguesia de Pombeiro da
Beira. Esta intervenção representa um investimento
municipal de aproximadamente 25 mil euros e tem
como finalidade evitar possíveis deslizamentos de
terras naquele local e reforçar a segurança da via.
Este muro de gabião tem 5 metros de altura e 31
metros de extensão.

SINALÉTICA HORIZONTAL NOS
BAIRROS DO SOBREIRAL E DA
GÂNDARA – ARGANIL

BOLETIM MUNICIPAL

Circular no Bairro do Sobreiral é agora mais seguro e cómodo. Além de reforçada
a sinalização horizontal, foram adicionadas duas novas passadeiras junto junto à EB
2,3 de Arganil, garantindo maior segurança no atravessamento pedonal dos alunos e
profissionais daquele estabelecimento de ensino. Paralelemente, foram executadas
as marcações rodoviárias no Bairro da Gândara, também no âmbito da empreitada de
sinalização horizontal em arruamentos e vias do concelho de Arganil, no valor de 122
mil euros.
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LARGO RIBEIRO DE CAMPOS

REQUALIFICAÇÃO
DO ESPAÇO
PÚBLICO DE
ARGANIL
Em curso desde março deste ano,
a empreitada de requalificação do
espaço público de Arganil prossegue
simultaneamente em quatro zonas
distintas da vila. Enquanto no
Largo Ribeiro de Campos e na Rua
Comendador Lopes da Costa os
trabalhos estão em fase de conclusão,
na Rua António Galvão e Bairro do
Prazo prevê-se que a intervenção
esteja terminada em meados de
dezembro. Quanto à Rua Jornal de
Arganil, a reabilitação teve início no
início do mês de novembro, estando
terminada previsivelmente na terceira
semana de dezembro. Este projeto,
cujo valor ascendo aos 360 mil
euros, tem como finalidade oferecer
a moradores, demais munícipes e
visitantes maior facilidade, segurança
e conforto na sua deslocação pelo
coração da vila.

RUA ANTÓNIO GALVÃO

REABILITAÇÃO DE ESPAÇO JUNTO À
ETAR DA RELVINHA
Foram executados pelos serviços municipais trabalhos de desmatização
e limpeza junto à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da Zona
Industrial da Relvinha, no Sarzedo, tendo em vista a valorização daquela
infraestrutura recentemente construída.
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RUA COMENDADOR LOPES DA COSTA

MUSEU E POSTO DE TURISMO DO
PIÓDÃO
Estão em andamento os trabalhos de reabilitação e modernização do principal
espaço de acolhimento e informação do Piódão. A intervenção no edifício do
Posto de Turismo, que acolhe também o Núcleo Museológico, está incluída
numa empreitada de 440 mil euros, da qual fazem também parte as obras de
requalificação do Largo Cónego Manuel Fernandes Nogueira, a sala de visitas
daquela Aldeia Histórica.

BOLETIM MUNICIPAL

PAVIMENTAÇÃO DA ER 342
(ARGANIL-CÔJA)
Prosseguem os melhoramentos na estrada que faz ligação entre Arganil
e Côja, os dois maiores centros populacionais do concelho. A empreitada, da
responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, estende-se entre a rotunda
General Humberto Delgado, em Arganil, e a ponte nova de Côja e prevê a
pavimentação do troço, a execução de valetas em cimento e a instalação da
sinalização horizontal. Tendo arrancado em meados de setembro, a intervenção
estará concluída, previsivelmente, na segunda semana de janeiro.

REPARAÇÃO DE CAMINHOS
FLORESTAIS EM SÃO MARTINHO DA
CORTIÇA

Os trabalhos de prevenção e defesa da floresta contra incêndios vão estenderse progressivamente a todo o concelho. Estas intervenções de manutenção da
rede viária florestal, realizadas no âmbito do Plano Municipal da Floresta Contra
Incêndios (PMDFCI), têm como objetivo reduzir os fatores que favorecem a
ocorrência e propagação de fogos florestais e promover uma eficiente gestão
florestal na área geográfica do concelho.

REABILITAÇÃO DA ESTRADA DO
CAMPO DE FUTEBOL (RUA DA
CARRIÇA) – CÔJA
Uma vez concluída a pavimentação, estão praticamente repostas as adequadas
condições de circulação e segurança na Estrada do Campo de Futebol (Rua da
Carriça), em Côja. A próxima e última última fase diz respeito às marcações
rodoviárias, previstas para breve. Os melhoramentos em curso estão incluídos
numa empreitada de 132 mil euros, que contempla, ainda, a reabilitação das ruas
da Gândara e do Outeiro, também na vila de Côja.

COLOCAÇÃO DE PARAGENS DE AUTOCARRO EM SARCINA E CELAVISA
Dois novos abrigos de passageiros foram instalados em Sarcina, freguesia de Arganil, e Celavisa, dotando as paragens de autocarro das adequadas
condições de conforto e segurança. Estes abrigos, equipado com bancos, foram instalados a pensar sobretudo na comodidade dos jovens alunos que
se deslocam diariamente de autocarro para Arganil.
BOLETIM MUNICIPAL
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CONTRATOS-PROGRAMA COM JUNTAS
E UNIÕES DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA COVA DO ALVA E ANCERIZ
LARGO CAPITÃO ANTÓNIO ALVES DA CRUZ
O largo Capitão António Alves Cruz, ponto de encontro da população de
Vila Cova do Alva, está agora ainda mais aprazível, com os trabalhos de limpeza
realizados pela União das Freguesias. Estes e outros melhoramentos foram
concretizados no âmbito de um contrato programa celebrado com a autarquia
no valor de 8.634,20€.

REPARAÇÃO DE GRADEAMENTOS DESTRUÍDOS PELOS INCÊNDIOS DE 2017
Os gradeamentos afetados pelas chamas em outubro de 2017 foram repostos em Vila Cova do Alva, sede de freguesias, e nas localidades de Casal de São João, Vinhó
e Anceriz. Esta reparação foi concretizada com base numa verba de 10.000,00€ transferida pelo Município de Arganil para aquela União de Freguesias.

VILA COVA DE ALVA

ANCERIZ

JUNTA DE FREGUESIA DE PIÓDÃO

REABILITAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE PIÓDÃO
Mediante a celebração de um contrato programa no valor de aproximadamente 40 mil euros, a Junta
de Freguesia de Piódão reabilitou o edifício da Escola Básica do 1.º Ciclo, destruído pelas chamas em 2005.
Aquela Aldeia Histórica e os seus habitantes dispõe agora de um espaço multifuncional e aprazível, com
uma vista privilegiada sobre o casario de xisto.
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ARGANIL VENCE PRÉMIO INTERNACIONAL COM PROJETO DE RECOLHA DE
RESÍDUOS PORTA-A-PORTA

O Sistema de Recolha Seletiva Porta-a-Porta de Resíduos Urbanos Valorizáveis em Arganil –

autarquia na implementação do projeto. Esta distinção, que resulta da candidatura apresentada

PPRUVA foi um dos grandes vencedores do maior evento do mundo de inovação sustentável, o

pelo Município de Arganil, “tem de ser partilhada, em particular, com a APPACDM de Arganil e os

Planetiers World Gathering. Coube a Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil,

seus utentes, que colaboram desde a primeira hora neste projeto, através da recolha dos resíduos

a honra de subir ao palco deste evento internacional inteiramente dedicado à sustentabilidade da

e no seu encaminhamento para a valorização, bem como com a ERSUC, parceiro estratégico

vida no planeta, montado na Altice Arena entre os dias 22 e 23 de outubro, para receber o primeiro

na implementação deste projeto”, reconheceu o presidente da Câmara, considerando que

prémio dos Planetiers Awards 2020, na categoria de “Cidades, Vilas e Municipalidades”.

esta vertente de inclusão solidária “torna o projeto verdadeiramente diferenciador, inovador e

No dia anterior à consagração do projeto arganilense, Érica Castanheira, vereadora do Ambiente

pioneiro”.

da autarquia, foi convidada a apresentar este sistema de recolha de resíduos porta-a-porta, que

O Planetiers World Gathering contou com um total de 10 mil participantes de 50 países, que

conta com a colaboração dos utentes da APPACDM de Arganil na recolha e encaminhamento dos

se reuniram em Lisboa, presencial e virtualmente, para debater os desafios da sustentabilidade a

resíduos para valorização. O júri da cimeira não teve dúvidas quanto ao mérito e ao impacto positivo

nível mundial e abordar temas como a ecologia, mudanças climáticas, pobreza, educação e fome,

do PPRUVA na sensibilização da comunidade arganilense para a importância da reciclagem, para a

com o objetivo de sensibilizar e provocar uma transformação de comportamento de consumo,

necessidade de uma participação ativa na valorização de resíduos e para a inclusão social.

estimulando uma maior consciência e responsabilidade.

“Não podíamos estar mais satisfeitos e orgulhosos por ver premiado o PPRUVA num evento
com esta dimensão”, começa por confessar Luís Paulo Costa. “Sabemos da importância e do
impacto que o projeto tem em Arganil, pela boa recetividade que teve por parte das pessoas,
empresas e comércio desde que foi implementado, mas é profundamente gratificante e
compensador perceber que pessoas verdadeiramente entendidas em matéria de sustentabilidade
lhe reconhecem mérito”.
O líder do executivo camarário considera que a distinção é sinal de que “o trabalho feito
pela autarquia para melhorar a vida dos munícipes sem sacrificar o ambiente está a ser bem
feito e tem pernas para andar”, destacando a importância do empenho dos colaboradores da

O que é e como funciona o PPRUVA?
O PPRUVA consiste num sistema de recolha seletiva de resíduos urbanos valorizáveis
(cartão/papel e plástico/metal), realizado em circuitos porta-a-porta, com recurso a
contentores separativos atribuídos pelo Município de Arganil gratuitamente a particulares e
entidades da vila de Arganil. Sob o lema “Unidos pelo ambiente e pela inclusão social”, este
projeto conta com a colaboração da ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A. e dos utentes
da Unidade Funcional de Arganil da Associação Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental (APPACDM) de Coimbra na recolha dos resíduos e no seu encaminhamento
para a valorização.
Depois de recolhidos, o papel/cartão e o plástico/metal são transportados para o Centro
de Recolha, a funcionar em instalações do Município de Arganil, em Vale de Zebras, onde
são devidamente separados, prensados e acondicionados. Em seguida, são recolhidos pela
ERSUC para respetiva valorização. A ERSUC, como contrapartida, compensa monetariamente
a APPACDM pelos materiais recicláveis recolhidos (80€/ton papel/cartão e 220€/ton plástico/
metal). Com base num forte trabalho de cooperação e mútuo entendimento, a APPACDM
e o Município de Arganil vêm complementar o trabalho desenvolvido pelo sistema
multimunicipal ERSUC, sensibilizando para a importância da reciclagem e para a necessidade

Como aderir?
Para passar a beneficiar do serviço que faz a recolha do papel/cartão e do plástico/metal
à porta de sua casa, de forma gratuita, é muito simples. Basta preencher o formulário de
adesão: online, em www.cm-arganil.pt (pesquisar por PPRUVA), ou presencialmente, no
Balcão Único da Câmara Municipal de Arganil, neste momento a funcionar junto ao Serviço
de Finanças de Arganil, na Avenida das Forças Armadas. Para esclarecimento de dúvidas ou
informação adicional, deverá contactar o Município de Arganil através do: 235 200 150 e/ou
ambiente.saude@cm-arganil.pt.

de uma participação ativa da comunidade na valorização de resíduos, contribuindo
concomitantemente para a integração social da Pessoa com Deficiência Intelectual.

Até ao momento já aderiram ao serviço 126 famílias e 53 estabelecimentos comerciais da
vila de Arganil.

BOLETIM MUNICIPAL
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4 Circuitos de recolha disponíveis
O PPRUVA teve início em março deste ano, através da entrega dos primeiros contentores separativos às famílias e estabelecimentos comerciais da vila de Arganil. Desde essa altura e até ao início
deste mês de novembro foram implementados, progressivamente, quatro circuitos de recolha. Estes circuitos definem os percursos que a viatura percorre para recolha dos resíduos presentes
nos contentores das famílias e estabelecimentos comerciais, em dias pré-estabelecidos. Toda a área da vila de Arganil está, assim, desde novembro, abrangida pelo sistema de recolha de resíduos
porta-a-porta.

Nova entrega de contentores separativos
A implementação do quarto e último circuito de recolha de resíduos porta-a-porta na vila de
Arganil foi oficializada no passado dia 12 de novembro, com a entrega de mais 88 contentores
separativos – 44 azuis (papel e cartão) e 44 amarelos (plástico e metal) – às famílias que
subscreveram o serviço. No decorrer da sessão, os inscritos foram também informados sobre
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, de forma a que o
serviço se revele eficiente e responsável para as partes envolvidas.
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CONCERTO DE OUTONO DA ORQUESTRA
SEM FRONTEIRAS
A Orquestra Sem Fronteiras apresentou-se no dia 31 de outubro na Cerâmica Arganilense com um
Concerto de Outono.
Com direção de Martim Sousa Tavares este concerto marcou a primeira execução da música de
Florence Price em Portugal e os 250 anos de Beethoven, através da participação da pianista Marta
Menezes, que se juntou a esta Orquestra com a interpretação de Concertos para Piano e Orquestra do
compositor, juntamente com obras de compositores portugueses.
Um serão agradável e de suprema qualidade que ficará certamente na memória de quem o
testemunhou.

AVISO DE ABERTURA
DE PROCEDIMENTO
DE SELEÇÃO PARA
LICENCIATURA NA ÁREA
DE AMBIENTE

(PEPAL - PROGRAMA DE ESTÁGIOS
PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO
LOCAL)

CONSULTE EM: WWW.CM-ARGANIL.PT

OPOSIÇÃO - BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL
Caro(a) Amigo(a),
Encontramo-nos em plena segunda vaga da pandemia. Uma
vaga mais agressiva, mais prolongada e mais ampla, que irá testar
a nossa capacidade de resiliência, enquanto sociedade e enquanto
cidadãos.
Por toda a Europa, são vários os países que voltaram a adotar
medidas drásticas para combater a disseminação do vírus. À medida
que o número de infetados vai aumentando, batendo-se recordes
diários de novos casos, os governos europeus desdobram-se em
medidas para travar o alastramento pandémico, que ameaça
seriamente a capacidade de resposta dos sistemas de saúde. Com
o aumento do número de casos de infeção pelo novo coronavírus,
os países da Europa endurecem as medidas para conter o
contágio. França, Irlanda, Espanha ou Alemanha decretaram novos
confinamentos, totais ou parciais, o que colocará ainda sob maior
pressão as economias, mas aliviará a sobrecarga dos respetivos
sistemas de saúde.
Porque a questão central é mesmo esta: preservar a
funcionalidade do sistema de saúde, por forma a prestar o melhor
tratamento e providenciar o melhor apoio a cada paciente, e evitar
que as situações verificadas num passado recente, como em Itália e
Espanha, não obriguem a opções dolorosas e inimagináveis.
A natureza do nosso regime democrático assim o exige e
determina, e o avanço civilizacional que a nossa Constituição
representa assim o estabelece. O n.º 1 do artigo 64 da nossa
Constituição refere que todos têm direito à proteção da saúde e o
dever de a defender e promover.
BOLETIM MUNICIPAL

A nível individual, cada um tem assim a obrigação de se proteger
e de proteger os outros, sobretudo os mais frágeis, os que mais
podem sofrer com esta doença. Só assim se cumpre o dever de
promover o reconhecimento e o respeito dos direitos dos outros,
a fim de satisfazer as justas exigências da ordem pública e do bem
estar numa sociedade democrática.
Um outro aspeto que tem de ser bastante acompanhado é o
da saúde mental. A quebra de rotinas, o isolamento e a ansiedade,
o medo e a angústia podem ser bastante agressivos do ponto de
vista psicológico para uma franja significativa da população, razão
pela qual esta questão terá de ser olhada com bastante atenção e
preocupação ao nível local.
Neste momento, a saúde pública, a segurança e o bem-estar dos
cidadãos sobrepõem-se a qualquer estratégia de promoção política,
sendo fundamental investir na prevenção e na segurança sanitária.
Todo o esforço investido no combate à COVID-19 está a ter
graves consequências económicas a nível europeu e nacional. Como
tal, a Comissão Europeia está a coordenar a resposta comum ao
surto de coronavírus, num esforço de recuperação extraordinário
que está a mobilizar enormes quantidades de meios e de recursos
para ajudar os países da União Europeia a reforçarem o setor
da saúde pública e a articularem as suas respostas nacionais
para fazer face ao impacto económico e social da pandemia de
COVID-19. Foi criado um instrumento, no valor de 672,5 mil milhões
de euros, que presta apoio financeiro aos Estados-Membros para
intensificarem os investimentos públicos e as reformas, assegurando,
simultaneamente, que as suas economias se inscrevam na transição
ecológica e digital, tornando-se mais sustentáveis e resilientes.

Portugal foi o primeiro país da União Europeia a elaborar e a
entregar o seu plano de recuperação e resiliência, no valor de 14 mil
milhões de euros, com a definição dos seus programas de reforma
e de investimento até 2026. É composto por nove roteiros para a
retoma do crescimento sustentável e inclusivo.
Este trabalho de antecipação permitirá ao nosso País implementar
importantes reformas e estar mais preparado para enfrentar a crise
económica e social provocada pela pandemia.
Numa altura em que os casos positivos se multiplicam, com
consequências nas dinâmicas sociais e económicas, é urgente atuar
também localmente, ao nível do município, no apoio mais próximo à
população e às atividades económicas.
Estamos certos de que, como povo resiliente e consciente que
somos, iremos conseguir superar mais esta provação, cabendo a
cada um de nós a responsabilidade de o alcançarmos.
1.
USO DE MÁSCARA OBRIGATÓRIO
2.
DESINFETE FREQUENTEMENTE AS MÃOS
3.
MANTENHA A DISTÂNCIA SOCIAL
Cordiais saudações, com votos de saúde,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara Muncipal de
Arganil
Rui Miguel Silva
Fernando Vale
Tyoga Macdonald
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MUNICÍPIO ASSINA PROTOCOLO PARA CONSTITUIÇÃO DE GABINETE DE APOIO AO
EMIGRANTE DE 2.ª GERAÇÃO
A Câmara Municipal de Arganil celebrou com a Direção-Geral
dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas,
no dia 16 de outubro, o protocolo de colaboração para a
constituição do Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) de 2.ª
Geração.
Assinado pelo presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, e
pela Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta
Nunes, este acordo destina-se a complementar e reforçar o
serviço de apoio aos munícipes que estejam ou tenham estado
emigrados, aos que estão em vias de regresso e aos que
desejam emigrar.
Com a assinatura deste protocolo, o GAE de Arganil, criado
em 2003, passará a dispor de novas valências de aconselhamento
aos emigrantes sobre assuntos relacionadas com investimento
no concelho e na região, em articulação com o Gabinete de
Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID). O objetivo passa por
potenciar o investimento dos cidadãos residentes em países
estrangeiros no concelho, promovendo o desenvolvimento
económico da região.

Trata-se de um instrumento de apoio e incentivo à renovação
regional, de facilitação do acesso ao concelho e de promoção
do investimento. O reforço do apoio prestado vai resultar na
capacitação dos colaboradores da autarquia afetos ao GAE,
através do aprofundamento de competências e expansão da
vocação dos serviços atualmente prestados, nomeadamente
nas áreas económica e empresarial.
Para Luís Paulo Costa, o GAE de Arganil está agora mais
preparado para apoiar e aconselhar os emigrantes do concelho
que pretendam investir no território. “Com a ampliação
dos serviços prestados, que até aqui tinham uma função
essencialmente social, dispomos de meios de intervenção
vocacionados para a vertente económica e de investimento,
destinados a apoiar e facilitar o micro e pequeno investimento
no concelho”.
O Gabinete de Apoio ao Emigrante de Arganil funciona no
edifício do Centro de Atividades Juvenis (CAJ), na Rua Frederico
Freitas Simões, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das
14h às 17h30.

MUNICÍPIO DE ARGANIL VÊ APROVADO NOVO PLANO MUNICIPAL PARA A
INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES
O Município de Arganil viu aprovada nova candidatura ao Fundo para o Asilo, a Integração
e a Migração (FAMI), com um Investimento total elegível de 119 098,78 €, beneficiando de
comparticipação comunitária (75%) e sendo os restantes montantes assegurados pela Autarquia.
O projeto terá início a 1 de novembro do presente ano e término a 31 de dezembro de 2022.
Através da mobilização dos parceiros locais e dos próprios cidadãos, com particular enfoque
aos Nacionais de Países Terceiros (NPT), têm sido implementadas estratégias de proximidade
entre os cidadãos migrantes e sociedade de acolhimento, no âmbito do Plano Municipal para a
Integração de Migrantes (2017-2020).
Este projeto numa continuidade daquele que foi o seu antecessor, designado “Arganil +
Migração” e cofinanciado pelo mesmo fundo, ressurge com a pretensão de reforçar a intervenção
que tem vindo a ser desenvolvida no território, na área das migrações, com o propósito de
incorporar uma estratégia efetiva de acolhimento de cidadãos estrangeiros e de promoção da
multiculturalidade, enquanto fator de desenvolvimento local e de fortalecimento da dinâmica
social.
As ações previstas realizar ao abrigo do projeto abrangem as áreas temáticas: serviços
de acolhimento e integração; mercado de trabalho e empreendedorismo; educação e língua;
capacitação e formação; cultura; saúde; solidariedade e resposta social; cidadania e participação
cívica; media e sensibilização da opinião pública e racismo e discriminação.

SESSÃO INFORMATIVA SOBRE O UKNSF
– FUNDO DE APOIO A CIDADÃOS
BRITÂNICOS

ARGANIL É NOVAMENTE MUNICÍPIO 100%
ECO-ESCOLAS E RENOVA BANDEIRAS
VERDES

O Município de Arganil, numa parceria com a Organização Internacional para as Migrações
(OIM) e projeto CLDS 4G, levou a efeito, no passado dia 28 de outubro, uma sessão informativa
sobre o UKNSF – Fundo de Apoio a Cidadãos Britânicos.
A maioria dos participantes nesta sessão, dado o contexto atual de pandemia, assistiu on-line a
partir de casa. Porém e ainda assim, a Câmara Municipal disponibilizou o espaço físico do Auditório
da Biblioteca Municipal de Arganil, no qual esteve presente o Vereador da Ação Social, Luís Almeida,
para que todos aqueles que não tivessem tal oportunidade pudessem assistir confortavelmente e
em condições de segurança.

ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR AOS
ALUNOS DO 1º CEB DO CONCELHO
A Câmara Municipal de Arganil, através do projeto “Realiza.te”, entregou durante a última
semana material escolar aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico de todo concelho, como forma
de incentivo ao estudo.
Numa entrega simbólica, os alunos da Escola Básica do 1º Ciclo do Sarzedo receberam, pelas
mãos do vereador da Educação, Luís Almeida: estojos para canetas, pastas e mochilas para
transportar os livros e ainda material de geometria, todos com a imagem do projeto e que fizeram
as delícias dos alunos.
O projeto “Realiza.te”, programa de ação territorial promovido pela Comunidade Intermunicipal
da Região de Coimbra, cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e Fundo Social Europeu, surgiu
no âmbito do Plano Intermunicipal de Prevenção do Abandono Escolar e Promoção do Sucesso
Educativo. Desde a sua implementação, em 2019, tem vindo a promover através de atividades não
só voltadas para os alunos como para toda a comunidade escolar, a equidade social e igualdade
de oportunidades, nos 19 municípios que a compõem, no sentido de diminuir o insucesso e o
abandono escolar precoce no território.
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Arganil renova o feito de ser um dos Municípios do país 100% Eco-Escolas, com taxa de
implementação máxima do programa, igualando o número de estabelecimentos de ensino com
o número de implementações deste programa internacional da “Foundation for Environmental
Education”, desenvolvido em Portugal desde 1996 pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).
Para além dos galardões Bandeira Verde atribuídos a cada uma das escolas, a EB1/JI de Arganil
arrecadou ainda o 1º prémio pelo trabalho “Da Gota de óleo à Gota de Biodiesel – História Coletiva”,
no âmbito da temática Biocombustíveis e Economia Circular e, em ex aequo com outras 2 escolas
nacionais, o cartaz “Geração Verdão em Circulação”. A Escola EB1/JI de Pomares recebeu uma
menção honrosa pela atividade “Poster Eco-Código”, tendo sido a mesma distinção dada à Escola
EB 1/JI de S. Martinho da Cortiça mas pela atividades “Constrói o teu Depositrão – 1º Escalão”,
atividade esta cujo 1º prémio do 3º Escalão foi atribuído à Escola Secundária de Arganil.
A sessão que vai certificar este compromisso e na qual são atribuídas as respetivas distinções,
estava marcada para o dia 30 de outubro em Lisboa, no entanto, devido às restrições de circulação
definidas pelo governo, foi adiada. Em data a confirmar em breve, de acordo com a atual situação
pandémica por COVID-19, a cerimónia vai decorrer com algumas limitações, sendo também
transmitida online através do Facebook, Youtube e Página da Associação Bandeira Azul da Europa.
Empenhadas e cumpridoras, todas as escolas do concelho e respetivos coordenadores de
projeto estão de parabéns pois mostraram mais uma vez estar à altura do desafio.
Este é mais um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no concelho de
Arganil, no âmbito da educação ambiental num esforço comum entre o Município, comunidade
escolar e também junto da comunidade geral.
Relembra-se que esta iniciativa da ABAE pretende encorajar ações e reconhecer o trabalho de
qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade,
tendo como requisito para atribuição do galardão o cumprimento da metodologia implementada
pela ABAE.
BOLETIM MUNICIPAL

Local

Estabelecimento Comercial

Oferta

Arganil

AÇOR TT (Tapas e Turismo)

Uma dose de secretos

Arganil

AM Bikes

Arganil

A Moagem

Um frasco mel de 1 kg

Arganil

AM Modas

vale de 25€ em compras na loja

Arganil

Argomagazine lda

Arganil

Casinha da Filó

Arganil

Cecoral

Arganil

Elifri

Arganil

FR Lingerie

Vale de 25€

Arganil

Frutaria Felisbela - Léguas e Trovas

Vale de 20€ de compras na loja

Arganil

HM Centro Óptico

Arganil

Idealconcept

Arganil

Interfarma - Parafarmácia

Voucher de 25 euros em produtos
de dermocosmética / higiene

Arganil

Kebab Açor

Vale um almoço

Arganil

Loja Hello Arganil

Arganil

Loja das Máquinas de Costura

Arganil

Marilu Flores & Ambientes

Arganil

MotoArganilense unipessoal, Lda

Arganil

Movialva

Arganil

O Pão Quente

Arganil

OMB

Arganil

Óptica Médica de Arganil

Arganil

Papelaria Campanário

Arganil

Próximo Capitulo Lda.

Arganil

Seiroco electrodomésticos e gás

Arganil

Thocamallus

Arganil

VILLA-Fashion Store

Barril de Alva

Vira Milho - Café e Minimercado

Coja

AM Modas

Vale de 25€ em compras na loja

Coja

Artyoptica de Coja

Vale de 20% de desconto

Coja

A loja da Zé

Coja

Daqui e D’acolá

Coja

Farmácia Alva

Coja

Mercearia da Rua principal, Lda

Pombeiro da Beira

Loja do Visconde, Unipessoal L.da

Secarias

Sombrinha- Restaurante & Petiscos

São Martinho da Cortiça

Raul Correia - Representações Lds

Vale de 20% de desconto

Balança de cozinha Kitchen scale
2 Vales de 40€

Voucher de 25 euros em produtos
dermocosmetica e higiene

* esta tabela pode sofrer atualizações que pode consultar em www.cm-arganil.pt

“Este Natal, compre CÁ” é o mote da iniciativa de dinamização do comércio local do concelho para
a quadra natalícia, organizada pela Câmara Municipal de Arganil.
Em muito semelhante às anteriores edições do sorteio “Este Natal, compre no Comércio Local”, há
nesta edição a introdução de algumas novidades. Por cada 10€ de compras nos estabelecimentos locais
aderentes vai receber um cupão, porém, não terá de o preencher com dados, apenas guardá-lo até ao
dia do sorteio, assim como os talões de compra que lhe conferiram o direito aos cupões que tiver em
sua posse. O sorteio far-se-á com o destacável de cada cupão entregue, que ficará no estabelecimento e
entrará posteriormente na tômbola.
Outra das novidades introduzidas consta de prémios para os estabelecimentos identificados nos 3
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cupões sorteados para o 1º, 2º e 3º prémio.
Considerando ainda a atual situação epidemiológica que o país atravessa, numa ótica de
desmaterialização e menor contacto e partilha de materiais, apostou-se na inscrição dos estabelecimentos
através de formulário on-line, disponível aqui, bem como na dispensa da colocação dos cupões em caixas,
por forma a minimizar a partilha e seu manuseamento, dando assim cumprimento a todas medidas de
higiene e segurança recomendadas.
Assim, entre os dias 17 de novembro e 6 de janeiro convidamo-lo a apoiar o comércio local com a
participação nesta iniciativa, na qual pode habilitar-se a ganhar vales de compras, no valor de 750€, 500€
e 250€, no sorteio a realizar no dia 11 de janeiro de 2021.
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