
MARÇO/2021

BOLETIM MUNICIPAL

ARGANIL

      235 200 150

      geral@cm-arganil.pt

www.cm-arganil.pt

    /municipioarganil
@

infomail

FLORESTA DA SERRA DO AÇOR 
ARRANCARAM AS AÇÕES DE 
REARBORIZAÇÃO

MUNICÍPIO DE ARGANIL ATRIBUI 365 MIL 
EUROS ÀS FREGUESIAS



2   |  BOLETIM MUNICIPAL

FICHA TÉCNICA
Depósito legal 394 208/15
Edição: Câmara Municipal de Arganil

Fotografia: Câmara Municipal de Arganil

Tiragem: 6000 exemplares
Distribuição Gratuita

Custo da Edição: 0,18 €/exemplar

No concelho de Arganil, foram distinguidas 14 empresas com o estatuto de PME 
Líder 2020, mais cinco do que no ano passado. Este selo de qualidade, que reconhece 
as melhores empresas portuguesas de pequena e média dimensão, foi recentemente 
atribuído pelo IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e do Turismo de 
Portugal.

O Município de Arganil felicita e enaltece o espírito de resiliência do tecido empresarial 
do concelho, evidenciado ao longo de um ano marcado por inigualáveis exigências 
e contrariedades. Perante a difícil conjuntura económica imposta pela pandemia da 
Covid-19, foi determinante a capacidade de adaptação e de reinvenção dos empresários 
arganilenses.

“Este reconhecimento, associado à melhoria significativa da situação pandémica nas 
últimas semanas, vem trazer ânimo e alento às nossas empresas, que esperam recuperar 
algumas das muitas perdas sofridas ao longo do último ano”, acentua Luís Paulo Costa. 
Para o presidente da autarquia, “esta distinção comprova o valor e a qualidade das 
empresas e é representativa dos altos índices de competitividade e da visão estratégica 
do setor no concelho”.

Estas empresas são responsáveis por várias dezenas de postos de trabalho e 
contribuem diariamente para o desenvolvimento e riqueza do território, merecendo total 
respeito e gratidão por parte do Município de Arganil, que vê em medidas como a isenção 
do pagamento da derrama o caminho certo para a valorização e crescimento do concelho.

A Câmara Municipal de Arganil viu a candidatura que prevê a reabilitação e 
refuncionalização da Capela do Senhor da Agonia para instalação de um Núcleo de Arte 
Sacra merecer parecer favorável. A luz verde foi concedida pelos serviços Centrais do 
Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR2020), que assumiu a responsabilidade 
pela análise da candidatura, ainda que se tratasse de um projeto do âmbito da Estratégia 
de Desenvolvimento Local do Grupo de Ação Local ADIBER.

Após a análise de elegibilidade e de apuramento do mérito, a candidatura obteve 
a pontuação máxima de 20 pontos, “o que vem reconhecer o valor do projeto e o seu 
contributo para a preservação e capitalização do património local e para a dinamização 
da oferta cultural do território”, frisa Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal, 
destacando a importância do projeto para a salvaguarda da herança histórica do concelho 
e das crenças religiosas dos arganilenses.

A candidatura submetida pelo Município de Arganil totaliza um investimento de 
199.541,50€, propondo o PDR2020 no seu parecer que ao projeto seja atribuída uma 
comparticipação de 127.399,11€. Para que o projeto prossiga agora no sentido da sua 
aprovação final, importa que o GAL ADIBER efetue o reforço do anúncio de concurso ao 
abrigo do qual foi apresentada a candidatura em apreço, estando a Autarquia a aguardar 
com expectativa uma resposta daquela entidade ao pedido formal da reavaliação da 
dotação orçamental.

Localizada à saída de Arganil para o Santuário do Mont’Alto, “um dos locais de maior 
veneração por parte dos arganilenses, o futuro Núcleo de Arte Sacra funcionará como 
ponto de partida da peregrinação ao referido santuário”, aponta o líder do executivo 
camarário.

CANDIDATURA PARA CRIAÇÃO DE NÚCLEO 
DE ARTE SACRA EM ARGANIL TEVE 
PARECER FAVORÁVEL

A Câmara Municipal de Arganil viu aprovada a candidatura submetida 
ao CENTRO 2020 no âmbito da Programação Cultural em Rede, designada 
“À Beira do Fado”. Em apreço está o investimento na promoção e 
desenvolvimento do património cultural, enquanto instrumento de 
diferenciação e competitividade dos territórios, designadamente através 
da sua valorização turística, por via da realização de eventos associados ao 
património e cultura em rede a nível intermunicipal e regional, intensificando 
assim a projeção da imagem das regiões.

A candidatura promovida e liderada por Arganil e, que tem como 
parceiros os Municípios de Pampilhosa da Serra e Oliveira do Hospital, foi 
contemplada pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do 
Centro, com um financiamento FEDER de 299 997,00 euros.

O projeto “À Beira do Fado” centra-se no Fado e envolve a realização de dez 
atividades culturais que se replicam nos diferentes concelhos, traduzindo-se 
em mais de 30 iniciativas, como espetáculos, exposições. Estas ações visam 
promover aquela que foi a primeira expressão artística declarada Património 
Imaterial da Humanidade em Portugal, numa programação dinâmica, que 
alia a tradição à contemporaneidade e na qual se valoriza o território, 
considerando o papel de destaque dos agentes, grupos e associações 
culturais locais no projeto.

A par desta foi aprovado o projeto “Portas do Céu”, cuja liderança pertence 
ao Município de Pampilhosa da Serra e na qual são parceiros os Municípios 
de Arganil e Góis.

Estes e outros projetos culturais em rede ora aprovados e nos quais 
estão envolvidos os municípios que compõem a Comunidade Intermunicipal 
da região de Coimbra, vão contribuir não só para mitigar as dificuldades e 
impactos negativos que a crise pandémica desencadeou no seio cultural, 
artístico e associativo, como igualmente dão visibilidade e reconhecimento 
ao potencial criativo e cultural do território, associando de forma inequívoca, 
uma proximidade e reforço à oferta turística dos territórios abrangidos pela 
operação.

ARGANIL VAI ESTAR “À BEIRA DO FADO” 
APÓS CANDIDATURA DE PROGRAMAÇÃO 
CULTURAL EM REDE APROVADA

PME Líder do concelho de Arganil em 2020:

• Advanced Green – Engenharia Natural e Urbana, Lda.

• Antonino Dias Fernandes, Lda.

• Casa do Apicultor – Carpintaria, Produção e Comercialização de Mel, Lda.

• Construções Castanheira & Joaquim, Lda.

• Expoflor Corp – Sucursal em Portugal

• Interestarreja – Supermercados, Lda.

• Isabel Maria Duarte Coelho da Cunha Martins, Unipessoal, Lda.

• Madeljor – Metalurgica Saraiva Ribeiro, Lda.

• Paula Inês Moreira Dinis, Lda.

• Ramalpombeiro – Construções, Lda.

• Resimadeiras – Resinas e Madeiras, Lda.

• Sulpasteis – Comércio e Indústria de Produtos Alimentares Congelados, 

Lda.

• Timberpor, Lda.

• Via Solar – Energia Solar e Aquecimentos, Lda.
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Cara(o) Munícipe 

As páginas deste boletim de março fazem-se de muitas e boas notícias para o nosso concelho; de ações, 

iniciativas e projetos que são um forte sinal da resiliência e da esperança que é tão própria e admirável 

nos arganilenses. E a este respeito, o grande destaque só pode ter um destino, a nossa Serra do Açor e 

o inédito e inovador projeto que vem devolver a vida e o verde às paisagens que o incêndio devastou e 

tingiu de cinza em 2017. O projeto Floresta da Serra do Açor, cujo potencial foi reconhecido pelo Grupo 

Jerónimo Martins, é um exemplo de como se pode e dever valorizar, preservar e fortalecer as nossas 

florestas. É um exemplo de como se pode e deve reagir às adversidades e lutar para que as gerações 
futuras sejam poupados aos mesmos infortúnios por que passámos. E isso é, entre muitas outras coisas, 

verdadeiramente inspirador. Subir ao cimo da serra para acompanhar a plantação das primeiras árvores 

fez-me sentir verdadeiramente privilegiado por fazer parte de uma missão com a visão estratégica, a 

capacidade transformadora e o impacto do projeto Floresta da Serra do Açor. Arganil vai assistir, ao longo 

dos próximo 40 anos, ao desenvolvimento de um plano de gestão florestal que damos a conhecer melhor 
nas páginas centrais deste boletim, apresentando-lhe os números e as caras por detrás deste que é o 

projeto de uma vida.

Ainda na área do ambiente e da floresta, damos nota da implementação do Sistema de Cadastro 
Simplificado. A instalação do Balcão Único do Prédio (eBupi) – a plataforma que serve de base ao cadastro 
– acontecerá no decurso dos próximos meses, sendo o financiamento do projeto de três anos. Este é um 
passo de extrema importância que damos no registo das parcelas de terreno ao abandono e na gestão e 

organização do nosso território, fragmentado em cerca 130 mil matrizes. Para avançar com este projeto, 

Arganil terá um financiamento superior a 350 mil euros; a verba mais avultada entre todos os municípios da 
região de Coimbra que integraram a candidatura conjunta apresentada pela Comunidade Intermunicipal 

da Região de Coimbra (CIM-RC).

A entrada no mês de março ficou também marcada pela conclusão de duas grandes e estruturantes 
obras para o nosso território, capazes de fazer a diferença na vida de pessoas e empresas: a requalificação 
do troço Arganil-Côja, pela Infraestruturas de Portugal, e a qualificação e modernização do Polo Este da 
Zona Industrial da Relvinha. Em paralelo, a ampliação do Polo Oeste da Relvinha vai evoluindo a olhos 

vistos, enquanto as intervenções de requalificação da rede viária avançam em vários pontos do concelho. 
Continuamos empenhados e focados no trabalho de melhoria da mobilidade dos nossos cidadãos no 

interior do concelho e no reforço da segurança nas estradas.

Na saúde, as notícias são animadoras e esperançosas, numa altura em que o número de infeções no 

concelho é praticamente inexistente. O processo de vacinação decorre no Centro de Vacinação que a 

autarquia providenciou na Cerâmica Arganilense, dotando-o de todas as condições de segurança e conforto 

para receber os utentes. Por outro lado, com o intuito de tornar os cuidados de saúde mais próximos 

das populações mais distantes da sede do concelho, a autarquia cedeu ao Centro de Saúde a Unidade 

Móvel de Saúda, adquirida no âmbito de candidatura a fundos comunitários promovida pela Comunidade 

Intermunicipal, em que os municípios beneficiários assumem a comparticipação nacional. Estamos em 
permanente e estreita articulação com as autoridades de saúde para dar resposta às necessidades dos 

nossos munícipes e criar soluções para as suas necessidades. 

EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Foi entregue pelas mãos da Vice-Presidente, Paula Dinis, ao Diretor do Centro 
de Saúde de Arganil, José Augusto Coimbra, num acto simbólico, a chave da 
Unidade Móvel de Saúde, 100% elétrica e devidamente adaptada para a prestação 
de cuidados de saúde domiciliários. A cedência desta unidade vem evidenciar a 
cooperação institucional entre ambas as entidades que no decorrer dos últimos 
anos tem vindo a ser efetivada reforçada através de respostas concertadas de 
combate à pandemia, referidas e enaltecidas por ambas as partes durante a 
sessão.

Esta viatura, agora ao dispor e serviço do Centro de Saúde Arganil é, sobretudo 
nesta fase, um meio essencial e prioritário na resposta aos desafios que a 
pandemia tem colocado. Para além de assumida mais-valia para os profissionais 
de saúde no exercício da sua missão, a unidade móvel está especialmente 

vocacionada e preparada para a prevenção, vigilância de saúde e prestação de 
cuidados primários, através da presença de equipas multidisciplinares nas áreas 
de cuidados de saúde. Beneficia sobretudo a população mais vulnerável e idosa, 
geralmente com maiores dificuldades de transporte e mobilidade.

Relembra-se que esta Unidade Móvel de Saúde foi entregue no passado 
mês de fevereiro pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra à 
Câmara Municipal de Arganil, no âmbito do projeto piloto “Região de Coimbra 
+PROXIMIDADE”, promovido por esta entidade numa colaboração da 
Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro e apoiada pelo Centro 2020 
– Programa Operacional Regional do Centro, Portugal 2020 e Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER).

No âmbito do projeto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às 
Alterações Climáticas”, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, acompanhou as equipas da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), liderada 
por Emídio Barros, e da Faculdade de Engenharia do Porto (FEUP), bem como os 
representantes da CIM|RC e da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra numa 
visita técnica ao Túnel do Vale Pardieiro, localizado entre a União das Freguesias 
de Cepos e Teixeira e Fajão, concelho da Pampilhosa da Serra.

O trabalho de campo, que incluiu também o Cabril do Ceira, no concelho 
da Lousã, teve em vista a priorização e a elaboração do projeto de intervenção, 
financiado pelo Programa EEA Grants. O projeto global prevê, além de intervenções 
de engenharia natural, na qual esteve inserida esta visita, obras hidráulicas e obras 
no âmbito do património cultural. Por outras palavras, inclui três componentes 
principais – hidrológica, ecossistemas e estruturas socioculturais.

Em relação à engenharia natural, os locais prioritários de intervenção no 
concelho de Arganil são o Poço da Cesta e o referido Túnel do Vale Pardieiro. 
Está prevista a limpeza de margens, incluindo remoção/contenção de invasoras e 
remoção de madeiras e outros resíduos presentes nas margens e no leito do rio 
Ceira. As obras hidráulicas contemplam um açude em Casal Novo, na União das 
Freguesias e Cepos e Teixeira, ao passo que as estruturas socioculturais abrangem 

um moinho no Poço da Cesta e o acesso àquela zona balnear, um percurso e 1 
palheiro em Malhada Chã, freguesia de Piódão. 

No terreno, os técnicos procederam à recolha de informação do histórico de 
caudais de cheia, bem como ao levantamento do estado de conservação atual 
da galeria ripícola e infraestruturas hidráulicas do troço deste rio no concelho 
de Arganil. O objetivo das ações passa por aumentar a resiliência e capacidade 
de resposta face às consequências das alterações climáticas, através da 
implementação de diversas soluções de engenharia natural, junto das povoações, 
praias fluviais e zonas de lazer, concentradas ao longo do Rio Ceira.

O projeto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações Climáticas” 
baseia-se numa abordagem ambiental inovadora, que visa consciencializar as 
populações locais para a mitigação e adaptação das suas atividades às alterações 
climáticas, considerando a unidade territorial da bacia hidrográfica do rio Ceira, 
que cobre 300 km2.

O projeto é promovido pela APA, em parceria com a Faculdade de Engenharia 
do Porto (FEUP) e os Municípios de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra e a 
Direção Norueguesa para a Proteção Civil (DSB – Nowergian Directorate for Civil 
Protection).

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 100% ELÉTRICA JÁ ESTÁ AO SERVIÇO DO CENTRO DE SAÚDE 
DE ARGANIL

MUNICÍPIO DE ARGANIL E AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE REALIZAM VISITA 
TÉCNICA AO RIO CEIRA
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ARRANCARAM AS 
AÇÕES DE REARBORIZAÇÃO 
DO 
PROJETO 
FLORESTA DA 

SERRA DO AÇOR

A Associação “Floresta da Serra do 
Açor”, o Município de Arganil, o Grupo 
Jerónimo Martins, as associações 
que reúnem os proprietários de 
terrenos baldios e a Escola Superior 
Agrária de Coimbra uniram esforços 
em torno da mesma missão: 
preservar e valorizar a paisagem 
devastada pelo incêndio de outubro 
de 2017. Inédito em Portugal e com 
financiamento totalmente privado 
no âmbito do mecenato, o projeto 
Floresta da Serra do Açor chegou 
finalmente às encostas do concelho 
de Arganil e, pensado para um 
horizonte temporal de décadas, veio 
para ficar. Nas próximas páginas 
damos-lhe a conhecer melhor este 
plano integrado de gestão florestal 
que Luís Paulo Costa, presidente 
da Câmara Municipal de Arganil e 
grande impulsionador da iniciativa, 
apelida de “projeto de uma vida”.
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As ações de arborização e rearborização previstas no 
plano de atividades do projeto Floresta da Serra do Açor já 
estão em marcha. Luís Paulo Costa, presidente da Câmara 
Municipal de Arganil e também da Direção da Associação 
Floresta da Serra do Açor, acompanhou de perto dos 
trabalhos, revelando-se amplamente satisfeito por “ver 
arrancar um projeto que é, indiscutivelmente, um dos 
maiores e mais promissores que Portugal já testemunhou 
na área florestal”. 

Neste primeiro ano do projeto está considerada a 
plantação de mais de 300 mil árvores nos baldios que 
compõem a Associação Floresta da Serra do Açor, atingidos 
pelo incêndio de 2017, numa área total superior a 430 
hectares. Representando um investimento de 348 mil euros, 
estas operações de plantação abrangem as freguesias de 
Arganil, Benfeita, Celavisa, Folques e as Uniões de Freguesias 
de Cepos e Teixeira, Vila Cova do Alva e Anceriz e Cerdeira e 
Moura da Serra.

Os trabalhos previstos nesta fase, que deverão estender-
se até meados de abril e que recomeçam no outono, 
incluem a preparação do terreno e o controlo da vegetação 
espontânea; o aproveitamento e beneficiação da regeneração 
natural; a beneficiação da vegetação autóctone das linhas de 
água e a plantação, maioritariamente composta por espécies 
autóctones. Com um horizonte temporal de 40 anos, o 
projeto estabelece que 85% dos povoamentos serão mistos, 
constituídos essencialmente por espécies autóctones, com 
uma grande capacidade de autorregeneração e elevada 
resistência ao fogo (ver caixa abaixo).

Este projeto de intervenção florestal, apoiado e financiado 
pelo Grupo Jerónimo Martins em cerca de 5 milhões de euros, 
foi concebido em parceria com a Escola Superior Agrária de 

Coimbra (ESAC), contando com a validação e supervisão 
técnicas dos docentes desta instituição que integra o melhor 
conhecimento académico disponível e que tem uma forte 
tradição na área da gestão florestal. 

As ações de arborização e rearborização são feitas 
com recurso a técnicas que protegem e valorizam o solo, 
sendo salvaguardadas as espécies folhosas autóctones 
que se encontrem na área de intervenção, nomeadamente 
sabugueiro, cerejeira, loureiro e salgueiro.

Este projeto inovador, estruturado e multifuncional, que 
se propõe a garantir uma gestão integrada e profissional do 
espaço florestal, vai permitir a recuperação e revitalização 
de cerca de 2.500 hectares de terrenos baldios do concelho 
de Arganil, que viu 88% da sua mancha florestal fustigada 
pelos incêndios de outubro 2017. Dos 5 milhões de euros 
investidos pelo Grupo Jerónimo Martins, 75% serão ativados 
nos primeiros anos, através da plantação de 1 milhão e 800 
mil árvores nos primeiros 5 anos do projeto.

“Trata-se de um plano de intervenção que se distancia 
e destaca de tudo aquilo que é habitual neste âmbito e 
que fica muito para além de nós; que foi projetado com os 
olhos postos no futuro, com o intuito de criar um território 
verdadeiramente resiliente e resistente a tragédias como a que 
Arganil viveu em 2017”, refere Luís Paulo Costa, enaltecendo o 
financiamento privado, no âmbito do mecenato, da Jerónimo 
Martins, “imprescindível à concretização do projeto”. 

Para António Serrano, representante da Jerónimo Martins 
no Conselho Estratégico da Associação Floresta da Serra do 
Açor, “é com grande entusiasmo que assistimos ao arranque 
da concretização de um projeto que será verdadeiramente 
transformador da região e com o qual o Grupo Jerónimo 
Martins está firmemente comprometido”.

5 MILHÕES 
DE EUROS

VALOR DO INVESTIMENTO

2.500 
HECTARES
ÁREA A REFLORESTAR

1.841.700

NÚMERO DE ÁRVORES A PLANTAR

ÁREA INTERVENCIONADA

ÁREA ARDIDA EM 2017

Pinheiro-bravo 
Sobreiro
Carvalho-alvarinho
Castanheiro
Pinheiro-larício
Carvalho-negral
Pseudotsuga
Medronheiro
Bétula
Carvalho-americano
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ASSOCIAÇÃO FLORESTA DA SERRA DO AÇOR
Para a concretização do projeto foi criada a F.S.A. – Floresta da Serra do Açor, associação privada sem fins lucrativos, composta por associações de compartes do 

concelho. Contando com um Conselho de Acompanhamento Estratégico, onde têm assento a Jerónimo Martins, a Câmara Municipal de Arganil e a ESAC, a Associação 
tem como presidente da Direção Luís Paulo Costa e como vogais José Costa, representante dos Baldios de Cepos e Casal Novo, e Paulo Batista, representante dos 
Baldios de Salgueiro, Alqueve e Bocado.

LISTA DE ASSOCIADOS

CRONOLOGIA DO PROJETO

António Figueira
Baldios de Vinhó

Paulo Carneiro
Baldios de Celavisa

Rogério Pereira
Baldios de Luadas

José Costa
Baldios de Cepos e Casal Novo

Cesário Pereira
Baldios de Porto Castanheiro

Paulo Batista
Baldios de Salgueiro, Alqueve e 

Bocado

Diamantino Pereira
Baldios de Teixeira

João Travassos
Baldios da Lomba, Nogueira e 

Aveleira

2020/21

Instalação: controlo da vegetação espontânea; preparação de terreno; plantação, retancha; aproveitamento e beneficiação da 
regeneração natural; beneficiação da vegetação autóctone das linhas de água Manutenção: controlo da vegetação espontânea, desramações, 

desbastes, exploração

373.375
ÁRVORES

542.438
ÁRVORES

317.175
ÁRVORES

317.175
ÁRVORES

301.538
ÁRVORES

2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/61
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MUNICÍPIO DE ARGANIL ATRIBUI 365 MIL EUROS ÀS FREGUESIAS 

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa, recebeu no auditório da Cerâmica 
Arganilenseno dia 11 de março, os presidentes de 
Junta e Uniões de Freguesia do concelho, para a 
assinatura da primeira fase dos contratos-programa 
de 2021. 

Ao abrigo deste instrumento financeiro, o 
Município de Arganil vai transferir para as autarquias 
uma verba global de aproximadamente 365 mil euros, 
que será aplicada pelas juntas de freguesia em obras 
e projetos que dão reposta às necessidades sentidas 
pela população e que se revelam determinantes para 
o desenvolvimento do território.

Luís Paulo Costa considera que o aumento de 
65 mil euros relativamente ao valor atribuído no 
mesmo período do ano passado “é um reforço que 
vai fazer a diferença na melhoria da qualidade de vida 
das pessoas, permitindo aos presidentes de juntas 

intervir de uma forma mais firme e incisiva sobre os 
problemas que carecem de resolução”.

Nos últimos três anos, Município entregou às 
Juntas e Uniões de Freguesia mais de um milhão e 
800 mil euros, mediante a celebração de contratos-
programa, destacou o líder do executivo, em jeito de 
balanço. “Fica bem demonstrada a relevância desta 
parceria que mantemos com os presidentes de 
junta e que temos vindo a consolidar e reforçar ao 
longo dos anos, permitindo dotar as autarquias dos 
meios necessários para atuarem e darem resposta 
aos anseios, expectativas e pretensões das suas 
populações”.

Marcaram também presença na sessão de 
celebração dos contratos-programa a vice-presidente 
da autarquia, Paula Dinis, e os vereadores Luís Almeida 
e Érica Castanheira. Freguesia de Arganil

Freguesia de Folques

Freguesia de Pombeiro da Beira

Freguesia de Benfeita

Freguesia de Piódão

Freguesia de São Martinho da Cortiça

Freguesia de Celavisa

Freguesia de Pomares

Freguesia de Sarzedo Freguesia de Secarias
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FREGUESIA OBRAS A REALIZAR VALOR ATRIBUÍDO

Pavimentação da Travessa José Joaquim, na Barrosa, junto à Rua Doutor António José Parente dos Santos

Beneficiação da Rua do Lameiro no Maladão - 2ª Fase

Pavimentação do Largo da Comissão de Melhoramentos/Capela do Vale do Cordeiro

Recuperação do Largo da Senhora da Saúde, em Pardieiros - 2ª Fase

Execução de trabalhos, em pedra de xisto, nos terraços de acesso à Fonte das Moscas

Construção de muro de suporte de estrada em Pai das Donas

Celavisa Embelezamento da área envolvente do Parque Infantil de Celavisa 18 000,00 €

Folques
Substituição de tubagem de abastecimento de água pública em Mancelavisa e Alqueve, trabalhos de manutenção na represa da Ponte Nova e na Ponte da Ribeira 

em Folques e Calcetamento do Largo do Vale no Alqueve.
27 500,00 €

Piódão Pavimentação do acesso à EB1 do Piódão, ao Cemitério de Chãs d'Égua e ao Fotopoint do Piódão 22 500,00 €

Contrução de muro de suporte ao Largo do Fontanheiro

Serviço de máquina nas roturas

Aquisição de limpa bermas

Poda de plátanos

Construção de muro de suporte no largo, em Sorgaçosa

Reparação de 2 desmoronamento no acesso à Fonte das Corgas

Melhoramentos no cemitério de Pombeiro da Beira e levantamento do piso do cemitério novo e calcetamento em cubos de granito dos pequenos

Substituição de caixilharia da EB1 de Pombeiro da Beira

Calcetamento do espaço envolvente ao Edifício Sede da Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça

Obras de preparação para o futuro Parque de Autocaravanas - 1ª fase e Apoio a Pesca, na Volta da Lomba - Fronhas 

Aquisição de terreno para a Praia Fluvial do Caneiro em Mucelão

Revestimento de pala e platibanda - Entrada principal de pavilhão gimnodesportivo do Sarzedo

Instalações Sanitárias Públicas - Largo do Outeiro - 1ª Fase

Melhoramentos na Praia Fluvial da Cascalheira

Obras de reparação do Edifício da Junta de Freguesia

Recuperação do parque infantil

Cepos e Teixeira Ampliação do Largo do Outeiro em Porto Castanheiro - 1ª Fase 22 500,00 €

Construção de um pequeno Parque Infantil na Portela da Cerdeira

Construção de um Parque de Lazer na Moura da Serra (Antiga "Casa dos Belgas")

Reparação de valetas na estrada do Pisão

Aplicação Calçada Granito - Rua dos Franceses (frente ao Paraíso do Alva - Coja)

Colocação de Calçada de Granito em Barril do Alva

Pavimentação do Bairro da Coutada - Coja

Execução de Valeta em Barril do Alva

Ligação Coja - Barril do Alva - Vila Cova Alva e Fecho de Sistema SAR de Barril do Alva

Serviços referentes à Estrada do Pisão

Requalificação da Rua das Corgas - Pisão

Requalificação da Rua Professor Adelino Marques - Pisão

TOTAL 364 000,00 €

Sarzedo

São Martinho da 

Cortiça

Pombeiro da Beira

Vila Cova de Alva e 

Anceriz

Calcetamento da Rua das Eiras até à Rua Adelino Abranches, Calcetamento da Rua do Canto, Rua Luís Bento Susano e Rua Abílio Fernandes Diniz com uma área 

total de 1000 m2

Benfeita

Arganil

Pomares

Coja e Barril de Alva

Secarias

Cerdeira e Moura da 

Serra

40 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

45 000,00 €

20 000,00 €

32 500,00 €

30 000,00 €

20 000,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

Freguesias de Cerdeira e Moura da 
Serra

Freguesias de Côja e Barril de Alva Freguesias de Vila Cova de Alva e 
Anseriz

Freguesias de Cepos e Teixeira
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EXECUTIVO CAMARÁRIO PROMOVE JORNADA DE TRABALHO EM VILA COVA DO 
ALVA E ANSERIZ 

O executivo camarário, liderado por Luís Paulo Costa, percorreu as localidades 
da União das Freguesias de Vila Cova do Alva e Anseriz, dando continuidade ao 
ciclo de Presidências Participativas e prosseguindo com o trabalho de proximidade 
desenvolvido junto da população do concelho ao longo dos últimos três anos.

A jornada de trabalho teve início em Anseriz, com a assinatura do contrato de 
comodato que formalizou a cedência pelo Município de Arganil do edifício da antiga 
escola primária à União de Freguesias. Recentemente requalificado no âmbito 
de uma empreitada de 120 mil euros que considerou também a reabilitação da 
antiga escola primária de Porto Silvado e que contou com o financiamento do 
Fundo de Solidariedade da União Europeia, o edifício destruído pelas chamas 
em outubro de 2017 “está agora mais bonito, mais airoso e, sobretudo, mais 
funcional”, começou por notar Luís Paulo Costa, manifestando-se satisfeito por 
existir já uma ideia definida para a utilização do espaço. 

“Uma vez reconstruído, faz todo o sentido que seja utilizado e vivenciado pelas 
pessoas, funcionando como polo de dinamização cultural, artístico e recreativo”, 
acrescentou o presidente da Câmara. Também em Anseriz, a comitiva visitou os 
trabalhos de embelezamento concretizados junto à Liga de Melhoramentos, no 
âmbito de um contrato-programa celebrado com o Município de Arganil, entre 
eles o arranjo das pérgulas e a substituição dos gradeamentos em madeira, 
danificados pelo incêndio de 2017.

Já em Vila Cova do Alva, para onde a comitiva seguiu logo depois, foi inaugurada 
pelo presidente da União das Freguesias, Paulo Amaral, e pelo presidente da 
Câmara, a Rua da Casa Paroquial. Os trabalhos de calcetamento e alargamento 
realizados neste arruamento de acesso à Igreja Matriz foram comparticipados em 
17.500 euros pelo Município de Arganil, na sequência de um contrato-programa.

Foram, ainda, analisadas as necessidades de intervenção no Miradouro, junto 
à EN 342, muito penalizado pelas fortes chuvas que caíram durante os primeiros 
meses do ano, e no Adro da Igreja, destruído aquando da queda do solar Abreu 

Mesquita. Esta obra vai arrancar em breve, em resultado do contrato-programa 
de 18 mil euros celebrado entre as duas autarquias no passado dia 11 de março. 
A Ladeira do Rio e a Rua da Santa Casa da Misericórdia foram outros dos locais 
que estiveram sob o olhar atento da comitiva camarária. 

A jornada de trabalho prosseguiu em Casal de São João, com a avaliação dos 
passeios recentemente executados e dos novos gradeamentos em madeira, 
instalados em virtude do contrato-programa celebrado com a Câmara Municipal no 
ano passado, no valor de 10 mil euros, e que abrangeu os mesmos melhoramentos 
em Vinhó e em Vila Cova do Alva. Antes de prosseguir, houve tempo ainda para 
avaliar o muro de suporte junto à Ponte da Ribeira recentemente reconstruído 
pelo Município, com recurso a um investimento na ordem dos 30 mil euros. 

Já na reta final do périplo pelo Alto Concelho, paragem prolongada em Vinhó, 
onde o Município de Arganil se prepara para fazer avançar a pavimentação de um 
conjunto de ruas que se encontram estado avançado de degradação. Analisados 
os arruamentos alvo de intervenção, o presidente da Câmara informou que incluirá 
no plano de requalificação viária os arruamentos paralelos à Rua da Reboleira, 
não incluídos no levantamento inicial. 

No final, Luís Paulo Costa revelou-se satisfeito pela concretização de mais uma 
etapa desta iniciativa que se desenvolve e abrange todo o concelho, permitindo 
“analisar efetivamente os problemas sentidos pelas pessoas e encontrar as 
soluções ajustadas a cada freguesia, a cada aldeia, num trabalho de cooperação 
com os presidentes de junta”.

Agendada para dia 29 de março está já a jornada de trabalho na União das 
Freguesias de Côja e Barril do Alva. O ciclo de Presidências Participativas arrancou 
em janeiro de 2020 e vai estender-se progressivamente a todo o concelho, tendo 
já passado pelas freguesias de Pomares, Piódão, Celavisa, S. Martinho da Cortiça, 
Sarzedo, Benfeita, Cepos e Teixeira, Cerdeira e Moura da Serra.

RUA DA CASA PAROQUIAL, VILA COVA DE ALVA

ESCOLA DE ANSERIZCASAL DE S. JOÃO

VINHÓANSERIZ
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AMPLIAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA RELVINHA – OESTE

CONCLUÍDA A REQUALIFICAÇÃO DA ER342 ENTRE ARGANIL E CÔJA

OBRAS PELO CONCELHO

Ficaram concluídos no passado mês de 
fevereiro os trabalhos de requalificação 
e beneficiação do troço da ER 342 que 
liga Arganil e Côja. Concretizada pela 
Infraestruturas de Portugal, mediante um 
investimento na ordem dos 2 milhões de 
euros, esta intervenção garante as devidas 
condições de mobilidade e segurança 
rodoviária aos utilizadores desta via que 
liga os dois maiores centros populacionais 
do concelho.

O presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Luís Paulo Costa, congratula-
se com a concretização de uma obra 
muito ansiada e reivindicada não só 
pela população como pela autarquia 
ao longo da última década. “Batemo-
nos incansavelmente pela beneficiação 
deste troço junto da Infraestruturas de 
Portugal, e é com grande satisfação que 
vemos concluída a pavimentação de uma 
estrada estruturante, que veio melhorar 
consideravelmente a mobilidade no 
interior do concelho e promover a coesão 
e o desenvolvimento de todo o território”.

A intervenção prolongou-se entre a 
Rotunda General Humberto Delgado, em 
Arganil, e a ponte nova de Côja, numa 
extensão de 12,7 km. Inicialmente, foram 
realizadas intervenções de reperfilamento, 
para resolução das depressões detetadas 
na plataforma, seguindo-se a fase de 
beneficiação do pavimento, com vista à 
regularização da superfície e aumento da 
capacidade de suporte.

Além destes, foram ainda realizados 
trabalhos de saneamento, de construção 
e reabilitação do sistema de drenagem 
e de reforço do sistema de sinalização 
e de equipamentos de segurança, 
nomeadamente instalação de guardas 
metálicas de proteção.

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, acompanhou os trabalhos de ampliação da Zona Industrial da Relvinha, que estão a decorrer 
há sensivelmente seis meses. No terreno, o líder da autarquia avaliou a evolução deste investimento em curso no Polo Oeste, superior a 4 milhões e 800 mil euros 
e comparticipado em 4,1 milhões de euros pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER). Este valor global desdobra-se em 3,5 milhões de euros 
para a empreitada, 1,1 milhões e euros para a aquisição de terrenos e 220 mil euros para projetos, estudos e encargos com a fiscalização.
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MUNICÍPIO DE ARGANIL CONCLUI OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 
INDUSTRIAL DA RELVINHA

A intervenção de qualificação e modernização da Zona Industrial da Relvinha, localizada no Sarzedo, ficou concluída no final do mês de fevereiro. Esta 
empreitada, que reflete um investimento de 750 mil euros, comparticipado pelo Fundo de Desenvolvimento Regional (FEDER), considerou a reabilitação da rede 
viária e infraestruturas que servem o Polo Este daquele espaço de atividade económica.

Da concretização desta obra resulta a significativa melhoria das condições de atividade proporcionadas às empresas e o evidente contributo para o aumento 
da competitividade e atratividade da Zona Industrial da Relvinha. Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, considera que “os melhoramentos 
concretizados permitem dar resposta às necessidades sentidas por todos aqueles que trabalham e se movimentam neste parque industrial, criando mais e 
melhores oportunidades para os empresários que se encontram ali instalados”.

ANTES

ANTES

DEPOIS

DEPOIS
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LOTEAMENTO DO CHÃO DO ADRO, ARGANIL
No Loteamento do Chão do Adro, na vila de Arganil, o passeio em cubo de granito já se encontra parcialmente construído. Os trabalhos previstos na intervenção 

em curso compreendem a construção de muro de suporte e contenção do talude, que visa reforçar a estabilidade e a segurança da Rua Dr. Luís Caetano Lobo; a 
pavimentação do arruamento; a marcação da sinalização horizontal; a reposição da sinalização vertical e a instalação de guardas metálicas. Este investimento do 
Município de Arganil está incluído numa empreitada de 300 mil euros.

SUBSISTEMA DE 
SANEAMENTO EM CASAL 
DE S. JOSÉ, ARGANIL

Decorre há cerca de um mês a intervenção 
que se destina a dotar a população de Casal de 
São José, na freguesia de Arganil, de uma nova 
solução para o saneamento. Os trabalhos visam, 
em concreto, a supressão as duas fossas séticas 
existentes e, consequentemente, a interligação do 
saneamento daquela localidade à ETAR da Alagoa. 
A empreitada em que se inclui esta intervenção 
engloba um investimento de 425 mil euros e tem 
um prazo de execução de seis meses.

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ENTRE POMBEIRO DA BEIRA E VILARINHO DO 
ALVA JÁ COMEÇOU

O Município de Arganil deu início à repavimentação de um conjunto de três troços e 
uma e rua na freguesia de Pombeiro da Beira. Incluída numa empreitada de 270 mil euros, 
a obra destina-se a melhorar as condições rodoviárias das ligações entre Pombeiro da 
Beira e Murganheira (EM 522); entre Murganheira e Vilarinho do Alva (CM 1248) e entre 
Vilarinho do Alva e o limite do concelho, bem como a Rua Dr. Francisco Lourenço, em 
Vilarinho do Alva.  

Abrangendo uma extensão de aproximadamente 7 km, a intervenção prevê a realização 
de trabalhos preparatórios, como limpeza de bermas e valetas, a repavimentação da 
via e a instalação de sinalização vertical e horizontal. Esta obra integra o programa de 
reabilitação da rede viária do concelho, que tem vindo a ser concretizado de forma 
sistemática e planeada desde 2018 e que corresponde a um investimento de mais de 4 
milhões de euros. 

“Neste trabalho devidamente articulado com os presidentes de junta, o principal 
objetivo da autarquia passa por melhorar acessibilidades e corrigir assimetrias, 
oferecendo mais qualidade de vida aos cidadãos, residam eles mais perto ou mais longe 
da sede de freguesia; é esse compromisso que desde logo assumimos e nos esforçamos 
diariamente por concretizar”, sublinha o presidente da Câmara, Luís Paulo Costa.

A empreitada de que faz parte esta intervenção inclui a reabilitação da Rua António 
Galvão, em Arganil, desde a sede da Associação de Combatentes do Concelho de Arganil 
ao cruzamento de Góis/Pombeiro da Beira, e as ruas União e Progresso de Barril do Alva, 
Cieba e Joaquim Madeira, em Barril do Alva.

Paralelamente, também na freguesia de Pombeiro da Beira, vai ter início em breve a 
pavimentação da Avenida Américo Duarte Silva, em Sarnadela, e o troço de ligação da 
estrada M522 à localidade de Chãs Grandes. A obra nestas vias integra uma empreitada 
de 350 mil euros, que abrange mais dez intervenções, dispersas por outras seis freguesias.
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ZONA DE LAZER, SÃO MARTINHO DA CORTIÇA

CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE, DREIA - BENFEITA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE POMARES, VILA COVA DO ALVA E ALQUEVE (ADCL)

A futura Zona de Lazer de S. Martinho da Cortiça está já em fase avançada de construção. Com um investimento superior aos 430 mil euros e a conclusão 
prevista para o início do verão, a obra contempla a construção de uma piscina exterior com bar e esplanada, balneários e instalações de apoio ao funcionamento 
do edifício.

Está em fase adiantada de execução o muro de suporte junto à localidade da Dreia, entre Portelinha e Benfeita, na EM 518. Esta obra reflete um investimento 
de cerca de 70 mil euros e vai permitir reforçar a plataforma rodoviária e dar garantias de segurança aos utilizadores daquela estrada, onde foram recentemente 
construídos outros dois muros de contenção.

Em Pomares, Vila Cova do Alva e Alqueve (Folques), a Água do Centro Litoral (AdCL) prossegue com as obras de ampliação e reabilitação dos sistemas de 
abastecimento, reunidas numa empreitada de 2,6 milhões de euros.

No Alqueve, foram concluídos os trabalhos de instalação da tubagem de 
água e repavimentada a plataforma viária.

A Estação  de Tratamento de Pomares beneficia de trabalhos de construção 
civil.

Na ETA de Vila Cova do Alva, foram realizados trabalhos de construção civil 
e de instalação de condutas, incluindo a respetiva pavimentação da vala com 
betão betuminoso.
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POSTO DE CARREGAMENTO DE 
VEÍCULOS ELÉTRICOS

BAIRRO DO PRAZO, ARGANIL RUA DOS TOSQUEIRÕES, EM VINHÓ

NÚCLEO MUSEOLÓGICO E POSTO DE 
TURISMO DO PIÓDÃO

Está a funcionar desde o dia 12 de março o posto de carregamento de 
veículos elétrico, instalado na Avenida José Augusto de Carvalho, em Arganil. 
O equipamento dispõe de dois lugares de estacionamento com uma tomada 
cada, permitindo o carregamento de dois veículos em simultâneo.

No Bairro do Prazo, em Arganil, estão a decorrer trabalhos de construção 
de passeios e execução de ramais de abastecimento de águas e saneamento.

O Município de Arganil deu início à intervenção de reabilitação da Rua 
dos Tosqueirões, em Vinhó, na União das Freguesias de Vila Cova do Alva 
e Anseriz. Os trabalhos em curso incluem a regularização da plataforma da 
estrada, a aplicação de tout-venant e limpeza e desobstrução de valetas e 
aquedutos.

Prosseguem os trabalhos de reabilitação e modernização do principal 
espaço de acolhimento e informação do Piódão. As obras no edifício 
do Posto de Turismo, que acolhe também o Núcleo Museológico, estão 
incluídas numa empreitada de 440 mil euros, da qual faz parte a intervenção 
de requalificação do Largo Cónego Manuel Fernandes Nogueira, que prevê a 
reconfiguração da sala de visitas daquela Aldeia Histórica.

MUNICÍPIO DE ARGANIL E IPC DESAFIAM ESTUDANTES A REPENSAR O TERRITÓRIO
O Município de Arganil associou-se ao projeto “Inovação Pedagógica – aprendizagem 

com base em processos de cocriação”, promovido pelo Instituto Politécnico de Coimbra, 
para dar oportunidade aos estudantes de contribuírem para a resolução de um problema 
concreto associado ao concelho de Arganil, na área da sustentabilidade ambiental.

O nome do desafio proposto pela autarquia chama-se “Viver a natureza com o Município 
de Arganil” e pretende desafiar os jovens estudantes do concelho a refletir sobre o desafio 
da desertificação do território e envolvê-los na resolução deste problema, que ganha uma 
nova dimensão num contexto de pandemia à escala mundial como o que atravessamos.

Esta iniciativa, de que o Município de Arganil é parceira, conta com a participação dos 
politécnicos portugueses, do Governo e da Demola Global e tem como objetivo construir 
pontes entre os decisores de hoje e os de amanhã, promovendo uma cultura de inovação 
aberta e colaborativa, baseada no trabalho em rede e numa lógica de criação de valor.
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SISTEMA DE CADASTRO SIMPLIFICADO VAI 
SER IMPLEMENTADO EM ARGANIL 

PRAZO PARA LIMPEZA DE TERRENOS ALARGADO ATÉ 15 DE MAIO

A Câmara Municipal de Arganil vai avançar com a implementação do Sistema de 
Informação Cadastral Simplificado, através da instalação de um balcão de atendimento 
onde os cidadãos têm a possibilidade de identificar gratuitamente as parcelas de terrenos 
rústicos e mistos de que são proprietários.

O eBUPi, assim se chama este balcão físico e virtual, além do registo de prédios, 
vai permitir a consulta, atualização e impressão de informação em vigor sobre uma 
determinada parcela, através da Internet, em tempo real e a qualquer momento. O projeto 
será implementado muito em breve, ainda no decurso do primeiro semestre deste ano.

A implementação deste sistema de gestão de territorial em Arganil decorre da 
candidatura centralizada e apresentada pela Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra (CIM-RC) ao Programa Operacional Regional CENTRO 2020, no valor de 3 milhões 
de euros. Na ordem dos 360 mil euros, o financiamento obtido pelo Município de Arganil 
foi o mais elevado entre as autarquias da Região de Coimbra incluídas nesta candidatura 
conjunta.

Para Luís Paulo Costa, “esta é uma ferramenta de extrema importância para identificar, 
mapear e entender territórios como Arganil, com cerca de 130 mil matrizes, em que os 
terrenos são muito pequenos e fragmentados e, por isso, a dificuldade em identificar limites 
e proprietários é acrescida”. O presidente da Câmara Municipal de Arganil está seguro de 
que “a partir das respostas e do conhecimento que esta plataforma faculta, será possível a 
implementação de estratégias e medidas essenciais ao ordenamento e gestão do território, 
valorização dos territórios rurais e prevenção de incêndios”.

Trata-se de uma ferramenta integrada que comunica com todas as bases de dados 
e aplicações que contêm informações prediais, constituindo-se como a plataforma de 
articulação do cidadão com a Administração Local e a Administração Central no âmbito do 
cadastro predial.

Foi alargado por mais dois meses, até 15 de maio, o prazo 
para a realização dos trabalhos de gestão de combustível.

Os proprietários, arrendatários ou usufrutuários que 
possuam terrenos junto a edificações e aglomerados 
populacionais, inseridos em espaços rurais, são obrigados 
a proceder à limpeza da vegetação numa faixa de 50 metros 
à volta das mesmas, ou 100 metros no caso de aglomerados 
populacionais.

Esta limpeza, que deve ser realizada de acordo com 
o esquema abaixo, deve ser executada dentro do prazo 
estipulado pelo Governo, sob pena de contraordenação punível 
com coima, entre os 280,00 euros e os 10.000,00 euros.

Regras a respeitar:
1. As copas das árvores têm que distanciar entre si, no 

mínimo 4m;
2. Caso se trate de povoamentos de pinheiro-bravo ou 

eucalipto as árvores têm que distanciar entre si, no mínimo 
10m;

3. As árvores têm que ser desramadas até 4m acima do 
solo. Para as árvores com altura inferior a 8m, desrama-se 
apenas a metade inferior;

4. As árvores e arbustos têm que estar a mais de 5m dos 
edifícios. Evitar a projeção das copas sobre telhados;

5. Não acumular lenha, resíduos das limpezas ou 
substâncias inflamáveis na área da faixa de gestão de 
combustíveis.

A recolha
porta-a-porta 

chegou a Arganil, 
Participe!

SISTEMA DE RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA 
DE RESÍDUOS URBANOS VALORIZÁVEIS 

EM ARGANIL
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O Município de Arganil, em articulação com a Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM-RC), numa sinergia que envolve o Agrupamento de Escolas 
de Arganil, constituiu uma Equipa Multidisciplinar de Intervenção Multinível, ao 
abrigo do Plano Intermunicipal de Prevenção do Abandono Escolar e Promoção 
do Sucesso Educativo da Região de Coimbra, numa segunda edição do projeto 
“Realiza.Te”, cuja primeira cessou no passado ano letivo.

A equipa, que vai desenvolver e incidir o seu trabalho sobre o Ensino Pré-
Escolar, tem como finalidade combater o insucesso escolar desde tenra idade, 
através da criação de respostas abrangentes de prevenção das dificuldades de 
aprendizagem, adequando e preparando percursos educativos bem-sucedidos.

Esta equipa multidisciplinar é constituída por docentes da área da Música, 
Artes Performativas, Inglês e Atividade Física, que se encontram a desenvolver 
ações estruturadas em todos os estabelecimentos de ensino Pré-Escolar, nesta 
fase através do ensino à distância e no apoio aos alunos que frequentam as 
Escolas de Acolhimento.

Celebram-se, este ano, os 35 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. 
Atendendo a que foi no dia 11 de Março de 1986 e 1987 que foram publicados 
os dois documentos fundadores deste projeto, a Direção-Geral do Livro, dos 
Arquivos e das Bibliotecas vai passar a assinalar o dia 11 de março como o DIA DA 
REDE NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS.

O Programa Rede Nacional de Bibliotecas Públicas resulta da definição de uma 
política nacional integrada de desenvolvimento da Leitura Pública, assente num 
modelo inovador de partilha de responsabilidades entre a administração central 
e local, visando a criação de uma biblioteca pública em cada sede de concelho.

Respondendo ao desafio lançado às Bibliotecas Públicas que integram esta 

rede, a autarquia convidou  Margarida Fróis para uma entrevista sobre o percurso 
das Bibliotecas Públicas do Concelho de Arganil e a importância que a Rede 
Nacional de Bibliotecas Públicas teve para o desenvolvimento das mesmas.

Margarida Fróis desenvolveu ao longo de 30 anos um papel de destaque na 
área das Bibliotecas. Foi coordenadora das Bibliotecas Públicas do Concelho de 
Arganil e participou ativamente na construção da Rede de Leitura Pública e na 
Rede de Bibliotecas Escolares. Defensora acérrima da importância do livro e da 
leitura na promoção da literacia, deixa para sempre a sua marca no percurso da 
Rede de Bibliotecas do Concelho de Arganil.

MUNICÍPIO DE ARGANIL CONTA COM 
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR NAS ESCOLAS 
PARA PROMOÇÃO DO SUCESSO EDUCATIVO 

O Município de Arganil integra, enquanto membro fundador, a Rede Nacional 
de Municípios Amigos da Juventude, que se apresenta como uma plataforma 
privilegiada para a definição e debate das Políticas de Juventude de base local e 
que conta já com a adesão de mais de 70 municípios portugueses.

Através da adesão a esta plataforma da Federação Nacional das Associações 
Juvenis (FNAJ), pretende esta autarquia estreitar os compromissos assumidos 
no que à evolução das políticas locais da juventude diz respeito, numa ótica de 
colaboração e partilha de boas práticas associativas e municipais. Criada no final 
de 2020 pela FNAJ, com a missão de consolidar a ligação e a cooperação entre o 
movimento associativo juvenil e as Autarquias, esta rede é pioneira na conceção, 
implementação e avaliação de políticas locais de juventude estruturantes 
e sustentáveis, potenciando uma abordagem inovadora das questões da 
participação jovem.

O convite, prontamente aceite pelo Município de Arganil, destaca o acesso 
a uma rede nacional com partilha de boas práticas municipais em matérias de 
políticas de juventude; a criação de sinergias, contactos e partilha de informação 
privilegiada num grupo restrito; a participação prioritária e acesso a seminários e 
cimeiras sobre “Associativismo e Juventude”, assentes em processos de educação 
não formal e diálogo jovem.

Com mais de 1000 federações regionais e associações juvenis de base local, 
a FNAJ assume-se como o parceiro mais capaz junto dos municípios portugueses 
desafiando-os a serem maiores e melhores parceiros da sua juventude.

MUNICÍPIO DE ARGANIL É MEMBRO 
FUNDADOR DA REDE NACIONAL DE 
MUNICÍPIOS AMIGOS DA JUVENTUDE

DIA DA REDE NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
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OPOSIÇÃO -  BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

A aldeia de Piódão recebe o evento “Estrada Real” no dia 25 de 
setembro, no âmbito do ciclo de eventos “12 em Rede – Aldeias 
em Festa”, promovido pelas Aldeias Históricas de Portugal,  que 
este ano se realiza entre junho e novembro. Tal como o nome 
indica, o evento desdobara-se em 12 os eventos, um para cada 
uma das aldeias da rede, mantendo-se a aposta nos formatos 
presencial e live streaming, que face à situação que se vem 
vivendo se revelou um sucesso em 2020. O evento propõe-se 
a celebrar a cultura, a gastronomia, as tradições, costumes e 
lendas, num enriquecedor envolvimento com a comunidade. É, 
assim, dado a conhecer a identidade, essência e caraterísticas 
únicas de cada um destes lugares únicos, enquanto produto 
turístico sustentável e de excelência“ não massificado”, com 
um extraordinário património edificado; uma paisagem natural 
irrepreensível e intacta e a gastronomia autêntica.

Como forma de assinalar o dia Mundial da Poesia, celebrado a 21 de março, 
a Biblioteca Miguel Torga promoveu um concurso de poesia, apelando à veia 
poética da comunidade. Sob o lema “A Nossa Terra é o Tema”, os trabalhos foram 
estregues até ao dia 17 de março e serão agora alvo de votação na página do 
Facebook das Bibliotecas Públicas do Concelho de Arganil. Os 3 trabalhos mais 
votados, através de “likes”, serão os vencedores, estando previstos os seguintes 
prémios: 2 livros e um conjunto de postais para o primeiro classificado, 2 livros 
para o segundo classificado e um livro para o terceiro classificado.

BIBLIOTECA MUNICIPAL ESTIMULA VEIA 
POÉTICA DOS ARGANILENSES

PIÓDÃO ACOLHE EVENTO 
“12 EM REDE – ALDEIAS EM FESTA”

A Biblioteca Municipal de Arganil e a Biblioteca Alberto Martins de Carvalho, em 
Côja reabriram portas no dia 17 de março. Esta abertura é, no entanto, limitada, 
atendendo ao risco de contaminação por Covid-19. O horário de abertura ao 
público da Biblioteca Municipal será nos dias úteis das 9.00 às 18.30 horas, sem 
interrupção à hora do almoço, e aos Sábados das 9.30 às 13.00 horas. O horário 
de abertura ao público da Biblioteca Alberto Martins de Carvalho será nos dias 
úteis das 9.30 às 13.00 horas e das 14.00 às 17.30 horas.

REABERTURA DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DO CONCELHO DE ARGANIL 

ESPAÇOS DE CULTURA E TURISMO REABREM AO 
PÚBLICO A PARTIR DE 5 DE ABRIL

Está agendada para 5 de abril a reabertura ao público dos Museus e Monumentos, de acordo 
com o Plano de Desconfinamento apresentado pelo Governo. Assim, os Núcleos Museológicos 
de Etnografia e Arqueologia passam a receber visitas de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 
12h30 e entre as 14h00 e as 17h00, sendo que aos sábados o horário será entre as 10h00 e as 
12h30, até 14 de junho.

As visitas ao Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs d´Égua requerem marcação prévia 
para um número máximo de 10 pessoas em simultâneo. A partir de Maio, independentemente de 
marcação prévia, abre no primeiro sábado de cada mês, entre as 10h00 e as 13h00 e as 14h00 e 
as 17h00.

A Capela de São Pedro por ser visitada através de marcação prévia, abrindo posteriormente e 
como vem sendo hábito no mês de Agosto, às quintas e sextas-feiras, entre as 15h00 e as 17h30, 
com um máximo de 10 pessoas por visita simultaneamente. 

Todas as marcações prévias para visitas podem ser feitas através dos contactos: 235 200 137 
ou turismo.arganil@cm-arganil.pt.
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Está a funcionar desde o dia 26 de fevereiro o Centro de Vacinação Covid-19 
em Arganil, instalado no piso zero da antiga Cerâmica Arganilense. Pensado para 
facilitar o processo de vacinação e assegurar o distanciamento, a estrutura de 
apoio foi providenciada pelo Município de Arganil, em articulação com o ACES 
Pinhal Interior Norte e o Centro de Saúde de Arganil.

Este Centro permite reforçar o processo de vacinação contra a Covid-19, que 
arrancou no início de fevereiro no Centro de Saúde de Arganil e abrange, nesta 
fase, pessoas com mais de 80 anos e pessoas com mais de 50 anos que sofram 
de algumas doenças identificadas.

A estrutura possui uma área de receção, um gabinete médico, cinco postos de 
vacinação, uma sala de espera pré-vacinação e uma zona pós-vacinação, onde os 
utentes aguardam 30 minutos após a administração da vacina, para vigilância e 
recobro.

Além de todo o trabalho desenvolvido em estreita articulação com o ACES 
PIN e o Centro de Saúde, o Município de Arganil contou com o envolvimento do 
Instituto Kaizen na implementação deste Centro de Vacinação contra a Covid-19, 
nomeadamente através da gestão da operação, logística e organização de fluxo 
de utentes e de técnicos de vacinação no espaço.

COMO E QUANDO SERÁ CHAMADO - CONTACTOS
De acordo com os critérios e da fase em questão e na qual estiver incluído, 

será contactado telefonicamente, através do número de telefone que conste 
do seu registo no Centro de Saúde. Se conhecer alguém com mais de 80 anos 
que ainda não tenha sido vacinado ou caso não esteja inscrito no Centro de 
Saúde ou não tenha a certeza que os seus dados estejam atualizados por 
favor contacte o Centro de Saúde de Arganil – 235 200 100 / ucsp.arganil@
arscentro.min-saude.pt .

COVID-19COVID-19

COVID-19

a partir de
15 mar

PLANO DE 

DESCONFINAMENTO Creches, pré-escolar, 1º ciclos; 

(e ATLs para as mesmas idades).

Livrarias;

 Bibliotecas e arquivos.

Cabeleireiros, manicures e similares.

Comércio ao postigo; 

PLANO DE 

DESCONFINAMENTO

a partir de
19 abr

COVID-19

PLANO DE 

DESCONFINAMENTO

a partir de
5 abr

Equipamentos sociais 

na área da deficiência.

Museus, monumentos, 

palácios, galerias de arte 
e similares.

Lojas até 200 m2 com 

porta para a rua.

Esplanadas 

(máx. 4 pessoas).

Modalidades desportivas de baixo risco; atividade 
física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas 
de grupo.

Feiras e mercados não 

alimentares (por 

decisão municipal).

2.º ciclo e 3º ciclo 

(e ATLs para as mesmas 

idades).

Cinemas, teatros, auditórios, salas 

de espetáculos.

Lojas de cidadão com 

atendimento presencial por 

marcação.

Todas as lojas e centros 

comerciais.

Restaurantes, cafés 

e pastelarias (máx. 4 pessoas ou 

6 em esplanadas) até às 22h ou 

13h ao fim-de-semana e 
feriados.

Modalidades desportivas de 
médio risco; Atividade física ao ar 
livre até 6 pessoas e ginásios sem 
aulas de grupo.

Eventos exteriores com 

diminuição de lotação.

Ensino secundário;

Ensino superior.

Casamentos e batizados com 
25% de lotação.

PLANO DE 

DESCONFINAMENTO

a partir de
3 mai

Restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 6 pessoas 

ou 10 em esplanadas) sem limite de horários.

Grandes eventos exteriores e eventos interiores 

com diminuição de lotação.

Todas as modalidades desportivas; 
Atividade física ao ar livre e ginásios.

Casamentos e batizados com 50% de lotação.

COVID-19
PLANO DE 

DESCONFINAMENTO

REGRAS

GERAIS

Teletrabalho sempre que possível.

Horários de funcionamento: 

- 21h durante a semana; 

- 13h ao fim-de-semana e feriados ou 19h para retalho alimentar.

Proibição de circulação entre concelhos 20-21/03 e de 26/03 a 5/04 (Páscoa).

SAIBA MAIS EM COVID19ESTAMOSON.GOV.PT

Comércio automóvel e mediação imobiliária.

ESTAMOS    N

não paramos
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A Câmara Municipal de Arganil leva a efeito, entre Março e Dezembro de 2021, nova Campanha 
de Esterilização gratuita para cães e gatos de companhia. O Município de Arganil assume ainda 
os custos da vacinação antirrábica obrigatória, da identificação eletrónica (chip) e do registo na 
base de dados SIAC. As intervenções cirúrgicas de esterilização serão efetuadas num Centro de 
Atendimento Médico-Veterinário da região. Esta campanha abrange apenas os munícipes com 
residência no concelho de Arganil e a inscrição deve ser efetuada através do preenchimento do 
documento disponível no Balcão Único da Câmara Municipal de Arganil, nas Juntas/Uniões de 
Freguesia do concelho e em www.cm-arganil.pt. Depois de preenchido e enviado para o endereço 
de e-mail: geral@cm-arganil.pt, deve aguardar o contacto do Centro de Atendimento Médico-
Veterinário para marcação da cirurgia. Para mais informações, os interessados deverão contactar 
a Câmara Municipal de Arganil (235 200 150) ou o Centro de Recolha Animal de Arganil (235 200 
132).


