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NOTA JUSTIFICATIVA
 

A edição de agosto do Boletim Municipal chega até si apenas neste início de outubro porque o Município de Arganil decidiu, por iniciativa 
própria, suspender a divulgação da atividade autárquica durante o período que antecedeu as eleições autárquicas do passado dia 26 de 
setembro. Esta decisão teve como objetivo evitar o eventual conflito com as orientações estabelecidas pela Comissão Nacional de Eleições 
(CNE), entre elas a proibição de “publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras 
ou serviços”.
 
Agradecemos a sua compreensão pelo atraso registado.
 
Contamos fazer-lhe chegar o Boletim Municipal de setembro durante as próximas semanas.
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Foi celebrado, no dia 6 de julho, o contrato de comodato que formaliza a cedência 
das antigas instalações da superfície comercial LIDL, no centro de Arganil, ao Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP), para a instalação de um Centro de Formação 
Profissional.

A sessão de assinatura decorreu no Salão Nobre da Câmara Municipal de Arganil e 
teve como representantes das partes o presidente da autarquia, Luís Paulo Costa, e o 
diretor regional do IEFP, António Alberto Costa.

“É o culminar de um processo muito pretendido quer pelo Município de 
Arganil, quer pelo IEFP, que vai permitir a concretização de um projeto que 
representa um forte impulso na vida arganilense”, enalteceu o presidente da 
autarquia, referindo que “todas as condições estão alinhadas para se poder avançar 
com as questões financeiras e práticas do processo”.

O edifício é cedido pelo Município de Arganil por um período de 50 anos, estando 
previsto no documento um investimento global de três milhões de euros por parte do 
IEFP, tendo em vista a remodelação das instalações existentes e a construção de um 
novo bloco, para posterior instalação do Centro de Formação.

“O projeto está sinalizado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência 
(PRR), que tem um enquadramento particular e especial e, portanto, o próximo 
passo a seguir será a elaboração do projeto de execução, uma vez que temos já 
realizado o estudo prévio”, informou o diretor regional do IEFP no decurso da sessão.

A cedência das instalações por parte do Município vai proporcionar a transferência 
do Centro de Formação, atualmente a funcionar na Quinta do Mosteiro, em Folques, 
para o centro da vila de Arganil, permitindo ampliar e consolidar a oferta formativa, 
particularmente de cursos profissionais. “Estamos a dar um passo importante na 
formação e requalificação dos nossos munícipes”, frisou o presidente da Câmara.

As instalações agora cedidas em regime de comodato à delegação regional do IEFP 
foram formalmente adquiridas pela Câmara Municipal no dia 24 de junho, através da 
celebração da escritura de compra e venda do imóvel.

Foi lançado concurso público 
para realização da empreitada para 
a instalação do Centro Municipal 
de Proteção Civil (CMPC) no centro 
da vila. Será concretizado um 
investimento superior a 300 mil 
euros, comparticipado em 85 por 
cento pelo FEDER – Fundo Europeu 
de Desenvolvimento Regional (cerca 
de 240 mil euros), após candidatura 
da autarquia ao CENTRO 2020, no 
âmbito da Proteção Contra Risco de 
Incêndios.

A infraestrutura vai ser instalada 
no primeiro andar do edifício 
da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Arganil, 
cedido à autarquia através de 
contrato de arrendamento, para uso 
exclusivo dos Serviços Municipais 
de Proteção Civil.

As obras em perspetiva 
vão permitir dotar o concelho 
de um espaço físico, provido 
de equipamentos e recursos 
tecnológicos para albergar e facilitar 
o exercício de funções por parte da 
Comissão Municipal de Proteção 
Civil nas suas competências de 
coordenação institucional, quer na 
vertente política, quer na vertente 
da coordenação operacional, 
possibilitando a monitorização em 
permanência do território concelhio.

Para o presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, este é um investimento de 
grande valor e significado para o 
território, permitindo reforçar os 
meios de segurança e de salvaguarda 
da população em situações como a 
que ocorreu em outubro de 2017.

“O Centro vai estar preparado 
para servir as funções de uma 
organização diferenciada em 
situação de acidente grave ou 
catástrofe, por via da ativação do 

Plano Municipal de Emergência 
de Proteção Civil”, refere Luís 
Paulo Costa, relembrando que 
“os incêndios florestais que 
assolaram o concelho de Arganil 
e a região vieram demonstrar 
a vantagem de se criar um 
Centro com estas características, 
podendo constituir-se um 
elemento determinante para 
debelar situações críticas”.

Relembre-se que as falhas do 
SIRESP e dos restantes sistemas de 
comunicações deixaram o concelho 
em isolamento total, quer para 
contactos com o exterior, quer 
com as entidades no local, pelo 
que a existência de sistemas de 
comunicações locais, redundantes 
e não dependentes da rede de 
energia elétrica no imediato são 
determinantes para apoiar as 
operações de proteção e socorro.

Salas de operações e de 
gestão de emergências

O futuro Centro Municipal de 
Proteção Civil vai ser constituído por 
uma sala de operações, uma sala 
de crise, uma sala de planeamento, 
uma sala do chefe de sala e uma sala 
de descanso. Será dotada, ainda, de 
uma zona para sustentação logística 
dos agentes dos dispositivos de 
resposta operacional que vierem 
a ser ativados, que integra três 
áreas de descanso e vários espaços 
comuns.

Para além da intervenção 
de remodelação e adaptação 
do edificado, a intervenção 
prevê também um investimento 
significativo em recursos 
tecnológicos, hardware, software, 
comunicações, mobiliário e 
equipamentos que garantam 
autonomia energética em caso de 
necessidade.
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Cara(o) Munícipe

Esta edição do Boletim Municipal será a última deste meu primeiro mandato enquanto presidente da Câmara 
Municipal de Arganil. Não posso, por isso, deixar de reconhecer e agradecer a forma interessada e atenta como 
os arganilenses, de todos os cantos do concelho, seguiram a atividade municipal ao longo dos últimos quatro 
anos, por intermédio deste meio tradicional de divulgação, numa altura de desenfreado uso dos meios digitais. 
Quisemos estar mais próximos de si, dizer-lhe à boa maneira antiga que estamos, aqui, a trabalhar por si e 
pela sua freguesia desde o primeiro dia. Não há razões que se sobreponham ao bem-estar e à comodidade 
dos nossos munícipes. Depois da devida ponderação, considerámos que o período as eleições autárquicas não 
deve aprisionar as ações de quem quer fazer mais e melhor pelo território. Decidimos, por isso, avançar com 
uma empreitada de reabilitação de vias municipais, composta por 24 intervenções em nove freguesias/uniões 
de freguesia do concelho. Este conjunto de intervenções integra o extenso e contínuo trabalho de melhoria das 
acessibilidades concretizado nos últimos anos, que totaliza 7 milhões de euros. 

Nesta edição do Boletim damos nota, também, da segunda fase da requalificação do espaço público da vila 
de Arganil. Na sequência do concurso público publicado em Diário da República de 28/04/2021, está a decorrer a 
análise das candidaturas. Esta intervenção prevê a renovação e transformação de várias zonas da vila, em termos 
de mobilidade pedonal e automóvel. Já nas margens do rio Ceira, em Casal Novo, assinalámos recentemente 
o início da reabilitação dos açudes do Poço da Cesta e de Vale Pardieiro, na União das Freguesias de Cepos e 
Teixeira, no âmbito do projeto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações Climáticas”. A este 
propósito, revisitamos nas próximas páginas a sessão de assinatura do auto de consignação, envolvida pelo 
bonito cenário e o agradável som do correr da água do Ceira.

Animadoras e proveitosas são, de igual forma, as notícias sobre a reabilitação e restruturação de equipamentos 
e infraestruturas. Falo da instalação do muito ansiado Centro Municipal de Proteção Civil e da reabilitação do 
Mercado Municipal, que resultam de Candidaturas Comunitárias submetidas pela autarquia. Especial destaque 
tem de ser dado, também, ao importante passo dado na instalação de um Centro de Formação no centro da vila 
de Arganil. As antigas instalações do Lidl foram cedidas pela autarquia à delegação regional do IEFP, para futuro 
investimento na ampliação e consolidação da oferta formativa no nosso concelho.

Na área da floresta, foram criadas três novas Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) no concelho, 
dando um importante passo naquele que tem vindo a ser o trabalho do Município de Arganil na construção de 
uma reposta estrutural na prevenção e combate de incêndios rurais.  

Apresentamos, por fim, o programa que preparámos para assinalar aquele que é o dia mais importante da 
história do concelho, o 7 de setembro. Ainda sem condições para devolver a Ficabeira e Feira do Mont’Alto a 
Arganil e aos arganilenses, por questões de saúde pública, o Feriado Municipal é, este ano, celebrado de forma 
especial, com um cartaz diversificado e de grande qualidade, que se estende por seis dias.

 

EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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consultA dA toponímiA do 
concelho de ArgAnil está 
AgorA à distânciA de um clique

desmAterAliZAção dos processos 
de obrAs

plAno diretor municipAl Foi 
Alvo de AlterAção

A Câmara Municipal disponibiliza à comunidade o acesso a uma plataforma na 
qual é possível pesquisar a toponímia aprovada do concelho de Arganil, através de 
pesquisa dos nomes de ruas ou de navegação livre pela toponímia de determinada 
localidade em mapa cartográfico, tirando partido das funcionalidades dos 
sistemas de informação geográfica disponíveis para o efeito. Este é um processo 
em contínua atualização, que de momento tem já várias freguesias introduzidas.

A disponibilização ao público desta ferramenta de informação, vem no 
seguimento da aposta desta autarquia na modernização administrativa, que 
encontra nos serviços online uma forma de promover uma maior interação e 
proximidade com o munícipe, bem como, um acesso facilitado e confortável à 
informação, sem necessidade de deslocações.

Exemplos disso são as ferramentas de pesquisa específica recentemente 
disponibilizadas como o Arquivo Municipal Digital, Ecopontos on-line e PDM – 
Plano Diretor Municipal, à qual se junta agora a Toponímia e que pode ser acedida 
através do link: http://toponimia.cm-arganil.pt ou clicando diretamente no 
ícone disponível neste portal.

Após aprovação em sede de reunião de câmara a 16 de junho do presente 
ano, entrou em vigor a 14 de julho, após a sua publicação no Diário da República, 
a Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal.

Esta Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal teve por objetivo a 
transposição das normas dos Planos Especiais de Ordenamento do Território, 
nomeadamente, o Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas e o Plano de 
Ordenamento da Área de Paisagem Protegida da Serra do Açor.

Assim, sofreram alterações elementos do Plano Diretor Municipal, 
nomeadamente: a Classificação e Qualificação do Solo; a Zona de Proteção da 
Albufeira de Fronhas; a Paisagem Protegida da Serra do Açor; e as Condicionantes.

O Plano Diretor Municipal do Concelho de Arganil pode ser consultado em: 
https://consultapdm.cm-arganil.pt/Eploc/

O Município de Arganil procedeu à implementação do ePaper, uma ferramenta 
de modernização administrativa aplicada ao Processo de Licenciamento de Obras 
Particulares, de forma a complementar as aplicações de Sistema de processos 
de obras e Gestão Documental já existentes. Este é um passo significativo no 
processo de modernização administrativa.

Assim, a receção dos processos em formato digital, iniciou-se, numa primeira 
fase, de forma presencial no balcão único do Município, a 1 de janeiro de 2021, 
tendo existido um período transitório no qual a Câmara Municipal recebeu os 
processos em papel. O período transitório terminou a 31 de maio de 2021, 
passando a ser obrigatória a apresentação dos processos em formato digital a 
partir de 1 de junho de 2021.

A Câmara Municipal de Arganil, à semelhança da ferramenta online criada 
para “A Comarca de Arganil, criou um novo portal com a digitalização de parte 
significativa da então publicação semanal “O Jornal de Arganil”, com edições entre 
os anos de 1926 e 1988. Esta plataforma digital disponibiliza a partir do dia 19 de 
julho o acesso integral com reconhecimento de texto, permitindo fazer buscas 
por nomes, datas e número de edição através do endereço: https://www.
jornaldearganil.cm-arganil.pt/.

Esta plataforma é uma melhoria substancial face à dinâmica já conquistada 
pelo Município de Arganil, através de uma ferramenta de comunicação e 
proximidade com os munícipes, com notícias que abarcam pessoas e lugares 
de várias gerações, num raio abrangente. Numa altura em que as ferramentas 
digitais assumem uma importância inigualável, a autarquia soma mais um objetivo 
proposto, mostrando-se na vanguarda da inovação.
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requAliFicAção do espAço público de ArgAnil AvAnçA pArA A 
segundA FAse

O Município de Arganil está a concluir 
o processo de contratação da empreitada 
relativa à segunda fase da requalificação do 
espaço público da vila de Arganil. O anúncio 
foi feito pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Luís Paulo Costa, em conferência de 
imprensa realizada no dia 26 de julho, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho.

A intervenção representa um investimento 
do Município de Arganil na ordem dos 500 mil 
euros e considera a reabilitação da Avenida 
Irmãos Duarte, da Rua Congregação das Filhas 
de São José, da Rua do Mercado e da Rua Dr. 
Armando Vasconcelos de Carvalho. O projeto 
inclui, ainda, a consolidação da margem direita 
da linha de água da Ribeira de Folques e a 
reabilitação da Ponte da Barreira.

“Reconhecemos que esta zona, 
conhecida como Ponte da Barreira, não 
se encontra nas melhores condições e 
pretendemos, por um lado, torná-la mais 
agradável do ponto de vista paisagístico 
e, por outro, resolver os problemas 
estruturais identificados na ponte, 
permitindo proceder à ampliação do 
passadiço e levar o trânsito pedonal até 
ao Parque Verde Urbano do Sub-Paço”, 
explicou o presidente da autarquia.

Relativamente à reabilitação dos 
arruamentos, Luís Paulo Costa sublinha a 
“significativa transformação de que vão 
beneficiar em termos de mobilidade 
automóvel e pedonal”. O conjunto de 
trabalhos previstos incluem, além da 
pavimentação, a substituição da rede de 
distribuição de água, 
a reabilitação de rede 
de águas pluviais e 
recuperação ou construção 
de passeios.

Uma das grandes 
alterações proporcionada 
por esta intervenção 
acontece na Rua 
Congregação das Filhas 
de São José, onde está 
considerado o alargamento 
da via, permitindo que o 
trânsito se faça nos dois 
sentidos, bem como a 
estabilização de taludes e 
a construção de passeios, 
proporcionando a ligação 
pedonal entre a Rua 
Comendador Cruz Pereira, 
recentemente reabilitada, 
e o recinto da Feira 
Semanal.

Já na Rua do Mercado, 
localizada na zona superior 
da vila, e na Rua Dr. 
Armando Vasconcelos de Carvalho, junto ao 
Hotel de Arganil, as principais mudanças são 
em termos de parqueamento. No primeiro 
arruamento, está prevista a construção de 24 
lugares de estacionamento, enquanto que, 
no segundo, serão reabilitados os lugares de 
estacionamento existentes.

“Prevemos que a obra esteja 
já a decorrer no último trimestre 
do ano”, apontou o presidente da 
autarquia, informando que estão 

apenas a faltar alguns aspetos 
burocráticos relacionados com a 
celebração de contratos.

Recorde-se que a primeira fase 
da intervenção de requalificação do 
espaço público da vila de Arganil, no 
valor de 360 mil euros, ficou concluída 
no início do ano e considerou a 
recuperação e valorização do Largo 

Ribeiro de Campos; da Rua 5 de 
Outubro e Rua Comendador Lopes 
da Costa; da Rua Jornal de Arganil e 
da Rua António Galvão (até à sede 

da Associação de Combatentes do 
Concelho de Arganil).

Obras na avenida principal

Para a concretização cabal deste 
forte desígnio do Município de Arganil 
em recuperar, valorizar e modernizar 

o espaço público de Arganil, levando 
mais funcionalidade e dinâmica 
ao coração da vila, beneficiando 
munícipes, visitantes e comerciantes, 
fica a faltar a intervenção na avenida 
principal, condicionada pelos 
problemas estruturais identificados 
na galeria hidráulica da Ribeira de 
Amandos.

Depois de garantido o 
financiamento de 750 mil euros 
para as obras de reabilitação desta 
estrutura subterrânea com 80 anos, 
no âmbito do Programa REACT-EU 
(Assistência de Recuperação para a 
Coesão e os Territórios da Europa), 
“foram abertas as propostas 
na segunda semana de agosto, 
encontrando-se a ser analisadas”, 
informou Luís Paulo Costa durante 
a sessão, que contou com as 
presenças do vereador Luís Almeida 
e do tesoureiro da Junta de Freguesia 
de Arganil, Pedro Alves.

No total, o investimento destinado 
à reabilitação da avenida principal 
da vila, composta pela Avenida José 
Augusto Carvalho, Avenida dos 
Bombeiros Voluntários Argus e 
Avenida das Forças Armadas, é de 
aproximadamente 1 milhão e 400 
mil euros.
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mAis de 620 mil euros pArA reAbilitAr estrAdAs e ArruAmentos

Em sessão decorrida no Salão Nobre da Câmara 
Municipal, o presidente da autarquia, Luís Paulo 
Costa, deu a conhecer aos presidentes de junta a 
empreitada que prevê a recuperação de estradas e 
arruamentos em nove freguesias do concelho, numa 
extensão de praticamente 12 km, e que envolve um 
investimento que supera os 620 mil euros.

No total, são 24 intervenções que se propõem 
a melhorar a mobilidade e a tornar mais seguras 
as deslocações rodoviárias das populações das 
freguesias de Arganil, Folques, Pomares, Pombeiro 
da Beira, Secarias, Cepos e Teixeira, Cerdeira e Moura 
da Serra, Côja e Barril de Alva e Vila Cova de Alva e 
Anseriz (ver apresentação abaixo).

“Depois de ter partilhado convosco a minha 
intenção de suspender o plano de intervenções 
de pavimentação a partir de junho, devido 
ao aproximar das eleições autárquicas, vocês 

conseguiram convencer-me de que devíamos 
continuar a trabalhar com normalidade, e 
é nessa sequência que estamos aqui hoje”, 
começou por dizer Luís Paulo Costa, dirigindo-se aos 
presidentes de junta presentes.

A empreitada tem a duração de 10 meses e as 
primeiras intervenções a executar têm como alvo 
as estradas que se encontram mais deterioradas, 
devido, nomeadamente, a trabalhos de substituição 
de condutas de água.

“Temos três ou quatro arruamentos nestas 
condições, e é por aí que iniciaremos a empreitada, 
estando previsto que se realizem durante o mês 
de agosto”, informou Luís Paulo Costa. As restantes 

intervenções de pavimentação serão já concretizadas 
depois das eleições autárquicas. “Existe, neste 
momento, uma grande pressão sobre os empreiteiros, 
porque mesmo quem não fez pavimentações nos 
últimos três anos está agora empenhado em fazê-
las”, alertou.

Da empreitada em causa fazem parte situações 
sinalizadas no início do mandato, tendo sido 
integradas no programa de reabilitação da rede 
viária do concelho, planeado conjuntamente com as 
juntas e uniões de freguesia. “Foi um processo em 
construção, que temos noção que nunca acaba, 
mas a verdade é que as 80 intervenções então 
assinaladas, que envolveram alguns milhões de 
euros, já estão maioritariamente executadas”, 
referiu Luís Paulo Costa, apontando “duas ou três 
situações que ficaram pendentes e que exigem algum 
esforço mais da autarquia”.
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requAliFicAção dos Açudes do poço dA cestA e vAle pArdieiro prontA A AvAnçAr

No Poço da Cesta, as margens do 
rio Ceira serviram de cenário à sessão 
de assinatura do auto de consignação 
da empreitada de Reabilitação Fluvial 
do Rio Ceira – Obras Hidráulicas, 
que marcou o início das obras de 
requalificação dos açudes do Poço 
da Cesta e de Vale Pardeiro, ambos 
na União das Freguesias de Cepos 
e Teixeira, no concelho de Arganil, o 
último deles localizado no limite com o 
concelho de Pampilhosa da Serra. 

Com um prazo de execução de 
150 dias (5 meses), a empreitada 
prevê, além dos açudes de Arganil, a 
beneficiação de mais seis pontos de 
um percurso fluvial que abrange os 
municípios de Góis (açude de Santo 
António), Lousã (açudes do Cabril do 
Ceira, Amiais e Barrabás) e Pampilhosa 

da Serra (açudes de Quinta da Mata e 
Foz do Choroso). Além da reparação 
dos açudes, estão também previstos 
trabalhos de reperfilamento do leito e 
margens.

A intervenção representa um 
investimento de 97.672,96€, de um total 
de 2,6 milhões de euros, financiamento 
pelo EEA Grants, no âmbito do projeto 
“Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio 
Ceira face às Alterações Climáticas”. A 
Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra (CIM-RC) é a entidade 
promotora da empreitada, por 
delegação de competências dos quatro 
municípios. 

“Assinalamos um conjunto de 
intervenções no rio Ceira, não só 
no leito, mas também nas margens, 

que consideram a consolidação e 
reabilitação de açudes fluviais”, 
começou por referir o presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Paulo Costa, a abrir a sessão. As obras 
são concretizadas “ao abrigo de um 
processo em que vimos a trabalhar 
há muito tempo, dinamizado pela 
Agência Portuguesa do Ambiente e 
da Secretaria de Estado do Ambiente”, 
acrescentou o autarca.

Durante a apresentação do projeto, 
Rodrigo Maia, professor da Faculdade 
de Engenharia da Universidade do 
Porto, entidade responsável pela 
elaboração do projeto, explicou que as 
obras possuem uma forte componente 
de sustentabilidade ambiental e têm 
como objetivo melhorar a gestão do 
seu escoamento para diversos fins e em 

diversas situações, desde as situações 
de estiagem ou seca às grandes cheias. 

Este objetivo assume especial 
relevância no contexto da mitigação 
do efeito das alterações climáticas, 
considerando que se prevê que 
a frequência de ocorrência de 
fenómenos hidrológicos extremos 
venham a aumentar no território.

A sessão contou a presença do vice-
presidente da CIM-RC, José Brito, do 
vice-presidente da Agência Portuguesa 
do Ambiente, Pimenta Machado, do 
administrador da Região Hidrográfica 
do Centro, Nuno Bravo, e do presidente 
da União das Freguesias de Cepos e 
Teixeira, José Costa.

LUÍS PAULO COSTA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL
RODRIGO MAIA, PROFESSOR DA FACULDADE DE ENGENHARIA DO PORTO, 
APRESENTOU O PROJETO

JOSÉ CARLOS PIMENTA MACHADO - VICE-PRESIDENTE DA AGÊNCIA PORTU-
GUESA DO AMBIENTE

VICE-PRESIDENTE DA CIM-RC, JOSÉ BRITO, E REPRESENTANTE DA EMPRESA 
CONSTRUTORA ASSINAM AUTO DE CONSIGNAÇÃO 

ASSINATURA DO AUTO DE CONSIGNAÇÃO DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO FLUVIAL DO RIO CEIRA - OBRAS HIDRÁULICAS
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AprovAdA cAndidAturA pArA reAbilitAção do mercAdo municipAl de ArgAnil

município de ArgAnil está A remover o AmiAnto nAs escolAs de côjA e pombeiro 
dA beirA

O Município de Arganil viu aprovada candidatura para reabilitação do Mercado 
Municipal, submetida no âmbito da operação Cadeiras Curtas e Mercados Locais, 
ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 (PDR2020). O 
investimento é de aproximadamente 100 mil euros, comparticipado em cerca de 
metade, tendo o contrato de financiamento sido celebrado no passado dia 9 de 
Julho.

A intervenção destina-se a melhorar as condições gerais de funcionamento da 
infraestrutura no que diz respeito a segurança, eficiência, higiene e apresentação 
e conservação dos produtos, dando especial relevância, ainda, à melhoria das 
condições de conforto e de acolhimento de todos os seus utilizadores.

Trata-se, por um lado, de transmitir maior fiabilidade ao consumidor, tornando 
a compra mais apelativa, e, por outro, de atrair novos produtores e produtos 
diferenciados e inovadores, que permitam diversificar e qualificar a oferta, 
cativando outro perfil de consumidor.

“Estamos a promover e a valorizar a produção local, potenciando a 
atratividade do espaço e a criar condições para acolher novos produtores 
locais, interessados em utilizar o Mercado como meio privilegiado para 
escoar a sua produção”, destaca o presidente da autarquia, sublinhando 
“a oportunidade de rentabilização do espaço por via do aumento da taxa de 
ocupação”.

A intervenção objeto de aprovação visa a reabilitação do espaço interior do 
Mercado, nomeadamente a reestruturação das bancas fixas existentes na zona 
central, assim como a remodelação profunda das áreas que acolhem os setores 
da peixaria, padaria e frutaria. Para a zona central do Mercado está considerado 
um espaço polivalente, devidamente equipado, que funcionará como local 
de dinamização das ações de promoção e sensibilização, para valorização e 
escoamento da produção local.

Estão em curso as intervenções de remoção do 
amianto existente nas coberturas da Escola Básica 
2,3 Professor Mendes Ferrão, em Côja, e do Jardim 
de Infância e Escola Básica do 1.º Ciclo de Pombeiro 
da Beira. As obras a decorrer nas duas instituições 
de ensino representam um investimento de 
aproximadamente 90 mil euros, e a expectativa do 
Município de Arganil é que estejam concluídas no 
final do ano.

Este conjunto de intervenções responde a uma 
séria preocupação de saúde pública e contribui para 
a melhoria das condições de segurança e bem-estar 
de toda a comunidade escolar. As obras de remoção 
do amianto decorrem durante a interrupção letiva, 
que era também uma preocupação da autarquia. 
“Garantimos que os trabalhos decorrem em 
total segurança e evitamos que os alunos, 

professores e auxiliares fiquem expostos a um 
ambiente potencialmente prejudicial”, refere 
o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Paulo Costa.

Na escola do 2.º e 3.º ciclos de Côja está 
preconizada a remoção dos painéis da cobertura 
dos Blocos 1 e 2, em fibrocimento, sendo colocados 
novos painéis sandwich, com isolamento térmico 
incorporado. Está, ainda, considerada a substituição 
de outros materiais degradados por soluções mais 
eficientes, oferecendo mais segurança e comodidade 
a alunos e professores.

Já no JI e EB1 de Pombeiro da Beira, os trabalhos 
preveem o desmantelamento do anexo de apoio, 
construído em materiais prefabricados, onde se 
encontra instalada a caldeira, que funciona também 

como local de arrumos.

Trata-se de um edifício que apresenta amianto 
tanto na cobertura como no revestimento exterior 
das paredes das fachadas e que se encontra em 
grave estado de degradação. Será, em contrapartida, 
construído no local uma pequena estrutura que 
permita albergar a caldeira existente, necessária à 
manutenção do aquecimento central dos outros 
edifícios existentes no recinto escolar.

Esta dupla intervenção decorre do acordo 
de colaboração celebrado entre o Governo e as 
autarquias locais, em julho de 2020, no qual a Câmara 
Municipal de Arganil assumiu a condição de dono da 
obra. O investimento na ordem dos 90 mil euros é 
comparticipado por fundos comunitários, obtido 
através do programa Centro2020.

Atividades que prometem dar nova vida ao Mercado

Como forma de promoção e dinamização do renovado espaço, a candidatura 
aprovada prevê a concretização de um plano anual de atividades temáticas, que 
conta com a participação direta dos produtores e é focalizado na divulgação dos 
produtos locais. Estão contempladas ações de degustação e demonstrações de 
técnicas de confeção, através de showcooking e provas cegas, que prometem dar 
uma nova vida ao Mercado Municipal.
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AmpliAção dA ZonA industriAl dA relvinhA, sArZedo 
obrAs A decorrer no concelho

ZonA de lAZer de são mArtinho dA cortiçA

4,8
milhões 
de euros

430
mil

euros
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etAr em sAnguinhedA, s. mArtinho dA cortiçA

construção de muros nA dreiA, benFeitA

loteAmento do chão do Adro, ArgAnil

200
mil

euros

incluídA
numA

empreitAdA de 

425
mil euros

incluídA
numA

empreitAdA de 

300
mil euros
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reAbilitAção do troço ArgAnil – Folques

reAbilitAção do troço ArgAnil – sArZedo

reAbilitAção de espAços públicos municipAis- pinturA de muros

incluídA
numA

empreitAdA de 

160
mil euros

300
mil

euros
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FAixAs de gestão de combustível nAs 
ZonAs industriAis dA relvinhA e côjA

pAvimentAção em vinhó, vilA covA de 
AlvA

reAbilitAção dA ruA António duArte 
Alves, em secAriAs

posto de turismo de piódão

pAvimentAção em monte redondo, 
Folques

incluído
numA

empreitAdA de 

515
mil euros

incluídAs
numA

empreitAdA de 

350
mil euros

incluídA
numA

empreitAdA de 

113
mil euros
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censos 2021: concelho de ArgAnil tem 11 068 indivíduos e 10 918 AlojAmentos

sit Flexi AmpliA A mobilidAde no concelho de ArgAnil

Os números dos Censos 2021, 
apresentados na passada quarta-feira 
pelo Instituto Nacional de Estatística 
(INE) mostram através de resultados 
preliminares que a região Centro, tal 
como a generalidade do país, perdeu 

população na última década. A diferença 
faz-se, sem surpresas, entre o litoral e o 
interior.

No que respeita ao concelho de 
Arganil, regista-se naturalmente e à 

semelhança do panorama nacional 
uma diminuição geral da população. 
Esta diminuição situa-se na ordem dos 
8,81%, correspondente a menos 1069 
indivíduos e menos 9 alojamentos em 
todo o concelho, correspondente a uma 

O projeto piloto da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra, 
SIT Flexi, uma experiência de transporte 
flexível a pedido, arranca no concelho 
de Arganil no dia 16 de agosto e vem 
alargar a rede de transportes públicos 
de passageiros aos lugares que até 
agora não encontravam resposta na 
oferta existente.

Ir à farmácia, ao mercado ou tratar de 
assuntos diversos na sede do concelho 
passa assim a ser mais fácil, confortável 
e económico, bastando, para isso, 
desencadear a viagem, através de uma 
chamada gratuita para o número de 
telefone 800 200 201, até às 15 horas, 
do dia anterior à deslocação.

O serviço assemelha-se ao 
transporte em táxi, por carecer da 
respetiva reserva e sem a qual não se 
realiza, contando contudo com circuitos 
e paragens, previamente definidos com 
base em critérios de elegibilidade das 

aldeias.

As rotas pensadas para o território 
de Arganil incluem lugares das 
freguesias de Arganil, Piódão, Pomares 
e Cerdeira e Moura da Serra, e realizam-
se duas vezes por dia (ida/volta), com 
uma periodicidade de duas a três vezes 
por semana. Consoante as aldeias, 
a solução pode passar pela ligação 
à paragem da rede de transportes 
públicos de passageiros mais próxima 
ou pela ligação direta à vila de Arganil.

Com a operacionalização deste 
projeto, acolhido e financiado em 
parte pelo Município de Arganil, dá-se 
assim um importante passo no que 
à mobilidade dos arganilenses diz 
respeito, encurtando distâncias num 
território particularmente extenso e 
impulsionando o acesso igualitário 
da população a formas de transporte 
eficientes e amigas do ambiente.

descida na ordem dos 0.08%. 
Contrariamente às restantes 
freguesias, Benfeita regista desde 
o último recenseamento uma 
subida de 5.33%, correspondente 
a mais 21 indivíduos e mais 17 
alojamentos (2.44%). A freguesia de 
Arganil ainda que tenha decrescido 
em número de indivíduos registou 
uma subida nos alojamentos, 
com mais 63 (2.57%) assim como 
a união das freguesias de Coja e 
Barril de Alva, com um acréscimo 
de 17 alojamentos (1.25%) face a 
2011.

De acordo com os dados 
dos resultados operacionais 
dos Censos 2021 divulgados, o 
concelho de Arganil conta agora 
com um total de 11 068 habitantes 
e 10 918 alojamentos, distribuídos 
pela sede de concelho e respetivas 
freguesias.
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O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, assinou no dia 19 de julho, os contratos-
programa de financiamento de três novas Áreas Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) no concelho de 
Arganil: a AIGP da Ribeira de Parrozelos-Vale Grande; a AIGP da Carriça e a AIGP de Moura Alva.

Os objetivos das ações previstas no protocolo passam por garantir um território mais resistente às 
adversidades e por melhorar os serviços de ecossistemas, promovendo a revitalização do territórios e 
a adaptação às alterações climáticas, através da alteração do uso e da ocupação do solo, por meio da 
agricultura e da pastorícia. Em causa está o desenvolvimento de uma resposta estrutural na prevenção 
e combate de incêndios rurais, com impacto duradouro ao nível da resiliência, sustentabilidade e coesão 
territorial.

O financiamento atribuído ao abrigo da componente relativa às florestas do Plano de Recuperação e 
Resiliência (PRR) totaliza uma verba de aproximadamente 85 mil euros e envolve mais de 2600 hectares 
de área do concelho de Arganil. O investimento vai incidir sobre a capacitação técnica, elaboração de 
cadastro, elaboração de planos de execução e respetiva execução das ações planeadas.

O Município de Arganil assumiu o papel de entidade promotora da iniciativa da AIGP da Carriça e da 
AIGP da Ribeira de Parrozelos – Vale Grande, sendo que a constituição da AIGP Moura Alva foi promovida 
pela CAULE – Associação Florestal da Beira Serra, Entidade Gestora da Zona de Intervenção Florestal (ZIF) 
Moura Alva.

AIGP integram áreas públicas, comunitárias e privadas

A sessão de assinatura dos contratos-programa decorreu no Centro de Meios Aéreos, na Pampilhosa 
da Serra, e contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, e do Ministro do Ambiente e da 
Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes. Foram assinados, no total, 47 contratos-programa 
AIGP, que abrangem quase 100 mil hectares de intervenção em 26 concelhos diferentes.

Os contratos-programa foram assinados entre a Direção-Geral do Território, o Fundo Ambiental, o 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e os Município e Entidades Envolvidas. As 
AIGP integram áreas públicas, comunitárias e privadas submetidas a um modelo de gestão comum e 
preveem diferentes modalidades de relação com os proprietários, podendo estes proceder à gestão das 
suas propriedades de acordo com o planeamento ou delegar a gestão do seu terreno à entidade gestora, 
mediante acordo.

Estão previstos mecanismos legais de intervenção para propriedades abandonadas, das quais não 
se conheça o dono ou com os quais não se consiga estabelecer um acordo de gestão compatível com o 
objetivo comum delineado para a AIGP.

Uma AIGP é uma área predominantemente florestal, com elevado risco de incêndio, que passa a estar 
sujeita a um único Plano de Intervenção e cuja gestão é coordenada por uma única entidade (Entidade 
Gestora). A criação das três AIGP foi formalizada com a publicação do Despacho nº7109-A/2021 de 16 de 
julho.

Este projeto consiste na implementação de 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, 
500 baldes pequenos para colocar resíduos frescos de 
cozinha e 500 arejadores para facilitar a compostagem.

INSCREVA-SE!

Mais informações: ambiente.saude@cm-arganil.pt ou 
235 200 177

criAdAs três novAs áreAs integrAdAs de gestão dA 
pAisAgem no concelho de ArgAnil
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Realizou-se a segunda reunião da 
Comissão de Cogestão da Paisagem 
Protegida da Serra do Açor (PPSA), 
presidida pelo presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, 
e pela Diretora Regional do Centro do 
Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas (ICNF),  Fátima Araújo 
Reis.

A Reunião teve como principais 
pontos de debate:

O Plano de atividades para 2021, no 
qual estão previstas, entre outras, ações 
de restauro ecológico e atividades de 
educação ambiental;

O cronograma do Plano de 
cogestão 2022-2024, que consagra a 
visão e a estratégia na prossecução da 
valorização e promoção do território 

da PPSA, bem como a sensibilização 
da comunidade e dos atores locais 
e a melhoria da comunicação com 
interlocutores e utilizadores;

A constituição da Estrutura de Apoio 
à Comissão de Cogestão, que tem 
como missão apoiar a Comissão na 
elaboração do Plano de Cogestão.

A cogestão que configura a gestão 
de proximidade das áreas protegidas 
está ancorada na Estratégia Nacional 
de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade 2030. Este trabalho de 
cooperação realizado entre o Município 
de Arganil e o Instituto da Conservação 
da Natureza e das Florestas é mais um 
passo importante neste novo modelo 
de gestão rumo a uma nova fase na 
história da área protegida da Serra do 
Açor.

A equipa de competição da Escola Municipal de Natação de Arganil realizou um 
treino de natação em água abertas na Praia Fluvial da Cascalheira, na freguesia das 
Secarias. Esta atividade visou proporcionar mais um momento de aprendizagem 
aos nadadores, onde os alunos tiveram que se adaptar às diferenças de nadar 
num ambiente controlado como é a piscina onde decorrem os treinos e, a um 
espaço onde existe corrente, com reduzida visibilidade dentro de água, bem 
como o facto de terem que percorrer um percurso marcado, que obriga a realizar 
algumas adaptações na própria técnica de nado.

A época desportiva terminou com a atividade “Welcome Hollidays” na Piscina 
Municipal de Arganil. Durante esta semana os interessados puderam realizar 
natação livre de forma gratuita.

O evento desportivo escolar “Arganilíadas”, promovido pelo Município de 
Arganil, decorreu nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho, com 
algumas adaptações relativamente, por forma a respeitar as distâncias e o conceito 
“bolha” entre turmas, considerando a situação epidemiológica. Ao invés de realizar 
esta festa do desporto num só dia e numa ótica de competição interescolar, as 
provas decorreram em cada uma das escolas – Arganil, Côja, Pomares, Pombeiro 
da Beira, São Martinho da Cortiça e Sarzedo – passando a competição a fazer-se 
entre colegas de turma. O Vereador da Educação, Luís Almeida, acompanhou o 
início dos desafios desportivos propostos aos alunos, acompanhado pela Diretora 
do Agrupamento de Escolas, Anabela Soares, e do Coordenador, Jorge Silva.

Com a finalidade de proporcionar aos alunos da Educação Pré-Escolar (3 aos 
6 anos) um dia de muita aventura e forte convívio, o Município de Arganil e o 
Agrupamento de Escolas para, à semelhança do evento já realizado com o 1º 
Ciclo do Ensino Básico, realizou a 3ª edição das Arganilíadas Júnior. As crianças 
tiveram oportunidade de competir saudavelmente e, ao mesmo tempo, colocar 
em prática as suas habilidades motoras, de coordenação, agilidade, equilíbrio 
e motricidade global. Considerando a situação epidemiológica, foram feitas 
adaptações relativamente ao formato original, por forma a respeitar as distâncias 
e o conceito “bolha” entre turmas, tendo acontecido individualmente em cada um 
dos Jardins Escola do concelho, ao invés de juntar todos os alunos do ensino pré-
escolar num só dia e local.

cumpridA segundA reunião dA comissão de cogestão dA pAisAgem protegidA dA 
serrA do Açor

equipA de competição dA emnArgAnil reAliZou AtividAde nA prAiA FluviAl dA 
cAscAlheirA – ArgAnil

evento desportivo escolAr 
“ArgAnilíAdAs” cumpriu A suA 23ª 
edição

ArgAnilíAdAs júnior proporcionou 
AtividAdes ludo-pedAgógicAs às 
criAnçAs do jArdim-escolA
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progrAmA de FériAs de verão FeZ-se AnimAdAmente entre “A vilA e o cAmpo”

plAno municipAl pArA A integrAção de migrAntes de ArgAnil (2020/2022)

A iniciativa “Férias de Verão: na Vila 
ou no Campo” dinamizada pela Câmara 
Municipal de Arganil, em parceria com 
CLDS4G, contou com a participação 
de 15 crianças no período das férias 
escolares e decorreu entre os dias 12 
e 30 de Julho.

Destinado a crianças residentes no 
concelho, com idades entre os 6 e os 10 
anos, o programa teve como principal 
objetivo proporcionar momentos de 
diversão e animação.

 Foi realizado um conjunto de 
atividades lúdico-pedagógicas, 

recreativas e desportivas que lhes 
permitiu brincar de uma forma muito 
ativa e continuar a desenvolver 
competências psicossociais e 
individuais, tal como a sua relação 
entre pares.

As atividades foram desenvolvidas 
em diferentes locais, tendo em conta 5 
temáticas: “Ecos na natureza”: promoção 
de atitudes e valores ambientais; 
importância da preservação do 
ambiente; “Férias na Aldeia”: promoção 
de encontros de gerações; valorização 
e conhecimento do património; “Notas 

soltas”: cuidado do corpo e da mente; 
“O bando das sapatilhas”: despertar 
o interesse para as atividades físicas; 
e “Bosque Encantado”: brincadeiras 
em contato com a natureza, onde as 
crianças foram as protagonistas.

Para que tudo fosse possível e, 
para além da parceria com o CLDS4G 
Arganil, a colaboração dos Bombeiros 
Voluntários de Arganil, da CrossBox 
Açor, da TEIA, da Vumba, bem como 
de outros elementos da comunidade, 
foi fundamental para as experiências 
diferenciadoras proporcionadas aos 

participantes.

Este regresso, embora condicionado 
pela situação pandémica atual, que 
limitou o número de inscrições e que 
inclusive motivou a testagem de todos 
os intervenientes, foi muito positivo 
e revelador de uma camaradagem 
única entre crianças. A alegria e a 
boa disposição reinaram entre todos, 
fazendo-se notar em todos os locais 
que curiosa e ansiosamente visitaram.

Dando continuidade 
ao reconhecimento do 
significativo aumento 
do número de cidadãos 
estrangeiros residentes 
no concelho de Arganil e a 
necessidade de implementar 
mecanismos promotores de 
integração e coesão social, 
o Município de Arganil viu 
aprovado o Plano Municipal 
para a Integração de Migrantes 
de Arganil (2020/2022), o 
qual pretende reforçar a 
intervenção que tem vindo a 
ser desenvolvida no território, 
na área das migrações, com 
o propósito de incorporar 
uma estratégia efetiva de 
acolhimento de cidadãos 
estrangeiros e de promoção da 
multiculturalidade, enquanto 
fator de desenvolvimento 

local e de fortalecimento da 
dinâmica social, potenciando 
novas relações de convivência 
intercultural construtivas e 
transformadoras.

Tem como principais 
objetivos a potenciação da 
perspetiva de integração 
dos imigrantes na cultura 
organizacional das instituições, 
incentivando à disseminação 
de boas práticas e adotando 
um modelo de valorização 
da diversidade cultural, a 
promoção de relações de 
convivência intercultural e o 
incentivo à participação dos 
imigrantes durante o processo 
de integração, criando 
oportunidades para que 
exerçam uma plena cidadania.
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inAugurAção dA exposição “As invAsões FrAncesAs no concelho de ArgAnil”

O estudo de viabilidade do percurso ciclável “Ceira on Bike”, 
apresentado publicamente no passado mês de julho, concluiu que o 
projeto tem rodas para andar. Com uma extensão de cerca de 139 
quilómetros, será o maior percurso ciclável do país e terá passagem 
por Arganil, ao longo de 25,74 km. 

Incluem-se nesta rota pelas margens do Ceira, no que respeita ao 
território de Arganil, as localidades de Cepos, Casal Novo e Relvas, na 
União Freguesias de Cepos e Teixeira, e Malhada Chã, na freguesia 
do Piódão. A via ciclável pretende utilizar estradas e caminhos pré-
existentes, assegurar a maior proximidade possível ao rio ao longo de 
todo o traçado, garantindo a ligação contínua ao património natural, 
quando necessário através de ramais.

O percurso ciclável acompanha toda a extensão do rio Ceira, desde 
a nascente, na Serra do Açor, até à foz, no Rio Mondego, integrando, 
além de Arganil, os municípios de Góis (40,98 km), Lousã (17,07 km), 
Miranda do Corvo (17 km), Coimbra (4,93 km) e Pampilhosa da Serra 
(33,39 km).

Desenvolvido por iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra (CIM-RC) e dos seis municípios em território do Ceira, este 
percurso ciclável assume-se como um complemento às restantes 
ações previstas na estratégia de Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio 
Ceira face às Alterações Climáticas, financiado através do programa EEA 
Grants, reforçando a componente ambiental e de descarbonização.

No âmbito dos 210 anos sobre o 
fim da Terceira Invasão Francesa, foi 
inaugurada no dia 19 de julho, no átrio 
da Biblioteca Municipal de Arganil, a 
exposição “As invasões Francesas no 
Concelho de Arganil” que documenta o 
impacto que estas invasões tiveram no 
território da Beira Serra.

As palavras de abertura couberam 
à vice-presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Paula Dinis, que informou 
os presentes que esta exposição foi 
concebida como forma de enriquecer o 
Mapa Roteiro das Invasões Francesas na 
Região de Coimbra da responsabilidade 
da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra.

A apresentação ficou a cargo de 
Miriella de Vocht, coordenadora das 
Bibliotecas Públicas do Concelho de 
Arganil. Depois de uma contextualização 
geral das Invasões Francesas e dos 
motivos pelos quais Napoleão Bonaparte 
decretou a invasão de Portugal, a 
exposição foca-se no impacto que a 
3ª Invasão Francesa teve na região de 
Arganil.

Uma carta do padre Manuel Gomes 

Nogueira, datada de 23 de Março de 
1811, ao seu irmão José Acúrsio das 
Neves foi fundamental para retratar a 
gravidade dos flagelos, que a população 
e as localidades por onde as tropas foram 
passando na sua retirada sofreram.

As palavras finais couberam ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Luís Paulo Costa, que para além 
de enaltecer o trabalho elaborado, 
frisou que existe uma tendência para 
“romantizar os acontecimentos do 
passado” e que investigações desta 
natureza se revelam fundamentais 
para de facto se conseguir olhar para a 
história e compreender o real impacto 
dos acontecimentos passados nas 
populações.

Após a inauguração da exposição, 
os presentes, acompanhados pelo 
presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Luís Paulo Costa, pela vice-
presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Paula Dinis, e pelo presidente 
da Junta de Freguesia do Sarzedo, Idílio 
Correia, visitaram o Totem alusivo às 
Invasões Francesas que se encontra 
implantado junto à Igreja do Sarzedo e 
que integra o Mapa Roteiro das Invasões 

Francesas na Região de Coimbra. O 
Totem, colocado no Sarzedo, tem o 
intuito de ser um ponto de interesse-
âncora dado ter sido uma das aldeias 
mais fustigadas do nosso concelho.

Exposição “As Invasões Francesas 
no concelho de Arganil” em 
itinerância

A exposição finiciou a sua itinerância 
pelo Concelho no dia 2 de agosto. 
Na primeira quinzena do mês esteve 
patente ao público na Biblioteca Alberto 
Martins de Carvalho, tendo seguido no 
dia 16 para a “Casa-Museu da Barbearia” 
no Sarzedo onde poderá ser visitada até 
ao próximo dia 31 de agosto.

Na primeira quinzena de setembro, a 
exposição “As Invasões Francesas no 
Concelho de Arganil” estará na Sede 
de Freguesia de S. Martinho da Cortiça e 
nos últimos quinze dias do mês na Sede 
de Freguesia de Pombeiro da Beira.

Por fim, a exposição segue até à 
Freguesia de Celavisa, onde estará 
patente ao público no Salão do edifício da 
Junta de Freguesia, de 1 a 15 de outubro.

estudo de viAbilidAde conclui que percurso ciclável no rio ceirA tem rodAs pArA 
AndAr 
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O Município de Arganil instalou no passado 
dia 17 de Maio o Balcão Único do Prédio (BUPi) 
para atendimento e apoio ao registo cadastral 
simplificado dos prédios rústicos. Este balcão 
de atendimento surgiu com o intuito de ajudar 
os municípios e cidadãos na identificação 
da localização e limites de propriedades, de 
forma simples e gratuita.  

Até dia 15 de agosto já foram efetuados 
mais de 150 atendimentos e registados cerca 
de 500 processos de Representação Gráfica 
Georreferenciada (RGG´S) de propriedades/
matrizes. 

Este balcão está localizado no Centro 
Empresarial e Tecnológico de Arganil (CETA) 
na Avenida Irmãos Duarte, junto ao largo da 

feira. E funciona das 9:00 às 12:30 e das 14:00 
às 17:30 de todos os dias úteis. Para visitar 
este espaço deverá proceder a marcação 
prévia através do contato 235 200 163 ou do 
e-mail bupi@cm-arganil.pt.

Este serviço, integrado num projeto 
financiado no âmbito de uma candidatura 
supramunicipal apresentada pela Comunidade 
Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, 
permite aos arganilenses identificar as suas 
propriedades, garantindo assim a titularidade 
dos terrenos, sejam eles rústicos ou mistos, 
e a marcação dos limites. Esta é uma medida 
que permite defender a floresta e proteger 
os habitantes contra incêndios e garante o 
reconhecimento das propriedades para as 
futuras gerações.

O Município de Arganil procedeu a uma 
visita técnica para verificação e testagem do 
sistema Fire Protect, instalado em Maio de 
2020, na aldeia de Travessas, freguesia de 
Celavisa, numa altura em que as previsões 
apontam para um agravamento do risco de 
incêndio. 

O “FireProtect – Sistemas de Proteção 
de Pessoas e Elementos Críticos Expostos 
a Incêndios Florestais”, é um projeto-piloto, 
pioneiro em Portugal, cuja tecnologia permite 
tirar partido do sistema de abastecimento de 
água. Através de um conjunto de aspersores 

de água instalados nas zonas consideradas 
mais críticas do perímetro da aldeia, é possível 
humedecer a vegetação, de forma a reduzir 
as condições de propagação de um eventual 
incêndio à zona edificada da aldeia, reforçando 
a capacidade de proporcionar proteção com 
um baixo envolvimento de pessoas.

A visita foi realizada em conjunto com 
o representante da Associação para 
o Desenvolvimento da Aerodinâmica 
industrial (ADAI), Entidade responsável pela 
implementação deste projeto.

Com o intuito de proporcionar aos 
jovens do concelho uma aprendizagem 
de proximidade e o contacto com a 
Ciência, a Câmara Municipal de Arganil, 
numa colaboração com o Centro 
de Estudos em Arqueologia Artes e 
Ciências do Património da Universidade 
de Coimbra (CEAACP), acolheu, pelo 
segundo ano consecutivo, um estágio 

que incidirá sobre “O Ouro no Rio Alva: 
Um património um recurso de presente 
e futuro”.

O programa de estágios Ciência 
Viva no Laboratório - Criar Futuro 
2021, proporcionado pelo Ciência 
Viva – Agência Nacional para a Cultura 
Científica e Tecnológica,  destina-se a 

estudantes do 9º ano do Ensino Básico 
e do Ensino Secundário e tem como 
objetivo não só promover o ensino 
experimental da ciência, como atrair os 
jovens para carreiras científicas.

Através desta iniciativa, os jovens 
participantes vão ter oportunidade 
de fazer parte de um projeto de 

Arqueologia Experimental em Arganil, 
que visa dar a conhecer e divulgar a 
Arqueologia do Ouro no Rio Alva e, desse 
modo, contactar com as metodologias 
inerentes a estes estudos, conhecer o 
trabalho de campo e de laboratório, 
contactar com investigadores e 
participar  num projeto investigação.

bupi de ArgAnil já registou cercA de 500 prédios rústicos e mistos

veriFicAção do sistemA “Fireprotect” instAlAdo em trAvessAs, celAvisA

estágios nA áreA de ArqueologiA em ArgAnil, promovidos pelA ciênciA vivA
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Como forma de assinalar o Dia 
Internacional da Juventude, o Município 
de Arganil, em parceria com o CLDS4G, 
dinamizou um dia repleto de animação 
destinado aos jovens do concelho.

 
Uma manhã dedicada à atividade de 

Paintball e de Tiro ao Arco encantou os 
adolescentes. Conjuntamente, na feira 
semanal, que se realiza no mercado 
municipal, esteve presente o Clube de 
Produtores do Concelho de Arganil. Este 
ano, o dia internacional da juventude 
teve como objetivo promover a visão 

dos jovens sobre o tema “Transformar 
Sistemas Alimentares: Inovação Juvenil 
para a Saúde Humana e Planetária”. 

Neste sentido, a produtora 
Vanessa Gorgulho, da Gorgumelos, 
no showcooking, confecionou uma 
ementa deliciosa, comprovando o mais 
alto nível dos nossos produtos.

Os jogos tradicionais do Hélder 
proporcionaram momentos de muita 
confraternização e jovialidade durante 
todo o dia. À tarde, as Associações 

Juvenis “Associação Juvenil CUME” 
e “Escola de dança E-Motion” 
dinamizaram 2 workshops dirigidos aos 
jovens, um sobre teatro e o outro sobre 
artes marciais no Parque Verde Urbano 
do Subpaço, com o intuito de mostrar 
parte da sua actividade, demonstrando 
o dinamismo do associativismo juvenil 
do concelho.

Criado por iniciativa das Nações 
Unidas (ONU) em 1999, O Dia 
Internacional da Juventude celebra-
se anualmente a de 12 de agosto 

e é uma data que serve como 
oportunidade para alertar os jovens 
para questões importantes atuais, 
de forma a promover uma maior 
consciencialização. 

Em Arganil, as atividades e dinâmicas 
de grupo ofereceram aos jovens 
momentos de diversão e camaradagem, 
contando com a companhia de Luís 
Almeida, vereador da juventude.

O número de ninhos de vespa asiática presente 
no concelho de Arganil, e respetiva desativação das 
colónias, diminuiu consideravelmente nos últimos 
anos.

Este decréscimo de novos focos no território é 
resultado do permanente trabalho de combate a 
esta espécie invasora concretizado pela autarquia e 
pelas Equipas de Intervenção Permanente (EIP) das 
corporações de bombeiros de Arganil e de Côja. Esta 
conjugação de esforços permitiu que o tempo médio 
de resposta às solicitações das pessoas diminuísse 
para 3 dias.

Como identificar uma vespa asiática?
- Dorso da cabeça negro
- Tórax negro
- Asas de cor fumada
- Patas amarelas na metade terminal
- Linha amarela entre o 1º e o 2º segmento abdominal
- Terminação negra

O que fazer em caso de deteção de ninho de 
vespa asiática?
Comunicar através de um dos seguintes meios:
- Portal: sosvespa.pt
- Município de Arganil através do endereço de e–mail: 
gtf@cm-arganil.pt
- Junta de freguesia local
- Linha SOS AMBIENTE (808 200 520)

Enviar a seguinte informação ao Município 
de Arganil ou Junta de Freguesia, sempre que 
possível:

1 – Localização: coordenada geográfica/marcador 
Google (KML/KMZ) ou cópia de fotografia aérea com 
marcador do local ou Morada e fotografia do local do 
ninho.

2 – Identificação do nome da estrutura/árvore/outro 
que suporta o ninho (ex: chaminé, pinheiro-bravo, 
interior de barracão);

3 – Contacto telefónico.

diA internAcionAl dA juventude AssinAlAdo com divertidAs AtividAdes pelA vilA 
de ArgAnil

combAte à vespA AsiáticA tem demonstrAdo eFiciênciA

2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1

N
º 

DE
 N

IN
HO

S 
N

EU
TR

AL
IZ

AD
O

S

CONTROLO DE VESPA-VELUTINA 
CONCELHO DE ARGANIL

outubro
setembro
agosto
julho
junho
maio

* Até 31 de julho de 2021

471

290

33*



20   |  BOLETIM MUNICIPAL

município de ArgAnil celebrA protocolo pArA potenciAr e preservAr céu 
estrelAdo dAs AldeiAs do xisto

Foi sob um cenário a condizer, formado por um céu pejado de estrelas, que o 
presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, assinou o protocolo 
de cooperação Dark Sky Aldeias do Xisto, em Fajão, na Pampilhosa da Serra, no 
passado mês de julho.

Através deste protocolo, as entidades envolvidas comprometem-se a 
estabelecer mecanismos de afirmação do Dark Sky Aldeias do Xisto como Destino 
Turístico Starlight, a apoiar a sensibilização e formação dos agentes públicos e 
privados do território e a contribuir quer para a preservação do céu noturno, 
quer para a melhoria da iluminação pública, tendo em vista o controlo da poluição 
luminosa.

Os parceiros comprometem-se, ainda, a trabalhar em conjunto para a 
construção, promoção e comercialização de produtos especializados e integrados 
que explorem todo o potencial da região, fomentando, por exemplo, a organização 
de eventos de animação e observação do céu noturno com alcance nacional e 
internacional.

Para Luís Paulo Costa, trata-se de um projeto que contribui para a valorização 
e promoção do concelho e da região enquanto destino turístico de excelência. 

“Estamos a dar mais um bom e diferenciador motivo às pessoas para nos 
visitarem, para permanecerem no nosso território e explorarem todo o 
seu potencial”, destaca o presidente da Câmara, sublinhando as características 
únicas do céu noturno da região Centro.

Além de Arganil, que possui duas Aldeias do Xisto, Benfeita e Vila Cova de Alva, 
integram este protocolo outros 19 municípios. O projeto Dark Sky Aldeias do Xisto 
é liderado pela ADXTUR – Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do 
Xisto, em parceria com a Associação Dark Sky® Alqueva, e tem como co-promotor 
a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC). Completam a rede 
de parceiros iniciais o Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro e 
a Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.

Céu estrelado com certificado internacional
Recorde-se que a Fundação Starlight atribuiu ao Dark Sky Aldeias do Xisto a 

certificação internacional Destino Turístico Starlight em 2019. A par das excelentes 
condições de visibilidade, transparência e escuridão do céu, esta certificação 
atesta, também, o compromisso entre as entidades públicas, privadas e científicas, 
bem como a prontidão e a qualidade dos serviços turísticos, amplificada pelo 
interesse da comunidade residente.
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O Átrio de Exposições Guilherme 
Filipe acolheu, no dia 16 de julho, a 
exposição “Retorno”, da autoria de 
Cláudia Costa, que poderá ser visitada, 
de 2ª a 6ª feira, das 9h00 às 17h30,até 
31 de agosto.

Tal como o título da exposição é um 
“Retorno”, neste caso redobrado: por 
ser o retorno ao espaço expositivo que, 

como outros espaços municipais, se 
viu encerrado por força da pandemia 
mas também o retorno da autora 
que, passados 3 anos, regressa a este 
espaço com novas obras.

Nesta inauguração marcaram 
presença a Vice-presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, Paula 
Dinis, a Diretora do Agrupamento de 

Escolas de Arganil, Anabela Soares, 
e várias colegas, amigos da autora, 
bem como a comunicação social, que 
tiveram oportunidade de assistir à 
apresentação da exposição, feita pela 
autora.

Cláudia Costa é docente do curso de 
Artes, no Agrupamento de Escolas de 
Arganil, contando com um vastíssimo 

currículo enquanto artista plástica.

Reunindo 14 obras originais, 
Cláudia Costa, destaca-se pela sua 
especificidade e singularidade das suas 
obras figurativas.

Fica o convite do Município de 
Arganil e da artista para a visita à 
exposição, até ao dia 31 de agosto.

Numa iniciativa do Município de 
Arganil, através das Bibliotecas Públicas 
do Concelho, e em parceria com os 
Gorgulhos/ Teatro na Serra e a TEIA- 
Teatro Experimental de Intervenção 
em Arganil, decorre desde abril o ciclo 
de histórias dramatizadas “Leituras & 
Teatradas”. 

O ciclo teve início no dia 24 de 
abril na Biblioteca Alberto Martins de 
Carvalho com a apresentação da peça 
“O capuchinho” pelos Gorgulhos/Teatro 
na Serra. Esta mesma peça foi também 
apresentada na Biblioteca Municipal 
Miguel Torga, no dia 19 de junho.

Numa adaptação muito original 
do conto tradicional “O capuchinho 
vermelho”, cruzando a narrativa 
tradicional com a situação atual que o 
mundo atravessa devido à pandemia, 
os Gorgulhos souberam com mestria 
cativar a assistência.

No dia 14 de agosto, os Gorgulhos 
subiram novamente ao palco na 
Biblioteca Alberto Martins de Carvalho, 
desta feita com a peça “A carochinha, 
a lebre e a tartaruga”. Entrelaçando 
duas histórias numa só, subiram ao 
“palco”, para além da Carochinha e 
do conhecido João Ratão, a lebre e a 

tartaruga, e ainda o cão, o galo, o burro 
e o bacalhau. 

Também a TEIA cumpriu os objetivos 
a que nos propomos quando pensámos 
este ciclo. Subiu ao palco, no dia 17 de 
julho, na Biblioteca de Coja, com uma 
adaptação do livro “O protesto do lobo 
mau” onde o Lobo procura um sentido 
para a sua vida, demanda dificultada 
com a existência de várias Capuchinhos 
Vermelho que baralham toda a história.

No dia 31 de Julho foi 
apresentada,pela TEIA, na Biblioteca 
Municipal de Arganil, a adaptação 
da história “O meu livro tem bicho” 

de Madalena da Luz Costa e Ricardo 
Ladeira Carvalho, numa encenação que 
focou a importância do livro e da leitura 
no desenvolvimento da imaginação e 
da curiosidade.

O ciclo “Leituras & teatradas” terá 
a sua última sessão no próximo dia 
28 de agosto. Na Biblioteca Municipal 
de Arganil será apresentada a peça 
“O protesto do lobo mau” pela TEIA – 
Teatro Experimental de Arganil.

Se ainda não assistiu a esta peça, 
não perca a oportunidade de o fazer. 
Reserve o seu lugar pelo telefone 235 
200 135 ou pelo email bib-arganil@cm-

exposição “retorno” de AutoriA de cláudiA costA no átrio de exposições 
guilherme Filipe

ciclo de leiturAs & teAtrAdAs
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oposição -  bAncAdA do pArtido sociAlistA nA câmArA municipAl de ArgAnil

No início de Julho as Bibliotecas Públicas do Concelho de Arganil deram início 
a um novo projeto ao qual se deu o nome  “Livros ao sol”.

As praias fluviais do Concelho de Arganil nos meses de verão são local de 
eleição para muitos veraneantes. Há quem aproveite para pôr a leitura em dia. 
No entanto esse não é um hábito generalizado, pelo que, com o objetivo de 
aproximar o livro e as leituras aos potenciais leitores, foram disponibilizadas em 
diversas praias fluviais e zonas de lazer do nosso concelho um conjunto de livros 
variados que qualquer um pode ler sem compromisso.

Os “Livros ao sol” estão presentes nas praias fluviais da Cascalheira – Secarias, 
de Coja, de Pomares, de Piódão e de Benfeita e na zona de lazer de Folques.

A adesão à iniciativa tem sido positiva. Periodicamente os técnicos da 
Biblioteca visitam as praias para avaliar a necessidade de disponibilizar novos 
livros e perceber através da interação com os veraneantes qual a recetividade em 
relação a esta iniciativa.

Leia, porque ler é um prazer !

A exposição Os Suspeitos do Costume, gentilmente cedida pela ABAE 
(Associação Bandeira Azul da Europa) esteve patente na Biblioteca Municipal de 
Arganil de 2 a 14 de agosto e resulta das várias campanhas de monitorização 
efetuadas nas praias portuguesas, no âmbito das atividades do Programa 
Bandeira Azul. 

Durante essas ações foi notória a predominância de determinados itens e 
impôs-se uma reflexão sobre as suas origens, os seus impactos, os seus tempos 
de degradação e as formas de os reduzir, sendo esta exposição um dos resultados 
dessa mesma reflexão.

Nos cartazes são apresentados “os suspeitos” e as suas “penas de prisão”, ou 
seja o tempo de duração dos resíduos no mar.

As crianças que participam nas atividades de verão da Biblioteca Municipal 
tiveram a oportunidade de realizar uma visita guiada a exposição “Os suspeitos 
do costume, tendo depois participado num debate de ideias sobre o tema com 
o objetivo de refletir sobre o impacto e as consequências dos nossos atos no 
ecossistema e a importância da adoção de boas práticas para que se assuma um 
compromisso com a Natureza.

Leia, porque ler é um prazer !

“livros Ao sol”

exposição suspeitos do costume
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Arganil recebe a partir do próximo 
mês de setembro a Programação 
Cultural da iniciativa “À Beira do 
Fado”, um projeto que une em rede 
os Municípios de Arganil, Oliveira do 
Hospital e Pampilhosa da Serra, numa 
candidatura conjunta submetida ao 
CENTRO 2020.Trata-se de um Projeto 
com um investimento de cerca de 
300.000,00€, cofinanciado a 100%, pelo 
Programa Operacional Regional do 
Centro.

O projeto ”À Beira do Fado” pretende, 
no conjunto da sua programação, 
promover aquela que foi a primeira 
expressão artística declarada Património 
Imaterial da Humanidade em Portugal, 
que alia a tradição à contemporaneidade 
e na qual se valoriza o território, 
criando instrumentos de capacitação 
das populações relativamente à ação 
cultural em rede.

Dele fazem parte nove ações culturais 
principais, materializados em 40 eventos 
a realizar entre setembro de 2021 e 
agosto de 2022, nos três Municípios, 
contando com a participação do tecido 
artístico, associativo e cultural de cada 
um deles, numa lógica de que na mesma 
região se associe a programação cultural 
com a componente do turismo e da 

promoção do território promovendo e 
preservando os valores patrimoniais de 
cada um deles.

Do Ciclo de Programação fazem 
parte: “À Beira do Fado”; “Fado Cantado 
Fado Bailado”; “Quando o Fado se Senta 
à Mesa”; “Fado no Adro”; “Evocar o Fado”; 
“Escola do Fado”; “O Fado no Feminino”; 
“Jardins do Fado” e “As Janeiras pela Voz 
do Fado” que numa simbiose entre esta 
expressão artística e outras vertentes 
culturais, a gastronomia e turismo, 
levará a efeito espetáculos, workshops, 
palestras, exposições e outras iniciativas, 
cujos pormenores serão brevemente 
anunciados.

O Projeto, que privilegia a 
realização das atividades ao ar livre, vai 
privilegiar também formatos digitais 
de comunicação, por forma de reduzir 
os impactes ambientais, o uso de 
materiais reciclados e a disponibilização 
de ecopontos em todos os eventos 
nos quais se suponha a produção 
de resíduos, o que lhe garante o selo 
“Ecoeventos” da ERSUC. 

Toda a informação relativa à 
programação cultural e bilhética pode 
ser em breve consultada no site criado 
para o efeito.



O Feriado Municipal vai 
comemorar-se em Arganil em clima 
de festa e reencontro, através de uma 
programação estendida e transversal, 
que abarca nomes maiores da música 
e do entretenimento nacionais, para 
além de outras atividades lúdicas, 
comemorativas e culturais.

Com início no dia 3 de setembro, 
pelas 15h00, as comemorações abrem 
com a inauguração da exposição 
“À Beira do Fado”, patente no Átrio 
de Exposições Guilherme Filipe, no 
edifício da Câmara Municipal de 
Arganil. Esta exposição surge no 
âmbito do projeto com o mesmo 
nome e traduz-se na promoção do 
fado enquanto expressão artística, 
numa programação conjunta entre 
este e os Municípios de Oliveira do 
Hospital e Pampilhosa da Serra, que 
vai associar grandes nomes das artes 
nacionais com o tecido artístico e 
associativo de cada um dos territórios. 
Toda a programação será conhecida 

em breve. 
No dia 4 de setembro, encontro 

marcado na Cerâmica Arganilense 
com o humorista Francisco Menezes, 
conhecido pela sua participação no 
programa televisivo “Levanta-te e 
Ri” e por ter, como o próprio admite 
“tendência natural para o disparate”. 
O dia seguinte, 5 de setembro, inicia 
pela tarde com o “Acompanharte 
Fest”, um festival de animação assente 
na promoção da coesão de todo o 
território e de todas as camadas da 
população, com três espetáculos: 
“Trica Larica”, pelas 15h00 na Fonte 
de Amandos”, seguido do “Mickey e 
Minnie” em desfile pela Avenida José 
Augusto Carvalho, pelas 15h30 e “The 
bastard poet” na Biblioteca Municipal 
de Arganil às 17h00. A programação 
deste dia termina pela noite dentro 
na Cerâmica Arganilense, com o 
espetáculo de apresentação do mais 
recente disco do baterista arganilense 
Marito Marques, que vai contar com a 

participação de convidados de peso 
da música nacional.

O dia 6 de setembro está guardado 
para a atuação de Pensão Flor, grupo 
cuja sonoridade toma influência nas 
músicas de outras latitudes, como o 
tango, a morna e a música popular 
brasileira, cruzando-as com aquilo 
que considera ser a sua base, o 
Fado. Este espetáculo insere-se no 
projeto de programação patrimonial 
e cultural em rede Coimbra Região de 
Cultura, promovido pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra.

O Feriado Municipal de Arganil, 
abre com a habitual Sessão Solene 
Comemorativa nos Paços do Concelho 
pelas 10h30 e termina em beleza, 
na Cerâmica Arganilense com uma 
das vozes mais representativas da 
nova geração do fado, o consagrado 
fadista Camané, que se vai juntar 
à Filarmónica de Arganil, num dos 
eventos associados ao projeto “À Beira 
do Fado”, para uma prestação que se 

prevê memorável.
Não sendo possível realizar-

se as longevas e típicas FICABEIRA 
e Feira do Mont’Alto, de acordo 
com as atuais contingências, a 
programação que prevê homenagear 
a cultura, o território e o encontro 
dos arganilenses, fecha no dia 8 de 
setembro, a partir das 16h00 com as 
Comemorações do 20º Aniversário da 
Biblioteca Alberto Martins de Carvalho, 
em Coja.

Todos os espetáculos noturnos 
têm lugar pelas 21h30 na Cerâmica 
Arganilense e são transmitidos via 
streaming através da página de 
facebook oficial. Ainda que gratuitos, 
os lugares presenciais disponíveis 
carecem de prévia reserva, junto da 
Biblioteca Municipal Miguel Torga 
ou através do endereço eletrónico 
reservas@cm-arganil.pt.

FeriAdo municipAl de ArgAnil vAi ser comemorAdo com 
progrAmA culturAl Ambicioso


