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AS FAMÍLIAS DO CONCELHO DE ARGANIL, A PAR COM AS DE CANTANHEDE, SÃO AS QUE MENOS PAGAM PELAS TARIFAS DE ÁGUA, SANEAMENTO E 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA REGIÃO DE COIMBRA, DE ACORDO COM UM ESTUDO REALIZADO PELA DECO PROTESTE.
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Em Arganil, para um consumo 
doméstico de 120 m3 de água, a 
tarifa anual em 2020 foi, em média, de 
217,78€; valor muito semelhante ao 
praticado por Cantanhede (216,49€), 
que surge no topo da lista dos 
municípios do distrito de Coimbra 
com a tarifa mais baixa. Longe desta 
realidade, o valor mais elevado chega 
aos 390,95€, que é manifestamente 
superior ao praticado em Arganil.

Quando baixamos de escalão e 
analisamos o consumo doméstico de 60 
m3/ano, é Arganil que assume o lugar 

de destaque entre os municípios com 
a tarifa mais reduzidas da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra. 
Em média, o custo por família não 
passou dos 121,43€ no ano passado 
(tabela à direita).

Considerando que “a principal 
responsabilidade da autarquia passa 
por proteger e apoiar quem mais 
precisa”, sublinha o presidente da 
Câmara, Luís Paulo Costa, as famílias 
em situação de carência económica 
beneficiam de uma tarifa social, que 
prevê a isenção das taxas fixas e 

o alargamento do volume de água 
faturado. Já para as famílias numerosas, 
é praticada uma tarifa que tem em 
conta a dimensão do agregado familiar, 
de modo a evitar penalizar as famílias 
com maior número de filhos.

Luís Paulo Costa assume que garantir 
água com qualidade e quantidade 
suficiente, mantendo tarifas reduzidas, 
tem sido uma das grandes prioridades 
do executivo ao longo do presente 
mandato.

No final deste ano de 2021, 
teremos investido, conjuntamente 
com o sistema multimunicipal 
da Águas do Centro Litoral, mais 
de 12 milhões de euros, não só 
na ampliação e reabilitação das 
redes de abastecimento e de 
saneamento, como na otimização 
e modernização da gestão de 
resíduos sólidos urbanos”. Trata-
se, frisa, “de um investimento sem 
precedentes no concelho de Arganil 
em setores críticos, dos quais 
depende diretamente a qualidade 
de vida dos nossos munícipes”.

ArgAnil e CAntAnhede têm As tArifAs de águA, sAneAmento e resíduos sólidos 
mAis bAixos dA região

CONCELHOS
ÁGUA SANEAMENTO RSU TOTAL (S/IVA)

120 m3 180 m3 120 m3 180 m3 120 m3 180 m3 120 m3 180 m3

CANTANHEDE 64,60 88,56 98,04 122,14 53,99 67,22 216,49 277,91

ARGANIL 96,94 141,53 70,16 102,62 51,19 69,19 217,78 313,34

MEALHADA 113,82 168,11 68,72 94,18 43,42 58,87 225,96 313,16

MIRA 120,45 164,70 83,70 113,57 36,00 36,00 240,15 314,27

SOURE 120,45 164,70 83,70 113,57 50,19 57,11 254,34 335,37

MONTEMOR-O-VELHO 120,45 164,70 83,70 113,57 52,76 55,66 256,91 333,92

OLIVEIRA DO HOSPITAL 128,52 184,92 80,81 106,22 49,32 49,32 258,65 340,46

COIMBRA 128,40 177,00 94,14 129,15 47,34 64,65 269,89 370,80

MORTÁGUA 214,04 306,29 31,20 34,20 43,20 43,20 288,44 383,69

GÓIS 153,34 221,95 89,41 118,23 43,32 56,12 289,07 396,30

LOUSÃ 153,34 221,95 89,41 118,23 43,32 56,12 289,07 396,30

PAMPILHOSA DA SERRA 153,34 221,95 89,41 118,23 43,32 56,12 289,07 396,30

PENACOVA 153,34 221,95 89,41 118,23 43,32 56,12 289,07 396,30

PENELA 153,34 221,95 89,41 118,23 43,32 56,12 289,07 396,30

VILA NOVA DE POIARES 153,34 221,95 89,41 118,23 43,32 56,12 289,07 396,30

TÁBUA 214,04 306,29 33,00 36,00 48,00 63,00 295,04 405,29

MIRANDA DO CORVO 136,87 189,34 121,41 168,67 62,38 82,61 320,56 440,62

CONDEIXA-A-NOVA 142,10 198,80 146,97 202,25 56,94 64,53 346,01 465,59

FIGUEIRA DA FOZ 185,72 277,77 161,31 239,55 43,92 43,92 390,95 561,24

           

CONCELHOS
TOTAL DO CUSTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E RSU (S/IVA)

60 M3/ANO

ARGANIL 121,43

MEALHADA 137,77

CANTANHEDE 155,07

MIRA 166,70

COIMBRA 167,68

,SOURE 173,97

OLIVEIRA DO HOSPITAL 176,85

GÓIS 180,09

LOUSÃ 180,09

PAMPILHOSA DA SERRA 180,09

PENACOVA 180,09

PENELA 180,09

VILA NOVA DE POIARES 180,09

MONTEMOR-O-VELHO 180,57

MORTÁGUA 193,20

TÁBUA 199,80

MIRANDA DO CORVO 202,95

FIGUEIRA DA FOZ 220,67

CONDEIXA-A-NOVA 225,09

muniCípio e miseriCórdiA de ArgAnil CelebrAm ContrAto pArA requAlifiCAção do 
teAtro Alves Coelho

Tendo em vista 
a reabilitação 
do Teatro 
Alves Coelho, a 
Santa Casa da 
Misericórdia de 
Arganil cedeu a 
emblemática sala 
de espetáculos 
arganilense à 
Câmara Municipal 
de Arganil, por 
um período de 
50 anos. Esta 
cedência foi 
f o r m a l i z a d o 
no dia 16 de 
abril, através da celebração de uma 
escritura de constituição de direito de 
superfície a favor da autarquia, que se 
compromete a recuperar o edifício no 
prazo de quatro anos.

“Com passos pequenos mas 
sólidos, chegámos a uma fase 

determinante para a recuperação 
do Teatro Alves Coelho”, referiu 
o presidente da Câmara, Luís Paulo 
Costa, no final da sessão de assinatura 
do contrato, destacando trabalho 
de articulação desenvolvido entre as 
partes ao longo dos últimos quatro 
anos. 

Desse esforço conjunto resultou 
a consensualização de um projeto de 
execução, que vai permitir o Município 
de Arganil candidatar, até ao final 
de abril, a requalificação do imóvel 
ao Programa Centro 2020, tendo 
como objetivo o financiamento deste 
investimento muito significativo. 

Luís Paulo Costa reconhece que, 
dentro dos cenários possíveis, o 
desejável seria que a intervenção de 
reabilitação do Teatro Alves Coelho 
estivesse terminada dentro de dois 
anos. “Sabemos que é difícil, mas, 
se a candidatura for bem sucedida, 
teremos o desfecho esperado”. 

  VALORES DAS TARIFAS PARCELARES E DO TOTAL DA FATURA EM TODOS OS 19 CONCELHOS DA CIM REGIÃO DE COIMBRA TOTAL DA FATURA EM TODOS OS 19 CONCELHOS DA CIM REGIÃO DE COIMBRA
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Cara(o) Munícipe

A edição do Boletim Municipal que lhe chega agora às mãos reúne uma série de momentos e acontecimentos 

de grande significado para o concelho de Arganil, nas mais diversas áreas. No passado dia 25 de abril, tivemos 
o privilégio de receber a Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, no renovado edifício dos Paços do 

Concelho, que beneficiou, nos últimos 13 meses, da maior intervenção desde a sua construção. No dia em que 
se assinalaram os 47 anos da democracia em Portugal, celebrámos o regresso da vida municipal ao coração da 

vila de Arganil, à nossa casa da democracia; agora mais preparada para responder às necessidades e apelos dos 

munícipes e oferecer mais e melhores condições aos colaboradores da autarquia.

O mês de abril fica também marcado pela celebração do contrato com a Santa Casa da Misericórdia, de 
cedência do Teatro Alves Coelho, que vai permitir ao Município de Arganil avançar com a sua requalificação. 
Quase quatro anos de permanente contacto/articulação e consensos entre as partes culminaram neste acordo 

de cedência, que representa um passo determinante para concretizarmos esta forte e antiga vontade dos 

arganilenses de ver novamente de portas abertas a emblemática sala de espetáculos. O projeto de execução 

foi já aprovado em reunião de Câmara e submetemos no final do mês de abril a respetiva candidatura para 
financiamento da intervenção, no âmbito dos Planos de Ação de Regeneração Urbana (PARU). 

Na cultura, destaque para a celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com uma programação 
que colocou em evidência o Acampamento Militar Romano da Lomba do Canho; para o regresso do cinema à 

Cerâmica Arganilense e para a conclusão das obras de restauro e conservação do arco triunfal da Igreja Matriz 

de Vila Cova do Alva. 

No que diz respeito ao ambiente, colocamos em evidência o projeto de compostagem doméstica e 
comunitária, cuja pretensão passa por reduzir os resíduos alimentares e resíduos verdes, transformando-os 

em fertilizante. Através deste projeto “Compostar é reciclar”, financiado pelo Fundo de Coesão e do Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, o Município de Arganil vai distribuir gratuitamente 
compostores domésticos, previsivelmente a partir do mês de julho. Abril foi ainda o mês em que o Município de 

Arganil celebrou com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e o Fundo Ambiental o protocolo de 
colaboração técnica e Financeira para a cogestão da Paisagem Protegida da Serra do Açor. 

Na área da ação social, foi com grande satisfação que vimos aprovada a candidatura ao Programa Bairros 
Saudáveis, apresentada em parceria com a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Arganil. O financiamento 
previsto vai possibilitar reabilitar 14 habitações do Bairro São Paulo Vicente de Paulo, em Arganil, e contribuir para 

a promoção da qualidade de vida e bem-estar das famílias que ali residem.

Da atividade municipal mais recente fazem, ainda, parte as múltiplas intervenções de reabilitação da rede 

viária no concelho e as jornadas de trabalho incluídas no ciclo de Presidências Participativas em Pombeiro da 

Beira e na União das Freguesias de Côja e Barril de Alva. Cumpridas estas duas sessões, ficamos muito perto da 
meta a que nos propusemos no início deste mandato autárquico: percorrer as 14 freguesias/uniões de freguesias 

e conhecer em detalhe os problemas com que os nossos munícipes se deparam diariamente, de forma a traçar, 

conjuntamente com os executivos das Juntas, soluções adequadas a cada freguesia e suas localidades.

Destaque, por fim, para o estudo da Deco que confirma que os consumidores do concelho de Arganil são dos 
que menos pagam pela fatura da água no final do mês na região de Coimbra, surgindo Arganil apenas atrás de 
Cantanhede na lista dos Municípios com a água mais barata.

 

EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

TOTAL DA FATURA EM TODOS OS 19 CONCELHOS DA CIM REGIÃO DE COIMBRA
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ministrA AnA AbrunhosA inAugurA reAbilitAção do edifíCio dos 
pAços do ConCelho de ArgAnil

As portas da Câmara Municipal 
de Arganil reabriram-se no dia 25 de 
abril, para a inauguração da maior 
intervenção de que o edifico beneficiou 
desde a sua construção, há mais de 
80 anos. No Salão Nobre, a ampla e 
agora ainda mais iluminada sala de 
visitas da “nossa casa da democracia”, 
o presidente da Autarquia de Arganil, 
Luís Paulo Costa, assumiu o papel de 
anfitrião da cerimónia que assinala 
a conclusão das obras iniciadas em 
fevereiro de 2020 e que marca o 
regresso dos serviços municipais ao 
coração da vila de Arganil.

“Os Paços do Concelho de Arganil 
surgem, agora, dotados de melhores 
condições para corresponderem e 
darem resposta às necessidades 
dos nossos concidadãos”, afirmou 
o presidente da Câmara, logo a após 
felicitar e agradecer à Ministra da 
Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, 
o regresso a Arganil para presidir à 
sessão de inauguração.

“Inaugurar e colocar novamente 
este edifício ao serviço dos cidadãos 
é algo que faz sentido associar ao 
dia da democracia e da liberdade; 
que têm como pedra basilar as 
autarquias próximas das pessoas”, 
assumiu Luís Paulo Costa. 

Da mesma satisfação partilhou 
a Ministra da Coesão Territorial, 
reconhecendo não haver melhor 
maneira de terminar o 25 de Abril do 
que em Arganil e junto dos arganilenses.

Sentindo-se “em casa”, Ana 
Abrunhosa agradeceu a Luís Paulo 
Costa a “lealdade institucional e 
amizade e a honra de poder reabrir 
as portas deste espaço que é, por 
excelência, da população e que 
aproxima os serviços às pessoas, 
merecendo, por isso, a maior das 
dignidades”.

Envolvendo um investimento 
global de 1.121.646,66€, a intervenção 
contemplou os três pisos que 

compõem o edifício, destinando-se a 
corrigir os sérios problemas estruturais 
e funcionais que o imóvel apresentava. 

“Os sucessivos alertas 
relacionados com a segurança 
do edifício, a imperatividade 
de melhorarmos a eficiência 
energética, a exigência de se 
implementarem métodos de 
trabalho mais eficazes e eficientes, 
e a vontade de prestarmos um 
serviço de maior qualidade e mais 
próximo dos cidadãos haveriam de 
trazer-nos até esta inauguração”, 
declarou Luís Paulo Costa.

Uma das grandes alterações 
registada na localização dos serviços 
municipais no interior das instalações 
prende-se com o Balcão Único de 
Atendimento, que funciona agora no 
piso 0, junto à porta de entrada do 
edifício. As obras neste piso resultaram 
da candidatura apresentada pela 
autarquia ao Programa BEM – 
Beneficiação de Equipamentos 
Municipais, sendo cofinanciada pela 
Direção Geral das Autarquias Locais 
em 148 mil euros.

No final da sessão, antes de 
guiar Ana Abrunhosa e os restantes 
convidados por uma visita às 
renovadas instalações, Luís Paulo Costa 
presenteou a Ministra com uma versão 
reduzida da obra “Aprendizagens 
Globais”, do artista plástico Mário 
Vitória, natural do concelho de Arganil. 
Foi, ainda, oferecido a todos os 
convidados uma litografia desta obra, 
que se encontra exposta no interior da 
Câmara Municipal.
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25 de Abril AssinAlAdo Com hAsteAr dA bAndeirA nACionAl

Apelos do presidente dA CâmArA à ministrA dA Coesão territoriAl

Durante a sua intervenção, Luís Paulo Costa apelou à atenção da Ministra 
da Coesão Territorial para a necessidade de criação de apoios que promovam 
a instalação das empresas na Zona Industrial da Relvinha, que se encontra a 
ser alvo de ampliação; para o imperioso reforço do financiamento que permita 
avançar em breve com a requalificação do Teatro Alves Coelho e para o problema 

que persiste na galeria hidráulica que atravessa a avenida principal de Arganil.

Em resposta a Ministra garantiu “levar na bagagem as preocupações” do 
presidente da autarquia, tranquilizando-o quanto aos financiamentos necessários 
para as intervenções ansiadas. “Pode contar connosco, ficaremos atentos”, 
garantiu Ana Abrunhosa no fecho da sua intervenção.

O 25 de Abril foi assinalado pelo presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa, com o hastear da Bandeira Nacional, na varanda do edifício dos 
Paços do Concelho. 

Juntaram-se ao presidente da autarquia neste ato de grande significado 
para democracia portuguesa o restante executivo camarário, o presidente 
da Assembleia Municipal, Ricardo Pereira Alves, o 1.º secretário da Assembleia 
Municipal, António Cardoso, e o presidente da Junta de Freguesia de Arganil, João 
Travassos.

Prevista na cerimónia estava também a interpretação do Hino Nacional, A 
Portuguesa, pela Associação Filarmónica de Arganil, mas a chuva impediu que a 
banda se associa-se à celebração da data que assinala os 47 anos da democracia 
em Portugal.
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presidênCiA pArtiCipAtivA em CôjA e bArril do AlvA

Liderada por Luís Paulo Costa, e 
fazendo-se acompanhar pelo executivo 
da União das Freguesias, a comitiva 
camarária avaliou as intervenções 
concluídas recentemente e em curso, 
auscultou os anseios e as pretensões 
da população e sinalizou situações 
prioritárias que carecem de resolução.

O arranque da jornada de trabalho 
ficou marcado pela inauguração da 
reabilitação do troço entre Côja e 
Vila Cova de Alva, via Barril de Alva, 
que representa, realçou Luís Paulo 
Costa, “um importante eixo de ligação 
estratégico entre Côja e todo o Alto 
Concelho”. Na ponte sobre o rio Alva, 
lugar escolhido para a sessão simbólica 
de inauguração, o presidente da 
Câmara salientou que “também para 
Pomares e para as zonas mais altas 
do concelho esta passa a ser uma via 
determinante”.

Partilhou do mesmo contentamento 
o presidente da União das Freguesias 
de Côja e Barril de Alva, João Tavares, 
aproveitando o momento para 
agradecer ao presidente da Câmara a 
predisposição demonstrada durante 
todo o mandato para resolver 
problemas, nomeadamente ao nível da 
beneficiação de vias e arruamentos. “A 
freguesia estava muito debilitada nesse 
aspeto e, apesar de não estar tudo 
feito, grande parte da obra foi realizada, 
e esse era o objetivo”. Já António 
José Santos, tesoureiro da União das 
Freguesias de Vila Cova de Alva e 
Anseriz, reconheceu a importância “de 
uma obra muito necessária”, e apelou 
para que “as obras não parem, nestas e 
em todas as outras freguesias”.

A intervenção no seu todo, 
explicou o presidente da Câmara, 
envolveu um investimento global 
de aproximadamente 1 milhão de 

euros, que considerou, além dos 
trabalhos de pavimentação (400 mil 
euros), “a substituição da conduta 
adutora de abastecimento de água 
entre o cruzamento de Vila Cova do 
Alva/Barril de Alva e o reservatório 
de Côja; a interligação de redes 
de saneamento e elevatórias de 
água residuais, bem como algumas 
componentes de águas pluviais, 
sobretudo junto a Côja”.

O périplo pelo Barril do Alva e Côja 
contemplou a visita a várias obras 
recentemente executadas, resultado do 
trabalho devidamente articulado entre 
o Município e a União de Freguesias. 
No Barril do Alva, estiveram sob o olhar 
atento da comitiva o calcetamento 
da Rua Joaquim Mendes Correia de 
Oliveira e do Pátio dos Músicos. Em 
Côja, foram alvo de avaliação o pontão 
em madeira instalado sobre a Ribeira 
da Mata, no Parque Verde do Prado; o 

calcetamento da Rua da Levada e do 
Largo dos Franceses; o alargamento 
da Rua das Covadas de Baixo (ou Rua 
do Outeiro) e o passeio em pavê no 
Bairro Padre Augusto Calinas. Estes 
melhoramentos foram concretizados 
pela União de Freguesias mediante 
a celebração de contratos-programa 
com o Município de Arganil ao longo 
deste mandato 2017-2021, no valor 
global de 262 mil euros.

Das empreitadas levadas a cabo 
pela autarquia, houve tempo para uma 
passagem pelas ruas que vão ser alvo 
de pavimentação já a partir da próxima 
semana, no Barril do Alva: a Rua União 
e Progresso de Barril do Alva, a Rua 
Cieba e a Rua Joaquim Madeira. O 
conjunto de intervenções intervenção 
integra o alargado plano de reabilitação 
da rede viária e arruamentos por 
todo o concelho e está incluída numa 
empreitada de 270 mil euros.

O executivo da Câmara Municipal de Arganil cumpriu na União das Freguesias de Côja e Barril do Alva, no dia 29 de março, a 
décima sessão de Presidências Participativas, em marcha por todo o território desde o início de 2020.

RUA JOAQUIM MENDES CORREIA DE OLIVEIRA, 
BARRIL DE ALVA RUA UNIÃO E PROGRESSO DE BARRIL DE ALVA

INAUGURAÇÃO DA ESTRADA CÔJA - VILA COVA DE ALVA (VIA BARRIL DE ALVA)
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 Já em Côja, Luís Paulo Costa 
e o restante grupo de trabalho 
acompanharam as obras de 
pavimentação, da responsabilidade do 
Município, a decorrer na Rua da Gândara 
e na Rua do Outeiro. A intervenção vai 
melhorar consideravelmente o estado 
dos arruamentos, permitindo aos 
moradores daquela zona da vila de 

Côja usufruírem das devidas condições 
de mobilidade e segurança. No valor 
de 132 mil euros, a empreitada inclui 
também a pavimentação da Estrada 
do Campo de Futebol, concluída em 
janeiro deste ano.

O périplo terminou no renovado 
Bairro de Côja, que foi alvo de 

pavimentação, construção de passeios 
e reabilitação da rede de drenagem 
de águas pluviais, em 2020, fruto 
de um investimento camarário de 
220 mil euros, que incluiu também 
a beneficiação do acesso à Zona 
Industrial.

O trabalho de zelo e de proximidade 

desenvolvido ao abrigo desta iniciativa 
vai estender-se às 14 freguesias/uniões 
de freguesia do concelho no decurso 
dos próximos meses.    

muniCípio Cede instAlAções dA AntigA esColA primáriA do piódão à  juntA de freguesiA

Foi celebrado o contrato de 
comodato que prevê a cedência das 
instalações da antiga escola primária do 
Piódão à Junta de Freguesia. Válido por 
cinco anos e renovável por períodos 
iguais, o protocolo foi formalizado 
pelo presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Luís Paulo Costa, e pelo 
presidente da Junta de Freguesia do 
Piódão, José Lopes, no auditório da 
Cerâmica Arganilense.

Este espaço multifuncional, com 

vista privilegiada sobre o casario 
de xisto daquela Aldeia Histórica, 
vai estar de portas abertas à 
comunidade, assumindo o papel de 
polo de dinamização cultural, artística, 
recreativa e educativa. Totalmente 
destruído por um incêndio em 2005, o 
edifício foi recentemente requalificado 
pela Junta de Freguesia, tendo 
beneficiado de um apoio financeiro da 
Câmara Municipal na ordem dos 79.500 
euros, atribuído mediante a celebração 

de contratos-programa.
“Através de uma profícua parceria 

com a Junta, fizemos renascer das cinzas 
um edifício que faz parte da identidade 
e da paisagem da aldeia”, refere o 
presidente da Câmara, estando certo 
da “importância do imóvel enquanto 
espaço de apoio ao desenvolvimento 
de atividades de lazer, recreio e cultura”.

Estão previstos para breve novos 
melhoramentos nas imediações da 
escola, nomeadamente a pavimentação 

do acesso às renovadas instalações. 
A intervenção vai ser concretizada 
pela Junta de Freguesia e conta com 
a comparticipação do Município de 
Arganil, na sequência da celebração de 
um contrato-programa no valor de 25 
mil euros. Neste montante está ainda 
incluída a pavimentação dos acessos 
ao Cemitério de Chãs d’Égua e ao 
Fotopoint do Piódão.

RUA DA GÂNDARA, CÔJA RUA DO OUTEIRO, CÔJA

PONTÃO DO PARQUE DO PRADO, CÔJA BAIRRO DE CÔJA
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presidênCiA pArtiCipAtivA em pombeiro dA beirA

A comitiva liderada por Luís Paulo 
Costa contou com o acompanhamento 
do presidente, do secretário e do 
tesoureiro da Junta, Luís Rodrigues, 
António Branco e Manuel Aboim, 
respetivamente, na visita às localidades 
da freguesia, tendo oportunidade 
de verificar as obras recentemente 
realizadas e as que estão em fase de 
execução. Tempo houve também de 
estabelecer, em articulação com a Junta 
de Freguesia, prioridades relativamente 
às necessidades do território e às 
pretensões da população.

O périplo contemplou a inauguração 
da pavimentação da ligação entre 
Pombeiro da Beira e Murganheira (EM 
522), concretizada ao longo das últimas 

semanas, estando apenas a faltar a 
pintura das marcas rodoviárias para a 
sua conclusão. Desta obra, que totaliza 
um investimento camarário de 270 
mil euros, fazem parte os trabalhos 
de alcatroamento que prosseguem 
entre Murganheira e Vilarinho do Alva 
(CM 1248) e entre Vilarinho do Alva e 
o limite do concelho com Vila Nova de 
Poiares, bem como intervenções em 
Arganil e Barril do Alva.

Foi também inaugurada a 
reabilitação do troço Aveia – Casal de 
Frade – limite do concelho com Góis, 
incluído numa empreitada de 165 mil 
euros, bem como a estrada de acesso 
à localidade do Servo e os arruamentos 
no interior daquela localidade. Ainda 
relativamente aos investimentos 

concretizados pelo Município de 
Arganil na rede viária, a comitiva avaliou 
o estado da Avenida Américo Duarte 
Silva, em Sarnadela, que se prepara 
para ser alvo de beneficiação, no âmbito 
de uma empreitada que considera 
pavimentações em sete freguesias do 
concelho e envolve uma verba de 350 
mil euros.  

“Temos feito um esforço 
assinalável em termos de 
investimento na rede viária da 
freguesia de Pombeiro da Beira, na 
tentativa de a equiparar ao restante 
território no que diz respeito à 
melhoria das acessibilidades e 
mobilidade”, referiu Luís Paulo 
Costa, reconhecendo “que, sendo 

uma das maiores do concelho 
em termos de lugares e aldeias, 
tem carências assinaláveis que 
precisam de ser corrigidas”. 

Prosseguindo caminho, e já na 
localidade de Vale Diogo, o grupo de 
trabalho virou atenções para o muro 
de suporte construído pela autarquia 
na EM 523, no valor de 25 mil euros, 
que permitiu reforçar as condições de 
segurança da via, evitando eventuais 
deslizamentos de terras naquele local. 
Sinalizada ficou, ainda, a necessidade 
de beneficiação de alguns arruamentos 
que evidenciam danos significativos e 
que carecem de escoamento de águas 
pluviais.

Pouco mais de uma semana depois de cumprir a décima sessão do ciclo de presidências participativas, o executivo da Câmara 
Municipal de Arganil voltou ao terreno para promover nova jornada de trabalho, desta feita na freguesia de Pombeiro da Beira.

POMBEIRO DA BEIRA MURGANHEIRA

CASAL DO FRADE - SERVO E LIGAÇÃO AO LIMITE 
DO CONCELHO (GÓIS) CASAL DO FRADE
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Obras concretizadas
com recurso a contratos-
programa 

Em Pombeiro da Beira, a comitiva 
avaliou os trabalhos de calcetamento 
a decorrer no cemitério, que envolvem 
um investimento de 17.150,00€, 
comparticipados integralmente pelo 

Município mediante a celebração de 
contrato-programa. Esta intervenção 
complementa a realizada no ano 
passado, de reabilitação dos passeios 
na parte exterior do cemitério, 
realizados pela Junta de Freguesia 
também no decurso da assinatura de 
um contrato-programa (6.388,00€).

Das obras concretizadas, Luís Paulo 

Costa e o restante executivo camarário 
não deixaram de visitar o calcetamento 
da Rua da Mourisca, no Maladão, e 
a beneficiação da rua de acesso à 
capela, na Aveia. Estes melhoramentos, 
e tantos outros concretizados ao 
longo dos últimos quatro anos, foram 
possíveis mediante a celebração de um 
conjunto de contratos-programa com o 
Município de Arganil, que totalizam até 

ao momento 167 mil euros. 

“Sabemos da importância deste 
instrumento financeiro no plano de 
ação das juntas/uniões de freguesia 
e dos benefícios que dele resultam 
para o território e para o aumento 
da qualidade de vida dos nossos 
munícipes”, sublinha o presidente da 
Câmara Municipal.

Cumprir o ciclo de 
Presidências Participativas 
em tempos de pandemia

Na reta final desta iniciativa, que tem 
por objetivo percorrer as 14 freguesias 
e uniões de freguesia do concelho 
de Arganil, o presidente da autarquia 

lamentou que as restrições impostas 
pela pandemia tenham impedido 
uma maior participação da população 
nas jornadas de trabalho, tal como 
aconteceu nas primeiras sessões, 
realizadas no início de 2020.

 “Sentimos, ainda assim, que 
tínhamos de prosseguir com este 

projeto e perceber no terreno 
os reais problemas das pessoas, 
planeando e desenhando desde 
logo uma resposta efetiva, que vá 
ao encontro das suas pretensões 
das populações”.

Arganil, Folques e Secarias são as 

freguesias que o executivo de Luís 
Paulo Costa percorrerá no decurso dos 
próximos meses, concluindo o ciclo 
de Presidências Participativas e dando 
cumprimento àquela que era uma 
forte vontade assumida no programa 
eleitoral sufragado pelos arganilenses 
em 2017.

AVENIDA AMÉRICO DUARTE SILVA, SARNADELAMURO DE SUPORTE EM VALE DIOGO

CEMITÉRIO DE POMBEIRO DA BEIRA

RUA DA MOURISCA - VALE DO MALADÃO ACESSO À CAPELA DE AVEIA
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muniCípio de ArgAnil ConClui restAuro do ArCo triunfAl dA igrejA mAtriz de 
vilA CovA de AlvA

AmpliAção dA zonA industriAl dA relvinhA – oeste

As obras de conservação e restauro 
do Arco Triunfal da Igreja Matriz de Vila 
Cova de Alva, no concelho de Arganil, já 
se encontram concluídas. A intervenção 
neste Monumento de Interesse Público, 
da responsabilidade do Município de 
Arganil, envolveu um investimento 
de 30 mil euros, comparticipado pela 
Linha de Apoio à Valorização Turística 
do Interior, do Programa Valorizar. 

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, 
as obras no interior deste imóvel de 
grande expressão e valor patrimonial 
e cultural no concelho “dão uma nova 
projeção não só à Igreja Matriz como 
a Vila Cova de Alva, enquanto parte 

integrante da rede das Aldeias do 
Xisto”. 

Os trabalhos de conservação e 
restauro do espólio artístico do interior 
da Igreja Matriz destinaram-se à 
correção das patologias existentes, à 
eliminação de fatores que pudessem 
potenciar a degradação do suporte 
lenhoso e à recuperação formal e 
estética do conjunto que forma o 
Arco Triunfal. As operações levadas a 
cabo ao longo dos últimos seis meses 
tiveram como objetivo a preservação 
do monumento, designadamente as 
pinturas presentes no Arco Triunfal, 
seguindo os parâmetros de intervenção 
mínima, de forma a respeitar a 
autenticidade da obra. 

Destacando “o inegável interesse 
turístico e o papel preponderante 
que a Igreja Matriz assume no roteiro 
religioso do concelho”, o presidente 
da autarquia assume que no centro 
das preocupações do Município 
de Arganil “está a salvaguarda e a 
promoção da paisagem cultural, 
a valorização do património 
arquitetónico e a dinamização dos 
pontos turísticos do concelho”.

Para a concretização da intervenção 
neste imóvel, designado pela 
historiadora Regina Anacleto como “um 
dos mais interessantes exemplares 
religiosos da arquitetura barroca”, 
foi estabelecido um Protocolo de 

Colaboração entre o Município de 
Arganil e a Fábrica Paroquial de Vila 
Cova de Alva, em junho de 2020. 

As obras no interior da Igreja Matriz 
de Vila Cova de Alva, resultado da 
candidatura apresentada pela ADXTUR 
– Agência para o Desenvolvimento 
Turístico das Aldeias do Xisto, potencia 
e complementa outras que a autarquia 
tem vindo a desenvolver, diretamente 
ou através de parcerias com outras 
entidades, com vista à preservação e 
dinamização do património cultural 
material e imaterial do concelho.

investimento

4,82 milhões

de euros

DEPOIS

ANTES

O Município de Arganil continua a preparar terreno para receber novas 
empresas. Os trabalhos de ampliação do Polo Oeste da Zona Industrial 
da Relvinha, destinados a criar 23 lotes empresariais, terminam no final 
do verão e envolvem um investimento superior a 4 milhões e 800 mil 
euros, comparticipado em 4,1 milhões de euros pelo Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional (FEDER). 
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zonA de lAzer de são mArtinho dA CortiçA

pAvimentAções nA freguesiA de pombeiro dA beirA

A reabilitação da estrada que, na 
sua extensão, liga Pombeiro da Beira 
a Vilarinho do Alva desdobra-se em 
três intervenções de pavimentação 
distintas, designadamente os troços 

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. 
Com os trabalhos de pavimentação 

concluídos, está reposta a qualidade 
da via e a asseguradas deslocações 
mais cómodas e seguras. Em breve, 
procederão à pintura das marcas 
rodoviárias e à reposição da sinalização 

vertical. A obra está inserida numa 
empreitada de 270 mil euros e 
considera, ainda, intervenções de 
pavimentação em Arganil e Barril de 
Alva. 

investimento

430 mil 
euros

POMBEIRO DA BEIRA

VILARINHO DO ALVA LIGAÇÃO MURGANHEIRA - VILARINHO DO ALVA

Prosseguem a bom ritmo os 
trabalhos de construção da futura 
zona de lazer de São Martinho da 
Cortiça. Este investimento, de 430 
mil euros, contempla a construção 
de uma piscina exterior com bar e 
esplanada, balneários e instalações 
de apoio ao funcionamento do 
edifício. Servindo-se de uma 
posição privilegiada sobre a zona 
envolvente, esta infraestrutura 
funcionará como uma agradável 
e convidativa sala de visitas de 
S. Martinho da Cortiça já a partir 
deste verão. 
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bAirro do prAzo, ArgAnil
Uma vez concluídos os trabalhos de 

pavimentação e construção de passeios, o 
Bairro do Prazo, na vila de Arganil, oferece, 
agora, melhores condições de circulação 
e deslocações mais cómodas e seguras 
a automobilistas e peões. A intervenção 
no troço entre a sede da Associação de 
Combatentes do Concelho de Arganil e o 
cruzamento de Góis/Sobreiral considera 
também a execução da sinalização vertical, 
prevista para breve. A obra está incluída 
numa empreitada de 270 mil euros.

Chão do Adro, ArgAnil
No loteamento do Chão do Adro, na vila de Arganil, prosseguem a construção do passeio em toda a extensão da Rua Dr. Luís Caetano Lobo e a construção do muro 

de suporte do talude, tendo em vista a segurança e estabilidade da via. A intervenção, incluída numa empreitada de 300 mil euros, considera também a pavimentação 
do arruamento; as marcações rodoviárias; a reposição da sinalização vertical e a instalação de guardas metálicas.
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Construção de muro de suporte em dreiA, benfeitA

benefiCiAção dAs ruAs Anthero dA veigA e pinhAl mAnso, CerdeirA

Está em fase de conclusão a 
execução do muro de suporte na 
EM 518, no troço entre Portelinha e 
Benfeita, junto à localidade da Dreia. A 
intervenção, no valor de 70 mil euros, 
permitiu solucionar um problema de 
falta de segurança existente, reforçar 
a plataforma da via e melhorar as 
condições de mobilidade naquele local.

Já se circula com total segurança e conforto nas Ruas Anthero da Veiga e Pinhal 
Manso, na Cerdeira. Concluída a reparação das deformações e os trabalhos 
de pavimentação, segue-se a pintura das marcas rodoviárias. Esta intervenção 

integra o abrangente plano de reabilitação da rede viária municipal e está incluída 
numa empreitada de 160 mil euros.

A pavimentação das ruas União e Progresso do Barril de Alva, Joaquim Madeira 
e Cieba, na União das Freguesias de Côja e Barril de Alva, ficou recentemente 
terminada, seguindo-se, em breve, a execução das marcas rodoviárias. Esta 

intervenção integra a empreitada de reabilitação das vias em Pombeiro da Beira, 
totalizando um investimento de 270 mil euros.

benefiCiAção de ArruAmentos em bArril de AlvA 

RUA DO PINHAL MANSO RUA ANTHERO DA VEIGA

RUA DO CIEBA RUA UNIÃO E PROGRESSO DO BARRIL DE ALVA
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ruA do outeiro, CôjA

zonA industriAl de CôjA

A intervenção de beneficiação 
da Rua do Outeiro, em Côja, está 
praticamente concluída. Depois do 
alcatroamento e da ampliação do 
arruamento, que permitiu melhorar as 
condições de mobilidade e segurança 
dos moradores, será executada, 

por fim, a sinalização horizontal. A 
reabilitação da Rua do Outeiro, assim 
como a intervenção na Rua da Gândara, 
estão incluídas numa empreitada de 
132 mil euros.

Na Rua da Gândara, em Côja, está 
em curso o alcatroamento da via. O 
arruamento beneficiou também da 
reabilitação do sistema de drenagem 

de águas pluviais. A intervenção na Rua 
da Gândara, assim como a reabilitação 
da Rua do Outeiro, estão incluídas 
numa empreitada de 132 mil euros.

ruA dA gândArA, CôjA

grAdeAmentos nA ruA de olivençA, 
ArgAnil 

benefiCiAção dA trAvessA de s. tiAgo, 
em sAil, s. mArtinho dA CortiçA  

O Município de Arganil procedeu 
recentemente à instalação de 
gradeamentos na Rua de Olivença, 
Bairro do Prazo, em Arganil. Os 
residentes e demais peões usufruem 

desde então de melhores condições 
de mobilidade e segurança neste 
arruamento que beneficiou de novos 
passeios no ano passado.

Em Sail, na freguesia de S. Martinho da Cortiça, foi alcatroada a Travessa de 
S. Tiago, a rua de acesso à capela. Os trabalhos foram realizados pelos serviços 
internos da Câmara Municipal (administração direta).

Complementando os trabalhos 
de requalificação do acesso à Zona 
Industrial de Côja, realizados em 2020, 
foram recentemente executadas 
valetas em cimento, melhorando o 
escoamento das águas pluviais.
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Construção de muro nA ruA dAs pombeirAs, s. mArtinho dA CortiçA

pAvimentAção de ArruAmentos em mAnCelAvisA e Alqueve, folques

Os trabalhos de renovação dos arruamentos em Mancelavisa e no Alqueve, na freguesia de Folques, estão concluídos. A intervenção envolveu um investimento do 
Município de Arganil de aproximadamente 50 mil euros, dos quais cerca de 20 mil euros foram concedidos à Junta de Freguesia mediante a celebração de contrato-
programa. A pavimentação das ruas complementa as obras de substituição de condutas concretizadas na rede de distribuição de água das duas localidades, mediante 
a celebração de contratos-programa.

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Paulo Costa, acompanhou e avaliou os trabalhos a 
decorrer na Sarcina, freguesia de Arganil, destinados 
a suprimir uma depressão existente na plataforma 
viária. A intervenção, da responsabilidade da Junta 
de Freguesia de Arganil, envolve um investimento 
na ordem dos 10 mil euros e será comparticipada 
integralmente pelo Município de Arganil, mediante 
contrato-programa a celebrar em breve.

pAvimentAção em 
sArCinA, ArgAnil

O muro de contenção na Rua das Pombeiras, em S. Martinho da Cortiça 
encontra-se concluído. Comparticipada integralmente pelo Município de Arganil, 
através da celebração de um contrato-programa, esta obra de 13 mil euros foi 
executada pela Junta de Freguesia e antevê o alargamento do arruamento.

MANCELAVISA ALQUEVE
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O território integrado na 
Paisagem Protegida da Serra do 
Açor (PPSA) é agora cogerido pelo 
Município de Arganil e Instituto 
da Conservação da Natureza e 
das Florestas (ICNF), de acordo 
com a deliberação da Assembleia 
Municipal na qual foi aceite a 
competência para o efeito, por 
parte desta autarquia.

Como tal, no passado dia 22 de 
março, o conselho estratégico reuniu no 

sentido de votar e aprovar a alteração 
do Regulamento de funcionamento 
do Conselho Estratégico da PPSA da 
Paisagem Protegida da Serra do Açor, 
determinada pela necessidade da 
introdução das competências e demais 
disposições do modelo de cogestão 
das áreas protegidas de âmbito 
nacional. Foi, ainda, aprovada na sessão 
a proposta do Município de Arganil 
respeitante à integração na Comissão 
de Cogestão as seguintes entidades: 
Escola Superior Agrária do Instituto 

Politécnico de Coimbra, Universidade 
de Coimbra, Associação de Produtores 
Florestais do Concelho de Arganil, 
Junta de Freguesia de Benfeita, que se 
juntam ao Município de Arganil, ao ICNF 
e ao representante da Confederação 
Portuguesa das Associações da Defesa 
do Ambiente. 

A cogestão que configura a gestão 
de proximidade das áreas protegidas, 
está ancorada na Estratégia Nacional 
de Conservação da Natureza e 

Biodiversidade 2030 e assenta num 
modelo participativo e colaborativo que 
perspetiva a valorização dos territórios, 
a proteção dos seus valores e promoção 
e aproveitamento dos recursos 
territoriais existentes, a qual permite 
um mais eficiente acompanhamento e 
participação na decisão e das opções 
e ações efetuadas nesta Paisagem 
Protegida.

O presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Luís Paulo Costa, participou 
na apresentação do projeto “Gestão 
da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face 
às Alterações Climáticas”, que teve 
lugar em Góis, no dia 26 de março. 
Envolvendo um investimento de 2,6 
milhões de euros, integralmente 
financiado pelo programa europeu 
EEA Grants, as intervenções previstas 
no projeto preparam-se para arrancar 
e envolvem os concelhos de Arganil, 
Góis, Lousã e Pampilhosa da Serra.

Em Arganil, os locais prioritários 
de intervenção, no que diz respeito 
à componente hidrológica, são o 
Poço da Cesta, no Casal Novo, e o 
Túnel do Vale Pardieiro, localizado 
entre a União das Freguesias de 

Cepos e Teixeira e Fajão, concelho 
da Pampilhosa da Serra. Está 
prevista a limpeza de margens, 
incluindo remoção/contenção 
de espécies invasoras e remoção 
de madeiras e outros resíduos 
presentes nas margens e no leito 
do rio Ceira.

Em termos de infraestruturas, 
prevê-se que o projeto contemple 
a reabilitação de um açude em 
Casal Novo, de um moinho no Poço 
da Cesta e do acesso àquela zona 
balnear, na União das Freguesias 
e Cepos e Teixeira, bem como a 
reabilitação de um percurso e 
um palheiro em Malhada Chã, na 
freguesia de Piódão.

Durante a sessão, o presidente da 
Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra (CIM-RC), José Carlos 
Alexandrino, informou que foi iniciado 
um procedimento para realização de 
um estudo de viabilidade para um 
percurso ciclável ao longo do Rio Ceira, 
desde Coimbra até à sua nascente na 
Serra do Açor, contribuindo para a 
preservação dos seus recursos, mas 
também da sua visitação e usufruto, e 
como meio de desenvolvimento destes 
territórios. A CIM-CR integra este 
projeto como parceiro executor das 
ações delegadas pelos municípios.

Com o objetivo de preservar e 
dotar o rio Ceira de mecanismos que 
aumentem a sua resiliência, o projeto 
“Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio 

Ceira face às Alterações Climáticas” vai 
desenrolar-se até 2023 e é promovido 
pela Agência Portuguesa do Ambiente 
(APA), tendo como parceiros a 
Faculdade de Engenharia do Porto 
(FEUP), os Municípios de Arganil, Góis, 
Lousã e Pampilhosa da Serra e a 
Direção Norueguesa para a Proteção 
Civil (DSB – Nowergian Directorate 
for Civil Protection), representada na 
sessão de apresentação do projeto pela 
embaixador da Noruega em Portugal, 
Tove Bruvik Westberg.
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Na sequência da abertura do Programa 
Bairros Saudáveis, a Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Arganil, numa 
parceria com a Câmara Municipal, viu a sua 
candidatura de intervenção em 14 habitações 
do Bairro São Vicente de Paulo aprovada, 
tendo ficado em 42º lugar no universo de 750 
candidaturas efetuadas a nível nacional.

O bairro São Vicente de Paulo, na freguesia 
de Arganil, é uma zona habitacional que apoia 
famílias carenciadas, nomeadamente através da 
cedência de habitações a título gratuito, de grande 
heterogeneidade multicultural e que usufrui de 
respostas sociais solidárias.

Sobressaem no projeto, “Arco-Íris – Vem dar cor 
à tua vida”, cinco eixos de intervenção: urbanístico, 
social, económico ambiental e de saúde, que visam 
contribuir para a melhoria de vida e dignidade 
humana de quem ali reside, em situação de 
vulnerabilidade social, através de intervenções 
concertadas entre a entidade promotora e as 
entidades parceiras: Câmara Municipal de Arganil, 
Unidade de Cuidados na Comunidade de Arganil; 
Conferência Nossa Senhora da Assunção de 
Arganil; Associação Juvenil CUME; Passo-a-passo 
com a Criança e Família – Associação de Ajuda 
Psicossocial; Autoridade de Saúde Pública do 
concelho de Arganil, CLDS4G e Junta de Freguesia 
de Arganil.

Está assim preconizado com este projeto, 
a intervenção de restauro/conservação em 14 
habitações, promovendo o bem-estar e conforto 
das mesmas, nomeadamente ao nível da 
cobertura, pintura interior e exterior, da criação 
de casas de banho em algumas delas, instalações 
elétricas e acessibilidades.

Outras questões como a integração dos 
indivíduos ativos em Medidas Ativas de Emprego, 
formação e qualificação profissional está também 
implícita, assim como a melhoria do espaço público 
envolvente, com a remoção de lixo e desperdício, 
assente na promoção da educação ambiental, 
uso eficiente de água, reutilização dos recursos, 
fomento das Hortas Biológicas e interajuda e troca 
de produtos entre vizinhos.

Através da contratualização de estágio 
profissional de um técnico de Animação 
Socioeducativa que vai acompanhar, coordenar 
e dinamizar as atividades, é também esperado 
capacitar os indivíduos para um processo de 
mudança e de integração social, através da 
definição do seu projeto de vida, promovendo 
o envolvimento dos moradores nas questões 
relacionadas com o bairro, potenciando as redes 
de vizinhança e eliminando o estigma que neste 
momento lhe está associado. Está ainda prevista 
a criação de um Regulamento de Funcionamento 
do Bairro e um Código de Conduta do Residente.

A recolha
porta-a-porta 

chegou a Arganil, 
Participe!

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

EM ARGANIL

A reciclagem de bioresíduos, 
nomeadamente resíduos 
alimentares e resíduos verdes, 
é essencial para cumprir a meta 
da União Europeia de reciclar 
65% dos resíduos produzidos a 
nível municipal até 2035. Tendo 
em conta as metas definidas, 
o Município viu aprovada 
a candidatura designada 
“Compostar é reciclar” submetida 
ao POSEUR. Esta operação é 
cofinanciada pela União Europeia, 
através do Fundo de Coesão 
e do Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência 
no Uso de Recursos, com um 
investimento total que ronda os 
61 mil euros e uma contribuição 
do Fundo de Coesão de cerca de 
50 mil euros.

O projeto “Compostar 
é reciclar” consiste em 

implementar um sistema 
de compostagem doméstica 
e comunitária em todo o 
concelho, como forma de 
valorização dos bioresíduos, 
contribuindo assim para 
a diminuição do peso 
dos resíduos urbanos 
biodegradáveis nos resíduos 
indiferenciados depositados 
em aterro. Pretende-se com 
este projeto abranger 500 
alojamentos do Concelho 
de Arganil, o que significa a 
distribuição gratuita de 500 
compostores domésticos.

Serão também distribuídos 
compostores pelas 9 Escolas 
do concelho, desde o 1.º Ciclo 
até ao Ensino Secundário, por 
13 Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) e pelos 
serviços de espaços verdes do 

próprio Município. Para além da 
vertente doméstica é também 
pretendida a implementação de 
um sistema de compostagem 
comunitária na Benfeita, que 
integra a Rede das Aldeias do 
Xisto. Complementarmente, a 
operação prevê também toda 
uma vertente de informação 
ao público, divulgação e 
sensibilização, incluindo guias de 
compostagem, flyers informativos 
e cartazes, assim como a 
realização de várias ações de 
capacitação e sensibilização que 
permitam dotar o público-alvo 
dos conhecimentos necessários 
para a prática da compostagem 
doméstica, aplicação do composto 
e sua ligação à agricultura e às 
hortas “familiares”.
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vAlorizAção do ACAmpAmento militAr romAno dA lombA do CAnho em 
destAque nAs ComemorAções do diA internACionAl dos monumentos e sítios em 
ArgAnil

entregA dos prémios do ConCurso de poesiA : “esCrevA um poemA… A 
nossA terrA é o temA”

O Município de Arganil comemorou 
no passado dia 18 de abril o Dia 
Internacional dos Monumentos e 
Sítios. Subordinado ao tema “Passados 
Complexos: Futuros Diversos” e a 
programação teve início com uma 
sessão de fotografias à la minute com 
recurso a uma máquina fotográfica 
antiga, que recriou um momento de 
viagem ao passado.

O programa seguiria depois com a 
inauguração da exposição patente no 
Núcleo Museológico de Arqueologia, 
sob o tema “Um olhar sobre os 
momentos do acampamento militar”, 
que juntou uma mostra de peças 
encontradas na Lomba do Canho. A 

inauguração contou com a presença do 
presidente da Câmara, Luís Paulo Costa; 
vice-Presidente, Paula Dinis; vereador, 
Luís Almeida, Conceição Lopes, 
professora da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra e Arquiteto 
Luís Pena que, adiante, apresentaria na 
Biblioteca Miguel Torga, o projeto de 
Valorização do Acampamento Romano 
da Lomba do Canho. O projeto consiste 
“na criação de um percurso para 
visita aos monumentos e às marcas 
deixadas na paisagem e no território 
pela exploração do ouro”, sendo 
complementada, “por outros pontos de 
interesse do ponto de vista paisagístico 
de grande qualidade que podemos 
encontrar ao longo das margens do rio”, 

explicou Luís Pena. Conceição Lopes 
acrescentou que “são os elementos que 
vamos encontrando ao longo do rio Alva 
que nos mostram esta importância que 
o rio teve enquanto recurso mineiro e 
que hoje se transformou num recurso 
patrimonial, rematando que “o dia de 
hoje é mais um momento de partida de 
valorização de sítios como estes”.

Luís Paulo Costa afirmou que 
o projeto “pretende avançar 
na preservação da mostra no 
que tem a ver com o nosso 
património arqueológico, com 
uma componente de paisagem 
ambiental, que faz todo o sentido 
articular com a componente 

patrimonial” sublinhando a 
importância que a Lomba do Canho 
tem não só para o Município como 
para a região.

As comemorações seguiriam depois 
para a Lomba do Canho, para uma 
visita monitorizada pelo arqueólogo 
municipal, através da qual foi possível 
ver “in” loco o importante testemunho 
militar da época romana em Portugal e 
que, numa analogia com o projeto que 
há momentos tinha sido apresentado, 
se mostrou um vislumbre da sua 
importância pela valorização deste 
precioso património.

Decorreu no dia 30 de março, na Biblioteca Municipal de Arganil, com 
a presença da vice-Presidente, Paula Dinis, a entrega dos prémios aos 3 
primeiros classificados do concurso de poesia: “Escreva um poema… a nossa 
terra é o tema”.

A poesia tem o poder de nos lembrar da beleza que nos rodeia, unindo-
nos em torno das mesmas emoções. Foram apresentados a concurso 11 
poemas, por concorrentes de todas as idades. 

Os autores souberam, através das palavras, sob as mais diversas 
perspetivas, exprimir e transmitir a beleza da nossa terra.

Os poemas apresentados a concurso foram publicados no Facebook 
Bibliotecas Públicas do Concelho de Arganile, cabendo à comunidade geral 
eleger os vencedores.

1º lugar: “A nossa terra” de Mariana Fidalgo Henriques com 276 votos
2º lugar: “Arganil, a minha terra” de Inês Araújo com 219 votos
3º lugar: “Arganil” de Edite Novais com 195 votos
A todos os participantes, o Município de Arganil endereça os mais sinceros 

parabéns, agradecendo o empenho e criatividade na elaboração dos poemas, 
que sem dúvida espelham toda a riqueza, beleza e diversidade do nosso 
concelho.

VISITA À EXPOSIÇÃO “UM OLHAR SOBRE OS 
MOMENTOS DO ACAMPAMENTO MILITAR”

APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE VALORIZAÇÃO DO
ACAMPAMENTO ROMANO DA LOMBA DO CANHO

VISITA MONITORIZADA AO ACAMPAMENTO MILITAR ROMANO DA LOMBA DO CANHO
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“um CAminho de sAbedoriA” e 
ConferênCiA de CoAChing de rodrigues 
gonçAlves

leiturAs & teAtrAdAs: o “CApuChinho” 
pelos gorgulhos/ teAtro nA serrA

livros no merCAdo – merCAdo muniCipAl de ArgAnil

No dia 23 de Abril, no âmbito das comemorações do dia Mundial do Livro e 
dos Direitos de Autor, teve lugar no auditório da Biblioteca Municipal de Arganil a 
apresentação do livro “Um caminho de sabedoria” e a conferência de coaching da 
autoria de A. J. Rodrigues Gonçalves. 

Rodrigues Gonçalves natural de Avô é certificado em Coaching pelo Instituto 
de Ciências Comportamentais e de Gestão e iniciou o serão apresentando um 
pouco do seu percurso de vida, dando ainda conta do porquê de ter enverado na 
área do coaching. Citando alguns percursores nesta área, tais como Augusto Cury, 
Deepak Chopra e o português António Damásio, Rodrigues Gonçalves respondeu 
a três grandes questões: O que é o coaching?; Porque surge o coaching? E, 
finalmente, para que serve o coaching? De acordo com o coaching são as pessoas 
que fazem a sua própria realidade. O Homem é um ser emocional que pensa e as 
nossas acções são condicionadas pelas nossas emoções.

No livro “Um caminho de sabedoria”, base desta conferência de coaching, A. J. 
Rodrigues Gonçalves registou algumas das conclusões e soluções que encontrou 
no seu estudo e formação sobre este tema, com o intuito de ajudar os seus 
leitores a descobrir as necessárias ferramentas para encontrar mais felicidade, 
mais saúde e mais sucesso.

O serão concluiu com algumas questões por parte da assistência e com uma 
breve sessão de autógrafos.

Dado o interesse suscitado pela temática abordada, contamos brevemente 
realizar novas sessões de coaching.

Teve início no dia 24 de abril, na Biblioteca Alberto Martins de Carvalho, em 
Coja, o ciclo “Leituras & teatradas” com a apresentação da peça “O capuchinho” 
pelos Gorgulhos/ Teatro na Serra.

Numa adaptação “sui generis” do conto tradicional “O capuchinho vermelho”, 
entrelaçando a narrativa tradicional com a situação atual que o mundo atravessa 
devido à pandemia, os Gorgulhos cativaram e encantaram a assistência, 
proporcionando momentos muito divertidos a miúdos e graúdos. 

O ciclo “Leituras & Teatradas” é uma iniciativa do Município de Arganil, através 
das Bibliotecas Públicas do Concelho, em parceria com os Gorgulhos/ Teatro 
na Serra e a TEIA- Teatro Experimental de Intervenção em Arganil. Tem como 
objetivo, para além de aliar o livro à expressão dramática, mostrando como se 
pode dar nova vida às histórias e como a arte da escrita e a arte da representação 
se podem reciprocamente aliar e complementar, proporcionar um momento 
lúdico e divertido à comunidade.

Para quem não teve oportunidade de assistir à peça “O capuchinho”, informa-se 
que esta será apresentada no próximo dia 29 de Maio, no auditório da Biblioteca 
Municipal de Arganil. Não deixe de fazer a sua reserva!

A Biblioteca Municipal de Arganil “sai para fora de 
portas”, com o intuito de aproximar as Bibliotecas à 
comunidade, de dar a conhecer de uma forma mais 
abrangente os serviços que prestam e de tornar o 
acesso dos munícipes ao livro mais fácil, a partir do dia 
29 de abril.

 
Todas as últimas quintas-feiras do mês, entre 

as 10.00 e as 11.30 horas, estaremos no recinto da 
Feira de Arganil com uma banca de livros usados, 
os que podem ser adquiridos a um preço simbólico.

São livros dos quais existem nas Bibliotecas do 
Concelho vários exemplares, havendo, pois, um 
excedente que não pode ser usado. O valor angariado 
com a venda será integralmente utilizado na compra de 
novos livros para as Bibliotecas Públicas, beneficiando 
assim todos os utilizadores das Bibliotecas e em 
particular os que gostam de ler.

Para além da possibilidade de adquirir livros, os 
munícipes terão ao seu dispor informação sobre 
as Bibliotecas Públicas do Concelho de Arganil e os 
serviços que estas disponibilizam.
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entregA de livros “inês, A inventorA de profissões” no 1º Ceb

formulários dA Ação soCiAl esColAr disponíveis tAmbém online

Numa ação que teve início na 
Escola Básica n.º 1 de Arganil, começou 
a distribuição dos livros “Inês, a 
inventora de profissões”, da autoria 
de Pedro Seromenho, com ilustrações 
de Zita Pinto. Todas as crianças que 
frequentam o 3.º e 4.º ano do 1.º ciclo 
do Ensino Básico no Concelho de 
Arganil vão receber um exemplar desta 
obra.

Esta iniciativa decorre no âmbito do 
programa Realiza.te, da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, 

que visa promover o sucesso escolar, 
a equidade social, o emprego e a 
igualdade de oportunidades nos seus 
jovens.

“Inês, a inventora de profissões” 
é um livro que, como o título indica, 
aborda a temática das profissões e 
pretende ser um instrumento para 
ajudar as crianças a explorarem 
as suas vocações, promovendo o 
seu desenvolvimento pessoal e 
preparando-as para os desafios de uma 
sociedade em constante mudança.

Este livro foi a obra 
selecionada para os alunos 
do 1.º ciclo no âmbito da 
fase intermunicipal do 
Concurso Nacional de 
Leitura e servirá ainda 
como base ao encontro virtual com o 
escritor Pedro Seromenho.

Estiveram presentes nas sessões 
os alunos e professores titulares 
do 4º A e 4º B da Escola Básica 
nº 1 de Arganil, o vereador da 
Educação, Luís Almeida, a Diretora 

do Agrupamento de Escolas, 
Anabela Soares, o coordenador da 
Escola,  Jorge Silva, a Professora 
Bibliotecária Arminda Ramos, 
a Professora Bibliotecária 
Coordenadora Eulália Nunes e 
a Coordenadora das Bibliotecas 
Públicas do Concelho de Arganil, 
Miriella de Vocht.

Já se encontram disponíveis 
no Balcão Online do Portal 
Municipal os formulários da 
Ação Social Escolar para o ano 
letivo 2021/2022, cujo período 
de entrega decorre entre 5 de 
abril e 15 de junho. Aceda em 
www.cm-arganil.pt.

De forma prática e cómoda, os 
pais e encarregados de educação 
podem, desde já, descarregar 
o boletim de candidatura 
pretendido e proceder ao seu 
preenchimento, entregando 

toda a documentação de forma 
presencial no Balcão Único 
Municipal, mediante marcação 
através do 235 200 148, ou por 
email, utilizando o endereço 
eletrónico gabinete.educacao@
cm-arganil.pt  .

Os formulários da educação 
pré-escolar e 1.º ciclo do 
ensino básico nas suas diversas 
modalidades de apoio e o 
formulário referente aos 
transportes escolares para 2.º 
e 3.º ciclos do ensino básico e 

ensino secundário, vão estar 
disponíveis também em formato 
papel, quer no Balcão Único 
desta autarquia, quer nos 
estabelecimentos de ensino que 
integram o Agrupamento de 
Escolas de Arganil.

Existe ainda a possibilidade de 
preenchimento dos formulários 
e submissão online de toda a 
documentação, através do link 
https://servicosonline.cm-
arganil.pt.

O Município de Arganil está a elaborar a Estratégia 
Local de Habitação (ELH) para o concelho, que visa 
identificar os principais problemas habitacionais do 
território. Tem em vista qualificar o tecido urbano e 
potenciar o bem-estar social, assegurar o acesso a uma 
habitação condigna a todas as famílias, dar prioridade 
às operações de reabilitação do parque habitacional 
e gerar nova habitação adaptada a suprir carências 
especificas, promover o mercado de arrendamento e 
apostar num modelo de gestão habitacional inteligente 
e mais próximo dos munícipes.

Para garantir que todos têm lugar nesta Estratégia 
Local de Habitação é necessário envolver a toda 
população e entidades na elaboração de um diagnóstico 

conjunto, que servirá de base à definição dos objetivos e 
ações a desenvolver em matéria de política de habitação, 
permitindo, assim, garantir aos inquilinos, proprietários, 
instituições públicas e privadas, a possibilidade de 
acederem aos apoios disponíveis no âmbito da política 
nacional de habitação.

Qualquer cidadão poderá participar neste 
levantamento de necessidades, reportando e 
identificando situações de habitação indigna, quer estas 
respeitem ao próprio cidadão ou agregado familiar a 
que pertence, quer a outros cidadãos ou agregados que 
conheça.

O Município de Arganil apela à participação da 
comunidade e à colaboração através do preenchimento 
deste inquérito, dando contributos e sugestões!

A sua colaboração é importante!

Link do Inquérito está disponível em www.cm-
arganil.pt.

estrAtégiA loCAl de 
hAbitAção do ConCelho 
de ArgAnil - inquérito à 
populAção
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Controlo de espéCies invAsorAs: vespA-AsiátiCA

fAixA de gestão de Combustível - limpezA de terrenos Até 15 de mAio

O Município instalou cerca 
de 400 armadilhas no território 
do concelho de Arganil, 
identificadas com o logótipo 
do município, numeradas e 
monitorizadas regularmente, 
quer para reposição do atrativo 
(isco) quer para avaliação do 
sucesso da operação. Devido à 
necessidade de monitorização 
não devem ser mexidas.

Atualmente, encontramo-nos na 
época do ano (fevereiro a abril) em 
que as vespas-fundadoras saem 
do período de hibernação para 
estabelecer novas colónias, pelo que 
é o período mais importante para a 
captura através de armadilhas. O 
sucesso desta operação pode fazer 
baixar significativamente o número 
de ninhos por ano.

No ano de 2020 foram 
neutralizados 290 ninhos desta 
espécie, representado uma 

redução de 35% em relação ao 
ano anterior. 

O Município de Arganil continua 
a executar trabalhos de controlo 
da vespa-asiática (Vespa velutina 
nigrithorax) com a colaboração dos 
corpos de bombeiros do concelho.

Relembra-se que a deteção 
de ninhos de vespa-asiática deve 
ser comunicada para tratamento 
adequado, através de um dos 
seguintes meios:

• Portal www.stopvespa.
pt

• Município de Arganil 
(gtf@cm-arganil.pt) ou poderá 
também solicitar a colaboração 
da junta de freguesia;

• Contactar a linha 
SOS AMBIENTE (808 200 520). 
Neste caso o observador será 
informado do procedimento 
a seguir para a efetiva 

comunicação da suspeita.

Quando detetar um ninho 
deverá, sempre que possível, 
enviar a coordenada geográfica 
e a fotografia do local do ninho, 
para possibilitar a sua identificação. 
Qualquer informação, comunicada 
através dos meios atrás referidos, 
será encaminhada para o Município 
de Arganil, que dará o devido 
seguimento ao processo.

A destruição dos ninhos deve 
ser feita com equipamento de 
proteção e seguindo as orientações 
constantes no Plano de Ação para 
Vigilância e Controlo da Vespa-
velutina em Portugal. Nunca usar 
armas de fogo (ex.: armas de caça), 
mesmo no caso de difícil acesso 
aos ninhos, pois este método só 
provoca a destruição parcial do 
ninho e contribui para a dispersão e 
disseminação da vespa-asiática por 
constituição de novos ninhos.

O Município de Arganil alerta todos os proprietários, arrendatários, 
usufruários ou entidades que a qualquer título detenham terrenos 
confinantes a aglomerados populacionais ou edifícios inseridos em 
espaço rural, que devem proceder à sua limpeza até à data limite 
de 15 DE MAIO.

O não cumprimento destas ações de limpeza em tempo útil é passível 
de aplicação de coimas que podem ir de 280 a 10 mil euros (pessoas 
singulares) e de 1.600 a 120 mil euros (pessoas coletivas).



22   |  BOLETIM MUNICIPAL

oposição -  bAnCAdA do pArtido soCiAlistA nA CâmArA muniCipAl de ArgAnil

Foi nas comemorações do 1º maio de 1974, que 
Arganil saiu à rua para festejar a Revolução que tinha 
acontecido dias antes. Nessa primeira manifestação 
popular, passeou nas ruas da Vila um cortejo com 
a Filarmónica Arganilense e um grande grupo de 
manifestantes democratas. Juntaram-se na Praça 
Simões Dias entoando vivas patrióticos e o Hino 
Nacional. Rebentaram-se foguetes e organizou-se um 
beberete na Casa do Povo.

 
Terão sido aqui, tal como em todo o país, 

tempos intensos. Plenos de alegria e de esperança. 
Foram tempos que exigiram a presença de espírito 
e o sentido democrático e de responsabilidade, 
de cidadãos de grande estatura moral e cívica, 
que souberam estar à altura da importância dos 
acontecimentos. Nomeadamente, no caso de Arganil, 
estão os que tomaram posse da Comissão Diretiva da 
Câmara Municipal de Arganil:

- Fernando Valle, Augusto Ferreira da Costa, 
Bernardo Ventura Gomes, Vicente da Costa Pinto, 

Virgílio Reis Nunes, Eduardo Alvoeiro Dinis, António 
Xavier Carvalho e Costa, Armando Duarte, Fernando 
Coelho, António Seiroco e José da Costa Covas.

Ainda em maio de 1974, em Arganil, numa 
grande manifestação convocada pelo Movimento 
Democrático do Concelho de Arganil, Fernando Valle 
(depois de lembrar cidadãos como Veiga Simões, 
Moura Pinto, Augusto Alves Dinis, António Serra, 
Manuel do Rosário, Pedro Alvoeiro ou Fernanda 
Dâmaso) dizia emocionado: “Estamos numa época 
em que o que parece, é! Estamos numa época em 
que o que é, é”! 

Era enfim, uma sensação de fim de trevas, de 
verdade cristalina, que Sofia de Mello Breyner 
Andresen transmitiu com uma clareza e simplicidade 
arrebatadora no poema “25 de abril”:

Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo

Muito avançamos como sociedade desde aquele 
discurso de Fernando Valle, de coração puro e cheio, 
de esperança e de confiança. Nas folhas em branco 
que o 25 de Abril criou, escrevemos muitas e belas 
páginas de Liberdade e de Progresso. 

 
Celebrar o 25 de Abril é sempre uma oportunidade 

para reafirmarmos o compromisso de continuar a 
fazer da Democracia, da Liberdade, da Igualdade, 
da Tolerância e da Solidariedade, as bases para 
a construção de uma Sociedade mais justa, mais 
fraterna, mais inclusiva e verdadeira. 

Viva o 25 de Abril!
A bancada do Partido Socialista
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A Câmara Municipal de Arganil 
vai continuar a aplicar a isenção 
do pagamento de um conjunto de 
taxas a todos os comerciantes em 
Arganil, impedidos de exercer total ou 
parcialmente a sua atividade em virtude 
das restrições impostas pela situação 
pandémica que atravessamos.

As isenções aplicadas, neste caso 
por mais 6 meses, foram renovadas 
em sessão de Câmara do passado 
dia 13 de abril e são direcionadas 
à ocupação do espaço público de 
venda no Mercado Municipal e Feira 
Semanal, bem como, ao licenciamento 
de publicidade e ocupação do espaço 
público com equipamentos urbanos 
ligados a estabelecimentos comerciais

O intuito desta medida passa por 
minimizar o impacto negativo que as 
restrições impostas pela pandemia têm 
vindo a provocar na economia local e 
apoiar os pequenos comerciantes, tão 
fragilizados pela situação pandémica, 
tendo em conta que os seus 

rendimentos dependem diretamente 
da sua atividade.

Juntam-se a esta medida de apoio 
à atividade económica a prorrogação 
do período de carência da utilização 
e exploração dos espaços municipais 
em 3 meses e a isenção de 50% do 
pagamento de rendas pela exploração 
dos quiosques localizados no Mercado 
Municipal durante o segundo e o 
terceiro trimestres do ano de 2021.

Estas medidas integram um 
conjunto alargado e variado de ações 
e resultam do trabalho dedicado e 
empenhado da autarquia para apoiar 
os comerciantes, as empresas, as 
associações e as famílias do concelho 
em função das suas necessidades 
neste exigente contexto de pandemia.

muniCípio de ArgAnil mAntem A 
isenção de tAxAs A ComerCiAntes e 
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