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RUAS CENTRAIS DE POMARES VÃO 
SER REABILITADAS

OBRA CONSIGNADA EM SESSÃO PRESIDIDA PELO 
PRESIDENTE DA CÂMARA

AUTARQUIA CUMPRE 8 ANOS DE 
COMPROMISSO PAGAMENTO
PONTUAL
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Escolas retomam a 
frequência na Piscina 
Municipal de Arganil 

Percurso pedestre do 
Piódão entre os mais 
procurados em 2021

Município de Arganil há oito anos a ser reconhecido 
como “bom pagador”

Depois da interrupção forçada pela epidemia COVID-19, as turmas do 
Agrupamento de Escolas de Arganil e Casa da Criança de Arganil retomaram a 
frequência da Piscina Municipal de Arganil. Este regresso começou no 1º período 
de forma gradual, envolvendo os alunos da Escola EB 2/3 de Arganil, no entanto, 
no 2º período foi alargado a vários níveis de ensino, nomeadamente, Jardins de 
Infância, 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário.

O Município de Arganil, assegurando o transporte da escola para a Piscina Municipal 
permite desta forma o acesso gratuito a todos os alunos do Agrupamento de 
Escolas de Arganil e Casa da Criança a partir dos 3 anos de idade, no âmbito das 
aulas de Atividade Física e Desportiva e Educação Física.

O Município de Arganil informa ainda que reforçou a oferta dos seus serviços 
da Escola Municipal de Natação de Arganil que contam já com 500 alunos nas 
diversas modalidades aquáticas e níveis de ensino da natação.

Depois de em 2015 se ter tornado na 
primeira Câmara Municipal do país a 
aderir ao «Compromisso Pagamento 
Pontual», o Município de Arganil 
foi distinguido com o selo de “bom 
pagador” pelo oitavo ano consecutivo. 
O diploma referente ao ano de 2022 
foi recebido pela autarquia no dia 9 
de fevereiro, no decurso da sessão 
de entrega de diplomas a empresas 
aderentes, que decorreu em formato 
online.

Garantindo que Arganil está “de corpo 
e alma” no “Compromisso Pagamento 
Pontual” desde o primeiro dia, Luís 
Paulo Costa, presidente da Câmara, 
destaca a importância da autarquia 
se assumir como um exemplo em 
matéria de políticas de pagamento e 
reconhece o impacto positivo que esse 
compromisso tem nas empresas do 
concelho.

“Entendemos que as entidades 
públicas devem comportar-se como as 
pessoas de bem e ser exemplos nas 
suas práticas, em particular no que diz 
respeito aos prazos de pagamento”, 
frisa o autarca. “Temos bem noção dos 
trágicos prejuízos provocados pelos 
atrasos nos pagamentos ao nível da 
destruição de empresas e emprego; 
razão pela qual toda e qualquer 
entidade pública tem a obrigação moral 
e legal de honrar atempadamente os 
seus compromissos”, acrescentou Luís 
Paulo Costa.

A cultura do pagamento a horas e a 
atuação rigorosa e transparente por 
que se pauta a autarquia refletem o 
firme compromisso público assumido 
com o tecido empresarial do concelho. 
Mantendo-se atendo às necessidades 
das empresas, o Município de Arganil 

As diferentes rotas das Aldeias Históricas de Portugal destacaram-se em 2021 
pelo elevado número de utilizações. Entre passeios de bicicleta e a pé, foram mais 
de 105 mil os utilizadores que percorreram os diversos Caminhos Históricos de 
Pequena Rota  e da Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal, entre 7 de 
março e 31 de dezembro.

Nos dados fornecidos pela Associação Aldeias Históricas de Portugal, o percurso 
pedestre “Os Povos da Ribeira de Piodam” (P.R.2), na Aldeia Histórica do Piódão, 
concelho de Arganil, surge no topo das preferências, reunindo 22% do total de 
utilizadores entre 1 de março e 31 de dezembro de 2021. O segundo percurso 
mais utilizado arrecadou 19% da preferência dos utilizadores.

De salientar que, entre julho e setembro de 2021, o mesmo percurso pedestre 
obteve 27% do total de utilizadores, sendo que o percurso pedestre da rede 
Aldeias Históricas de Portugal imediatamente a seguir registou 21%.

Estes números são o reflexo do forte trabalho de promoção que a Associação 
das Aldeias Históricas de Portugal e o Município de Arganil têm desenvolvido 
em torno do Turismo Ativo e de Natureza. A crescente procura por espaços ao 
ar livre, envoltos em cenários encantadores como o que é proporcionado pela 
Aldeia Histórica do Piódão, são reveladores de que o investimento no turismo 
sustentável e na preservação do território são uma aposta ganha.

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

Fotografia: Câmara Municipal de Arganil

Tiragem: 6000 exemplares
Distribuição Gratuita

Custo da Edição: 0,18 €/exemplar

volta a isentar da taxa de derrama 
as empresas instaladas no concelho 
concelho em 2022, assim como se 
mantém como um dos municípios 
com os tarifários de água, saneamento 
e resíduos sólidos urbanos mais 
reduzidos do país.

Neste início de 2022, a autarquia de 
Arganil é uma das 1.765 empresas 

e organizações do país a ostentar 
o selo do movimento «Pagamento 
Pontual a Fornecedores»; uma iniciativa 
desenvolvia pela Associação Cristã 
de Empresários e Gestores (ACEGE), 
em parceria com a Confederação 
Empresarial de Portugal (CIP) e da 
Associação Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica (APIFARMA).

O percurso “Os Povos da Ribeira de Piodam” surge no 
topo das preferências
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Cara(o) Munícipe,

A edição do Boletim Municipal de Arganil que chega agora a sua casa reúne alguma da atividade que marca este 
início de 2022. No que diz respeito a obras, prosseguimos com o abrangente trabalho de reabilitação de estradas 
e arruamentos no concelho, sempre com o primordial propósito de cuidar do bem-estar dos nossos munícipes. 
Terá início no mês de março a intervenção de reabilitação de um conjunto de arruamentos em Pomares, na zona 
mais urbana e histórica da localidade, que vai permitir melhorar a mobilidade pedonal e a acessibilidade a serviços 
como o Centro de Dia, os CTT ou o Posto Médico. Estamos a trabalhar para que as nossas freguesias tenham 
espaços públicos mais amigos das pessoas; e é certo que desta intervenção vai resultar uma zona histórica mais 
amiga dos pomarenses.  

Também no que se refere a obras municipais, damos conta da pretensão da autarquia em construir uma 
nova rotunda na Estrada Nacional 342-4, substituindo o cruzamento que faz a ligação entre o polo este e o polo 
oeste da Zona Industrial da Relvinha. Contratualizámos já a elaboração do projeto de execução e esperamos 
concretizar tão breve quanto possível esta solução, capaz de resolver os constrangimentos existentes numa zona 
propícia a velocidades excessivas. Destacamos, ainda, com particular agrado as obras de remodelação de que 
está a ser alvo o Palácio da Justiça de Arganil e que vão contribuir para a valorização urbanística da vila.

A renovação do diploma «Compromisso Pagamento Pontual» é outros dos destaques com o qual nos 
congratulamos nesta primeira edição do boletim de 2022. Fomos o primeiro dos 308 municípios do país a aderir 
a este movimento, e é com particular satisfação que, passados oito anos, continuamos a ser um exemplo em 
matéria de pagamento a fornecedores.

Já na área do ambiente, olhamos para aquilo que foi o crescimento extraordinário registado pelo sistema 
de recolha seletiva de resíduos desde a sua implementação, em 2017. Desde então, o número de aderentes 
aumentou quase cem por cento, o que demonstra que os arganilenses estão cada vez mais sensibilizados para a 
importância da reciclagem e envolvidos na defesa do ambiente. Prova disso é, também, o interesse demonstrado 
pelos nossos munícipes no projeto «Compostar é Reciclar». Foram recentemente entregues compostores a mais 
de 50 famílias do concelho e desenvolvidas ações de formação e de monitorização do composto junto de famílias 
aderentes, escolas e IPSS. 

No âmbito do projeto «Arganil Solidária», colamos em evidência os dados que comprovam o fundamento, a 
amplitude e o êxito dos programas de apoio social que foram desenvolvidos ao longo do último ano, concorrendo 
para minimizar situações de fragilidade social no concelho. 

Na cultura, revisitamos os trabalhos expostos no Núcleo Museológico de Etnografia, no Átrio de Exposições 
Guilherme Filipe e no Átrio da Biblioteca Municipal, ao mesmo tempo que abrimos o leque de novos eventos que 
Arganil vai acolher nas próximas semanas.

EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Ruas centrais de Pomares vão ser reabilitadas
Em Pomares, vai ter início durante o mês de março 

a intervenção de reabilitação das ruas em calçada que 
compõem a avenida central. Envolvendo um investimento 
camarário superior a 150 mil euros, e com um prazo de 
execução de 120 dias, a obra foi formalmente consignada 
no dia 9 de fevereiro, em sessão decorrida no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho e presidida pelo presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa.

Os trabalhos previstos estendem-se entre o 
cruzamento da EM 513 (“Pontão”) e a ponte sobre a 
Ribeira de Pomares (Praia Fluvial), incidindo sobre a 
Rua Dom António de Bourbon, o Largo da Marquesa de 
Pomares e a Rua Eng.º Horácio Moura.

Os melhoramentos preconizados na intervenção 
vão conferir à zona urbana da sede de freguesia uma 
arquitetura “mais interessante e agradável do ponto 
de vista urbanístico e mais amiga das pessoas”, referiu 
Luís Paulo Costa durante o ato público de consignação. 
“A população e os visitantes, que surgem em grande 
número durante a época balnear, podem esperar uma 
zona urbana com mais conforto, mais adequada à 
mobilidade pedonal, mais iluminada e livre de barreiras 
arquitetónicas”, garantiu o presidente da autarquia.

De forma a minimizar o impacto no dia-a-dia da sede 
de freguesia, evitando constrangimento de maior no 
acesso das pessoas aos vários serviços que se encontram 
localizados ao longo do trajeto, a autarquia decidiu dividir 
a empreitada em duas intervenções distintas. Numa 
primeira fase, será intervencionado o troço localizado 
entre a ribeira de Pomares e o Largo da Marquesa e, de 
seguida, o percurso remanescente. 

Os trabalhos incluem a remodelação do sistema de 
abastecimento de água, a substituição de toda a calçada, 
a criação de uma bolsa de estacionamento entre o Centro 
de Dia e o Largo da Capela da Nossa Senhora do Rosário 
e a construção de um passeio entre a referida Capela e 
a Ponte sobre a Ribeira de Pomares, permitindo que o 
acesso pedonal à Praia Fluvial se faça comodamente e em 
segurança.

A obra vai, ainda, permitir a valorização de um dos 
espaços mais nobres e históricos da sede de freguesia, 
o Largo da Marquesa/adro da Igreja Matriz. “Restringir 
o acesso dos veículos à zona frontal da igreja foi, desde 
logo, uma solução devidamente articulada com a Junta de 
Freguesia, por considerarmos que existe uma utilização 
que em nada dignifica aquela zona de Pomares”, explicou 
Luís Paulo Costa, sublinhando a importância de “fazer 
com que o espaço seja deixado essencialmente para as 
pessoas”.

Presente na sessão de assinatura do auto de 
consignação, Amândio Dinis, presidente da Junta de 
Freguesia de Pomares, congratulou-se com o início de 
uma intervenção muito ansiada e necessária, bem “no 
coração de Pomares, que vai felicitar e melhorar o acesso 
a um conjunto de locais e serviços, tais como a sede da 
Junta de Freguesia, o Correios, o Posto Médico, a Igreja e 
o Centro de Dia”.

Sessão de consignação da obra decorreu na Câmara Municipal 

Luís Paulo Costa, presidente da Câmara, e representante da empresa 
construtora durante a assinatura do auto de consignação
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Rotunda vai substituir cruzamento a Zona  Industrial da Relvinha

Autarquia congratula-se com 

intervenção no Palácio da Justiça de 

Arganil

O Município de Arganil 
contratualizou a elaboração de projeto 
para a construção de uma nova 
rotunda na estrada que atravessa a 
Zona Industrial da Relvinha (EN 342-4), 
no Sarzedo, substituindo o cruzamento 
que liga os polos este e oeste desta 
área de localização empresarial.

Verificando-se alguns 
constrangimentos ao nível da 
circulação rodoviária, entre eles o 
excesso de velocidade, incitado pelo 
facto de o cruzamento se encontrar 
localizado ao cabo de uma reta com 1,5 
km de extensão (Coimbra > Arganil), a 
autarquia decidiu contratar um estudo 
de tráfego. As conclusões do relatório 
demonstram que a substituição 
da interseção por uma rotunda se 
apresenta como a solução mais 
vantajosa e segura.

“Além de corrigir os 
constrangimentos atuais, é nosso 
objetivo impedir que os problemas se 
venham a intensificar no futuro, com o 
número de empresas previsivelmente 
a aumentar após a conclusão da 
ampliação de que está a ser alvo a área 
de localização empresarial”, explica Luís 
Paulo Costa, presidente da Câmara 
Municipal de Arganil.

Esta intervenção surge como 
complemento ao amplo e avultado 
trabalho de requalificação e ampliação 
que o Município de Arganil tem vindo 
a desenvolver nos últimos três anos 
neste espaço de atividade económica, 
localizado “às portas” de Arganil. Em 
marcha está o processo de expansão 

É com agrado que o Município de 
Arganil assinala o início das obras de 
conservação do Palácio da Justiça de 
Arganil, da responsabilidade do Instituto 
de Gestão Financeira e Equipamentos 
da Justiça (IGFEJ). A intervenção em 
curso desde o início do mês tem um 
prazo de execução de 3 meses e prevê 
a remoção e substituição das placas de 
fibrocimento da cobertura do edifício.

Os trabalhos contemplam, ainda, a 
impermeabilização da cobertura, com 
vista à resolução das infiltrações de 
água detetadas, e a aplicação de novo 
revestimento nas fachadas do edifício, 
de acordo com comunicação enviada 
à autarquia pelo IGFEJ, entidade 
responsável por gerir os recursos 
financeiros, patrimoniais e tecnológicos 
do Ministério da Justiça.

As novas soluções previstas ao 
nível da cobertura e da fachada vão 
contribuir para melhorar as condições 
de segurança e comodidade dos 
profissionais do Tribunal Judicial e 

da Conservatória do Registo Civil e 
Predial de Arganil que ali trabalham. 
Localizado na avenida principal, e 
tratando-se de um dos edifícios mais 
marcantes e emblemáticos de Arganil, 
os melhoramentos em curso vão 
contribuir para o reforço do caráter 
institucional do edifício, assim como 
para a valorização da paisagem 
urbanística da vila.

A intervenção no Palácio da Justiça 
de Arganil procede as intervenções 
de reabilitação concretizadas nas 
instalações da Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo Beira Centro (CCAM), em 2019, 
e mais recentemente no edifício dos 
Paços do Concelho, contribuindo para 
enobrecer, modernizar e valorizar a 
avenida principal da sede do concelho. 
Prevista para breve está, ainda, a 
reabilitação da galeria hidráulica que 
acompanha subterraneamente esta 
artéria central e que está em risco de 
colapso.

A concretização deste desígnio vai 

do polo oeste, que vai permitir a 
criação de 23 lotes para acolhimento 
de novas empresas, concretizando um 
investimento global de 4,8 milhões de 
euros.

É pretensão do Município de Arganil 
que a área de localização empresarial 
da Relvinha ofereça as melhores 
condições de atividade às empresas ali 
instaladas e a todas as que venham a 
instalar-se no concelho, aumentando 
a sua competitividade e promovendo 
a criação de mais e melhores 

oportunidades. “A concretização 
deste desígnio passa por trabalhar, 
de uma forma concreta e contínua, 
para solucionar os problemas que 
se apresentam como um entrave ao 
normal funcionamento das empresas 
e, consequentemente, ao progresso 
deste espaço de atividade económica”, 
frisa Luís Paulo Costa.

A implementação da rotunda vai 
permitir melhorar as características de 
circulação rodoviária no local, promover 
maior fluidez do tráfego na rede viária 
envolvente, bem como reforçar os 

níveis de segurança na via. Trata-se de 
uma estrada que, pela proximidade ao 
nó do IC6, se assume como a principal 
via de entrada e saída de Arganil, 
registando um elevado tráfego de 
veículos, não só ligeiros como pesados.

permitir à autarquia, seguidamente, 
avançar para segunda fase da 
empreitada de requalificação do espaço 
urbano público da vila de Arganil, 
intervindo nas artérias sustentadas 
pela galeria hidráulica subterrânea: a 
Avenida José Augusto de Carvalho, a 
Avenida dos Bombeiros Voluntários 

Argus e a Avenida das Forças Armadas. 
As duas intervenções envolvem um 
investimento de aproximadamente 
1 milhão e 500 mil euros, financiado 
no âmbito do Programa REACT-EU 
(Assistência de Recuperação para a 
Coesão e os Territórios da Europa).

Rotunda pretende controlar velocidade e evitar acidentes

Obra de remodelação vai contribuir para valorizar a paisagem urbanística do 
centro da vila
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O Município de Arganil está a instalar guardas metálicas de segurança 
nas estradas do concelho. Os trabalhos em curso envolvem um investimento 
superior a 110 mil euros e têm como objetivo garantir maior proteção rodoviária, 
proporcionando aos cidadãos deslocações mais cómodas e seguras. Este 
investimento permite complementar os cerca de 50 km de guardas de segurança 

instalados em 2019 em todo o território concelhio, no decurso da candidatura 
da Câmara Municipal de Arganil ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, 
cujo investimento concretizado na recuperação da rede viária ascendeu aos 2,5 
milhões de euros.

Freguesia de Piódão

União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra

Freguesia de Celavisa

Freguesia de Benfeita

Colocação de Guardas de Proteção em estradas do Concelho

Freguesia de Arganil 
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A recolha seletiva de resíduos no concelho de Arganil evoluiu exponencialmente 
nos últimos quatro anos. Para esta evolução contribuíram os esforços e melhorias 
implementadas na área da reciclagem e sustentabilidade ambiental, nomeadamente 
o aumento de Ecopontos do Município de Arganil e, muito especialmente, o 
aumento de Ecopontos ERSUC para quase o dobro daqueles que existiam em 2017. 
Numa óptica de alargamento geográfico, possibilitaram praticamente o dobro das 
toneladas recicladas no concelho em 2020, conquistando uma densidade de 165 
habitantes por ecoponto, muito superior à média dos 36 municípios do sistema 
multimunicipal, que apresentam 180 habitantes por ecoponto.

O Projeto de Recolha Seletiva Porta-a-Porta de Resíduos Urbanos Valorizáveis 
– PPRUVA, que de forma facilitada e otimizada pôs as famílias e estabelecimentos 
comerciais da vila de Arganil a reciclar ativamente, contribuiu também de forma 
muito positiva não só para o aumento de resíduos recolhidos, como também para 
a mudança comportamental relativamente ao ambiente. 

De acordo com os dados recolhidos, foram em 2020 recolhidas mais 61.9 
toneladas de vidro do quem em 2017, mais 48,8 toneladas de embalagens e, 
numa subida, bastante acentuada, mais 177 toneladas de papel e cartão. No total 
dos três fluxos, a recolha seletiva no concelho cresceu na ordem dos 96% entre 
2017 e 2020, dados muito positivos e relevantes, que põem Arganil no caminho 
certo do futuro do planeta!

União das Freguesias de Côja e Barril de Alva

Evolução da Recolha Seletiva no Concelho de Arganil (2017-2020)
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São mais 52 as famílias do concelho, num total de 220, que, através do projeto “Compostar 
é Reciclar” vão passar a produzir composto e contribuir para a redução dos resíduos que 
iriam para o lixo comum e que posteriormente depositados em aterro. 

Acompanhadas de uma pequena formação e elucidação do funcionamento, as sessões 
de entrega dos compostores, decorreram no dia 25 de janeiro em Arganil e 26 de janeiro em 
Côja, na presença do Vereador do Ambiente, Luís Almeida.

A par dos compostores foi ainda entregue um kit constituído por um balde pequeno para 
colocar resíduos da cozinha, um arejador para facilitar o processo de compostagem e um 
guia para consultar sempre que necessário.

Se ainda não aderiu a este projeto, saiba que ainda o pode fazer. Consulte toda a 
informação no link abaixo e inscreva-se:

https://www.cm-arganil.pt/.../estrategia-de-biorresiduos/

O Município de Arganil e a EcoGestus, 
responsável pela monitorização no âmbito 
do “Compostar é Reciclar”, visitaram 
algumas famílias que aderiram ao projeto 
para acompanhamento do processo de 
compostagem. Estas visitas, agendadas 
e realizadas mediante aceitação dos 
aderentes, servem essencialmente para dar 
apoio e esclarecer algumas dúvidas, assim 
como monitorizar o processo biológico de 
reciclagem da matéria orgânica e que forma 
o composto.

A par das já muitas famílias arganilenses 
que abriram as portas de suas casas à 
compostagem doméstica, também as escolas 
e algumas IPSS abraçaram esta prática.

O Município de Arganil e a EcoGestus, que 
se encontra a colaborar na formação e 
monitorização dos compostores, visitaram 
a Escola do 1º CEB e a Escola do 2º CEB 
Prof. Mendes Ferrão em Côja, a Escola do 
1º CEB e 2º CEB de Arganil, a APPACDM – 
Unidade Funcional de Arganil e a Assistência 
Folquense, para acompanhar e analisar a 
evolução do composto de cada uma destas 
instituições.

Foi com grande entusiamo que se constatou 
o envolvimento de todos na produção do 
composto que poderá servir entretanto para 
a manutenção dos jardins ou hortas, através 
do fertilizante produzido pela prática, sendo 
já e por si só um importante contributo 
para a diminuição da deposição de resíduos 
indiferenciados produzidos no concelho.

Entrega de Compostores

Compostar é Reciclar: monitozização do composto doméstico, das Escolas e 

IPSS

Sessões de entrega de compostores decorreram, desta feita, em Arganil e Côja 

Sessão de esclarecimento na  EB 1 de Arganil 
A APPACDM de Arganil recebe  esclarecimento sobre o 
processo de  compostagem

Famílias e instituições aderentes esclarecem dúvidas sobre o processo de reciclagem do composto
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Para minimizar as situações de fragilidade social, o 
município desenvolve um conjunto de programas de 
apoio social, que, através de um trabalho articulado 
e integrado de diferentes parceiros, visa promover a 

melhoria da sua qualidade de vida da população mais 
vulnerável do concelho.

Deste conjunto de programas, apresentamos mais 
detalhadamente o trabalho desenvolvido no âmbito 

da Loja Social, Alimentar + em Arganil e Programa 
ABEM.

Através de um acordo formalizado em 
Protocolo com a Associação Dignitude a 1 
de fevereiro de 2018, o Município de Arganil 
comparticipa os medicamentos aos beneficiários 
do “Programa ABEM, garantindo o acesso a 
medicamentos prescritos por receita médica a 
cidadãos residentes no concelho de Arganil, que 
se encontrem em situação de vulnerabilidade.

A ser desenvolvido desde 2014, o projeto 
Alimentar + em Arganil apresenta duas valências. A 
primeira relacionada com o reaproveitamento das 
refeições não consumidas desenvolvida na cantina 
dos Centros Escolares de Arganil, São Martinho 
da Cortiça e Côja [suspensa devido à Pandemia 
COVID 19]. E a segunda, relacionada com a 
doação de produtos alimentares frescos através 
de uma superfície comercial. Estes produtos são 
sobretudo iogurtes, mas são também doados por 
esta via, leite, fruta batida, queijo fresco, entre 
outros, conseguindo-se desta forma que sejam 
consumidos antes do final da validade.

O desperdício alimentar apresenta um conjunto 
de consequências que afetam as nossas vidas com 
impacto ao nível ético, económico, social, sanitário 
e ambiental, apresentando-se como uma resposta 
inovadora que responde simultaneamente à 
necessidade de diminuir o desperdício alimentar 
e responde a situações de carência alimentar.

A LOJA SOCIAL é uma resposta social 
solidária, de intervenção e emergência na 
área social, surgindo no concelho como uma 
estrutura de atendimento e acompanhamento 
de proximidade, com o objetivo de suprir as 
necessidades imediatas de famílias carenciadas, 
através da recolha de bens usados ou novos, 
doados por particulares ou empresas.

A equipa de voluntários é essencial para o 
funcionamento deste projeto, contribuindo com 
o seu tempo e também com o seu conhecimento, 
técnico e profissional.

Arganil Solidária Coesão Social
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Com inicio em julho de 2021, o Projeto “Arco-Íris 
– Vem dar cor à tua Vida” financiado no âmbito do 
Programa “Bairros Saudáveis, tem vindo a realizar 

uma ação concertada em diferentes domínios, 
capaz de valorizar o Bairro S. Vicente Paulo e os 
seus residentes, contribuindo para a sua abertura 

à comunidade e para a integração social dos seus 
moradores.

Com o objetivo principal de identificar, registar e 
monitorizar a população idosa, e/ou com incapacidade 
que vive mais isolada, têm sido realizadas vistas 
domiciliárias no formato porta-a-porta desde junho de 
2020. Com a situação pandémica, estas visitas ganharam 
ainda mais importância, uma vez que a grande maioria 
acabou por ver agravada a sua condição de isolamento e 
consequente solidão.

Bairros Saudáveis

Visita a idosos em isolamento

Coesão Social
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Arganil reúne jovens em 
Fórum Participativo

A Estrutura de Atendimento a Vítimas de Violência Doméstica da Beira Serra 
(EAVVD) é uma resposta articulada e ativa no apoio e acompanhamento de 
Vítimas de Violência Doméstica, nos concelhos de Arganil, Góis, Tábua e Oliveira 
da Hospital.

O Gabinete Intermunicipal de Apoio à Vítima na Beira Serra (GIAV da Beira 
Serra) é descentralizado e é composto por uma equipa multidisciplinar com 
formação em Psicologia e Serviço Social e especialização em Técnico de Apoio 
à Vítima (TAV), Igualdade de Género, Violência Doméstica e Violência de Género.

No Concelho de Arganil, este Atendimento ocorre no Centro de Atividades 
Juvenis (CAJ), todas as quintas - feiras, no período das 14h30 às 17h00.

Para agendamento poderá contactar: 911708135 / 235772538

O serviço de atendimento do Balcão Único do Prédio 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.

A Câmara Municipal abriu portas, no passado sábado, 12 de fevereiro, a 
jovens indicados pelas associações/entidades que integram o Conselho Municipal 
da Juventude, que arregaçaram mangas à discussão de políticas públicas da 
juventude para o território. 

Com o objetivo principal de impulsionar a participação desta faixa etária na 
construção de um Município onde querem viver agora e no futuro, o Conselho 
Municipal da Juventude de Arganil dinamizou o primeiro Fórum Municipal da 
Juventude, no qual foi possível identificar necessidades relacionadas com as áreas 
da educação, cultura e emprego e, por conseguinte, propostas de ações para 
colmatá-las. 

Com a realização deste encontro, o Município de Arganil pretende reafirmar a 
importância dos jovens para o desenvolvimento local, incentivando-os a participar 
ativamente na democracia e integrando os seus contributos nas políticas a 
implementar no concelho.

Jovens do concelho reuniram-se para debater ideias e repensar o território
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“Mastros”: tradição distinta e autêntica em mostra no 
Núcleo Museológico de Etnografia

Apresentação do 
livro “Utopia 
Mirandum: 
Romance idiota” de 
Rui Cruz

Dia Mundial da Poesia
Ler, escrever 
e 
oferecer 
poesia!

O concelho de Arganil encerra peculiares 
tradições nas suas freguesias e localidades. Uma 
delas e que recentemente parece ter sido reavivada 
é o “Mastro”.

Os Mastros, mais propriamente típicos da aldeia 
de Salgueiro (Mastros Enfeitados) e de Relvas 
(Mastros de Proteção), há muitos anos que afastam 
“as malinas e o mau-olhado” da povoação destas 

localidades, tradição esta, que veio recentemente 
ganhar força com a pandemia, para afastar a 
COVID-19.

Homenageando esta tão singular e distinta 
tradição, o Município de Arganil através do Núcleo 
Museológico de Etnografia, tem patente na sua sala 
multimédia uma mostra deste ancestral costume, 
até ao dia 20 de fevereiro.

No dia 21 de Janeiro, o auditório da Biblioteca Municipal de Arganil encheu-
se de pessoas para assistir à apresentação do segundo livro do arganilense 
Rui Cruz. Presentes estiveram familiares e amigos do escritor, bem como a 
Vice-presidente do Município de Arganil, Paula Dinis, o escritor Luís Novais e a 
atriz peruana Yvone Ydrogo.

Assinala-se, no dia 21 de março, o 
Dia Mundial da Poesia. A poesia é tida 
como uma das formas de expressão 
linguística e cultural mais rica, e 
um instrumento para o diálogo e a 
aproximação entre culturas. 

Como não poderia deixar de ser, a 
data é também destacada e celebrada 
nas Bibliotecas do Concelho de 
Arganil. 

Este ano, para além de uma 
mostra de livros de poesia de diversos 
autores portugueses, promovermos 
duas atividades que têm como 
objetivo aproximar a comunidade aos 
poetas e à poesia.

Dando continuidade à iniciativa 
“Escreva um poema… a nossa terra 
é o tema”, cuja primeira edição 
decorreu em 2021, lançamos agora a 
segunda edição desafia a criatividade 
da comunidade convidando à criação 
de um poema em que a nossa terra 
é o tema. 

Serão aceites participações até 
ao dia 15 de março, as quais serão 
publicadas no Facebook oficial das 
Bibliotecas Públicas do Concelho de 
Arganil, para votação do público entre 
o dia 16 e 20 de março. Os 5 poemas 
mais votados nas redes sociais 
passam à fase final e serão avaliadas 
por um júri.

Inauguraram a exposição Paula Dinis e Elisabete Oliveira, vice-presidente e vereadora do Município de 
Arganil

Ao centro, Paula Dinis, vice-presidente da autarquia, presidiu à apresentação 
do livro do escritor arganilense

Para além deste concurso, no dia 21 de 
março, através da iniciativa “Ler e oferecer 
poesia”, será oferecido a todos os leitores 
que visitarem as Bibliotecas Públicas de 
Arganil nesse dia um exemplar do livro 
“UniVersos do sonho” da autoria de Silvino 
Lopes (pai), simultaneamente convidando à 
leitura e gravação áudio de um dos poemas 
constantes no mesmo.

Não deixe de celebrar esta data e 
associe-se às nossas iniciativas!
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Oposição - Bancada do Partido Socialista na Câmara 
Municipal de Arganil

Imagem do séc XVI da 
Capela do Mucelão vai ser 
restaurada

Saudamos todas e todos os Arganilenses, 
começando por formular os nossos mais sinceros 
desejos de um Feliz Ano de 2022, juntando a 
estes votos, o nosso compromisso e a nossa 
responsabilidade, na qualidade de Vereadores do 
Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil, em 
contribuir crítica e construtivamente, para que este 
novo ano, seja um ano próspero para os Arganilenses 
e para o Concelho de Arganil.

Lembramos por isso, que o ano de 2022 é, já por 
si, titular de uma celebração histórica para concelho, 
pelas comemorações dos 500 anos do Santuário do 
Mont’Alto, uma das maiores referências patrimoniais 
do Concelho de Arganil. Para além do valor espiritual 
e etnográfico, o simbolismo deste Santuário é deveras 
importante na história e na própria identidade 
de Arganil, pois trata-se de um marco vivo da sua 
existência ao longo de 5 séculos.

Razão mais que óbvia para os Vereadores do 
Partido Socialista proporem, na primeira reunião 
de Câmara deste ano, que o Município de Arganil 
se associe, de forma particular e visível, a esta 
efeméride, reconhecendo a importância deste 
Santuário na ação pastoral, litúrgica e espiritual e o 

seu valor patrimonial e arquitetónico. E é sobretudo 
na vertente do património religioso edificado no 
concelho, que incide a proposta, tendo sido lançado 
o repto ao Executivo Municipal para a criação de 
um “Roteiro Turístico e Religioso” que objetive dar a 
conhecer outras perspetivas e visões do Santuário 
do Mont’Alto, bem como fomentar as potencialidades 
turísticas do concelho, considerando que este espaço 
de fé e culto poderá funcionar como um excelente 
meio de captação de visitantes e de divulgação do 
concelho e deste território.

Queremos, também, aqui registar uma palavra de 
reconhecimento ao Associativismo, à Cidadania Ativa 
e à Juventude que protagonizam a melhor Geração 
de Talentos presente nas Coletividades de Arganil. 
Apesar das contingências trazidas pela pandemia 
que caracterizaram mais um ano, a educação artística 
e cultural tem-se revigorado na disponibilidade, 
no esforço, na capacidade e na presteza que tem 
caracterizado as instituições recreativas e culturais 
de Arganil, presenteando o público com espetáculos 
inéditos e de grande qualidade artística ao nível 
da música, da dança e do folclore. A somar a este 
contentamento, não queremos deixar de manifestar 
a nossa satisfação em ver representada Arganil no 

movimento associativo e juvenil ao nível federativo, 
distrital e nacional, com a eleição de uma jovem 
mulher arganilense na presidência da Federação 
das Associações Juvenis do Distrito de Coimbra, 
desejando-lhe os maiores sucessos na promoção do 
associativismo em Arganil e no Distrito. 

E foi neste propósito que aproveitámos para 
propor ao Executivo Camarário a criação de uma 
“Agenda Municipal Digital”, com uma aplicação (App) 
para os munícipes. Não sendo, de todo, um projeto 
inovador, faz sentido, pela sua funcionalidade e 
alcance na divulgação das várias iniciativas culturais, 
desde o cinema, literatura, exposições, colóquios, 
artes performativas, festivais, música, dança, entre 
outras que o concelho, felizmente, tem, enquadrando-
se ainda naquela que é a aposta na transição digital e 
numa nova forma de interação com o município. 

 
Não é tudo, mas já são bons indicativos 

para acreditar que 2022 será um ano de fé, de 
reconhecimento, de esperança e, sobretudo, de mais 
saúde.

                                                                                                                            
Os Vereadores do PS

A exposição “Dreamtopia” vai estar patente ao público na Biblioteca Alberto 
Martins de Carvalho, no período de 14 de fevereiro a 11 de março de 2022, de 
segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h30.

Trata-se de uma exposição de pintura da autoria de Ruth Silva, pintora de belas 
artes e professora de artes performativas no Agrupamento de Escolas de Arganil.

Ruth Silva desde criança que adora pintar e no seu reportório constam 
exposições em Fortaleza (Brasil), Toronto (Canadá), Breshia (Itália), Barcelona 
(Espanha) e diversas em Portugal, nomeadamente em Coimbra, Vinhais, Vila Real, 
Crato, Algarve, Lisboa, Oliveira do Hospital, Gimonde e várias em Arganil.

Participou durante dois anos consecutivos no Art Battle na Figueira da Foz.
Em 2019 teve um convite especial e pessoal para expor no museu do Louvre 

em Paris e em 2020 foi convidada para expor em Londres na ArtGallery.

A inauguração da exposição terá lugar no dia 14 de fevereiro às 18:00h, 
cumprindo as normas da DGS na prevenção da transmissão da COVID19.

A escultura da Virgem com o Menino, imagem que pertence à Capela de Nossa 
Senhora da Encarnação de Mucelão, na freguesia de São Martinho da Cortiça e 
datada do século XVI, vai ser alvo de restauro. 

Esta intervenção surge no desenvolvimento do Roteiro Turístico “Santos da 
Casa”, elaborado numa parceria com a Rede de Castelos e Muralhas do Mondego, 
para o qual a imagem da Virgem com o Menino da capela do Mucelão foi 
selecionada, em representação do património religioso do concelho.

Realizada ao abrigo de um protocolo com a Direção Regional da Cultura do 
Centro pelo Laboratório de Conservação e Restauro instalado no Mosteiro de 
Santa Clara-a-Velha, esta intervenção é mais um passo tomado no caminho da 
valorização do património religioso concelhio.

Restauro da imagem contribui para a valorização do património religioso do 
concelho 
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Exposição “João Alves das 
Neves” 

Exposição 
“Poemas de amor”

Completaram-se, no dia 12 de janeiro, 10 anos sobre a morte de João Alves 
das Neves.

Como forma de assinalar a efeméride esteve patente, entre o dia 17 de janeiro 
e o dia 10 de fevereiro, no átrio da Biblioteca Municipal de Arganil a exposição 
“João Alves das Neves: um pessoano amante da cultura portuguesa”. 

O Dia dos Namorados, ou Dia de São Valentim, celebra-se a 14 de Fevereiro. 
Este dia é conhecido por ser o dia mais romântico do ano, celebra-se o amor, a 
paixão entre amantes e a partilha de sentimentos e emoções. 

Para assinalar este dia está patente, entre o dia 10 e 28 de fevereiro, uma 
mostra de poemas de amor de autores de língua portuguesa.

Com início no dia 27 de fevereiro, o Percurso Pedestre do Açor - PR3 AGN 
inaugurou o périplo das caminhadas que se realizam até setembro e que têm 
lugar no último domingo de cada mês.

Destacado pela envolvente natural, num trajeto circular de 8,7 Km, o percurso 
levou os caminheiros a contactar diretamente com

uma grande diversidade de fauna e flora no qual se destacam, enquanto 
pontos de interesse: Penedos Altos, Aldeia Histórica de Piódão e, naturalmente, o 
ar puro e a serrania

Pese embora a gratuitidade da inscrição esta é obrigatória atendendo ao 
número de lugares disponíveis, podendo fazê-la através do formulário disponível 
em www.cm-arganil.pt. Para qualquer esclarecimento pode ainda contactar os 
serviços de turismo através do endereço eletrónico: turismo.arganil@cm-arganil.
pt ou do número de telefone: 235 200 137.




