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Município de Arganil
constitui nova

Área Integrada de Gestão da Paisagem 

O que são  as AIGP?

O concelho de Arganil tem uma nova Área 
Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP), a 
«AIGP Cepos e Casal Novo». O contrato de 
financiamento desta nova AIGP, localizada 
na União das Freguesias de Cepos e Teixeira, 
foi assinado pelo presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, no dia 
22 de dezembro.  

Luís Paulo Costa destaca a importância de 
se redesenhar o território com base numa 
abordagem integrada, de forma a promover 
a sua resiliência e a gerar mais valor para o 
concelho. “Estamos muito empenhados 
nesta missão de transformar a nossa 
paisagem e de tornar o nosso território 
mais resistente a catástrofes naturais, 
para que eventos como os incêndios de 
2017 não voltem a ocorrer da mesma 
forma nem com a mesma gravidade”, 
frisa Luís Paulo Costa. 

Numa primeira fase de operacionalização da 
AIGP Cepos e Casal Novo, com a duração limite 
de dois anos, prevê-se criação da entidade 
gestora. Através da criação desta OIGP será 
possível identificar as alterações basilares 
que sejam necessárias concretizar, tais como 
a conversão de povoamentos florestais mal 
adaptados e a conversão de uso do solo. 
Ao mesmo tempo, será realizado o cadastro 
predial nestas áreas. Todo este processo será 
acompanhado de ações de informação e de 
sensibilização dos proprietários.

Numa segunda fase, será operacionalizada 
pela entidade gestora a execução das ações 
que se identifiquem como necessárias na 
OIGP aprovada, estando prevista neste âmbito 
a introdução de importantes alterações 
há muito reclamadas pelos proprietários 
florestais. Entre elas a remuneração aos 
proprietários dos serviços de ecossistema 

As AIGP são áreas definidas para o planeamento integrado 
da paisagem, incluindo o coberto florestal, agrícola e social. 
O objetivo é promover as alterações na paisagem que se 
considerem necessárias para melhorar a resistência natural 
aos incêndios, os serviços de ecossistema e a exploração 
económica dos recursos a eles associados, sejam florestais, 
agrícolas ou turísticos. As AIGP estão associadas a instrumentos 
legais e financeiros que permitirão, em definitivo, que os 
planos de ordenamento e de defesa contra incêndios sejam 
aplicados no terreno, ultrapassando os constrangimentos 
habituais decorrentes do minifúndio, do absentismo e da falta 
de conhecimento dos proprietários.
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prestados por áreas com determinadas 
características.

Esta nova AIGP junta-se às três existentes 
no concelho de Arganil, cujos contratos de 
financiamento foram celebrados em julho 
de 2021, envolvendo uma verba de cerca de 
85 mil euros. São elas as AIGP da Carriça e 
da Ribeira de Parrozelos – Vale Grande, que 
têm o Município de Arganil como entidade 
promotora, e a AIGP Moura Alva, promovida 
pela CAULE – Associação Florestal da Beira 
Serra.
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Cara(o) Munícipe,

Fechamos o ano de 2021 já com as atenções inteiramente viradas para 2022; com a firme expectativa de que 
este vai ser um ano de muitas e prósperas realizações para o concelho de Arganil. Preparamo-nos para levar 
por diante, com passos firmes e bem direcionados, o trabalho e os esforços concretizados ao longo dos últimos 
quatros anos. À progressão e conclusão dos projetos em curso junta-se a concretizações de novos investimentos, 
em áreas e setores estratégicos, que concorrem diretamente para a promoção e reforço da competitividade 
do concelho e que se assumem como promotores de novas oportunidades. Trabalharemos empenhadamente 
durante o próximo ano para elevar os padrões de qualidade de vida e o bem-estar dos nossos munícipes e 
daqueles que nos visitam, e para oferecer mais e melhores condições de atividade a quem investe no nosso 
concelho. Contamos, por isso, nesta incumbência de valorizar o enorme potencial do nosso concelho, com o 
envolvimento de todos; dos nossos cidadãos, juntas de freguesia, empresários, associações, coletividades e 
instituições.

Um dos objetivos determinantes para este ano de 2022 prende-se com a instalação de empresas na Zona 
Industrial da Relvinha, no Sarzedo, cuja ampliação está a ser concluída. Temos neste momento condição logística 
para isso, e o mais importante e significativo é termos novos investimentos, novas empresas a instalarem-se, que 
permitam criar investimento e riqueza.

Outro dos compromissos que nos merece particular atenção prende-se com o avanço do projeto ambiental 
Floresta da Serra do Açor. Em relação às intervenções que estão a acontecer no terreno, já concluímos a 
arborização de cerca de 300 mil árvores (2020/2021) e está prevista a plantação de aproximadamente 500 mil 
espécies neste segundo ano de implementação do projeto (2021/2022). 

O ano de 2022 será também o ano em que avançamos com uma intervenção muito aguardada e necessária na 
sede do concelho: a reabilitação da galeria hidráulica da Ribeira de Amandos, que acompanha subterraneamente 
a avenida central de Arganil e que está em muito mau estado, em risco de colapso. Preparamo-nos para iniciar a 
intervenção e estamos confiante de que, se tudo correr como esperado, haveremos de a concluir ainda este ano.

E, se por um lado, há projetos que estão garantidos e que vão poder avançar em 2022, por outro, há 
obras de grande relevância orçamental e que assumem grande expressão no nosso território que apenas 
serão concretizáveis se as expectativas que temos em relação aos mecanismos de financiamento forem bem-
sucedidas. Esperamos, por isso, que as candidaturas submetidas a fundos comunitários sejam alvo de aprovação, 
permitindo que projetos como a reabilitação e requalificação do Teatro Alves Coelho; a requalificação da Escola 
Secundária de Arganil, conservação e valorização do património natural da Peneda da Talhada ou a valorização 
do acampamento romano da Lomba do Canho se possam tornar realidade num futuro próximo.

Nesta edição do boletim, que marca a despedida de 2021, convidamo-lo a revisitar alguns dos momentos mais 
mágicos vividos em Arganil por altura do Natal; a conhecer as obras em andamento pelo concelho e a inteirar-se 
sobre os eventos culturais agendados para este primeiro mês do ano. 

Votos de um Feliz 2022 a todos os arganilenses!

 

EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



4   |  BOLETIM MUNICIPAL

Eu voto,

tu votas,

Portugal 
ganha.

Para eleger os deputados à Assembleia da 

República, cada voto conta. O seu voto é único 

e insubstituível. Ao exercer o seu direito de voto, 

ganha a democracia e ganha o país.

Informe-se em www.cne.pt. 

Piscina Municipal de Arganil reforça a oferta dos seus 
serviços a partir de 1 de Fevereiro

A Piscina Municipal de Arganil vai ver os seus 
serviços reforçados já a partir do dia 1 de 
Fevereiro, dando assim resposta à elevada 
procura de que tem sido alvo. 

Reconhecendo a importância da promoção da 
saúde, educação e bem-estar, principalmente 
no contexto pandémico que atravessamos 
e, para além do reforço do número de 
aulas semanais, a Piscina Municipal passa a 
disponibilizar os seus serviços ao sábado, no 
período da manhã. 
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Retomados trabalhos de
pavimentação no 

concelho

Obras a decorrer no Concelho

Açudes de Poço da Cesta e
Vale Pardieiro já se
encontram recuperados

O Município de Arganil retomou os trabalhos de 
pavimentação de estradas e arruamentos em todo 
o concelho. A empreitada em marcha ascende aos 
620 mil euros e envolve 24 intervenções em nove 
freguesias, numa extensão de praticamente 12 km. 
Depois de concretizadas as obras de reabilitação de 
um conjunto de ruas em Secarias, ainda em 2021, 
os trabalhos prosseguem na freguesia de Pomares, 
seguindo-se Cerdeira, Côja, Arganil, Folques, 
Pombeiro da Beira, Cepos e Teixeira, e Vila Cova de 
Alva e Anseriz.

Foram já concluídas as intervenções de reabilitação dos 
açudes de Poço da Cesta, na União das Freguesias de Cepos 
e Teixeira, em Arganil, e de Vale Pardeiro, localizado entre os 
concelhos de Arganil e Pampilhosa da Serra.

Os trabalhos integram a empreitada de «Reabilitação 
Fluvial do Rio Ceira – Obras Hidráulicas», que envolve um 
investimento de 97.672,96€, de um total de 2,6 milhões de 
euros, financiamento pelo Programa EEA Grants, no âmbito 
do projeto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às 
Alterações Climáticas”.

Os trabalhos destinaram-se à reparação e preenchimento 
de rombos e fissuras e à fixação das pedras em falta no corpo 
dos açudes, tendo como função a correção da corrente. 
Foram, ainda, removidos materiais lenhosos e mobilizados 
materiais rochosos do meio do leito para as margens, de 
forma a evitar o seu arrastamento.

Além destes, a empreitada de «Reabilitação Fluvial do Rio 
Ceira – Obras Hidráulicas» abrange a beneficiação de outros 
seis açudes, localizados nos municípios de Góis, Lousã e 
Pampilhosa da Serra. 

De uma forma abrangente, o projeto “Gestão da Bacia 
Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações Climáticas” prevê 
o desenvolvimento de diversas intervenções com uma forte 
componente de sustentabilidade ambiental, cujo objetivo é 
melhorar a gestão do escoamento do rio para diversos fins 
e em diversas situações, desde as situações de estiagem ou 
seca às grandes cheias.
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Nova subestação
elétrica de Arganil

Colocação de Guardas de Proteção em estradas do Concelho

Freguesia de Pomares

Freguesia de Secarias

No Sarzedo, está em curso a construção 
da nova subestação elétrica de Arganil e 
respetiva rede de alta e média tensão, que 
vai servir a Zona Industrial da Relvinha e 
abastecer cerca de 4 mil particulares. Esta 
infraestrutura da E-REDES, empresa do 
grupo EDP, envolve um investimento de 3,7 
milhões de euros e destina-se a melhorar 
o abastecimento de energia elétrica 
à população e empresas, através do 
aumento da resiliência na rede. Situando-
se no parque empresarial da Relvinha, 
esta plataforma elétrica assume um papel 
crucial na garantia do abastecimento de 
energia de qualidade às empresas ali 
instaladas e que se venham a instalar após 
a conclusão dos trabalhos de ampliação.
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ETAR de
Sanguinheda

Zona de Lazer
de
São Martinho
da Cortiça

Estações de Tratamento 
de Águas de Pomares e 
Vila Cova de Alva

430
mil

euros

incluída

numa

empreitada de

425
mil euros

Em Pomares e Vila Cova de Alva, a Águas do Centro 
Litoral prossegue com a obra de reabilitação da 
captação e reconfiguração das Estações de Tratamento. 
Os trabalhos em curso visam garantir água à população 
com melhor qualidade e integram uma empreitada 
de 2,6 milhões de euros, da qual faz também parte a 
intervenção no sistema de abastecimento do Alqueve 
(Folques), já concluída.

Estação de Tratamento de Água de Vila Cova de Alva

Estação de Tratamento de Água de Pomares
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“De Roma a Portugal: do 
Império ao Reino”
Livro da Região de Coimbra apresentado 
no Convento de São Francisco

O Convento de S. Francisco, em Coimbra, acolheu, no dia 13 de dezembro, 
a apresentação do livro e roteiros culturais: “De Roma a Portugal: do Império 
ao Reino”, concebido pela CIM Região de Coimbra. Estiveram presentes, 
em representação do Município de Arganil, Paula Dinis, vice-presidente da 
autarquia, e António Cardoso, Presidente da Assembleia Municipal. 

A obra retrata a história da região de Coimbra, entre os séculos II antes 
de Cristo e XIV, alcançando um território de 5.200 quilómetros quadrados 
e distribuída por 22 concelhos de quatro distritos. A publicação, que serviu 
também de mote para a criação de sete circuitos turísticos, visa dinamizar 
o património histórico-artístico de toda a região, promovendo em rede e de 
forma transversal leituras sobre o território para diferentes públicos. De acordo 
com a CIM Região de Coimbra, entidade promotora e financiadora do projeto, 
este estudo resultou de um encontro feliz entre a vontade política concertada 
à escala regional, a disponibilidade financeira, a excelência da investigação e 
da produção académica, a cooperação técnica municipal, a colaboração das 
entidades que tutelam o património no território e a amabilidade de todos. O 
livro “De Roma a Portugal: do Império ao Reino” está disponível nas Bibliotecas 
Públicas do Concelho de Arganil, para consulta.

Ainda a fazer lembrar a época mais especial do ano, a exposição “Natal com Arte 
em Côja | Roteiros” vai estar patente ao público na Biblioteca Alberto Martins de 
Carvalho, em Côja, até 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h30. 
Trata- se de uma exposição coletiva, de autoria de Aires Santos, António Dias e Nelson 
Santos, composta por 21 trabalhos que retratam o olhar de diversos locais por onde 
os artistas passaram.

A celebração do Natal em 
Arganil ganhou várias formas 
e formatos ao longo do mês 
de dezembro. A exposição 
«Presépios no Átrio» esteve 
patente na sala Guilherme 
Filipe, na Câmara Municipal de 
Arganil, entre 20 de dezembro e 
7 de janeiro, e foram muitos os 
munícipes, visitantes e curiosos 
que puderam visitar esta mostra, 
composta por trabalhos muito 
diversificados. Todos eles são 
de origem portuguesa, tendo 
por base diferentes materiais, 
tais como a cerâmica, pasta de 
papel, tecidos, ligas metálicas e 
cortiça.

“Natal com Arte em Côja | 
Roteiros” patente até final 

de janeiro

Presépios em exposição no 
Átrio da Câmara 

Até ao dia 28 de fevereiro, pode 
ser visitado no Átrio de Exposições 
Guilherme Filipe a exposição 
de fotografia “Portas do Céu”, 
de autoria de Miguel Marques. 
O trabalho é composto por 30 
astrofotografias dos concelhos de 
Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra, 
que integram a região do Dark 
Sky – Aldeias de Xisto. Trata-se de 
uma exposição itinerante, inserida 
na programação cultural em rede, 
prevista na candidatura “Portas do 
Céu”, numa iniciativa conjunta dos 
três Municípios.

Exposição de fotografia  marca o início da programação 
Portas do Céu no concelho de Arganil
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A Associação Filarmónica de Arganil subiu ao 
palco da Cerâmica Arganilense para apresentação 
oficial do seu CD, “Sopro de Esperança”, no dia 17 de 
dezembro. Aludindo aos tempos que atravessamos, 
o álbum cruza a música instrumental, deixando em 
todos a esperança necessária de que melhores 
tempos estão por vir. No mesmo fim-de-semana, a 
19 de dezembro, os holofotes estiveram sob o Grupo 
Folclórico da Região de Arganil e a Tuna Popular de 
Arganil, que se uniram para o espetáculo “Ai José – 
parecerias com raízes”, numa mostra conjunta do 
folclore e cancioneiro de Arganil.

Cerâmica Arganilense acolheu espetáculos de grande 
valor cultural local

Hélder Bruno, compositor e pianista, subiu ao palco da Cerâmica Arganilense 
no dia 18 de dezembro mas não sozinho. Para o aguardado concerto no âmbito 
da Convocatória Aberta a projetos de música da Comunidade Intermunicipal da 
Região Centro, do qual, Hélder Bruno saiu vencedor pelo Município da Lousã, 
esteve a seu convite a arganilense Liliana Santa Cruz, que, com a sua voz doce e 
cristalina, trouxe um brilho especial às excecionais peças tocadas pelo pianista.

Desenhado exclusivamente para Arganil, este espetáculo intimista e terno não 
deixou ninguém indiferente à cumplicidade de ambos e à qualidade musical que 
ecoava na sala.

Destaca-se um dos pontos altos deste concerto, no qual Hélder Bruno e Liliana 
Santa Cruz interpretaram a peça original do compositor “Avé Maria”; tema que, 
imbuído do espírito do Natal, esteve à altura da quadra, marcando a irrepreensível 

prestação de ambos.  
Relembra-se que o projeto Convocatória Aberta a projetos de música e/

ou arte sonora surgiu no âmbito da Programação Cultural em Rede: Coimbra 
Região de Cultura e percorreu toda a Região, valorizando 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. Após período de candidaturas o júri selecionou os 19 projetos vencedores, 
um por município, com base na inclusão, no acesso e no sentimento de pertença 
ao projeto e à região. Apurados os projetos vencedores cada um deles fez ou 
fará uma apresentação em dois municípios, utilizando espaços patrimoniais, 
museológicos ou recintos culturais. 

Hélder Bruno e Liliana Santa Cruz encantaram em palco
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Município 
presenteia
alunos com livros
no Natal

A Câmara Municipal de Arganil, representada pelo 
Vereador da Educação, Luís Almeida, colocou no 
sapatinho dos alunos do concelho um conjunto de 
livros integrados no Plano Nacional de Leitura, como 
já vem tradição no último dia de aulas do 1.º período 
letivo. A entrega dos presentes, que inclui as crianças 
do ensino pré-escolar, as crianças do Jardim de 
Infância da Casa da Criança de Arganil e os alunos do 
1º ciclo do ensino básico que frequentam os diversos 
estabelecimentos de ensino do concelho, foi ainda 
enriquecida com uma dramatização temática, onde 
não faltou o Pai Natal.

O Município de Arganil entregou 
cabazes alimentares às crianças e do 
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico, beneficiários de escalão A da 
Ação Social Escolar, durante o período 
de contenção e respetivo encerramento 
de escolas, entre 3 e 7 de janeiro.   
 
Por forma a possibilitar uma maior 
diversidade alimentar às crianças 
destes estabelecimentos escolares 
e, após avaliação de necessidades, 
foram elaborados e entregues perto 
de 40 cabazes. Os alimentos foram 
adquiridos no comércio local, entre 
eles, arroz; esparguete; grão-de-

bico; feijão encarnado; cenouras, 
couve, frango fresco; rojões de 
porco; pescada congelada; bananas; 
laranjas; maçãs; pêras e azeite. 
 
Com esta medida o Município de 
Arganil teve como finalidade minimizar 
o impacto do encerramento dos 
estabelecimentos de ensino junto das 
famílias mais vulneráveis, fazendo esta 
parte de um alargado conjunto de 
iniciativas e medidas que ao longo do 
ano beneficiam agregados familiares 
carenciados.

Município de Arganil entregou cabazes 
alimentares a crianças do pré-escolar e 1.º Ciclo
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Oposição - Bancada do Partido Socialista na Câmara 
Municipal de Arganil

A proposta de orçamento municipal para 2022 
foi disponibilizada pela maioria PSD aos vereadores 
do PS apenas três dias antes da sua votação. Ainda 
assim, da nossa análise sobressaem as seguintes 
questões:

1. O Orçamento e as Grandes Opções do Plano 
são um documento estratégico fundamental para 
uma boa e moderna gestão municipal. Entre outros 
factores deverá contribuir para a mobilização dos 
cidadãos e para o seu envolvimento em torno de 
projectos estruturantes. Para tal deverá ser discutido, 
participado e ter a capacidade de integrar toda a 
sociedade. 

2. Por opção própria de quem o fez, tal não 
aconteceu! Os documentos integram apenas a visão 
e o projecto de quem o concebeu – a maioria PSD.

3. Repudiamos não ter sido ouvidos, não nos 
ter sido solicitado qualquer contributo ou opinião 
acerca do futuro da nossa terra. Esse facto ilustra a 
perspectiva que a actual maioria tem da democracia, 
bem como do exercício do poder! 

4. Apresenta um crescimento homólogo pouco 
ambicioso – 4%! 

5. Não disponibiliza qualquer verba para apoiar as 
famílias nas despesas que têm com o Ensino Superior. 
E todos sabemos quanto é importante a educação 
para a promoção da Igualdade de Oportunidades e 
para combater as desigualdades sociais. 

6. O apoio inscrito de 28.000€ para Apoio Social a 
famílias carenciadas é extremamente escasso. Todos 

sabemos, que ainda existem significativas “bolsas de 
pobreza” no nosso concelho, designadamente ao 
nível de uma habitação condigna. 

7. O orçamento apresentado para a Cultura 
é enganador, porque se refere a recuperação e 
requalificação de património existente (sujeitas a 
aprovação de candidaturas), e pouco para a promoção 
de uma Agenda Cultural moderna e mobilizadora. 

8. Ainda na Cultura, e não obstante a propaganda 
feita, ainda não será em 2022 que se iniciarão as 
obras de requalificação do Teatro Alves Coelho… 

9. No preâmbulo é referida a intenção de promover 
uma “estratégia de atracão de novas empresas, 
criação de novos postos de trabalho e captação de 
recursos humanos qualificado”. Nada no orçamento 
nos remete para qualquer estratégia, programação, 
acção ou discriminação positiva ou diferenciadora 
que confirme este desígnio.

10. O orçamento para 2022 volta a referir obras 
e intervenções que persistem no tempo sem final 
à vista (algumas desde 2017 e até antes!) como a 
requalificação urbana da Vila de Arganil e a malfadada 
obra do Largo do Piódão. Teimam em demonstrar a 
incapacidade desta gestão PSD em os concluir. 

11. Esta proposta aponta ainda outras incertezas. 
A experiência avisa-nos a ter cautela quanto à sua real 
execução, tais como a intervenção de requalificação 
da Peneda Talhada/Lomba do Canho, do Mercado 
Municipal de Arganil, do Parque de Campismo do 
Sarzedo ou do Centro Trial da Benfeita. Lembramo-

nos de todas as referências em orçamentos anteriores 
que previam, recorrentemente, investimentos nas 
praias fluviais de Foz d’Égua, Peneda Talhada e Casal 
Novo e veja-se o que (não) foi feito. 

12. Ao contrário da generalidade dos concelhos 
de vizinhos, não foi promovida a participação da 
população em geral e da juventude em particular, ao 
voltar a não ser disponibilizada qualquer verba para 
um Orçamento Participativo. 

13. No que respeita às freguesias, não nos parece 
correcta a proposta feita. Precisamos urgentemente 
de combater a desertificação e de promover o 
apoio de proximidade, pelo que sugerimos que 
seja equacionada a abertura diária de todas as 
Juntas de Freguesias e que para esse propósito 
seja feita a mobilidade de um assistente técnico 
ou operacional do Município para cada uma delas, 
ou, na impossibilidade seja transferida a verba que 
possibilite a sua contratação (cerca de 10.000€/ano). 
No âmbito das verbas ao abrigo das delegações de 
competências, actuais e antigas, um acréscimo de 
pelo menos 25%/ano parece-nos o mínimo exigível 
para fazer face às exigências pretendidas. 

Por todas estas razões, aliadas ao pouco 
tempo que nos foi disponibilizado para apreciar o 
documento – foi publicado a um sábado à tarde, sem 
qualquer aviso prévio ou mera chamada de atenção 
– politicamente não podemos votar de outra maneira 
que não seja CONTRA!

Dia 21 de janeiro, pelas 21.00 horas, terá lugar no auditório da Biblioteca 
Municipal Miguel Torga de Arganil a apresentação do livro “Utopia Mirandum: 
romance idiota” da autoria de Rui Cruz.

De acordo com o autor, natural de Arganil, este livro faz parte de uma 
trilogia, cujo primeiro título é “E aqui estou eu”, publicado em 2014.

Neste novo livro, o autor narra as aventuras que se viveram até ao 
nascimento da nação e aproveita os incidentes e picardias que se seguiram e 
que condicionaram a forma como se organiza a vida e a sociedade nessa terra 
para abordar temas polémicos e atuais, avisando que estes podem revelar-se 
controversos e eventualmente potenciadores de muita polémica.

Nascido em 1956, Rui Cruz é engenheiro de profissão, foi administrador 
da Solargus, pai de três rapazes e ao longo da sua vida já viveu em três 
continentes. Para além dos dois livros que até agora escreveu, Rui Cruz tem 
um terceiro quase pronto para publicação.

Mantendo as precauções e cuidados que a atual situação epidemiológica 
da covid-19 exige, o Conselho Municipal de Educação de Arganil reuniu por 
videoconferência, esta quinta-feira. 

Coube ao vereador da Educação, Luís Almeida, apresentar as atividades que 
o Município de Arganil preparou para o presente ano letivo, no âmbito do plano 
«Arganil + Educação». Foi ainda dado a conhecer o Plano Anual de Atividades 
2021/2022 do Agrupamento de Escolas de Arganil e discutidos vários assuntos 
de interesse premente.

Apresentação
do livro “Utopia

Mirandum” de Rui Cruz

Conselho Municipal de 
Educação de Arganil
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Clube de Produtores do Concelho de Arganil - produtos autênticos

Numa ótica de dinamização da gastronomia, tradição e costumes do concelho, 
o Clube de Produtores fez-se representar em mais uma edição do Mercado de 
Natal de Arganil.

Através da mostra dos seus produtos autênticos foi possível degustar durante a 
realização deste certame, aquilo que melhor carateriza o saber-fazer arganilense, 
as tradições com um toque de modernidade e adaptação ao consumo.

Os cinco sentidos foram despertados com a artesanal Cerveja do Açor, os 
saborosos licores da DONANNA; os queijos da Sabores de Arganil e da VUMBA; 
os cogumelos da To Mush e da Gorgumelos; as iguarias da Boutique da Tuxa; as 
compotas dos Doces da Santa e as infusões do Valle D’Arga. 

Perfeitos para degustar no local ou para levar à mesa na ceia de Natal, melhor 
motivo não houve para provar estes produtos tão nossos. 

Armindo Pinto e Abel Pereira, no artesanato tradicional, não deixam cair 
em esquecimento os brinquedos que construíram gerações, sem plásticos, só 
madeira. Jorge Costa por sua vez, trabalhando também a madeira, faz nascer das 
suas mãos as típicas e icónicas colheres de pau de Arganil, que mais cedo ou mais 
tarde vão acabar na sua cozinha.

Cerveja do Açor

Gorgumelos & Quinta da Vumba Donanna

Sabores de Arganil & To Mush Boutique Tuxa & Doces da Santa

Valle D´Arga Armindo Silva Pinto

Jorge Costa Abel Costa Pereira 
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Coroas de Natal do 
Comércio de CÁ: conheça 
os vencedores

Apurados os vencedores do sorteio “Este Natal compre 
CÁ” – Saiba se ganhou!

Estão apurados os vencedores da iniciativa “Este Natal compre CÁ”. O sorteio que revelou os 
premiados aconteceu no dia 13 de janeiro, na Câmara Municipal de Arganil, na presença dos 
Vereadores Elisabete Oliveira e Filipe Frias.

Para apuramento dos vencedores procedeu-se à extração dos destacáveis a partir de uma 
tômbola e, um a um, foram retirados aqueles que viriam a revelar os premiados. Foram retirados 
três por cada prémio, correspondentes ao vencedor efetivo e a dois suplentes.

Os titulares dos cupões sorteados que correspondam ao primeiro lugar de cada um dos 
tês prémios devem agora contactar a Câmara Municipal de Arganil, através do 235 200 150, 
confirmando a titularidade do destacável do cupão sorteado. Os vencedores devem ter igualmente 
na sua posse, o talão de compra que lhe conferiu o cupão vencedor, para posterior levantamento 
do prémio. Os primeiros prémios devem ser reclamados até ao dia 14 de fevereiro, data a partir da 
qual, se não forem reclamados, passam para o primeiro suplente.

Os vencedores deste sorteio são assim os titulares dos respetivos cupões:

Já são conhecidos os trabalhos vencedores do concurso “Coroas de Natal, 
lançado ao comércio local na quadra natalícia. Foram no total 23 participações de 
estabelecimentos comerciais do concelho de Arganil, que com toda a dedicação 
criaram bonitas coroas de Natal para decorar os seus espaços, colocadas depois 
à votação do público na página do facebook do município. Terminado o prazo de 
votações, foram eleitas como vencedoras, com base na contabilização de “likes”, 
as coroas dos estabelecimentos:

1 - Cabeleireiro Cristina, 744 likes
2 - Farmácia Moderna, 496 likes
3 - O Cantinho, 436 likes
O Município de Arganil congratula-se com todo o empenho e interesse 

na elaboração das coroas de Natal e felicita todos pelo envolvimento. Embora 
sejam três os vitoriosos dos prémios a concurso, todos os participantes podem 
considerar-se vencedores pelo trabalho apresentado.

1º Lugar - Cabeleireiro Cristina 2º Lugar - Farmácia Moderna 3º Lugar - O Cantinho

Relembramos que, numa aposta na dinamização do comércio 
local, a iniciativa compreende a atribuição de três prémios, 
oferecidos pelo Município de Arganil, nos valores de 750€ em 
vales de compras para o 1º contemplado, 500€ em vales de 
compras para o 2º contemplado e 250€ em vales de compras 
para o 3º contemplado.

A Câmara Municipal de Arganil felicita os vencedores e deixa 
os seus agradecimentos a todos os estabelecimentos comerciais 
participantes nesta iniciativa, bem como aos clientes que 
apostaram na compra de produtos do Comércio de Cá.

Vereadores Filipe Frias e Elisabete Oliveira 
realizam o sorteio
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Em Portugal, existem muitas propriedades cujos limites e titulares não são 
conhecidos. Esteja perto ou longe, identifique as suas propriedades no BUPi e 
proteja o que é seu. 

O serviço de atendimento de Arganil está localizado no Centro Empresarial e 
Tecnológico de Arganil, na Avenida Irmãos Duarte.

Efetue a sua marcação presencial através do número de telefone 235 200 163 
ou através do e-mail bupi@cm-arganil.pt.




