
JULHO /2021BOLETIM MUNICIPAL

ARGANIL

Hasteadas oito bandeiras nas Praias Fluviais do 
concelHo de arganil

infomail

      235 200 150

      geral@cm-arganil.pt

www.cm-arganil.pt

    /municipioarganil@

Executivo Camarário conclui ciclo 

de Presidências Participativas nas 

Freguesias de Folques e Secarias

Sabores e Saberes 

Arganilenses estiveram em 

destaque na Semana 

Gastronómica



2   |  BOLETIM MUNICIPAL

O Município de Arganil associou-
se uma vez mais à Associação 
Dignitude na campanha de 
angariação de fundos “Dê troco a 
Quem Precisa”, que decorreu na 
Farmácia Alva, em Côja, e em mais 
37 farmácias aderentes no distrito 
de Coimbra, entre 21 e 29 de junho.

A campanha convidou os 
arganilenses a doarem o troco das 
compras realizadas nas farmácias 
aderentes, para ajudar as pessoas mais 
vulneráveis devido à pandemia. Os 
donativos recolhidos durante o período 
da campanha serão integralmente 
aplicados no acesso a medicamentos, 
produtos e serviços de saúde para 
quem mais precisa.

“Através de um gesto simples 
que custa tão pouco, como este de 

prescindir do troco, consegue-se 
somar vontades e fazer a diferença 
na vida das famílias mais vulneráveis 
financeiramente”, referiu o presidente 
da autarquia, dizendo tratar-se de “uma 
iniciativa louvável, com o objetivo muito 
nobre de garantir que as pessoas em 
situação de carência financeira tenham 
acesso aos medicamentos de que 
precisam regularmente”.

Desde a celebração do Protocolo com 
a Associação Dignitude, em fevereiro 
de 2018, o Município de Arganil apoiou 
53 beneficiários através da atribuição 
gratuita de medicamentos. Em 
simultâneo, e no âmbito do Programa 
Vacinação SNS local, a autarquia e a 
Associação Dignitude apoiaram mais 
de 450 munícipes com mais de 65 anos 
na vacinação contra a gripe sazonal.
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MunicíPio de arganil associa-se à caMPanHa “dê troco a QueM Precisa”

cadastro Predial siMPliFicado: registe as suas ProPriedades no buPi
Cadastro Predial Simplificado: Registe as suas propriedades no BUPi

O Balcão Único do Prédio, também conhecido por BUPi, encontra-se a funcionar 
em Arganil desde 17 de maio, no âmbito da expansão a todo o território nacional 
da política de cadastro predial. Este serviço tem como objetivo possibilitar aos 
cidadãos a identificação e registo, gratuito e de forma voluntária, dos terrenos 
rústicos e mistos de que são proprietários.

O serviço de atendimento está localizado no Centro Empresarial e Tecnológico 
de Arganil (CETA) na Avenida Irmãos Duarte, junto ao largo da feira semanal. Neste 
balcão, os munícipes podem registar, sem qualquer custo associado, os seus 
prédios, necessitando para isso da localização e limites das suas propriedades, 
bem como, fazer-se acompanhar dos registos que comprovam a sua titularidade 
ou poderes de representação para o efeito.

O atendimento neste balcão deverá ser efetuado sob marcação prévia, através 
do número de telefone 235 200 150 ou do e-mail bupi@cm-arganil.pt.

Por outro lado, pode sempre aceder a este novo serviço online, através do 
endereço: https://bupi.gov.pt e proceder ao registo, seguindo os passos indicados.

Saiba como registar as suas propriedades em dois passos:

Passo 1: Recolha o perímetro da sua propriedade e elabore um mapa com 
as estremas. Para esta tarefa recorra preferencialmente a um levantamento 
(topográfico ou GPS), sendo que é também possível utilizar ferramentas online 
(ex: Google Maps). É fundamental saber identificar os limites da sua propriedade 
para fazer o registo no BUPi;

Passo 2: Faça-se acompanhar do Cartão do Cidadão, Registo da Propriedade 
de que é titular ou outro documento que comprove a titularidade, junte o mapa 
ou o levantamento em formato digital (KML, GPX ou SHP) e marque o atendimento 
no BUPi, através telefone 235 200 150 ou do e-mail bupi@cm-arganil.pt

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. 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.
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Cara(o) Munícipe

Inaugurámos há poucos dias a época balnear em Arganil, ao mesmo tempo que hasteámos oito bandeiras que 
atestam a qualidade das águas balneares e a excelência dos serviços de apoio das cinco praias fluviais do nosso 
concelho. Estamos preparados para proporcionar aos nossos munícipes e a todos os que escolham Arganil como 
destino de férias tempo de qualidade, passado em segurança. Contamos com os vigilantes e com os nadadores-
salvadores no controlo dos acessos às praias e no cumprimento das regras de prevenção da Covid-19, mas 
também com os comportamentos responsáveis das pessoas. Somos um concelho com um admirável património 
natural e a aposta da autarquia passa por fazer crescer, em qualidade e quantidade, a rede de praias fluviais do 
concelho, potenciando o turismo no território.

Nesta edição do boletim revisitamos alguns dos eventos que colocaram em destaque a cultura do concelho 
e da nossa região. Falo da “Semana Gastronómica: Sabores de Cá”, através da qual foi possível promover a 
gastronomia e a música tradicional, estimulando e dando um novo impulso à restauração, hotelaria e às 
coletividades do concelho. Destaque, ainda, para o FLII - Festival Literário Internacional do Interior, acolhido em 
Arganil pelo quarto ano consecutivo, e para a sessão de entrega de prémios da Convocatória Aberta, promovida 
pela Comunidade Intermunicipal de Região de Coimbra (CIM-RC) e que representou o desfecho de um processo 
de seleção e promoção das diferentes expressões musicais e linguagens artísticas dos 19 municípios da CIM-RC.

No âmbito das Presidências Participativas, fecha-se nesta edição de julho de 2021 um ciclo duradouro e 
profícuo, iniciado em janeiro de 2020. A jornada de trabalho realizada em Secarias é o reflexo do trabalho de 
cooperação e entendimento desenvolvido ao longo do mandato com as juntas e uniões de freguesia, o principal 
elo de ligação a todos os recantos do nosso concelho e a todas as pessoas que neles residem. É neste modelo de 
proximidade que me revejo. Só dando uma resposta efetiva às necessidades e pretensões dos territórios e das 
pessoas se pode ambicionar a mais e melhor para Arganil.

Neste Boletim de junho fazemos, ainda, um roteiro pelas obras já terminadas e em curso em todo o concelho 
de Arganil. No setor do tratamento de águas residuais, prossegue a instalação da rede de saneamento em Casal 
de S. José (Arganil) e a construção da ETAR na Sanguinheda (S. Martinho da Cortiça). No âmbito da reabilitação 
de vias municipais, destaque para o conjunto de intervenções que se preparam para arrancar na freguesia de 
Secarias e para a reabilitação, em curso, do troço entre Arganil e Folques. Este expressivo e muito necessário 
investimento na rede viária do território e no conforto, na segurança e na comodidade das pessoas vai refletir-se, 
em quatro anos, num investimento de aproximadamente sete milhões de euros.

Por fim, mas regressando ao início, aproveito a abertura da época balnear para dar as boas-vindas aos 
visitantes que tenham Arganil no seu roteiro de férias e aos muitos “filhos da terra” que rumam às nossas aldeias 
em julho e agosto, meses tipicamente de férias.

EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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arganil recebeu ceriMónia de entrega de PréMios da “convocatória aberta”

Num final de tarde marcado pelas 
expressões musicais e linguagens 
artísticas da região de Coimbra, Arganil 
acolheu a sessão de encerramento e 
de entrega dos prémios aos projetos 
premiados pela “Convocatória Aberta”, 
no dia 25 de junho. A iniciativa, 
promovida pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra 
(CIM-RC), no âmbito da Programação 
Cultural em Rede, entregou aos 17 
vencedores um prémio monetário de 
2.500 euros.

A abertura da cerimónia ficou a 
cargo da Companhia de Bailado de 
Arganil e escola de dança E-MOTION, 
com uma mostra dos diferentes estilos 
de dança que praticam, seguida das 
boas-vindas pelo anfitrião Luis Paulo 
Costa, Presidente da Câmara Municipal 
de Arganil que, frisou, ser uma honra 
acolher tal cerimónia, disponibilizando 

o palco do Auditório da Cerâmica 
Arganilense “para as mais diversas e 
variadas formas de arte num concelho 
que está sempre de braços abertos 
para receber e impulsionar a cultura”.

A entrega dos prémios aos 
vencedores deu-se logo de seguida, 
terminando com mais um momento 
cultural, no qual foi apresentado o 
trabalho das alunas da Academia de 
Ballet Condessa das Canas, que deram 
o mote para o sorteio de atuações dos 
vencedores nos diferentes municípios 
da região.

Do sorteio realizado apurou-se que 
o vencedor por Arganil, Kin Thiessen, 
vai atuar em Condeixa-a-Nova e 
Miranda do Corvo, recebendo Arganil 
os vencedores por Lousã e Miranda do 
Corvo, Hélder Bruno e Mountain Valley, 
respetivamente. As datas e locais para 

as atuações ainda não estão marcadas 
mas serão em breve conhecidas. 

A plataforma artística Trust 
Collective com a performance “Confiar 
sem Limites” encerraria o conjunto 
de momentos culturais da cerimónia, 
para dar lugar aos discursos finais e de 
agradecimento. 

O objetivo do programa assentava 
em potenciar o mercado musical dos 
19 municípios da região, notabilizando 
a relação entre criação artística, 
património cultural e estruturas 
culturais do território, envolvendo as 
comunidades locais e reforçando a 
notoriedade e a atratividade turística 
da região. Ao todo concorreram cerca 
de 67 projetos distribuídos pelos 
concelhos da região que, após o 
cumprimento do regulamento e dos 
diversos processos de seleção, 17 

saíram vencedores.

Com as intervenções do 
Secretário Executivo da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, 
Jorge Brito; do Vogal do Programa 
Operacional do Centro, Luis Filipe e 
da Diretora Regional de Cultura do 
Centro, Suzana Menezes deu-se por 
encerrada a cerimónia, com palavras 
de agradecimento e louvor pelo 
trabalho desenvolvido por cada um dos 
participantes. Suzana Menezes deixou 
ainda firmado o “reconhecimento justo, 
merecido e neste momento especial das 
nossas vidas absolutamente simbólico 
e marcante, sobretudo porque enaltece 
a qualidade, o profissionalismo, a 
dedicação e a resiliência de artistas que 
enfrentaram as mais difíceis provações 
no último ano e meio”.

KIN THIESSEN PLATAFORMA ARTÍSTICA “TRUST COLLECTIVE”

ESCOLA DE DANÇA E-MOTION ACADEMIA DE BALLET CONDESSA DAS CANAS
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Hasteadas oito bandeiras nas Praias Fluviais do concelHo de arganil

As oito bandeiras atribuídas às 
cinco Praias Fluviais do concelho de 
Arganil foram hasteadas ao longo do 
dia 2 de julho, numa cerimónia que 
contou com o executivo da Câmara 
Municipal de Arganil e representantes 
das respetivas Juntas de Freguesias, da 
APA e Autoridade de Saúde. A Praia 
Fluvial da Cascalheira, nas Secarias, 
ostenta as bandeiras Azul, Praia 
Qualidade de Ouro e Praia Acessível 
para Todos; a Praia Fluvial de Côja 
içou a Bandeira Azul e Bandeira 
Praia Acessível para Todos; a Praia 
Fluvial do Piódão tem refletidas 
nas suas águas a Bandeira Azul e 
as Praias Fluviais de Pomares e da 
Benfeita voltam a erguer o estatuto 
de Praia Acessível para Todos. 

Para o presidente da Câmara 
Municipal, Luís Paulo Costa, o 
reconhecimento da qualidade das 
águas balneares e dos serviços de 

apoio refletem “a forte aposta que 
o Município de Arganil tem vindo 
a fazer na rede de praias fluviais e 
que se revela essencial para aquilo 
que é a estratégia da autarquia 
para a área do turismo, para o seu 
crescimento e para a rentabilização 
do setor”. 

Olhando para a época balnear 
do ano passado, o líder do executivo 
camarário espera que o “grande fluxo 
de pessoas registado se repita este 
verão”, tal como o comportamento 
civilizado dos utentes das praias e das 
zonas balneares do concelho. “O apelo 
que faço é que as pessoas adotem 
práticas seguras e comportamento 
responsáveis, tanto no que tem a 
ver com a prevenção da Covid-19 
com o que está relacionado com a 
fruição do espaço”.

s praias fluviais e zonas balneares 
do concelho, por terem dimensões 
e áreas circundantes distintas, têm 
capacidade diferentes no que se refere 
ao acolhimento de banhistas (ver mapa 
págs. 6 e 7). O controlo dos acessos às 
praias fluviais, assim como a garantia 
da segurança na água, é feito pelos 
vigilantes, contratados pelas Juntas e 
Freguesia, na sequência de contrato-
programa celebrado com a autarquia.

 “Todos os anos, o Município 
transfere o valor correspondente à 
contratação dos vigilantes para as 
Juntas, que ficam responsáveis pela 
sua contratação”, explicou Luís Paulo 
Costa, logo após hastear as bandeiras 
na Praia Fluvial da Cascalheira, nas 
Secarias.  

ALARGAR A REDE DE PRAIAS 
FLUVIAIS NO CONCELHO

“Temos a pretensão de alargar a 
rede de praias fluviais e estamos a 
trabalhar nesse processo”, confidenciou 
o presidente da autarquia, explicando 
que o Município está a monitorizar a 
qualidade da água no Sarzedo e no Poço 
da Cesta, em Casal Novo, tendo como 
objetivo propor à Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) a sua identificação 
como água balnear. “O controlo 
analítico da qualidade da água está 
no segundo ano, sendo que a partir 
do terceiro ano teremos condições 
para candidatar o Sarzedo e o Poço 
da Cesta”.  Além das Praias Fluviais, o 
concelho de Arganil conta com cinco 
águas balneares identificadas, isto é, 
praias não vigiadas mas com qualidade 
da água monitorizada: Foz D´Égua, 
Agroal, Moinho de Alva, Urtigal e 
Peneda Talhada.

PRAIA FLUVIAL DA CASCALHEIRA (SECARIAS)

PRAIA FLUVIAL DE BENFEITA PRAIA FLUVIAL DE PIÓDÃO

PRAIA FLUVIAL DE POMARES PRAIA FLUVIAL DE CÔJA
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éPoca balnear já iniciou e Prolonga-se até 31 de agosto

sinalética de ocuPaÇÃo das Praias

A época balnear no Concelho de Arganil teve início no dia 1 de Julho e 
prolonga-se até 31 de agosto, período no qual existe vigilância de nadadores 
salvadores nas praias de banhos. Face ao atual contexto da pandemia por 
COVID-19, continua a haver um conjunto de procedimentos a ter em consideração 
na utilização destes espaços, de forma a não colocar em risco a estratégia adotada 
no controlo da pandemia e permitir que todos frequentem a praia em segurança.

Para uma utilização e permanência responsáveis nas praias, devem ser 
cumpridas as seguintes regras:

Antes de ir à praia: Verifique a afluência às praias próximas, consultando 
a app InfoPraia, preferindo as que estão com um nível de ocupação mais baixo, 
assinaladas a verde, bem como praias vigiadas e com controlo da qualidade.

Quando se verificar um nível elevado de ocupação não arrisque a deslocação, 
pois pode ser difícil manter a distância de segurança.

Nos acessos à praia: Use calçado, circule sempre pela direita e siga as 
indicações que possam existir no chão, mantendo a distância de 1,5 m dos outros 
utentes que não pertençam ao mesmo grupo.

Na praia: Preserve a distância de segurança (1,5 m) aos outros utentes, na 
praia, à beira-mar e no banho.

É proibida a prática de desportos de grupo (jogar à bola, raquetes, vólei, …), 
quando a ocupação da praia for “elevada” ou “plena”.

No bar da praia, instalações sanitárias: Use calçado, desinfete as mãos e 
mantenha a distância de segurança.

Na saída da praia: não deixe resíduos nem beatas na praia, estes devem ser 
acondicionados e colocados nos contentores respetivos. Máscaras e luvas são 
sempre depositados nos contentores de lixos indiferenciados.

Estas e outras informações, tal como a qualidade da água e as regras de 
utilização das praias, podem também ser consultadas na app Info Praia (http://
infopraia.apambiente.pt/) ou diretamente no site da APA. 

Para uma utilização e permanência responsáveis nas praias, zonas balneares 
ou de lazer do concelho, o Município de Arganil apela ao cumprimento destas 
diretrizes, consciencializando que se todos cumprirmos faremos do nosso 
território um destino seguro para nós e para quem nos visita. 

legenda

QUALIDADE DE OURO

BANDEIRA AZUL

PRAIA ACESSÍVEL

PRAIA VIGIADA

1

1

2

3

4

5

6

7

8

zonas de lazer

albufeira das fronhas

zona de lazer de barril de alva zona de lazer de folques

zona de lazer de malhada chã

zona de lazer “valeiro do 
barco” - sarzedo

zona de lazer de cartamil

zona de lazer “poço da cesta” - 
casal novo

zona de lazer “poço do 
pujadouro” - cepos

CADEIRA ANFÍBIA
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CAPACIDADE: 20 PESSOASCAPACIDADE: 40 PESSOAS

PRAIA FLUVIAL DE PIÓDÃOPRAIA FLUVIAL DE BENFEITA

CAPACIDADE: 135 PESSOAS

CAPACIDADE: 20 PESSOAS

ZONA BALNEAR DE 
AGROAL

ZONA BALNEAR DE
FOZ D’ÉGUA

CAPACIDADE: 150 PESSOAS

CAPACIDADE: 40 PESSOAS

CAPACIDADE: 40 PESSOAS

CAPACIDADE: 70 PESSOAS

PRAIA FLUVIAL DE POMARES

ZONA BALNEAR DO URTIGAL 
- BARRIL DE ALVA

ZONA BALNEAR “PENEDA DA 
TALHADA” - SECARIAS

ZONA BALNEAR MOINHO DE 
ALVA - CÔJA

CAPACIDADE: 350 PESSOAS

CAPACIDADE: 100 PESSOAS

PRAIA FLUVIAL DE CÔJA

PRAIA FLUVIAL DE 
CASCALHEIRA - SECARIAS

2

34

5

6

7

8
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executivo caMarário cuMPre Presidência ParticiPativa na Freguesia de FolQues

O executivo da Câmara Municipal de 
Arganil rumou à freguesia de Folques 
no dia 11 de junho, para cumprir 
a penúltima jornada de trabalho 
no âmbito de ciclo de Presidências 
Participativas, em andamento pelo 
território concelhio desde o início de 
2020.

Antes do início do roteiro pelas sete 
aldeias que compõem a freguesia, a 
comitiva camarária foi recebida na sede 
da Junta pelo presidente, Paulo Batista, 
e restante executivo. Em jeito de 
balanço, o presidente da autarquia, 
Luís Paulo Costa, enalteceu 
o entendimento e a parceria 
proveitosa estabelecida entre 
Município e Junta de Freguesia 
ao longo dos últimos três anos e 

meio, permitindo a concretização 
de vários obras e investimentos 
que contribuem para o aumento do 
bem-estar e da qualidade de vida 
da população.

Partilhando da mesma perspetiva, 
Paulo Batista reconheceu a importância 
da cooperação e do trabalho 
realizado conjuntamente na procura 
por respostas e soluções para os 
problemas e anseios das pessoas da 
“sua” freguesia.

De Folques, o grupo de trabalho 
rumou ao Alqueve, onde começou 
por visitar o reservatório de água 
para combate a incêndios, construído 
no âmbito do projeto “Alqueve em 
Segurança” e financiado pelo programa 

Fundo Recomeçar em cerca de 
34.500 euros, de um total de 52 mil 
euros, tendo os restantes custos sido 
assumidos pelo Município de Arganil e 
pela Junta de Freguesia de Folques.

Ainda no Alqueve, Luís Paulo Costa e 
restante comitiva tiveram oportunidade 
de comprovar o progresso das 
plantações concretizadas no início do 
ano, no âmbito do projeto Floresta 
da Serra do Açor, que conta com 
o financiamento privado do Grupo 
Jerónimo Martins em mais de 5 milhões 
de euros. As ações de arborização 
retomam no outono, altura em que será 
terminada a plantação das primeiras 
300 mil árvores e concluída a primeira 
fase deste plano de gestão florestal 
que vai permitir a recuperação e 

revitalização de cerca de 2.500 hectares 
de terrenos baldios, fustigados pelos 
incêndios de 2017.

O périplo ficou ainda marcado 
pela visita à intervenção que se 
encontra em fase de conclusão no 
sistema de abastecimento do Alqueve, 
da responsabilidade das Águas do 
Centro Litoral. Os subsistemas do 
Alqueve e Folques são fundidos num 
único, passando a aldeia de Folques 
a ser abastecida a partir da Estação 
de Tratamento construída junto ao 
Mosteiro de Folques. Esta intervenção, 
conjuntamente com as concretizadas 
nos sistemas de abastecimento de 
Pomares e Vila Cova de Alva, envolve 
um investimento de 2,6 milhões de 
euros.

JUNTA DE FREGUESIA DE FOLQUES - REUNIÃO RESERVATÓRIO DO ALQUEVE

PLANTAÇÃO DO PROJETO “FLORESTA DA SERRA DO AÇOR” PÓVOA DE FOLQUES

PAVIMENTAÇÃO EM ALQUEVE
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JARDIM DE SANTO ANTÓNIO - FOLQUES

Das obras em perspetiva, destaque 
para a pavimentação das ligações 
Póvoa de Folques-Valbona e Valbona-
cruzamento da estrada do Mont’Alto. 
Esta intervenção faz parte de uma 
abrangente empreitada de reabilitação 
da rede viária concelhia, que foi já 
lançada ao mercado.

Obras concretizadas com 
recurso a contratos-programa

Acolheram a atenção da comitiva 
ao longo da jornada de trabalho 
um conjunto de melhoramentos 
concretizados mediante a celebração 
de contratos-programa entre a 
Junta e o Município. Mediante este 
instrumento financeiro, foram investido 

pela autarquia mais de 160 mil euros 
na freguesia de Folques ao longo dos 
últimos três anos e meio.

No Alqueve, avaliou-se o 
calcetamento concluído no Largo 
do Vale, bem como as intervenções 
recentemente concluídas de 
substituição de condutas na rede de 
distribuição de água do Alqueve e de 
Mancelavisa, realizadas pela Junta de 
Freguesia, com o apoio financeiro do 
Município. A estes trabalhos seguiu-se 
a pavimentação dos arruamentos, que 
envolveu um investimento da autarquia 
de aproximadamente 50 mil euros. 
Parte deste trabalho foi concretizado 
pela Junta de Freguesia, beneficiando 
de um contrato-programa no valor de 
20 mil euros.

Em Folques, o grupo de trabalho 
visitou a antiga escola primária, 
reabilitada recentemente e inaugurada 
há cerca de uma semana, contando 
agora com um Centro de Atividades 
de Natureza, ao qual foi dado o nome 
do atleta local André Rodrigues,  atual 
Campeão Nacional de Trail Ultra. Dos 
29.500 euros envolvidos na renovação 
do edifício, 27 mil euros foram 
concedidos pelo Município de Arganil.

Alvo de melhoramentos mediante 
um contrato-programa de 10 mil euros, 
o Jardim Santo António, em Folques, e a 
Rua do Outeiro, no Salgueiro, estiveram 
também na mira das atenções da 
comitiva. Já nas localidades de Monte 
Redondo e Bocado, destaque para os 

trabalhos realizados na captação de 
água.

Sinalização de situações que 
carecem de resolução

Empenhados em continuar a 
trabalhar para proporcionar melhores 
condições a toda a população da 
freguesia, Luís Paulo Costa e Paulo 
Batista sinalizaram várias situações que 
carecem de resolução. Foi assinalado o 
desmoronamento de uma barreira na 
estrada entre Salgueiro e o Mosteiro 
de Folques e outra na estrada de 
acesso a Monte Redondo; avaliada 
a possibilidade de intervenção em 
casas devolutas afetadas pelo incêndio 
de outubro de 2017 no Bocado e a 
necessidade de pavimentação do 
caminho de acesso à captação de água 

CENTRO DE ATIVIDADES DA NATUREZA

PAVIMENTAÇÃO EM MANCELAVISA RUA DO OUTEIRO - SALGUEIRO

RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 
FOLQUES CARRETEL DE COMBATE A INCÊNDIOS EM  FOLQUES
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executivo da câMara de arganil conclui ciclo de Presidências ParticiPativas eM 
secarias

Foi na freguesia de Secarias que 
Luís Paulo Costa e o restante executivo 
da Câmara Municipal de Arganil 
encerraram, no dia 28 de junho, o 
ciclo de Presidências Participavas, que 
esteve em marcha por todo o território 
concelhio ao longo do último ano e 
meio. Nesta 14.ª e última sessão de 
trabalho, o presidente da autarquia fez 
um balanço muito positivo da iniciativa, 
ainda que o modelo inicialmente 
pensado tenha sido afetado pelas 
restrições impostas pela pandemia. 

“O resultado deste processo 
vem ao encontro daquilo que eram 
as nossas expectativas; ao mesmo 
tempo que foi possível aprofundar 
o diagnóstico do que estava ainda 
por fazer, foi também possível 
constatar os melhoramentos e as 
obras concretizadas”, referiu.

Lamentando que a pandemia tenha 
impedido uma maior participação da 
população nas jornadas de trabalho, tal 
como aconteceu nas primeiras sessões, 

realizadas antes do surgimento do 
vírus, Luís Paulo Costa assegura que 
a iniciativa tem pernas para (voltar 
a) andar pelo território concelhio. 
“Esperamos que o futuro nos traga 
mais tranquilidade em termos 
de saúde pública para podermos 
voltar a envolver os cidadãos neste 
processo”.

Conduzidos pelo presidente da 
Junta de Freguesia, António Souto, 
a comitiva camarária aproveitou a 
ocasião para visitar e avaliar as obras 
recentemente concluídas na sede da 
Junta, destinadas a dotar o edifício das 
devidas condições de acessibilidade 
a pessoas com mobilidade 
condicionada, nomeadamente na 
zona de atendimento ao público e nas 
instalações sanitárias.

A intervenção foi comparticipada 
pelo Município de Arganil, mediante a 
celebração de um contrato-programa 
de 18 mil euros, que contemplou 
também a reabilitação do Parque 

Infantil e melhoramentos na Praia 
Fluvial da Cascalheira, de preparação da 
época balnear. Os dois locais estiveram 
na rota do executivo camarário durante 
o périplo pela sede de freguesia, assim 
como o antigo reservatório de água, 
devidamente adaptado para apoiar 
no combate a incêndios. “Depois de 
tantos anos a abastecer a freguesia 
de Secarias, o depósito ganha 
uma outra função com o apoio 
do Município de Arganil, também 
ela muito importante”, realçou o 
presidente da Junta.

Ainda no âmbito dos contratos-
programa celebrados com a autarquia, 
desta feita no valor de 5 mil euros, a 
Junta adquiriu, já este ano, uma viatura 
ligeira de mercadorias, para apoio nos 
serviços de manutenção do espaço 
público e melhoria dos serviços de 
proximidade.

Reconhecendo que nem tudo 
quanto era pretensão das duas 
autarquias tenha sido, ainda, 

concretizado, Luís Paulo Costa 
ressalvou que os melhoramentos 
realizados são bastante significativos, 
ainda que “curiosamente, não estejam 
à vista dos nossos olhos”. Destaque 
para a  substituição e execução de um 
conjunto de infraestruturas hidráulicas 
junto à ER 342, no troço entre Arganil 
e Côja; para a remodelação da rede 
de abastecimento de água no interior 
da localidade das Secarias, bem como 
para execução da nova conduta 
proveniente da Alagoa, no âmbito do 
sistema intermunicipal da Águas do 
Centro Litoral, que permitiu trazer mais 
qualidade ao serviço de abastecimento 
de água em Secarias. 

Terminada a intervenção de 
reabilitação da rede de distribuição de 
água no centro da sede de freguesia, 
estão reunidas as condições para 
avançar com a pavimentação de um 
conjunto alargado de ruas na freguesia. 
Vão ser alvo de intervenção, em breve, 
o acesso à localidade de Vale Peitalva, 
a Rua da Escola, a Rua do Progresso, a 

CARRINHA ADQUIRIDA COM O APOIO FINANCEIRO DO 
MUNICÍPIO
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Rua António Duarte Gonçalves, a Rua 
São Miguel, a Rua dos Três Bacelos, 
a Rua José Borges Leitão e a Rua Dr. 
Fernando Vale, em Secarias.

Três projetos em perspetiva 
para “Secarias dar o salto”

A Câmara Municipal de Arganil 
submeteu, no final do mês abril, 
três candidaturas a financiamentos 
do Centro 2020, perspetivando-
se a concretização de projetos que 
permitiriam a “freguesia de Secarias 
dar o salto que tem estado adiado há 

alguns anos”, notou António Souto.

Na área da cultura, o projeto 
previsto tem como pretensão a 
valorização do Acampamento Militar 
da Lomba do Canho, dando sequência 
ao trabalho desenvolvido ao nível da 
arqueologia pela autarquia. Prevista 
está a integração de um percurso 
interpretativo da ocupação humana 
deste lugar, com especial ênfase na 
relação com o rio Alva.

No que diz respeito à mobilidade 
suave, perspetiva-se a criação de uma 

rede ciclável urbana, estruturada em 
três troços, com uma extensão de 
7,75km, que vai estabelecer ligações 
sustentáveis entre a vila de Arganil e 
as localidades de Secarias, Maladão, 
Carvalhas e Sarzedo. Este é um projeto 
que, considera o presidente da Câmara, 
“resultará numa lufada de ar fresco nos 
circuitos pedonais, nas ciclovias do 
nosso concelho, particularmente na 
zona mais central do concelho”.

Em fase de análise está, à 
semelhança das duas referidas, a 
candidatura que prevê a conservação 

e valorização turística do património 
natural da Peneda da Talhada, através 
da requalificação da zona balnear desta 
zona, na margem esquerda do rio Alva, 
e a criação de uma infraestrutura de 
apoio, com bar, balneários, posto 
médico e estacionamento.

“Os procedimentos de contratação 
dos projetos estão já aprovados, 
portanto, se as candidaturas forem 
aprovadas amanhã, nós temos 
condições para lançar o concurso no 
dia seguinte”, informou Luís Paulo 
Costa. 

RUA ANTÓNIO DUARTE ALVES

JUNTA DE FREGUESIA

RUA JOAQUIM NUNES DA SILVA

VISITA Á PRAIA FLUVIAL DE CASCALHEIRA RUA DA IGREJA
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aMPliaÇÃo da zona industrial da relvinHa, sarzedo 

MunicíPio de arganil vai PaviMentar oito ruas na Freguesia de secarias

investiMento

4,8 MilHões 
de euros

Prosseguem os trabalhos 
de preparação da futura Área 
Empresarial da Relvinha. Em 
curso está a ampliação do Polo 
Oeste daquele Parque Industrial, 
localizado na freguesia do 
Sarzedo, e a criação de 23 lotes 
novos lotes para a instalação de 
empresas. Abrindo as portas do 
concelho a novos investimentos 
e viabilizando a criação de postos 
de trabalho, a intervenção reflete 
um investimento de 4 milhões e 
800 mil euros, comparticipado em 
4,1 milhões de euros pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento 
Regional (FEDER).

Oito ruas da freguesia de Secarias 
vão ser alvo de intervenção, no 
âmbito do abrangente programa de 
reabilitação da rede viária municipal, 
que envolve um investimento superior 
a sete milhões de euros no mandato 
autárquico que termina este ano. 

O anúncio foi feito pelo presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa, no dia 28 de junho, 
à margem da jornada de trabalho 
realizada pelo executivo camarário 
naquela freguesia, integrada no ciclo 
de Presidência Participativas. 

Repartidas por duas empreitadas 
diferentes, as intervenções totalizam 
uma verba de cerca de 113 mil euros 
e abrangem o acesso à localidade de 
Vale Peitalva, a Rua da Escola, a Rua 
do Progresso, a Rua António Duarte 
Gonçalves, a Rua São Miguel, a Rua dos 
Três Bacelos, a Rua José Borges Leitão 
e a Rua Dr. Fernando Vale, em Secarias.

“Todos estes melhoramentos que 
nos preparamos para iniciar dão 
reposta às pretensões da população 
da freguesia de Secarias, melhorando 
e tornando mais comodas as 
deslocações das pessoas no seu dia-a-

dia”, referiu Luís Paulo Costa durante a 
apresentação dos projetos.

António Souto, presidente da Junta 
de Freguesia, manifestou-se satisfeito 
pela “boa notícia”, referindo que, “até 
ao final do mandato, pode e deve 
trabalhar-se dentro do que é normal 
e o que as Secarias esperam é que as 
obras sejam concluídas”.

Os trabalhos previstos procedem a 
reabilitação da rede de abastecimento 
de água na sede de freguesia, que 
envolveu a substituição de condutas e 
a remodelação dos ramais, tendo em 
vista redução de perdas de água no 

sistema de distribuição e a diminuição 
de ocorrências de roturas e avarias, 
melhorando o serviço prestado à 
população.

Prevê-se que as obras na localidade 
de Vale Peitalva e na Rua da Escola 
tenham início no decurso do mês 
de julho, sendo que o contrato que 
inclui os restantes arruamentos será 
celebrado em breve. Apesar de mais 
atrasada, por razões que se pendem 
com a empresa construtora, a segunda 
empreitada, acredita o presidente da 
autarquia, vai ser executada durante o 
verão.
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etar eM sanguinHeda, s. MartinHo da cortiÇa

Já decorrem os trabalhos de pavimentação no Chão do Adro, em Arganil. Fazem parte da intervenção em curso a construção do muro de suporte do talude e 
a execução do passeio em toda a extensão da Rua Dr. Luís Caetano Lobo, entretanto concluídos. Previstas estão, ainda, as marcações rodoviárias; a reposição da 
sinalização vertical e a instalação de guardas metálicas. O conjunto dos trabalhos envolvem um investimento de 300 mil euros.

construÇÃo de Muros na dreia, benFeita

Um dos quatro muros de suporte à estrada de acesso à Benfeita (EM 518) encontra-se concluído, enquanto os trabalhos de construção prosseguem nos restantes 
três. O conjunto das intervenção permite reforçar a estabilidade e devolver segurança a esta via, que em outubro de 2017 foi fortemente penalizada pelas chamas. O 
valor investido nas quatro obras ultrapassa os 200 mil euros e inclui a pavimentação da via, que terá início após a conclusão dos muros.

loteaMento do cHÃo do adro, arganil

O Município de Arganil fez avançar a 
construção da Estação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) em Sanguinheda, 
na freguesia de S. Martinho da Cortiça. 
Na intervenção está prevista a instalação 
da estação elevatória compacta, através 
da qual serão elevadas e encaminhadas 
as águas residuais. Este equipamento, 
dotado de avançada tecnologia, vai 
aumentar o nível de tratamento dos 
esgotos em condições ambientalmente 
seguras. A infraestrutura está 
dimensionada para uma população de 
200 habitantes, no horizonte temporal 
de 40 anos. Em virtude da ampliação da 
rede, a futura ETAR de Sanguinheda vai 
servir também a população da localidade 
de Catraia dos Poços. Esta intervenção 
está inserida numa empreitada de 425 
mil euros, da qual faz parte a construção 
o subsistema de saneamento em Casal 
de S. José, Arganil, em andamento.
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reabilitaÇÃo do troÇo arganil – FolQues

Integrada no abrangente plano de vias municiais, a reabilitação do troço da EM 544, que liga Arganil (Mourão) a Folques, já se encontra em fase de pavimentação. A 
obra visa reverter o mau estado da plataforma rodoviária e, consequentemente, melhorar a qualidade da via e assegurar a segurança rodoviária. A intervenção integra 
uma empreitada de 160 mil euros, que inclui também a pavimentação de duas ruas em Cerdeira (já concluída).

zona de lazer de s. MartinHo da cortiÇa
investiMento

430 Mil

euros

Piscina exterior, bar e esplanada, balneários e respetivas instalações de 
apoio ao funcionamento do edifício. A Zona de Lazer de S. Martinho da Cortiça, 
que beneficia de uma localização privilegiada sobre a área envolvente, vai ter 
tudo isto e muito mais para oferecer a residentes e visitantes. A intervenção 
envolve um investimento do Município de Arganil de 430 mil euros.
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O Município de Arganil procedeu à substituição da caixilharia das janelas da Escola Básica de Pombeiro da Beira, melhorando o isolamento térmico e proporcionando, 
assim, maior conforto aos alunos.

De forma a assegurar a passagem pela estrada que liga Urgueira e Roda, a 
administração local da autarquia procedeu à reabilitação e atualização do talude, 
com a aplicação de blocos de rocha.

Este mês, através de administração direta, a Câmara Municipal de Arganil tem 
vindo a realizar limpeza, manutenção e reabilitação de caminhos locais e florestais 
nas freguesias de Cepos e Teixeira e Pombeiro da Beira. 

MelHoraMentos na eb1 de PoMbeiro da beira

obras de reabilitaÇÃo de talude 
concluídas

intervenÇões a decorrer na rede viária 
do concelHo 

rua dr. luís caetano lobo, 
eM arganil

subsisteMa de saneaMento eM casal de 
s. josé, arganil

Em andamento desde o início do ano, as obras de execução do subsistema de 
saneamento em Casal de S. José, freguesia de Arganil, avançam a passos largos. A 
solução a ser implementada vai possibilitar a necessária e reivindicada melhoria 
nos serviços prestados à população, através da supressão das suas fossas 
séticas aí existentes e da ligação à ETAR da Alagoa. Esta intervenção está inserida 
numa empreitada de 425 mil euros, da qual faz parte a construção da ETAR da 
Sanguinheda, na freguesia de S. Martinho da Cortiça.

Paralelamente à pavimentação em curso no loteamento do Chão do Adro, 
decorrem os últimos trabalhos de remodelação da rede de abastecimento de 
água e de beneficiação da rede de águas pluviais na Rua Dr. Luís Caetano Lobo, 
em Arganil. As intervenções totalizam um investimento de aproximadamente 40 
mil euros.
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seMana gastronóMica: sabores de cá celebrou as MelHores iguarias e a 
cultura concelHias

Os sabores e saberes locais 
estiveram em destaque durante a 
“Semana Gastronómica: Sabores de 
CÁ”, iniciativa levada a efeito pela 
Câmara Municipal entre os dias 9 e 
20 de junho, numa pareceria com os 
estabelecimentos de restauração e 
alojamentos turísticos locais aderentes.

 
Constituindo-se um dos elementos 

identitários da região, anualmente 

enaltecida através da “Feira das 
Freguesias”, evento que não foi possível 
realizar por força da situação pandémica, 
foi para esta iniciativa gastronómica 
estabelecido como principal objetivo a 
preservação, valorização e dinamização 
do receituário concelhio, promovendo 
e estimulando igualmente a atividade 
económica local, tão afetada neste 
último ano.

Em causa estavam vales de desconto 
nos pratos mais típicos e tradicionais 
do concelho confecionados pelos 
restaurantes aderentes, assim como, 
no sentido de criar uma experiência 
completa e imersiva no território, vales 
de desconto na segunda noite passada 
num alojamento turístico local.

A “Semana Gastronómica: Sabores 
de CÁ” celebrou para além da 

gastronomia concelhia, também a 
cultura local, através de um cartaz que 
juntou showcookings, demonstrações 
culinárias e pequenas atuações, 
a partir da Cerâmica Arganilense 
presencialmente e exibidas via 
streaming, através da página de 
facebook da autarquia. 

O Grupo de Danças e Cantares de 
Soito da Ruiva abriu a programação, 

GRUPO DE DANÇAS E CANTARES DE SOITO DA RUIVA GRUPO FOLCLÓRICO DA REGIÃO DE ARGANIL

SABORES DE ARGANIL - QUINTA DO RIBEIRO DONANNA
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ensinando aos espectadores como 
confecionar a sua receita de coscorel, 
que para além dos muitos elogios , 
já recebeu também alguns prémios, 
nomeadamente no concurso 
gastronómico da “Feira das Freguesias”. 
Seguiram-se os produtores Donanna, 
com aplicações de produtos 
endógenos em novas receitas; Sabores 
de Arganil – Quinta do Ribeiro, com 
uma demonstração de como fazer 

queijo fresco em casa; Pão Quente, 
com apresentação de algumas ideias 
de utilização de ingredientes típicos em 
formato “tapa”; Pérola de Côja, com a 
recriação de deliciosas quiches com 
produtos endógenos e Boutique da 
Tuxa, que, para além de mostrar como 
faz a sua deliciosa tigelada, surpreendeu 
ao apresentar uma típica fogaça, com 
tudo aquilo que tradicionalmente a 
compõe. 

A música acompanhou cada uma 
destas demonstrações culinárias e 
esteve  a cargo das tocatas do Grupo 
Folclórico da Região de Arganil, do 
Rancho Juvenil da Casa do Povo de 
Arganil, do Rancho Folclórico Flores 
do Casal de São João e do Grupo de 
cordofonia da escola de música da 
Tuna Popular de Arganil.

A Semana Gastronómica Sabores 
de CÁ terminou com a certeza de que 
temos no concelho uma das maiores 
riquezas - a gastronomia - que, aliada 
às tradições, à cultura e costumes 
preservados, marcam a identidade 
singular deste território, tornando-o 
um destino turístico de eleição.

PÃO QUENTE
GRUPO DE CORDOFONIA DA ESCOLA DE MÚSICA DA 
TUNA POPULAR DE ARGANIL

PÉROLA DE CÔJA RANCHO JUVENIL DA CASA DO POVO DE ARGANIL

BOUTIQUE DA TUXA RANCHO FOLCLÓRICO AS FLORES DE CASAL DE S.JOÃO
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4ª ediÇÃo do Festival literário internacional do interior – Flii

Decorreu entre o dia 17 a 20 de 
junho a 4ª edição do Festival Literário 
Internacional do Interior – FLII – 
Palavras de Fogo.

Este festival, promovido pela Arte-
Via Cooperativa, teve a sua 1ª edição 
em 2018 e surgiu em consequência 
dos grandes incêndios de 2017 que 
devastaram muitos territórios do 
interior, com o propósito de, através 
da cultura nas suas mais variadas 
vertentes, contribuir para a revitalização 
dos concelhos afetados pelos fogos.

A edição deste ano foi dedicada a 
Manuel Alegre e Maria Teresa Horta. 
Um duplo tributo que assinala o 50º 

aniversário das obras “Um barco para 
Ítaca” de Manuel Alegre, e “Minha 
senhora de mim” de Maria Teresa 
Horta, coautora de “Novas Cartas 
Portuguesas”, cujo meio século de 
publicação se completa em 2022. 
Nesta edição o programa do festival 
foi subordinado ao tema “Literatura, 
cidadania e liberdade”. 

À semelhança das edições 
anteriores, o Município de Arganil 
associou-se a este evento.

Em Arganil o arranque da 4ª edição 
do FLII ocorreu no dia 1 de Junho com 
a inauguração da Exposição “Mãe 
Nosso no Oceano”, com fotografias de 

Nuno Vasco Rodrigues e texto de Ana 
Filomena Amaral. 

No dia 16 de junho houve uma 
sessão com o escritor residente Ricardo 
Fonseca Mota dirigida ao público do 
ensino secundário. O escritor falou do 
seu percurso literário, revelando que 
enquanto adolescente não era leitor 
assíduo, nem tinha acesso a muitos 
livros, tendo chegado às letras e à 
literatura através de outas expressões 
artísticas, nomeadamente a música. 
Foi uma interessante e importante 
conversa, em que uma das conclusões 
foi que é necessário “dar oportunidade 
aos livros”. É necessário cruzarmo-nos 
com o livro certo para que o gosto 

pelos livros e pela leitura aconteça.

Também no dia 16 foi inaugurada 
no átrio da Biblioteca Municipal a 
exposição coletiva de Pintura “Memorial 
Pedrógão Grande”. 

No dia 18 decorreram sessões 
dirigidas aos alunos do 4º ano de 
escolaridade com o escritor e jornalista 
Luís Ricardo Duarte. Tendo por base 
o seu mais recente livro, intitulado 
“O mundo fantástico da arte através 
dos tempos”, desafiou as crianças a 
desenharem o retrato de Mona Lisa, 
conduzindo-os de seguida por uma 
viagem pela arte através dos tempos.

PAINEL “ARTE E A VIDA”

PAINEL “ARTE E A VIDA”ENCONTRO COM LUÍS RICARDO DUARTE

INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO 
“INSTANTES MONOCROMÁTICOS VISITA À EXPOSIÇÃO
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Nesse mesmo dia, ao final da tarde, 
realizou-se no auditório da Biblioteca 
Municipal um painel com o título “A arte 
e a vida”. Estiveram presentes Maria 
Leonarda Tavares, Lawrence Bradby e 
Rita Martins, tendo estado a moderação 
a cargo de Miriella de Vocht. O mote de 
partida foi um excerto de um poema de 
Manuel Alegre intitulado Poemarma.

Dia 19 realizou-se no auditório da 
Biblioteca um painel que contou com a 
presença das escritoras Isabel Rio Novo 
e Adélia Carvalho. Tendo como mote 
um verso da autoria de Maria Teresa 
Horta – “Sou voraz não me apego ao 
abrigo da alma, sou o corpo o incêndio, 
só o fogo me acalma”, o debate foi 
moderado pela Dr.ª Paula Breia. Falou-
se sobre o percurso literário de cada 
uma das escritoras presentes, de 
cidadania, de liberdade e do papel da 
mulher na sociedade. 

No final da noite, Paula Dinis, Vice-
presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, agradeceu aos intervenientes 

e à organização do festival, revelando 
satisfação pela oportunidade de o 
acolher em Arganil. “O festival tem-
nos enriquecido, revelando o papel da 
literatura, dos livros, enfim, da palavra.” 

O serão foi encerrado com um belo 
apontamento musical protagonizado 
por Miguel Neves, com as peças 
originais Memórias e Madalena, a 
recém-nascida.

A última iniciativa local no âmbito 
da 4ª edição do FLII, decorreu na 
sexta-feira, dia 25 de junho, com a 
inauguração da exposição “Instantes 
Monocromáticos”, desenhos a tinta-
da-china, em diário gráfico, da autoria 
de Ilda Teresa Castro. Natural de Vila 
Cova de Alva, Ilda Teresa de Castro 
é artista, curadora e investigadora. 
Artista multidisciplinar, desenvolve num 
cruzamento entre a pesquisa científica 
e as práticas artísticas, projectos em 
ecocritica, ecoarte e ecomedia, no 
âmbito da Arte e Ecologia.

MunicíPio de arganil rePresentado no iii encontro nacional de liMPeza urbana

A vereadora do Ambiente da Câmara Municipal, Érica Castanheira, levou até ao 
III Encontro Nacional de Limpeza Urbana a realidade do concelho de Arganil no 
que se refere aos biorresíduos e à estratégia pensada para o território. No palco 
da Altice Forum, em Braga, Érica Castanheira apresentou o Estudo Municipal 
para o Desenvolvimento de Sistema de Recolha e de Valorização na Origem de 
Biorresíduos no Concelho de Arganil, desenvolvido em parceria com o Instituto 

Politécnico de Coimbra, no âmbito da candidatura submetida ao Fundo Ambiental. 
Com o estudo realizado pretendeu-se efetuar um diagnóstico e estabelecer uma 
estratégia com vista à implementação de soluções ajustadas ao concelho de 
Arganil, enquanto território de baixa densidade, incluindo resíduos alimentares e 
resíduos biodegradáveis de jardins.

PAINEL COM ESCRITORAS
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aPresentaÇÃo do Projeto bairros saudáveis eM arganil

deco e 
MunicíPio de arganil 
eM sessÃo de aPoio ao consuMidor

roadsHow Fia rally star trouxe a adrenalina do rally de novo a arganil

O Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho de Arganil acolheu, no 
passado dia 23, a apresentação do projeto Bairros Saudáveis em Arganil - “Arco-
Íris - Vem dar cor à tua Vida”. A sessão contou com a participação dos parceiros: 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Arganil, Câmara Municipal de Arganil, 
Junta Freguesia de Arganil, Associação Passo-a-Passo, Conferência São Vicente 
de Paulo, Associação Juvenil CUME, Autoridade de Saúde Pública e Unidade 
de Cuidados à Comunidade do Centro de Saúde de Arganil. O projeto tem a  
colaboração do CLDS4G  e que para além da calendarização incidiu também 
sobre o plano de atividades a desenvolver.

Relembramos que o Programa Bairros Saudáveis é um programa público, 
de natureza participativa, para melhoria das condições de saúde, bem-estar e 
qualidade de vida em territórios vulneráveis e que, no caso de Arganil, incidirá 
sobre o bairro São Vicente de Paulo, zona habitacional que apoia famílias 
carenciadas que usufruem de respostas sociais solidárias, através de cedência 
de habitação a  título gratuito. Está preconizado com este projeto, entre outras 
atividades, a intervenção de restauro/conservação em habitações, integração em 
medidas activas de emprego e formação e ainda a capacitação dos indivíduos 

A DECO e o Município de Arganil, representado pelo Vereador do 
Pelouro da Acção Social, Luís Almeida, levaram a efeito, no passado dia 23 
de junho, uma “live” transmitida a partir do facebook municipal e dedicada 
aos munícipes, com o objetivo de divulgar os serviços desta Associação. Esta 
sessão informativa, que recebeu o nome “Saiba como o Município de Arganil 
e a DECO podem ajudar”, decorreu no âmbito da parceria entre a autarquia 
e esta instituição, que se dedica à defesa dos direitos dos consumidores e 
ao nível da orientação económica e financeira e que, mensalmente, promove 
atendimento presencial gratuito no Centro de Atividades Juvenis em Arganil.

O Roadshow FIA Rally Star passou 
por Arganil nos dias 19 e 20 de junho 
para encontrar o próximo campeão 
de ralis do mundo. O repto foi lançado 
pelo ACP e FPAK, com o apoio do 
Município de Arganil, e o público 
acorreu entusiasmado à chamada para 
participar nesta experiência única, que 
vai levar 7 candidatos portugueses 
às Finais Continentais Europeias do 

FIA RALLY STAR. Foram mais de seis 
dezenas de participantes entre os 
17 e os 26 anos que nos visitaram, 
para serem desafiados no jogo WRC9 
em simuladores equipados com 
equipamento topo de gama.

O record de melhor tempo foi em 
Arganil por duas vezes ultrapassado, 
batido apenas por um participante na 

final que se realizou posteriormente 
no Estoril e que já tinha tentado a sua 
sorte na final de Arganil.

Presente neste fim-de-semana de 
grande adrenalina esteve o Vereador 
do Desporto, Luis Almeida, que em 
declarações realçou a importância 
deste evento na região, contribuindo 
para afirmar a marca “Arganil Capital do 

Rally”, frisando que este é um “desafio 
interessantíssimo para os jovens que 
lidam com este tipo de tecnologia e que 
brincam em casa como se estivessem 
realmente dentro de um carro de 
rally (…) que nós em Arganil, enquanto 
capital do Rally, abraçámos desde a 
primeira hora”.
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caMinHada das cascatas: uM cenário encantador!

reabilitaÇÃo de aÇudes eM PoÇo da cesta e vale Pardieiro

estudo Para a valorizaÇÃo de biorresíduos 
no concelHo de arganil - sessÃo de 
esclareciMento no âMbito da consulta 
Pública

Depois de muito elogiado, o percurso integrado na prova Desafio Picos do Açor 
foi adaptado pelo Município em formato de caminhada e, tal como se espetava, 
foi um sucesso. A «Caminhada das Cascatas: Um Cenário Encantador» contou 
com um número limitado de pessoas, entre eles o vereador do Desporto do 
Município de Arganil, Luís Almeida, e teve como parceiros a Junta de Freguesia de 

Folques, a organização do Desafio Picos do Açor, a Comissão de Melhoramentos 
de Monte Redondo e Evolução Vertical. Foram no total 11km de um caminho 
cuja envolvência surpreendeu e revelou um cenário onde a beleza natural e os 
cenários idílicos saem valorizados pelos vestígios de uma presença humana que 
a sabe respeitar.

O Município promoveu, no dia 8 de junho, 
uma sessão pública de esclarecimento 
online sobre a versão preliminar do estudo 
para a valorização de biorresíduos no 
concelho de Arganil. Marcada por uma forte 
adesão da comunidade, a sessão consistiu 
na apresentação do estudo prévio e foi 
conduzida pela professora Célia Ferreira, 
do Instituto Politécnico de Coimbra. O 
estudo teve como objetivo definir um 
plano de valorização de biorresíduos 
(nomeadamente, restos de refeições e 
de jardim), que permitirá maximizar o 

aproveitamento desta matéria produzida 
no Município de Arganil (aumentar a sua 
recolha seletiva e reciclagem) e diminuir o 
envio destes resíduos para aterro. No final 
da apresentação, os participantes tiveram 
oportunidade de esclarecer dúvidas e de 
tecer considerações sobre este estudo, 
contribuindo para estabelecer uma 
estratégia com vista à implementação de 
melhores e mais eficientes soluções para a 
valorização dos biorresíduos no concelho de 
Arganil.

No âmbito do projeto de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às 
Alterações Climáticas, foi dado mais um passo no processo de reabilitação dos 
açudes no Poço da Cesta, em Casal Novo, na União das Freguesias de Cepos e 
Teixeira, e em Vale Pardieiro (concelhos de Arganil e Pampilhosa da Serra).

Prevê-se que tenha início no decorrer do mês de julho o “Projeto de Reabilitação 
Fluvial do Rio Ceira – Obras Hidráulicas”, que visa a recuperação destas duas 

infraestruturas hidráulicas no concelho de Arganil e outras tantas nos concelhos 
de Góis, Lousã e Pampilhosa da Serra.

Envolvendo um investimento de 97.672,96€, a empreitada tem a duração 
de 150 dias e foi adjudicada à empresa “Penelaterraplanagens - Desaterros e 
Terraplanagens, Lda..
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A recolha
porta-a-porta 

chegou a Arganil, 
Participe!

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

EM ARGANIL

estudantes do iPc aPresentaM soluÇões Para 
atrair Pessoas Para o concelHo de arganil

QueiMas e QueiMadas 
Proibidas a Partir de 
30 de junHo de 2021

luís Paulo costa ParticiPa eM Mesa de trabalHo 
coM Projeto Floresta da serra do aÇor

O Município de Arganil assumiu o papel de organização desafiadora no programa Link me Up – 
1000 ideias, do Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), e acompanhou ao longo de dez semanas uma 
equipa multidisciplinar no desenvolvimento de soluções inovadoras que contribuíssem para combate ao 
despovoamento do território e para a atração de pessoas para o concelho. 

 O projeto desenvolvido, designado “Greener Life”, foi apresentado no dia 14 de junho, na Escola 
Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra. Ao lado dos jovens investigadores esteve a vereadora do 
Ambiente da autarquia, Érica Castanheira, responsável por acompanhar e orientar o projeto desenvolvido 
pelos estudantes. 

 O trabalho incluiu trabalho de campo e entrevistas ao público-alvo definido, nomeadamente empresas, 
pessoas em teletrabalho e jovens estudantes universitários. Entre as soluções encontradas para o 
alcance do objetivo, destaca-se a criação de aldeias nómadas digitais, com acessibilidade de Internet, e a 
implementação de uma escola inovadora com formação ao longo da vida, que permitisse a atualização 
profissional contínua e a promoção da investigação em áreas como o turismo, a floresta, a gastronomia 
e o meio ambiente.

No dia 25 de junho, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, levou o projeto 
Floresta da Serra do Açor até à mesa de trabalho subordinada ao tema «Promoção do Agrupamento de 
Proprietários Florestais | Desafios e oportunidades». Foram abordados pelo autarca, durante a sessão, o 
plano de ordenamento e as intervenções florestais previstas, refletindo a importância do modelo de gestão 
florestal para a recuperação do concelho de Arganil, fortemente fustigado pelas chamas em outubro de 
2017. O evento decorreu online e foi promovido pelo Centro da Biomassa para a Energia – CBE.

O Município de Arganil informa que as 
queimas ou queimadas, possíveis de realizar 
através de comunicação prévia e posterior 
autorização, deixam de ser permitidas a 
partir de 30 de junho e até 30 de setembro 
de 2021, tendo em conta o período crítico 
de risco de incêndio rural que se situa neste 
período.

Esta autarquia relembra assim que não 
é permitido o uso do fogo para efetuar 
queima de matos cortados e amontoados ou 
qualquer tipo de sobrantes de exploração, 
bem como realizar fogueiras para recreio ou 
lazer.

inscreva-se!



BOLETIM MUNICIPAL |   23 

oPosiÇÃo -  bancada do Partido socialista na câMara MuniciPal de arganil

biólogo MarinHo e Fotojornalista 
PreMiado Mostra o seu trabalHo na  
biblioteca MuniciPal, através da exPosiÇÃo 
“MÃe nossa no oceano”

PiMPinone, a óPera cóMica de uM 
casaMento desigual esteve na cerâMica 
arganilense

A Biblioteca Municipal de Arganil teve patente até ao dia 15 de junho, no âmbito 
da 4ª edição do Festival Literário Internacional do Interior (FLII), uma exposição 
fotográfica do biólogo marinho e fotógrafo de conservação Nuno Vasco Rodrigues, 
recentemente laureado com o primeiro lugar na categoria de “Fotógrafo de 
Conservação do Ano” e segundo lugar na categoria de “Fotojornalismo do Ano”, 
na secção de competição de fotografia sobre o Oceano, promovida anualmente 
pela Ocean Geographic Society.

A exposição, composta por 20 fotografias da sua autoria e intitulada “Mãe 
Nossa no Oceano”, está acompanhada e enriquecida com excertos da trilogia 
“Mãe Nossa” da autoria de Ana Filomena Amaral, numa parceria e simbiose 
perfeita e do qual resulta um trabalho extraordinário.

É para o Município de Arganil uma honra e motivo de orgulho, poder dar a 
conhecer ao público o fantástico trabalho de Nuno Vasco Rodrigues nas suas 
instalações, pelo que se ainda não teve oportunidade, convidamo-lo a apreciar 
estas obras “esculpidas” pela mãe natureza e tão bem captadas e representadas 
pela lente deste biólogo marinho que é também um artista.

“Pimpinone” foi o mais recente espetáculo ao abrigo do programa Coimbra 
Região de Cultura, acolhido pelo Auditório da Cerâmica Arganilense, na matiné do 
passado dia 20 de junho.

“Pimpinone”, uma ópera cómica em três partes, conta a história da camareira 
Vespetta, que vê em Pimpinone um rico mercador, uma possibilidade de 
independência. A partir do momento em que casam toda uma sucessão de 
revelações e enganos são despoletados entre os dois, marcados pelo registo leve 
e cómico com o objetivo maior de chamar o grande público para a beleza e o 
encanto da ópera. 

A Ópera Cómica “Pimpinone” foi um dos maiores sucessos do compositor alemão 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) estreada originalmente em Hamburgo, a 27 
de setembro de 1725, para divertir o público durante os intervalos da adaptação 
que Telemann fez da ópera séria “Tamerlano”, de Händel. Levada a palco pela 
Ritornello – Associação Cultural, teve direção musical de António Ramos, na voz 
de Pimpinone, Luís Rodrigues e na de Vespetta, Tânia Ralha.




