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O investimento do Município de Arganil para a integração da comunidade 
migrante tem vindo a aumentar paulatinamente. A atuação continuada e 
diligente da autarquia mantém-se desde o primeiro diagnóstico realizado 
no terreno, refletindo-se no apoio prestado à comunidade após os 
incêndios de 2017, na criação de novas respostas para esta comunidade 
(CLAIM de Arganil), no desenvolvimento do projeto “Arganil + Migração” 
ou no novo Plano Municipal para a Integração de Migrantes (2020-2022), 
resultando hoje numa relação de maior proximidade e que se quer 
aprofundar e consolidar.

Em resposta a uma necessidade sentida particularmente pela 
comunidade migrante do alto concelho, surgiu o projeto-piloto Migrantes 
+ Seguros, que visa georreferenciar as habitações da comunidade 
migrante, muitas localizadas em terrenos isolados, para facilitação da 
sua localização nos casos em que seja necessário acionar a linha de 
emergência nacional em caso de emergência médica ou incêndio e 
garantir o melhor pronto-socorro à população.

Fruto da parceria entre a Câmara Municipal de Arganil, CLDS 4G e a 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Côja, este projeto-
piloto circunscreve-se às localidades de Casal de S. João e Vinhó, na União 
de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz. O dia 7 de janeiro de 2021 
marcou oficialmente o seu arranque no terreno, com a presença de 
cinco técnicos destas entidades, acompanhados de uma cidadã migrante 
e interlocutora desta comunidade, para proceder aos contactos com 
alguns cidadãos, recolhas de consentimento e utilização da ferramenta 
de georreferenciação, tendo sido já georreferenciadas 10 habitações 
correspondentes a 17 beneficiários que aderiram ao projeto e que 
expressaram a sua maior recetividade perante esta iniciativa.

Mário Pereira Gonçalves, natural da aldeia de Porto Castanheiro, na União de 
Freguesias de Cepos e Teixeira, foi agraciado com o Prémio Carreira na segunda edição 
do Prémio Nacional de Turismo. A distinção homenageia e exalta a excelência de uma 
carreira de mais de 50 anos construída com reconhecida perseverança e dedicação no 
setor da restauração e bebidas.

Desde 1983 na presidência da maior associação empresarial nacional, a AHRESP – 
Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Mário Pereira Gonçalves 
rumou a Lisboa para trabalhar com apenas 13 anos, passando por várias pastelarias 
como funcionário e, depois, como empresário. Apesar da distância geográfica, manteve 
a forte ligação ao concelho de Arganil e um intenso envolvimento com o associativismo 
regionalista, nomeadamente enquanto dirigente da Casa da Comarca de Arganil.

“Foi com grande satisfação que tomei conhecimento desta distinção, que faz jus à 
excecional e inigualável carreira do Comendador Mário Pereira Gonçalves e que enaltece 
a excelência do trabalho e a relevância do papel que desempenha ao longo várias décadas 
na dinamização, modernização e melhoria contínua do setor da restauração”, elogia Luís 
Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal.

“A humildade, o empenho e resiliência que demonstra no exercício das suas funções 
só podem ser motivo de grande orgulho para Arganil e uma verdadeira inspiração para 
quem, como eu, lidera os interesses de um concelho”, enaltece o presidente da autarquia.

Uma das grandes referências e personalidades que mais contribuíram para 
impulsionar a restauração e a hotelaria no país, Mário Pereira Gonçalves, de carácter 
humano e solidário e assumidamente orgulhoso das suas origens, integra desde 2005 a 
Assembleia Municipal de Arganil e foi homenageado pela Câmara Municipal de Arganil em 
2016, recebendo a Medalha de Ouro do Concelho.

No ano 2000 foi agraciado como Comendador da Ordem do Comércio e Indústria 
pelo então presidente da República, Jorge Sampaio, e recebeu diversas outras distinções 
durante a sua longa carreira: Medalha de Ouro de Mérito Turístico, atribuída pelo Estado 
português; Medalha de Ouro do Sindicato Nacional dos Restauradores e Hoteleiros de 
França e Medalha de Honra da Confederação Internacional de Pasteleiros, Confeiteiros 
e Geladeiros.
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Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, a Câmara Municipal de Arganil 
vai isentar os feirantes e todos os estabelecimentos comerciais, incluindo cafés e 
restaurantes, do pagamento de rendas e taxas. A proposta do executivo assume-se como 
uma resposta ao agravamento da situação epidemiológico no concelho neste início de 
2021 e como uma medida de apoio a um dos setores mais fragilizados e fustigados pelos 
efeitos da pandemia.

Estão abrangidas nesta medida proposta pelo executivo taxas de ocupação do espaço 
(toldos, esplanadas, expositores) e de publicidade, bem como as rendas correspondentes 
à utilização e exploração de espaços municipais. A isenção abrange igualmente as taxas 
de ocupação de espaços e vendas no Mercado Municipal e na Feira Semanal.

O intuito da autarquia passa por minimizar o impacto negativo que as restrições 
impostas pela Covid-19 têm vindo a provocar na economia local e apoiar os pequenos 
comerciantes que foram e vão ser forçados a encerrar, suspender ou condicionar a sua 
atividade por força das difíceis circunstâncias.

“Todos, sem exceção, têm visto a sua vida afetada pela situação de saúde pública que 
atravessamos, mas reconhecemos que a pandemia tem sido particularmente severa com 
o comércio”, frisa Luís Paulo Costa, presidente da Câmara. “Entendemos, assim, apoiar os 
comerciantes e feirantes do concelho, isentando-os por um período inicial de três meses 
de todas as taxas e rendas que, em condições normais, teriam de pagar ao município”.

Para o líder do executivo camarário, este apoio “deve ser complementado com as 
medidas de apoio à atividade económica determinadas pelo Governo, considerando 
aquilo que são os mecanismos europeus que foram recentemente anunciados e que 
representam valores muito significativos de incentivo à normalização da atividade”.

Mantendo um cuidado e contínuo trabalho de reajuste das respostas às necessidades 
dos munícipes, em função da evolução da situação pandémica no território, a autarquia 
pode vir a prolongar a medida, oportunamente.

A proposta será submetida à aprovação da Assembleia Municipal, no próximo mês 
de fevereiro, depois de aprovada por unanimidade em sessão de Câmara realizada na 
passada terça-feira, 5 de janeiro.

MUNICÍPIO DE ARGANIL ISENTA DE 
TAXAS COMERCIANTES E FEIRANTES
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Cara(o) Munícipe 

Entramos em 2021 com um agravamento generalizado desta pandemia que nos tem desafiado de forma 
incomparável há mais de dez meses. À data do fecho deste boletim, Arganil registava um novo máximo de 

casos de infeção por Covid-19, ao mesmo tempo que o país entra num novo período de confinamento geral, 
com medidas restritivas que afetam praticamente todos os setores de atividade e que têm como objetivo 

manter-nos em casa tanto tempo quanto possível durante as próximas semanas. Já percebemos que nesta 
guerra todos assumimos um papel importante e que não podemos esperar que os outros vençam as 

pequenas, mas cruciais, batalhas por nós. Precisamos de ser ainda mais cautelosos, mais conscientes de 

cada ação, de cada movimento que fazemos; precisamos de ser ainda mais responsáveis e cumpridores. 

O esforço que continuamente nos é exigido é ingrato e extenuante, mas têm tanto de necessário como de 

útil. O apelo que faço aos arganilenses é que se unam e se comprometam com esta missão de combater o 

contágio e de ajudar a devolver a normalidade e a segurança ao nosso concelho.

E na sequência daquela tem sido a nossa atuação de proteção e de apoio aos munícipes no contexto 

da pandemia, decidimos avançar com uma medida que pretende aliviar os custos de tesouraria dos 

comerciantes e feirante, isentando-os de taxas e rendas de janeiro a março, numa primeira fase. Mantemos 

o acompanhamento à população mais vulnerável do concelho, nomeadamente idosos e pessoas em 
isolamento e confinamento, através dos nossos serviços da ação social. 

Neste boletim de janeiro damos também conta do início de uma empreitada há muito aguardada e 

que abrange a rede viária de três freguesias: Arganil, Folques e Cerdeira e Moura da Serra. Além de nos 

prepararmos para avançar com a reabilitação da ligação Mourão-Folques e de duas ruas na localidade 

de Cerdeira, concretizámos mais um conjunto de intervenções de pavimentação nas últimas semanas. 

Continuamos a cumprir o ambicioso plano de requalificar e revitalizar os acessos às localidades e a melhorar 
a mobilidade em todo o concelho. 

Destaque, ainda, nas próximas páginas para a sessão de trabalho realizada em Cerdeira e Mora da Serra 

em articulação com o executivo daquela união de freguesias, para o hastear das Bandeiras Verdes Eco-

Escolas em todos os estabelecimentos de ensino do concelho e para o projeto piloto Migrantes + Seguros, 

que começa a ser implementado no concelho e que vai permitir aproximar e colocar em contacto direto 

os serviços de apoio e as estruturas de emergência e a população migrante, que reside, muitas vezes, em 

locais mais afastados dos centros urbanos do concelho.

EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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NOVO ANO ARRANCA COM PRESIDÊNCIA PARTICIPATIVA EM CERDEIRA E MOURA 
DA SERRA

A Câmara Municipal de Arganil retomou o ciclo de presidências participativas 
no arranque deste novo ano de 2021 na União das Freguesias de Cerdeira e Moura 
da Serra. A jornada de trabalho decorreu no dia 6 de janeiro e representou mais 
um passo em frente do executivo camarário na caminhada que tem feito por todo 
o território concelhio desde o início de 2020, numa estratégia de proximidade e 
convite à participação.

Durante a sessão de trabalho, o líder do executivo e a restante comitiva 
camarária tiveram oportunidade de conhecer, em pormenor, os problemas que 
afetam o território, tendo em vista a sua resolução, e de traçar futuras intervenções 
destinadas a promover o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Na Relva Velha, além de sinalizada uma rua que carece de célere intervenção, 
atendendo às dificuldades que o piso degradado representa para a população 
idosa, a comitiva visitou a família que viu a sua casa ser consumida parcialmente 
pelas chamas no dia de Natal. Realojada em instalações da Comissão de 
Melhoramentos daquela localidade, o casal e os seus três filhos têm recebido 
apoio por parte da autarquia através da sua Loja Social.

Do périplo pelo território fez ainda parte a paragem na Estação de Tratamento 
de Águas Residuais (ETAR) da Cerdeira, afetada pelo incêndio de outubro de 
2017 e alvo de reabilitação por parte do Município no ano passado, no âmbito 
do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE), tendo sido identificados 
condicionamentos de funcionamento que requerem reparação.

A respeito da reabilitação das vias municipais, o presidente da União de 
Freguesias alertou o executivo camarário para a necessidade de repavimentação 
da estrada que liga Portela da Cerdeira a Vinhó, na União das Freguesias de Vila 
Cova do Alva e Anceriz. É uma estrada com muito trânsito, por onde circula o 
autocarro que transporta as crianças, e com curvas que apresentam perigo, 
sobretudo nesta altura de formação de geada, apontou Adelino Almeida, apelando 
à colocação de guardas de proteção metálicas.

Do plano de reabilitação viária, anunciou o líder do executivo, faz parte, a 
curto prazo, a pavimentação de uma estrada em Casarias, dando seguimento e 
complementando os trabalhos de reabilitação recentemente executados no troço 
Pomares-Sorgaçosa-Casarias-Monte Frio, comparticipados pelo FSUE.

Foi ainda manifestado pelo executivo daquela União das Freguesias a intenção 
de ver instalado um parque infantil e contruídas instalações sanitárias no largo da 
Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, na Portela da Cerdeira, que beneficiou 
recentemente da substituição dos gradeamentos ardidos pelo incêndio

O ciclo de presidências participativas prossegue na União das Freguesias de 
Vila Cova do Alva e Anceriz, no dia 26 de janeiro. Esta será a oitava jornada de 
trabalho realizada pelo executivo camarário, depois de ter percorrido, ao longo de 
2020, as freguesias de Pomares, Piódão, Celavisa, S. Martinho da Cortiça, Sarzedo, 
Benfeita, Cepos e Teixeira, e mais recentemente Cerdeira e Moura da Serra.
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PAVIMENTAÇÃO DE DUAS RUAS EM CERDEIRA E REABILITAÇÃO DO TROÇO 
ARGANIL-FOLQUES

A jornada de trabalho promovida em Cerdeira Moura da Serra, no âmbito 
do ciclo de presidências participativas ficou marcada pela assinatura do auto de 
consignação da empreitada que prevê a pavimentação das ruas Pinhal Manso 
e Anthero da Veiga, na localidade de Cerdeira, e a reabilitação do troço entre 
Mourão (Arganil) e Folques, na estrada M 544. As intervenções totalizam um 
esforço financeiro na ordem dos 160 mil euros e têm um prazo de execução de 
120 dias (4 meses).

Na ocasião, o presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, sublinhou a importância 
da empreitada pelo impacto que vai ter no dia-a-dia das pessoas que se servem 
regulamente destas vias, destacando os melhoramentos de que vai beneficiar 
a estrada que liga Folques à sede do concelho. “A melhoria das condições de 
circulação e segurança vão ser notórias e essenciais numa via que é determinante 
não só para a freguesia de Folques mas para as freguesias do Alto Concelho, 
nomeadamente Cepos e Teixeira, e mesmo para o acesso à Pampilhosa da Serra”.

Do mesmo contentamento partilharam os presidentes de junta presentes, 
por verem os seus territórios valorizados com o investimento. “A estrada estava 
a degradar-se e é uma intervenção muito necessária”, começou por referir o 
autarca de Folques, Paulo Batista, confessando-se francamente satisfeito com a 
concretização de uma obra que beneficia consideravelmente a sua freguesia e a 
sua população, que “é quem mais se serve daquela via”.

João Travassos, responsável por liderar os interesses da freguesia de Arganil, 

congratulou-se com o início das obras e desejou os maiores êxitos à empresa 
que assume a execução das intervenções, a Socitop, e à empresa responsável por 
fiscalizar os trabalhos, a Go Walk.

Já Adelino Almeida, anfitrião da sessão de assinatura do auto de consignação, 
agradeceu ao Município de Arganil “por ter tomado em consideração a 
requalificação e pavimentação destas duas ruas dentro da localidade da Cerdeira, 
que estão em consideravelmente mau estado em alguns locais”.

As obras de reabilitação dos arruamentos em Cerdeira preveem a reparação 
das deformações existentes no pavimento, através da aplicação de tapete 
betuminoso, e a execução de sinalização horizontal. Quanto aos trabalhos de 
reparação da estrada que liga Arganil (Mourão) a Folques, incluem a pavimentação 
do troço, melhoramentos na rede de drenagem pluvial, tendo em vista um eficaz 
escoamento das águas, e a execução de marcações rodoviárias.

Esta empreitada integra o alargado e ambicioso plano de reabilitação da 
rede viária do concelho, que teve por base um levantamento participado com 
as freguesias há cerca de dois anos e meio. Depois de definidos, em parceria, as 
vias e arruamentos com necessidade de intervenção, a autarquia meteu mãos 
às obras, trabalhado empenhadamente no sentido de resolver gradualmente as 
situações. “Temos conseguido dar resposta a este compromisso conjunto que 
traçámos com as autarquias e, neste momento, a maioria das intervenções com 
que nos comprometemos já está executada”, frisa Luís Paulo Costa.

Os Núcleos Museológicos de Arqueologia e Etnografia de Arganil levaram 
a efeito, nos dias 22 e 29 de dezembro, visitas orientadas pela sua coleção de 
peças permanentes. Com o acompanhamento técnico, foi possível, para alem de 
vislumbrar os vestígios dos nossos antepassados mais longínquos e representação 
das tradições mais recentes, saber um pouco mais sobre cada uma das histórias 
que ali são contadas através de objetos.

A visita do dia 29 de dezembro terminou com um workshop conduzido pela 

artesã Vanda Andrés, que numa pequena oficina ensinou como fazer um presépio, 
através de materiais endógenos e que facilmente teremos em casa.

Se ainda não conhece os recém reformulados Núcleos Museológicos de 
Arqueologia e Etnografia de Arganil, deixamos-lhe desde já o convite para nos 
visitar de segunda a sexta-feira no período entre as 9h00 e as 17h30 e aos 
sábados entre as 9h30 e as 13h00.

NÚCLEOS MUSEOLÓGICOS DE ARGANIL COMEMORARAM A ÉPOCA FESTIVA COM 
VISITAS ORIENTADAS
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Já se encontram hasteadas nas nove escolas do concelho as Bandeiras Verdes 
Eco-Escolas 2020, em virtude da atribuição destas distinções no passado mês de 
outubro e que mais uma vez consagram esta autarquia como Município 100% 
Eco-Escolas.

Para além dos galardões conquistados, outros prémios e menções honrosas 
foram atribuídas às escolas concelhias, com base em trabalhos realizados 
individualmente por cada uma.

É, assim, com regozijo que hoje vemos ondular ao sabor do vento mais uma 
bandeira Eco-Escolas em cada um dos estabelecimentos de ensino agraciados: 
Escolas EB 1/JI de Arganil, Pomares, Pombeiro da Beira, São Martinho da Cortiça, 
Sarzedo e Côja; EB 2,3 de Arganil, EB 2,3 Professor Mendes Ferrão, Côja e Escola 
Secundária de Arganil.

ESCOLAS DO CONCELHO 
HASTEIAM BANDEIRAS 
VERDES ECO-ESCOLAS 2020

EB 1 DE POMBEIRO DA BEIRA

EB 1 DE SARZEDO

ESCOLA SECUNDÁRIA DE ARGANIL

EB 23 DE ARGANIL EB 1 DE POMARES

EB 23 DE CÔJA

EB 1 DE ARGANIL

EB 1 DE CÔJA
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QUALIFICAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA RELVINHA – ESTE

OBRAS PELO CONCELHO

ZONA DE LAZER DE SÃO MARTINHO DA 
CORTIÇA

REABILITAÇÃO REDE DE 
ABASTECIMENTO, SECARIAS

AMPLIAÇÃO DA 
ZONA INDUSTRIAL DA 
RELVINHA – OESTE

As máquinas prosseguem o trabalho 
de preparação dos novos espaços de 
localização empresarial no Polo Oeste do 
Parque Industrial da Relvinha, no Sarzedo. A 
intervenção de ampliação abrange cerca de 
240.000 metros quadrados, que darão lugar 
a 23 lotes para instalação de empesas. No 
total, está envolvido um investimento de 3,7 
milhões de euros, comparticipado por fundos 
europeus.

Os progressos registados na futura Zona de Lazer de S. Martinho da Cortiça 
são evidentes semana após semana. Da estrutura visível na imagem vai resultar 
uma piscina exterior; área de acesso ao bar e esplanada; instalações de apoio à 
piscina (balneários, sala de monitores, posto de primeiros socorros e balneários 
de funcionários) e instalações técnicas de apoio ao funcionamento da piscina. Em 
causa está um investimento na ordem dos 430 mil euros.

Estão em fase de conclusão os trabalhos de substituição de condutas 
na rede de abastecimento de Secarias. A próxima fase desta intervenção, 
cujo investimento ascendo aos 120 mil euros, abrange a instalação de 
ramais e a reposição do pavimento. Prevê-se que a obra esteja concluída 
em março.

Com conclusão prevista para breve, a empreitada de qualificação do Polo Industrial da Relvinha Este representa uma importante e significativo contributo 
para a melhorias das condições de atividade das empresas ali instaladas. A obra, no valo de 800 mil euros, contempla a pavimentação de troços e arruamentos; 
o reforço da sinalização vertical e horizontal; a criação de passeios e lugares de estacionamento; a substituição da rede de distribuição de água, bem como a 
requalificação da rede de águas pluviais e o tratamento de taludes.
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RUA ANTÓNIO GALVÃO E BAIRRO DO PRAZO, ARGANIL

REABILITAÇÃO DO TROÇO ARGANIL - SARZEDO

Depois de beneficiarem de novo pavimento, a Rua António Galvão e o Bairro do Prazo, em Arganil, são agora alvo de trabalhos finais que incluem a instalação 
de passadeiras e construção de passeios. A derradeira fase das obras inclui, ainda, a execução de marcações rodoviárias e a instalação da sinalização vertical. 
Integrada na empreitada de requalificação do espaço público de Arganil, cujo investimento ascende aos 360 mil euros, a intervenção em curso abrange também 
o Largo Ribeiro de Campos, a Rua Comendador Lopes da Costa e a Rua do Jornal de Arganil. Os melhoramentos em desenvolvimento vêm dotar o centro histórico 
da vila de Arganil de melhores condições de circulação e de mobilidade pedonal.

A estrada que liga Sarzedo a Arganil está já parcialmente pavimentada. Os trabalhos em curso incluem a execução da rede de águas pluviais, a remodelação 
de passeios, a pintura de passadeiras e de marcas rodoviárias. Esta intervenção integra uma empreitada de 300 mil euros e vai possibilitar renovar e valorizar 
uma das principais entradas no concelho de Arganil e um importante eixo de ligação ao IC6 e, consequentemente, ao IP3.

RUA DR. ALBERTO MOURA PINTO, ARGANIL
Em Arganil, foi reabilitada a Rua Dr. \Alberto Moura Pinto. Além de novo pavimento, a 

artéria beneficiou de melhoramentos no sistema de drenagem de águas pluviais e de 
sinalização horizontal. A intervenção está integrada numa empreitada de valor superior a 
300 mil euros e permitiu o aumento do nível de conforto e segurança a munícipes e demais 
utilizadores da via.
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
POMARES (AdCL) 

REABILITAÇÃO DA RUA DO OUTEIRO, 
CÔJA

LOTEAMENTO DO CHÃO DO ADRO, 
ARGANIL

MELHORAMENTOS NAS IMEDIAÇÕES 
DA EB1 DE ARGANIL

ZONA INDUSTRIAL DE CÔJA

ESTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL, 
CÔJA

Estão em curso os trabalhos de execução e acabamento de valetas na Zona 
Industrial de Côja, cujos acessos foram recentemente requalificados, no âmbito 
de uma empreitada de 220 mil euros. Tendo em vista o escoamento das águas 
provenientes da plataforma, as valetas serão posteriormente revestidas com 
uma camada de betão.

Em Pomares, a Águas do Centro Litoral prossegue com a obra de reabilitação 
da captação e reconfiguração da Estação de Tratamento. Os trabalhos em 
curso visam garantir água à população com melhor qualidade e integram uma 
empreitada de 2,6 milhões de euros, da qual fazem parte as intervenções nos 
sistemas de abastecimento do Alqueve (Folques) e Vila Cova do Alva.

Já concluída está a intervenção na Estrada do Campo de Futebol, em Côja. 
O arruamento beneficiou da reabilitação do sistema de drenagem de águas, de 
novo tapete betuminoso e, por fim, de sinalização horizontal. Circular na zona 
da Carriça é agora mais seguro e cómodo.

Em Côja, teve início a reabilitação da Rua do Outeiro, cujos trabalhos 
incluem execução de rede de águas pluviais e a pavimentação do arruamento. 
A intervenção integra uma empreitada de 132 mil euros, da qual faz parte a 
reabilitação da Estrada do Campo de Futebol e a Rua da Gândara, em curso.

Está concluída a pavimentação da rampa de acesso à Escola Básica do 1.º 
Ciclo de Arganil, na Rua Doutor Homero Pimentel. Esta obra vem complementar 
os melhoramentos de que o estabelecimento de ensino beneficiou no ano 
passado com a requalificação do estacionamento e acessos que autarquia 
levou a cabo, concretizando um investimento superior a 100 mil euros. 

O Município deu início aos trabalhos de execução de talude e construção 
de muro de suporte no Loteamento do Chão do Adro, na vila de Arganil. 
Esta solução, que integra uma empreitada de 300 mil euros, visa reforçar a 
estabilidade da estrutura de suporte, aumentando a segurança do arruamento 
no topo do talude. Prevista nesta obra está a construção de passeio em cubo 
de granito ao longo da Rua Dr. Luís Caetano Lobo e a instalação de guardas 
metálicas, tendo em vista a melhorias das condições de mobilidade e segurança 
dos peões.
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OPOSIÇÃO -  BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Decorreu no dia 8 de Janeiro de 2021, pelas 18.00 horas, na Biblioteca 
Municipal de Arganil, com a presença da  Vice-Presidente do Município de Arganil,  
Paula Dinis, a entrega dos prémios aos 3 primeiros classificados do concurso de 
Natal – Árvores de Livros.

Através de um dos mais expressivos símbolos do Natal, reconhecido em todo 
o mundo, foram 13 os trabalhos apresentados a concurso. 

Os trabalhos foram publicados no Facebook das Bibliotecas do Concelho de 
Arganil e os mais votados foram os vencedores desta iniciativa.

1º lugar: Salvador Caldeira com 356 votos
2º lugar: 2ºB e 4ºB da Escola Básica do Sarzedo com 244 votos
3º lugar: Sílvia e Íris Franco com 206 votos
A todos os participantes o Município de Arganil e a Biblioteca Municipal 

Miguel Torga endereçam os mais sinceros parabéns, agradecendo o empenho e 
criatividade na elaboração dos seus trabalhos.

Trabalho de campo realizado pelo Município de Arganil e pela Agência 
Portuguesa do Ambiente no Túnel do Vale Pardieiro e no Poço da Cesta, na 
União das Freguesias de Cepos e Teixeira, no âmbito do projeto “Gestão da Bacia 
Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações Climáticas”, financiado pelo Programa 
EEA GRANTS.

O Município de Arganil, com o auxílio dos bombeiros e juntas de freguesia, 
recorreu ao sal-gema para limpar a neve e o gelo que se acumularam nas 
estradas municipais ao longo das últimas semanas. No total, foram adquiridos 
pela autarquia e espalhadas nos pontos mais críticos da rede viária do concelho 
15 toneladas de sal-gema, tendo em vista a garantia da segurança de quem circula 
nas estradas do concelho.

ENTREGA DOS PRÉMIOS DO CONCURSO DE NATAL – ÁRVORES DE LIVROS 

RIO CEIRA – GESTÃO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA NO CONTEXTO DE 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

APLICADAS 15 TONELADAS DE 
SAL-GEMA NAS ESTRADAS 

1º PRÉMIO - SALVADOR BANDEIRA

2º PRÉMIO - 2ºB E 4ºB DA ESCOLA BÁSICA DO SARZEDO

3º PRÉMIO - SÍLVIA E ÍRIS FRANCO
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JÁ SÃO CONHECIDOS OS 
CUPÕES PREMIADOS DA 
INICIATIVA “ESTE NATAL 
COMPRE CÁ!”

Ordem sorteio Prémio Oferta Cupão Estabelecimento de realização da compra

Premiado 95820 Óptica Médica de Arganil

Suplente 98702 FR Lingerie

Suplente 48955 Casinha da Filó 

Premiado 83044 F.R. Lingerie

Suplente 75336 Intermarché

Suplente 74343 FR Lingerie

Premiado 87132 Marilu Flores e Ambientes

Suplente 88086 Farmácia Galvão 

Suplente 80608 Picadilly

Premiado 32201 Talho Boa Carne

Suplente 99500 Seiroco - Electrodomésticos e Gás

Suplente 83001 FR Lingerie

Premiado 94663 Casinha da Filó 

Suplente 99089 Seiroco - Electrodomésticos e Gás

Suplente 28001 Café Vira-Milho

Premiado 19628 Churrasqueira S. Martinho

Suplente 37402 Intermarché

Suplente 19778 Churrasqueira S. Martinho

Premiado 44754 Loja Hello

Suplente 26435 Loja da Zé

Suplente 69426 FR Lingerie

Premiado 57917 Intermarché

Suplente 07543 Loja das Máquinas de Costura

Suplente 95716 Óptica Médica de Arganil

Premiado 02062 Mercearia da Rua Principal

Suplente 60138 Mercearia da Rua Principal

Suplente 94000 Minimercado Ana Veludo

Premiado 70801 AM Modas

Suplente 36139 Intermarché

Suplente 03164 Mercearia da Rua Principal

Premiado 66900 Talho O Manel

Suplente 16306 Frutaria Felisbela

Suplente 91049 Intermarché

Premiado 87881 AM Modas

Suplente 65901 FR Lingerie

Suplente 83456 FR Lingerie

Premiado 16902 Próximo Capítulo

Suplente 06602 Mercearia da Rua Principal 

Suplente 24099 Seiroco - Electrodomésticos e Gás

Premiado 64315 AM Bikes

Suplente 77644 Movialva

Suplente 07544 Loja das Máquinas de Costura

Premiado 15024 Artyoptica de Coja

Suplente 69802 Loja Hello

Suplente 17715 AM Bikes

Premiado 50237 EyeLux

Suplente 28300 Café Vira-Milho

Suplente 92094 Intermarché

Premiado 69400 FR Lingerie

Suplente 08462 AM Modas

Suplente 01663 Picadilly

Premiado 80177 Intermarché

Suplente 04753 Picadilly

Suplente 28651 Interfarma

Premiado 11246 Loja Hello

Suplente 86370 Intermarché

Suplente 07713 Loja das Máquinas de Costura

Premiado 19501 Churrasqueira S. Martinho

Suplente 24544 Loja do Visconde

Suplente 83226 FR Lingerie

Premiado 64347 AM Bikes

Suplente 91444 Intermarché

Suplente 17700 AM Bikes

21º 1 frango de churrasco 
Churrasqueira de S. 

Martinho

19º Vale de 25€ em compras na loja AM Modas Coja

20º Vale de 20% de desconto Artyoptica de Coja

17º
Voucher de 25 euros em produtos de dermocosmética / 

higiene
Farmácia Alva

18º 2 Vales de 40€ Cada de desconto em loja Villa Fashion Store

15º Vale de 25€ em compras
Picadilly Modas 

Jovem

16º Balança de cozinha Kitchen scale

Seiroco 

electrodomésticos e 

gás

13º Vale de 20% de desconto
Óptica Médica de 

Arganil

14º Vale de 25€ em compras
Picadilly Modas e 

Sapataria

11º
Voucher de 25 euros em produtos de dermocosmética / 

higiene
Interfarma 

12º Vale um almoço Kebab do Açor

9º Vale de 20€ de compras na loja Frutaria Felisbela

10º Eletrodoméstico Microondas Intermarché

7º 10€ em carne Talho "O Manel"

8º Vale de 25€ FR Lingerie

5º Um frasco mel de 1 kg A Moagem

6º vale de 25€ em compras na loja AM Modas Arganil

3º Vale de 250€ em compras nos estabelecimentos aderentes Município de Arganil

4º Uma dose de secretos
AÇOR TT (Tapas e 

Turismo)

1º Vale de 750€ em compras nos estabelecimentos aderentes Município de Arganil

2º Vale de 500€ em compras nos estabelecimentos aderentes Município de Arganil

Já são conhecidos os cupões vencedores da 
iniciativa de Natal “Este Natal compre CÁ”, que entre 
17 de novembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021 
dinamizou e incentivou a população a comprar no 
comércio local do concelho de Arganil.

A sorteio estavam três prémios em vales de 
compras no comércio aderente à iniciativa, oferecidos 
pela Câmara Municipal de Arganil, no valor de 750€; 
500€ e 250€, bem como dezoito outros prémios 
de valor menor oferecidos pelos estabelecimentos 
envolvidos. 

Esta edição contou com a introdução de algumas 
novidades, nomeadamente a ausência de recetáculos 
para deposição de cupões, o formato dos próprios 
cupões que os tornou um processo menos burocrático 
para os compradores, bem como a atribuição de 
prémios aos estabelecimentos cuja compra confira os 
três primeiros cupões vencedores.

Após o sorteio por extração direta, decorrido no 
Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil, foram 
contemplados os vencedores na lista que pode ser 
consultada ao lado.

Aos detentores dos cupões premiados e 
identificados na listagem como “premiados” solicita-
se que contactem a Câmara Municipal de Arganil 
através do 235 200 150. Posteriormente devem 
fazer prova através da apresentação do destacável 
correspondente ao número em causa, bem como 
do talão da compra que lho conferiu, numa sessão 
simbólica a anunciar posteriormente. Os restantes 
prémios podem ser levantados, junto do Balcão Único 
da Câmara Municipal de Arganil, a partir do dia 14 de 
janeiro, através de marcação prévia através do 235 
200 148.

Os premiados têm até 30 dias a partir de hoje para 
confirmarem e validarem o cupão correspondente ao 
número extraído, data a partir da qual passará para 
o segundo suplente, sendo que será devidamente 
anunciado se tal acontecer. Assim que encontrados 
os três primeiros vencedores serão igualmente 
divulgados os estabelecimentos comerciais 
vencedores dos respetivos prémios.
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O abrandamento das medidas restritivas durante o Natal resultaram 
num significativo e preocupante aumento do número de infetados neste 
início de 2021. Perante este agravamento da pandemia no país e no 
concelho, em particular, a autarquia intensificou o seu plano de ação, 
recuperando e reforçando medidas preventivas, de proteção e apoio aos seus 
munícipes. Entre as medidas adotadas estão o encerramento do Mercado 
Municipal e a suspensão da Feira Semanal por tempo indeterminado. 

Trata-se de uma medida preventiva, de contenção e mitigação da transmissão 
do novo coronavírus, tomada na certeza de que será essencial para acautelar 
a saúde de todos os munícipes. O Despacho hoje assinado pelo Presidente da 
Câmara, Luís Paulo Costa, pode ser alterado em função da evolução da situação 
de saúde pública, bem como das Resoluções do Conselho de Ministros e restantes 
diplomas legais que venham a entrar em vigor.


