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40.º aniversário da Paisagem 
Protegida da Serra do Açor

 “Uma escola para 
todos nós”

Por entre o ar puro da Mata 
da Margaraça, cantaram-se a 
plenos pulmões os parabéns à 
Paisagem Protegida da Serra 
do Açor, no dia 3 de março.

A celebrar o 40.º aniversário 
daquela que é a quinta serra 
mais alta de Portugal e uma 
excecional e rara relíquia de 
vegetação natural do Centro 
do país estiveram o presidente 
da Câmara Municipal de 
Arganil, Luís Paulo Costa, e 
os vereadores Luís Almeida, 
Elisabete Oliveira e Filipe Frias.

“É um grande privilégio poder 
associar-me às comemorações 
do 40.º aniversário da 
Paisagem Protegida da Serra 
do Açor”, começou por dizer 
Luís Paulo Costa, relembrando 
e homenageando “todos 
aqueles que trabalharam de 
forma empenhada para salvar 
e preservar este nosso tesouro, 
o que tornou possível, em 1982, 
a atribuição da classificação 
que hoje assinalamos”.

Ao ambiente de festa juntou-
se o saber, a aventura e até 
a música. Depois de a manhã 
ter sido dedicada à reunião 
da Comissão de Cogestão da 
Paisagem Protegida da Serra 
do Açor, a tarde começou com 
a atuação do Polo de Música 
de Arganil do Conservatório de 
Coimbra e prosseguiu a cargo 

Em dia de celebrar a 
Paisagem Protegida da 
Serra do Açor, Luís Paulo 
Costa relembrou que os 
ensinamentos que se retira 
da Paisagem Protegida 
da Serra do Açor podem 
mesmo tornar-se nas 
melhores dádivas para o 
território. “A PPSA é uma 
escola para todos nós: 
do ponto de vista da 
ciência, pelos trabalhos 
académicos que a partir 
dela foram produzidos, 
mas também pela 
extraordinária capacidade 
de autorregeneração que 
demonstrou ter durante o 
incêndio de 2017”.

dos jovens que integram o 
Clube de Ciência Viva, do 
Agrupamento de Escolas de 
Arganil.

Apresentados os trabalhos 
dos alunos, foi o momento 
do professor, botânico e 
biólogo Jorge Paiva fazer da 
Mata da Margaraça uma 
sala de aula a céu aberto. O 

investigador da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da 
Universidade de Coimbra, 
profundo conhecedor da 
PPSA, conduziu os convidados 
pelos fascinantes meandros 
da fauna e da flora de um 
dos patrimónios naturais mais 
valiosos da floresta autóctone 
portuguesa.
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Cara(o) Munícipe,

O mês de março ficou marcado por vários momentos de celebração e pelo início e retomar 
de um conjunto de intervenções que assumem particular relevância na promoção da 
qualidade de vida dos nossos munícipes. O empenho com que continuamos a trabalhar 
para servir direta e eficazmente as pessoas reflete-se na atividade municipal que revistamos 
ao longo desta edição do boletim municipal e que se estende por diversas áreas.

Por ocasião do Dia Internacional das Florestas e do Dia Mundial da Árvore, demos a 
conhecer no terreno o projeto Floresta da Serra do Açor, através de uma sessão 
muito participada, que teve como objetivo demonstrar a importância do trabalho 
de acompanhamento que é realizado na pós-rearborização. Depois de reflorestar, é 
preciso cuidar; e foi esse trabalho simbólico mas absolutamente determinante que todos 
nós ajudámos a concretizar no dia 21 de março. Foi muito gratificante assistir à forma 
empenhada e interessado como a Floresta da Serra do Açor foi “acarinhada” no dia de 
celebrarmos este projeto pioneiro e transformador que está a fortalecer a paisagem do 
concelho de Arganil. Ainda no âmbito da floresta, destaque para as ações de trabalho 
desenvolvidas no âmbito do projeto «Condomínio de Aldeia» e para a Paisagem Protegida 
da Serra do Açor, que contou com uma celebração especial no dia em que completou 
40 anos. 

A presença de Arganil na Bolsa de Turismo de Lisboa é outros dos grandes destaque desta 
publicação. Regressámos à maior montra de turismo do país dois anos depois para nos 
reafirmarmos como um destino de excelência; um destino com alma e com inúmeros 
atributos para oferecer a quem nos visita, em todas as alturas do ano.

O mês de março foi particularmente preenchido no que diz respeito a eventos e 
iniciativas na área da cultura. Acolhemos em Arganil o seminário internacional Cultura 
e Participação, durante o qual apresentámos publicamente a Carta Cultural de Arganil, 
contando com a colaboração e o envolvimento dos agentes culturais do concelho. 
Celebrámos, através da Biblioteca Municipal, o Dia Mundial do livro e o Dia Mundial do 
Teatro e promovemos a 16.ª final do concurso de leitura. 

Relativamente a obras municipais, preparamo-nos para retomar a intervenção no 
espaço público de Arganil, dando continuidade ao trabalho de valorização do ambiente 
e da paisagem urbana no centro da vila. Esta segunda fase da obra compromete-
se a melhorar a mobilidade urbana e pedonal em quatro zonas distintas da sede do 
concelho. Em simultâneo, demos início a uma empreitada de grande expressão em todo 
o concelho, que envolve um investimento de 620 mil euros e que abrange a reabilitação 
de 26 estradas e arruamentos em nove freguesias. O caminho do progresso continua a 
ser traçado sem desvios no nosso concelho; e é por manter esse compromisso com os 
arganilenses que trabalhamos diariamente.

EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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FLORESTA

Arganil celebrou o Dia da Árvore nas encostas 
onde cresce a Floresta da Serra do Açor

Foi no terreno onde o projeto Floresta da 
Serra do Açor ganha raízes desde 2020 que 
se celebrou, em Arganil, o Dia Internacional 
das Florestas e o Dia Mundial da Árvore, a 
21 de março.

Ao executivo da Câmara Municipal de 
Arganil, à Jerónimo Martins e à Escola 
Superior Agrária de Coimbra, percursores 
do projeto e anfitriões das celebrações, 
juntaram-se mais de 80 voluntários, técnicos 
e alunos, numa visita de campo que fugiu 
à tradicional plantação e colocou em 
destaque o importante e tão necessário 
trabalho de manutenção das espécies.

De luvas nas mãos e devidamente munidos 
de enxadas, tesouras e outras ferramentas 
de trabalho, os voluntários cuidaram de 
algumas das 500 mil árvores já plantadas 
no âmbito do projeto, realizando podas de 

formação, limpeza das caldeiras ao redor 
das espécies e controle de vegetação 
invasora.

Reconhecendo a importância da 
arborização, o presidente da Câmara 
Municipal de Arganil considera que de 
nada vale se não for combinada com um 
planeado e sustentado trabalho de gestão 
florestal. “Uma árvore e uma floresta 
precisam de mais, de muito mais, que um 
ato inicial de abrir uma cova e lá colocar 
uma planta; é preciso um conjunto de 
trabalhos a longo prazo para se garantir 
que a floresta tenha hipótese de sucesso”, 
frisou Luís Paulo Costa.

O Projeto Floresta da Serra do Açor 
abrange uma área de 2.500 hectares 
e prevê a plantação de 1,841 milhões 
de árvores de espécie maioritariamente 

autóctone, entre 2020 e 2025. Mas o projeto 
vai muito para além deste momento inicial 
e considera o acompanhamento das 
intervenções durante 40 anos, contando 
com um investimento de 5 milhões de 
euros, financiado pelo grupo Jerónimo 
Martins.

Com este projeto, “estamos a construir 
um futuro muito para além de nós; um 
futuro em que o nosso território estará 
mais forte, resistente e preparado para as 
adversidades”, exaltou Luís Paulo Costa 
durante a sessão de boas-vindas.

José Gaspar, docente da Escola Superior 
Agrária de Coimbra, entidade responsável 
pela validação técnica e científica do 
projeto, confessou ter feito muita questão 
de evitar as ações de plantação e revelou 
a sua preferência pelas ações de gestão 

Mais de 80 voluntários, técnicos e alunos participaram na ação

Participação dos alunos do curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural e do curso Técnico de Desporto
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e manutenção de povoamentos. “São 
pequenas intervenções nas áreas que já 
foram objeto de plantação e, portanto, 
é fazer aquilo que é necessário para 
proporcionar as melhores condições, para 
que aquelas plantas se mantenham viáveis 
naquele território”.

Enaltecendo o caráter nobre da iniciativa, 
António Serrano, diretor executivo da 
Jerónimo Martins Agro-Alimentar, espera 
que o projeto, que “junta público e 
privado” e que é agregador de vontades, 
“seja replicado por outras entidades, por 

outros concelhos, por outras empresas”.

No terreno baldio localizado em Vinhó, os 
trabalhos foram realizados em povoamento 
misto, com carvalhos e pinheiro-bravo. 
Cerca de 85% dos terrenos que vão ser 
intervencionados pelo projeto serão de 
povoamento misto, com a convivência no 
terreno de pinheiro-bravo com espécies 
autóctones, como o carvalho negral, 
o castanheiro ou o sobreiro, numa fase 
inicial, preparando a sua conversão em 
povoamentos puros das espécies folhosas. 
Os remanescentes 15% de povoamentos 

puros serão de castanheiro, medronheiro, 
carvalho-negral,carvalho-alvar inho, 
pseudotsuga e bétula.

No rescaldo de um dia festivo, mas   sobretudo 
produtivo e de grande aprendizagem, o 
Município de Arganil agradece a todos os 
que se juntaram ao projeto Floresta da Serra 
do Açor para celebrar o Dia Internacional 
das Florestas e o Dia Mundial da Árvore: 
parceiros, voluntários, técnicos, docentes 
e alunos dos cursos Técnico de Turismo 
Ambiental e Rural e Técnico de Desporto, 
do Agrupamento de Escolas de Arganil.

Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa José Gaspar, docente da Escola Superior Agrária de Coimbra

Executivo camarário e presidente da Assembleia Municipal de Arganil, António Cardoso

Beatriz Fidalgo, docente da Escola Superior Agrária de Coimbra Diretor executivo da Jerónimo Martins Agro-Alimentar, António Serrano
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TURISMO

Arganil afirma-se como destino de excelência na 
BTL

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 
reconhecida no setor como o evento 
mais importante na área do Turismo em 
Portugal, teve lugar entre os dias 16 e 20 
de Março de 2022, na Feira Internacional 
de Lisboa (FIL), após um interregno de dois 
anos forçado pela pandemia. 

O Município de Arganil fez-se representar 
neste certame agregado ao stand da 
Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra (CIMRC), assim como os outros 
18 municípios desta comunidade. “A 
região de Coimbra #querconhecerte na 
BTL 2022” foi o lema da participação da 
CIMRC, com destaque para as temáticas 

Região Europeia de Gastronomia 2021/22 
e os Caminhos da Região de Coimbra. 

Com vários espaços de visitação, um 
auditório, um balcão por autarquia e, um 
espaço de degustação e showcookings, 
ficou situado no Pavilhão 2 e contou 
diariamente com várias apresentações e 
atrações proporcionadas pelos municípios.
Com o objetivo de se reafirmar enquanto 
destino turístico de excelência, Arganil 
apresentou-se no Auditório do espaço, 
no dia 18 de março, com um novo vídeo 
promocional do concelho. Apresentado 
por Paula Dinis, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal e, sob o mote: 

“VisitArganil - Esperamos por si!”, dá a 
conhecer sobretudo a paisagem natural e 
as melhores experiências de visita quando 
o tempo é mais frio. Para breve esperam-
se outros conteúdos mais voltados para 
outras atrações turísticas e atividades em 
épocas do ano mais quentes, numa clara 
e versátil oferta que é para o ano inteiro.
Para além das imagens soberbas 
apresentadas e dos mais que muitos 
motivos para o visitar, houve ainda 
espaço para dar a conhecer, e a provar, 
as iguarias do Clube de Produtores do 
Concelho de Arganil, através de uma 
breve demonstração por duas produtoras 
locais, seguida de degustação.

Presidente da República de visita ao stand da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

Luís Paulo Costa recebe o Presidente da República na visita ao stand

«Depois de dois anos de afastamento 
devido à pandemia, estamos muito 
satisfeito por voltar a aproximar 
Arganil das pessoas, nesta grande 
montra do turismo português. E 
nesta privilegiada missão de nos 
mostrarmos ao país e ao mundo, 
saímos todos a ganhar. Arganil, por 
ter a possibilidade de ser afirmar 
ainda mais como um destino de 
eleição; um destino incontornável 
nesta região de tantos atributos e 
encantos. Mas ganham, modéstia 
à parte, todos quantos ficam a 
conhecer um pouco mais do nosso 
concelho. E Arganil é um concelho 
para todos os gostos, para todas as 
idades. Um concelho de todas as 
estações e de todos os meses do 
ano.»

Luís Paulo Costa, Presidente da 
Câmara Municipal
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À parte desta apresentação, Arganil esteve 
representado todos os dias no seu balcão, 
promovendo tudo aquilo que o concelho 
tem de melhor: os percursos pedestres, 
a gastronomia, o artesanato autêntico, 
as tradições, os percursos pedestres, o 

património natural e edificado, as praias 
fluviais e os desportos de natureza, as suas 
aldeias típicas e de xisto, a paisagem, no 
fundo, tudo aquilo que faz de Arganil um 
destino único e um dos mais cobiçados 
do interior centro do país. Para incentivar 

a visita ao concelho e quase como que 
um brinde de boas-vindas, o Município de 
Arganil sorteou diariamente vouchers para 
utilização no alojamento e restauração do 
concelho, num total de 100 vales desconto.

Stand do Município de Arganil

A Vice-Presidente, Paula Dinis, realizou a apresentação do Concelho

Representação de Arganil na BTL 2022

Apresentação do Clube de Produtores do Concelho de Arganil

CLDS4G com representantes do Clube de Produtores de Arganil
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O Município de Arganil deu início à 
segunda fase da requalificação do espaço 
público da vila de Arganil. A intervenção 
representa um investimento da autarquia 
na ordem dos 460 mil euros e tem um prazo 
de execução de cerca de 4 meses (120 
dias).

Havendo a necessidade de condicionar 
ou cortar o trânsito automóvel no 
decurso da empreitada, a intervenção 
vai desenvolver-se em 4 fases, de forma 
minimizar os transtornos para a população. 
Os trabalhos vão começar pela Rua 
Congregação das Filhas de São José (1), 
seguindo-se a Avenida Irmãos Duarte (2) e 
a Rua do Mercado de Arganil (3). 

De uma forma geral, o conjunto de soluções 
previsto destina-se a melhorar as condições 
de acessibilidades e mobilidade automóvel 
e pedonal, e inclui a pavimentação das 
vias, bem como a substituição da rede de 
distribuição de água, a reabilitação de 
rede de águas pluviais e recuperação ou 
construção de passeios. 

Na Rua Congregação das Filhas de São 
José, em concreto, estão previstas as 
transformações mais significativas da 
obra. 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 e o recinto 
da Feira Semanal.

Depois da zona alta da vila, a intervenção 

vai prosseguir para a Rua Dr. Armando 
Vasconcelos de Carvalho (4), onde está 
prevista a reabilitação do estacionamento 
existente e a criação de 24 novos lugares.  
Abrangida pelo projeto está, ainda, a 
consolidação da margem direita da 
linha de água da Ribeira de Folques e a 
reabilitação da Ponte da Barreira, que, 
previsivelmente, serão concretizadas 
em simultâneo com outra das fases da 
intervenção. Pretende-se, por um lado, 
tornar a ponte mais agradável do ponto 
de vista paisagístico e, por outro, resolver 
os problemas estruturais identificados. 

Esta solução vai permitir avançar com a 
ampliação do passadiço e levar o trânsito 
pedonal até ao Parque Verde Urbano do 
Sub-Paço.

Luís Paulo Costa, presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, está confiante na 
qualidade das alterações a aplicar e 
acredita que vão ter um impacto muito 
significativo na vida dos arganilenses e de 
todos os que vierem a usufruir do renovado 
espaço público de Arganil. 

OBRAS

Segunda fase da requalificação do espaço 
público de Arganil 

Intervenção de reabilitação das margens do rio 
Foi celebrado no dia 9 de 
março o auto de consignação 
de uma intervenção de mais 
de 400 mil euros para reabilitar 
os ecossistemas ribeirinhos 
do rio Ceira. No concelho 
de Arganil, o projeto prevê 
a reabilitação da frente 
ribeirinha entre a localidade 
de Malhada até à ribeira de 
Adela, na União de Freguesias 
de Cepos e Teixeira, numa 
extensão de 6,2 km. 
A sessão de formalização da 
consignação foi presidida 
por Luís Paulo Costa, vice-
presidente da Comunidade 
Intermunicipal da Região 
de Coimbra e presidente da 
Câmara Municipal de Arganil.
«A plantação de espécies 
autóctones, como os amieiros, 
ajuda a conter as margens 
do rio e, ao mesmo tempo, 
amortecer a velocidade da 
água», salientou o autarca 
durante a sessão. Para além 
da remoção de espécies 
invasoras, como as acácias, 

e plantação de outras, 
haverá também «soluções 
de engenharia natural» nas 
margens, recorrendo-se es-
sencialmente à utilização 
de material resultante dos 
trabalhos de corte seletivo e 
poda de formação de árvores 
autóctones existentes nas 
áreas de intervenção.
Esta intervenção assume-
se como um importante 
contributo para a mo-
nitorização e controlo do 
caudal do rio, permitindo 
também potenciar «a com-
ponente de visitação», re-
alçou Luís Paulo Costa. 
Genericamente, a 
intervenção vai estender-
se ao longo de cerca de 
35 quilómetros do rio Ceira, 
abrangendo os municípios 
de Arganil, de Góis, da Lousã 
e de Pampilhosa da Serra, no 
âmbito do projeto “Gestão 
da Bacia do Rio Ceira face às 
Alterações Climáticas”.

Ceira em Arganil 

INVESTIMENTO
460 MIL EUROS
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Foram retomados os trabalhos de requalificação do Largo Cónego Manuel 
Fernandes Nogueira, na Aldeia Histórica do Piódão. Esta intervenção prevê 
uma nova reconfiguração do espaço público e a melhoria das condições de 
ordenamento e acessibilidade, através da instalação de um pavimento mais 
regular, mantendo o traçado original da aldeia. O investimento envolvido 
ascende aos 320 mil euros. 

Decorrem os trabalhos de estabilização do 
talude superior da estrada entre Pomares e 
o limite do concelho de Oliveira do Hospital 
(Avô). No valor de aproximadamente 200 
mil euros, a intervenção tem em vista a 
melhoria das condições de segurança da 
via e em particular dos seus utilizadores.

A zona de lazer do Agroal, na freguesia de 
Pomares, vai estar ainda mais convidativa 
este verão. Os arranjos em curso envolvem 
um investimento superior a 15 mil euros e 
destinam-se a transformar a área envolvente 
à piscina numa zona relvada.

Requalificação 
do Largo 
Cónego Manuel 
Fernandes 
Nogueira, em 
Piódão

Estabilização 
de talude em 
Pomares

Arranjo 
paisagístico na 
Zona de Lazer de 
Agroal, Pomares

INVESTIMENTO
320 MIL EUROS

INVESTIMENTO
200 MIL EUROS

INVESTIMENTO
15 MIL EUROS
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Reabilitação de Vias Municipais do Concelho

Trabalhos 
preparatórios em 
Casal de S. José - 
Parque de Merendas
(Arganil)

O Município de Arganil deu início à empreitada que prevê a reabilitação de 26 troços e arruamentos em nove freguesias do concelho, 
numa extensão de 12 km. Em questão está um investimento de 620 mil euros na melhoria das condições de mobilidade e seguranças 
nas estradas do território.

Ligação Santa Quitéria 
- Salgueiral
(Pombeiro da Beira)

Trabalhos preparatórios 
em Corgas
(Pomares)

Pavimentação em Casal 
de S. José, Arganil

Trabalhos preparatórios 
do acesso ao Estaleiro 

Municipal (Arganil)
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Estação de 
Tratamento de 
Águas Residuais 
de Sanguinheda

Realização 
de Faixas de 

Gestão de 
Combustível 

Estação de 
Tratamento de 
Água de Pomares
(obra da
Águas do Centro Litoral)

Estação de 
Tratamento de 
Água de Vila Cova 
de Alva
(obra da
Águas do Centro Litoral)

Está praticamente concluída a nova Estação 
de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da 
Sanguinheda, na freguesia de São Martinho da 
Cortiça. A intervenção, inserida numa empreitada 
superior a 420 mil euros, destina-se a melhorar o 
serviço prestado à população daquela localidade 
e também à população de Catraia dos Poços.

As intervenções nas estações de tratamento de água 
de Pomares e Vila Cova do Alva estão já em fase de 
conclusão. As respetivas populações vão beneficiar 
de água com melhor qualidade e em quantidade 
suficiente, em virtude dos trabalhos em curso, da 
responsabilidade da Águas do Centro Litoral. O 
conjunto de intervenções, da qual faz também 
parte o sistema do Alqueve (Folques), envolve um 
investimento de 2,6 milhões de euros.  

Tendo em vista a preservação e defesa dos 
espaços florestais, o Município de Arganil 
está a proceder à execução dos trabalhos 
de gestão de combustível na rede viária do 
concelho.

INVESTIMENTO
420 MIL EUROS
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Formalizados contratos de delegação e 
transferência de competências com freguesias

O Município de Arganil celebrou com as 
Juntas e Uniões de Freguesia, no passado 
dia 30 de março, os contratos de delegação 
e transferência de competências para o 
ano de 2022.

O pacote financeiro associado às 
atribuições delegadas e transferidas para 
as 14 autarquias do concelho ascende 
aos 500 mil euros. Esta verba abrange quer 
os custos que resultam da afetação dos 
trabalhadores do município às freguesias, 
quer os montantes relacionados com sua 
a atuação em diversas áreas.

Entre outras responsabilidades, as 
juntas e uniões de freguesia assumem 
a gestão e manutenção de estradas, 
caminhos municipais e espaços verdes; a 
manutenção da rede viária; a limpeza de 
vias e espaços públicos; a desobstrução 
de vias de acesso e reparação de muros; a 
gestão do mobiliário urbano e reparações 
nos estabelecimentos de ensino; a gestão 
de equipamentos de drenagem de águas 
residuais; gestão e manutenção de feiras e 
mercados; o apoio à recolha de resíduos 
urbanos e a recolha de monos e depósito 
em ecocentro.

A transferência e delegação de 
competências representa um contributo 
muito significativo na melhoria da qualidade 
de vida das populações, defende Luís 
Paulo Costa. “Por estarem mais próximas 
das pessoas e conhecerem bem tanto 
as fragilidades como as potencialidades 
dos seus territórios, as Juntas e Uniões 
de Freguesia têm, efetivamente, uma 
atuação mais eficaz e eficiente junto das 
suas populações”.

GESTÃO AUTÁRQUICA

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.
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«Condomínio de Aldeia» envolveu população em 
sessões de trabalho

Nos dias 5 e 6 de Março, tiveram lugar 
oficinas de trabalho desenvolvidas ao 
abrigo do projeto “Condomínio de Aldeia“, 
nas aldeias do Enxudro e Relva Velha, 
localizadas na Freguesia de Benfeita e na 
União das Freguesias de Cerdeira e Moura 
da Serra.

A sua dinamização esteve a cargo de Sílvia 
Benedito, Professora do Departamento de 
Arquitetura Paisagística da Universidade 
de Harvard, e de Helena Freitas, Professora 
no Centro de Ecologia Funcional da 

Universidade de Coimbra.

Os residentes terão um papel fundamental 
na dinamização das intervenções 
a implementar, tendo sido possível 
identificar com a comunidade alguns 
dos principais desafios que se vivem 
nestes territórios e equacionar potenciais 
soluções, motivando-se o debate sobre a 
necessidade e a importância da defesa 
das aldeias e do fomento do valor dos 
territórios rurais, através da adoção de 
medidas e boas práticas que envolvam a 

comunidade.

A proteção das nossas aldeias, rodeadas 
por floresta e tão expostas aos fogos, é 
absolutamente determinante e, por isso, 
a expectativa é que seja possível que 
este projeto-piloto se expanda e venha a 
abranger outras aldeias do concelho com 
as mesmas características, transformando-
as em espaços mais seguros, úteis e 
produtivos para a população.

O programa de caminhadas 
“VisitArganil a caminhar” 
fez-se a caminho no dia 27 
de março, desta feita para 
cumprir o PR1 AGN – Caminho 
do Xisto da Benfeita – Frescura 
das Cascatas. O circuito que 
parte do centro da aldeia de 
Benfeita e que tem um percurso 
circular, deslumbra pela 
envolvente natural e tem os 
seus pontos altos no contacto 
com pequenas mas fantásticas 
quedas de água.

O grupo, sempre entusiasmado 
e, após um trilho ao longo da 
margem da ribeira e passagem 
por zonas em que a água 
trilhou o seu próprio percurso 
pela rocha, chegava à aldeia 
de Sardal para uma receção 
muito simpática. Sabendo 
que por ali passariam, foram 
colocadas informações 
turísticas e identificações de 
locais marcantes e com história 
que despertaram curiosidade 
e deram a conhecer a 
autenticidade da aldeia. 

E como falar de Benfeita é 
também falar de tradições, 
o grupo foi levado a visitar o 
colhereiro Jorge Costa que 
com a sua mestria e arte, 
rapidamente transformou ao 
vivo pequenos cavacos de 
madeira em colheres de pau 
prontas a utilizar. Uma arte 
que ainda hoje surpreende e 
maravilha. Outra experiência 
exclusiva que esta caminhada 
proporcionou foi a subida à 
Torre da Paz, para entender 
o seu mecanismo e dar a 

conhecer e nalguns casos 
consolidar, a sua história e 
importância na aldeia.

Toda esta experiência 
terminaria junto à Casa – 
Memória Simões Dias, que 
honra e preserva a obra deste 
poeta, professor e pedagogo 
natural de Benfeita, para 
escutar a leitura de uma das 
suas muitas obras.

TURISMO

Percurso da Benfeita na rota do «VisitArganil a 
caminhar»

Visita e discussão sobre a importância dos socalcos Sessão de esclarecimentos em Enxudro

FLORESTA
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FORMAÇÃO

OFERTA DOS KITS 

 DE COMPOSTAGEM

GRATUITA E

COMPOSTAGEM NO MUNICÍPIO DE ARGANIL

Valorize os seus biorresíduos de cozinha e de jardim!

FORMAÇÃOFORMAÇÃOFORMAÇÃO

GRATUITA EGRATUITA EGRATUITA EGRATUITA EGRATUITA EGRATUITA E

OFERTA DOS KITS 
OFERTA DOS KITS 

 DE COMPOSTAGEMOFERTA DOS KITS 

 DE COMPOSTAGEM
 DE COMPOSTAGEM
 DE COMPOSTAGEM

FORMAÇÃO

OFERTA DOS KITS 

 DE COMPOSTAGEM

GRATUITA E

Arganil 
+ Sustentável

INSCRIÇÕES

Podem inscrever-se todos os cidadãos com residência permanente no 
Concelho de Arganil e com o espaço necessário (logradouro, quintal ou jardim). 

Será atribuído gratuitamente um kit de compostagem por alojamento: 
compostor (330 L), balde (7 L), arejador e  guia de compostagem. 

Mais informações em:
 
 

     www.cm-arganil.pt
     ambiente.saude@cm-arganil.pt
     235 200 177

AMBIENTE

Formação e entrega de compostores domésticos

A entrega dos compostores ao abrigo do 
projeto “Compostar é Reciclar” continua. 
Nos dias 17 e 18 de março decorreram 
em Arganil e Côja, respetivamente, duas 
sessões de esclarecimento e entrega dos 
kits de compostagem doméstico previstos 
num total de 301.

 

Acompanhou as sessões o Vereador do 
pelouro do Ambiente, Luís Almeida.

Estes kits são gratuitos e compostos por 
um compostor, um balde pequeno para 
colocar resíduos da cozinha e um arejador 
para facilitar o processo de compostagem. 

 

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/municipio/
areas-de-intervencao/ambiente-e-saude/
estrategia-de-biorresiduos/

Entrega de compostores em Arganil Entrega de compostores em Côja
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O projeto PPRUVA - Sistema de Recolha 
Seletiva Porta-a-Porta de Resíduos Urbanos 
Valorizáveis em Arganil abrange neste 
momento um vasto número de famílias 
e empresas de Arganil que desde 2020 
passaram a contribuir ativamente para a 
redução de resíduos depositados em aterro 
e consecutivamente para o aumento da 
quantidade e qualidade dos materiais 
seletivamente recolhidos.

Com efeito e, em 2021, foram 183 
as toneladas de resíduos valorizáveis 

recolhidas na vila de Arganil, das quais 
38 toneladas de plástico /metal e 145 
toneladas de papel/cartão. Incluem-se 
nestes números os materiais recolhidos 
pela parceria com a APPACDM Arganil 
- Argus Recycling e o contributo dos mais 
de 440 aderentes ao projeto nas variantes 
comerciantes e domésticos. Face ao ano 
de 2020 no qual foram recolhidas 165 
toneladas de resíduos houve um aumento 
de 18 toneladas, correspondente a uma 
subida de 11% dos materiais reciclados.

A APPACDM – Arganil angariou, com 
a totalidade dos resíduos valorizáveis 
recolhidos em 2021, 19.980 euros mais 3.073 
euros do que em 2020, que fazem uma 
enorme diferença no dia-a-dia dos utentes 
desta Associação e que diariamente 
contribuem ativamente para um planeta 
mais sustentável. Com efeito, arrecadou o 
1º lugar das instituições (IPSS) com as quais 
a ERSUC tem protocolo quanto à recolha 
de resíduos valorizáveis.
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CULTURA

Cerâmica Arganilense recebeu tertúlia “Fado no 
Feminino”

Exposição «Eco-alunos em ação na defesa do 
ambiente»

No dia 12 de março, o Auditório da Cerâmica 
Arganilense, recebeu o espetáculo “O Fado 
no Feminino”, inserido na candidatura da 
Programação Cultural em Rede, À Beira do 
Fado.

José Gonçalez, fadista e compositor, foi o 
cicerone e guionista do que designou ser 
uma “reunião de amigos”.

Marcaram presença, para além de José 
Gonçalez, a conceituada fadista Teresa 
Tapadas e o Grupo de Fados Encant’us, com 
a voz de Daniela Santos.

Foi uma noite que enalteceu cinco célebres 
nomes do fado, Amália Rodrigues, Hermínia 
Silva, Maria Teresa de Noronha, Cecília do 
Carmo e Fernanda Maria, com um único 
propósito: evocar e honrar o Fado no 
Feminino.

Para Paula Dinis, Vice-presidente do 
Município e Vereadora do Pelouro da 
Cultura, foi uma noite fantástica, onde foram 
partilhadas memórias, vivências e saberes, 
tão bem acolhidas pelo público presente, 
que enalteceu destacadas figuras femininas 
ligadas ao Fado, “um património que faz 
parte da história coletiva de cada um de 
nós e que cada vez é mais acompanhado e 
apreciado por todas as gerações.

O Átrio de Exposições Guilherme Filipe 
acolheu a exposição “Eco-alunos em 
Ação na defesa do ambiente». Presentes 
estiveram, para além de duas turmas 
de alunos da Escola Básica do 1º ciclo 
de Arganil e respetivas professoras, a 
Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Paula Dinis; o Vereador do 
Ambiente, Luís Almeida; a Directora do 
Agrupamento de Escolas e adjuntos da 
direção,Anabela Soares, Graça Lopes e 
Alfredo Gonçalves, respetivamente. 

 
Esta mostra, organizada pela Câmara 
Municipal de Arganil, numa colaboração 
com o Agrupamento de Escolas, surge para 
assinalar o Dia Mundial da Árvore e das 
Florestas, que se comemorou no dia 21 de 
março, e também o dia Mundial da Água, 
celebrado a 22 de março.

Composta por diversos trabalhos elaborados 
com recurso a materiais reciclados, pelos 
alunos e professores, no âmbito do Programa 
Eco-escolas, a exposição pretende 
sensibilizar para a temática do Ambiente e 
dar a conhecer à comunidade o empenho 
e trabalho desenvolvido pelas Escolas do 
concelho, sendo que muitos deles foram 
merecedores de destaque e premiados no 
Programa Eco-Escolas da ABAE.
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O ator Manuel Wiborg subiu ao palco da Cerâmica 
Arganilense nos dias 26 e 27 de março, para duas sessões 
da peça “Ouvidor Geral” de Miguel Castro Caldas, 
baseada na obra “O Outro Exílio”, do escritor egípcio 
A. R. Azzam. Em causa estava a comemoração do Dia 
Mundial do Teatro, que se celebra a 27 de março.

“Ouvidor Geral” conta a história de um soldado português 
que, em 1506, partiu com Afonso de Albuquerque para 
a Índia, onde se converteu ao islamismo. Revoltando-
se contra Afonso de Albuquerque que, para se vingar, 
o manda torturar e mutilar, acaba por se tornar um 
indigente nas ruas de Goa. No regresso a Portugal, já 
após a morte de Afonso de Albuquerque, acaba por 
fugir do barco onde viajava, escondendo-se na então 
deserta ilha de Santa Helena. Passados os primeiros 10 
anos, é descoberto pelo comandante de um navio 
português que, a conta a história a comandantes 
de outros navios, que depois seguem a rota, para 
lhe deixarem víveres, sementes, cabras e galinhas, 
com que Fernão Lopes acaba por povoar o território, 
permanecendo na ilha mais dez anos. A história do 
renegado acaba por chegar à corte portuguesa. 
Fernão Lopes é trazido então para Portugal, onde foi 
perdoado por João III e pelo crime de apostasia pelo 
Papa Clemente VII, que lhe concede a realização do 
sonho de regressar à ilha, onde viria a morar mais 20 
anos e a morrer.

Para Manuel Wiborg, a história do soldado Fernão 
Lopes chamou-lhe “muito à atenção”, por ser “muito 
peculiar” e por se tratar de uma personagem que, 
“no fundo, é o primeiro Robinson Crusoé da História”. 
Esta peça é uma produção da Associação Cultural e 
Artística do Teatro do Interior.

Dia Mundial do Teatro comemorado em Arganil 
com peça que recordou soldado português

Exposição «Um Olhar no Feminino» na Sala de 
Exposições Guilherme Filipe

No dia 8 de março, Dia Internacional da 
Mulher, foi pela Vice-Presidente Paula Dinis 
e Vereadora Elisabete Oliveira inaugurada 
uma exposição de pintura, com o intuito de 
não só assinalar esta efeméride como dar a 
conhecer ao público obras realizadas à luz 
do olhar feminino, isto é, por mulheres.

Patente até dia 21 de março no Átrio de 
Exposições Guilherme Filipe, foi composta 
por 20 obras que integram o acervo 
municipal e junta diferentes sensibilidades, 
diferentes olhares, que se distanciam de 
toda a convenção geométrica do plano 
realista, destacando-se pelas suas diferentes 
tendências estéticas.
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Relembrar o Visconde Sanches de Frias

Concurso de leitura “Lê melhor quem lê mais”

Na passagem do centenário da morte do Visconde 
Sanches de Frias, a Câmara Municipal de Arganil, 
através da Biblioteca Municipal Miguel Torga, 
promoveu a iniciativa “Relembrar Visconde Sanches 
de Frias”.

Inserida nesta iniciativa decorreu, no dia 14 de 
março, a inauguração da exposição “Visconde 
Sanches de Frias: um apaixonado pelas letras”. A 
mostra destaca os principais marcos da vida do 
Visconde e foi complementada com uma conversa 
enriquecedora entre os familiares de Teresa Sanches 
e Marcelo Mendes Pinto, netos do Coronel Álvaro 
Duarte da Silva Sanches e da prof. Arminda Sanches, 
primos em terceiro grau do homenageado, que 
aconteceu no auditório da Biblioteca Municipal, no 
dia 19 de março.

Durante o seu testemunho, Marcelo Mendes Pinto 
leu um excerto de um texto da autoria do seu bisavô, 
José Maria Alves Caetano, publicado n’A Comarca 
de Arganil de 27.09.1917. “Os livros da autoria do 
Sr. Visconde Sanches de Frias são verdadeiros 
repositórios de educativa instrução, no conceito e na 
literatura… mas, se Sanches de Frias tivesse apenas 
dado à publicidade o seu «Pombeiro da Beira», seria 
já motivo bastante para apreciar as suas qualidades 
de patriota e de mestre na investigação literária.”

A sessão terminou com a intervenção do público e 
com as palavras de agradecimento de Paula Dinis, 
vice-presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
que reforçou a importância dos contributos dos 
palestrantes para enriquecer os registos sobre esta 
personalidade tão marcante da cultura arganilense.

Realizou-se no dia 22 de março, no auditório 
da Biblioteca Municipal de Arganil, a final 
da 16ª edição do Concurso de Leitura “Lê 
melhor quem lê mais”, dirigido às crianças 
que frequentam o 4º ano do 1º Ciclo de 
Ensino Básico do Agrupamento de Escolas 
de Arganil.

O auditório encheu-se de crianças e 
professores, que ao longo de quase duas 
horas viveram e sentiram a magia da leitura. 
Foram visualizadas as gravações das leituras 
dos representantes de cada uma das 
turmas do 4º ano, cabendo ao júri a difícil 
tarefa de eleger o respetivo finalista para a 
realização da prova de palco, que consistiu 
na apresentação da obra escolhida. 
Coube a Paula Dinis, vice-presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, anunciar e 
congratular os vencedores desta edição 
do concurso de Leitura “Lê melhor quem lê 
mais”:

•1º Prémio: Leonor Ferreira Almeida - 4ºA 
EB1 de Arganil
•2º Prémio: Guilherme Filipe Gaspar - EB1 
de Coja
•3º Prémio: Bianca da Silva Gonçalves - 
4ºB EB1 de Arganil.

Depois de entregues os certificados e os 
prémios aos vencedores, a vice-presidente 
da autarquia agradeceu aos membros do 
júri, enalteceu o envolvimento de todos os 
presentes neste concurso e dirigiu palavras 
de incentivo às crianças para fazerem da 
leitura uma prática e hábito diário.
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Carta Cultural de Arganil é uma das pioneiras no 
país
Foi no dia 2 de abril, na Antiga Cerâmica 
Arganilense, naquele que é o palco das artes 
do concelho, que foi apresentada a Carta 
Cultural de Arganil, num momento integrado 
na programação do Seminário Internacional 
«Cultura e Participação». 

Ao Presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Luís Paulo Costa, e restante executivo 
camarário, juntou-se a Diretora Regional da 
Cultura do Centro, Suzana Menezes, e um 
painel de oradores nacionais e internacionais 
responsáveis por projetos disruptivos 
espalhados pelo mundo nas áreas das artes e 
da participação. 

Reconhecendo que a Cultura não acontece 
sem o envolvimento dos cidadãos, o 
presidente da Câmara Municipal de Arganil 
considera essencial envolver a comunidade 
na construção de políticas públicas culturais 
inclusivas; acrescentando que a mudança 
efetiva terá lugar aquando do compromisso 
por parte dos diversos atores da sociedade 
no processo de valorização do território e da 
preservação da sua história. 

A Carta Cultural de Arganil, disponível para 
consulta no Portal Municipal, é um documento 
em construção e constante adaptação ao 
tempo e às variáveis. Surge como um mapa 
orientador dos princípios, das políticas e das 
práticas culturais a acolher e desenvolver no 
território e resulta de um processo de cocriação 
entre a autarquia e o ecossistema cultural 
concelhio. Integra os contributos de cerca de 
vinte coletividades. 

Materializando os conceitos base deste 
dia dedicado à Cultura, nomeadamente 
a importância do trabalho em rede, da 
criatividade e do crescimento pessoal para 
um crescimento comunitário, as associações 
tiveram oportunidade de participar num 
Workshop assente na metodologia basket 
beat – movimen, art, educació e acció social, 
criada por Josep Borràs.  

Certo de que o trabalho não termina aqui, o 
Município de Arganil agradece os contributos 
de todos os envolvidos que tornaram possíveis 
os trabalhos e o processo de reflexão sobre o 
caminho a fazer no âmbito da democratização 
da cultura em Arganil.

Intervenção de Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Painel moderado por Paula Dinis , Vice-Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Paula Dinis e Hugo Cruz, coordenador e mentor da Carta Cultural de Arganil Workshop «basket-beat» com Josep Borràs e coletividades concelhias 
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Oposição - Bancada do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Arganil
FEIRA DAS FREGUESIAS 2022 EM COJA! 

A Feira das Freguesias foi uma feliz iniciativa 
do Município de Arganil, tendo como 
principais objectivos divulgar o melhor 
que o concelho tem em termos turísticos, 
culturais, gastronómicos e fomentar a 
saudável confraternização entre todos 
os Arganilenses e todos aqueles que nos 
visitam.

Contudo, verificamos que a mesma 
foi perdendo algum fulgor e alguma 
genuinidade – restaurantes passaram a 
substituir as colectividades – não se tendo 
mesmo realizado nos últimos dois anos por 
causa da pandemia.

Assim, urge reativá-la e dinamizá-la!
Nesse sentido, propomos que a edição 
deste ano seja realizada em Côja, 
constituindo uma excelente oportunidade 
para promover o nosso alto concelho e 
todo o seu enorme potencial turístico! Côja 
tem todas as condições logísticas para 
proporcionar uma magnífica Feira das 
Freguesias 2022 e para atrair um grande 
número de participantes e de visitantes! 
Certamente a União de Freguesias e o 
conjunto de Colectividades e Associações 
de Côja e de Barril de Alva aproveitariam 
a oportunidade para fazer uma grande 
promoção do concelho de Arganil!

Propomos, ainda, que esta Feira passe 

a ter um carácter itinerante e possa ser 
realizada nos anos seguintes noutras 
freguesias. Na sede do concelho já é 
realizada, anualmente, a FICABEIRA e a 
Feira do Montalto, a Feira Medieval e o 
Mercado de Natal, pelo que nos parece 
que chegou a altura de, sem complexos, 
descentralizar a Feira das Freguesias! Não 
basta reinvidicar descentralização de 
recursos e competências do Estado central 
ou Distrital para o Concelho, há que assumir 
a coesão territorial e a igualdade de 
oportunidades dentro do nosso concelho! 
Em Arganil TODAS as freguesias contam, 
assim TODOS queiram!

Os Vereadores do Partido Socialista

Portugal, solidário com o povo ucraniano face à ofensiva militar 
desencadeada pela Rússia, tem-se movido continuamente 
procurando dar respostas céleres para a crise humanitária 
resultante da invasão russa. São muitos aqueles que ficam para 
defender o país mas são igualmente tantos aqueles que se 
fazem à estrada em busca de segurança no ocidente europeu, 
sobretudo mulheres, crianças e idoso vulneráveis.

Considerando a possibilidade do concelho de Arganil acolher 
deslocados ucranianos, foram recolhidas e agregadas diferentes 
tipologias de ajuda que a comunidade e Entidades Públicas e 
Privadas se disponibilizam a dar.

Esta ação está a ser coordenada através do Centro Local de 
Apoio à integração de Migrantes (CLAIM), que em articulação 
com as Autoridades Locais e Nacionais, designadamente o 
Alto Comissariado para as Migrações (ACM), torna possível criar 
respostas humanitárias concertadas e eficazes, capaz de suprir 
as necessidades mais prementes.

Para informações mais pormenorizadas, contacte:

Centro Local de Integração de Migrantes de Arganil
claim@cm-arganil.pt / 235 200 150

AÇÃO SOCIAL



PÁGINA 21 

março 2022

A Piscina Municipal de Arganil voltou a ser selecionada para acolher a final distrital de natação do Desporto Escolar, fruto da parceria 
estabelecida entre este Município e o Agrupamento de Escolas de Arganil. A final teve lugar, no dia 23 de março, nas suas instalações 
e reuniu 11 equipas de natação do distrito em prova.

A A Piscina Municipal de Arganil apagou 
as velas do seu 9º aniversário no passado 
dia 16 de março. Para assinalar e 
comemorar a data, foram desenvolvidas 
várias atividades, entre os dias 14 e 19 de 
março, nomeadamente entradas livres 
em algumas valências e, simbolicamente, 
um bolo de aniversário com os 
tradicionais votos de parabéns e desejos 
de longos e bons anos de existência. 
 
São 9 anos ao serviço da comunidade nas 
vertentes: aprendizagem, competição, 
lazer e bem-estar em meio aquático e de 
muitas parcerias com várias instituições, 
como é o caso do Agrupamento 
de Escolas de Arganil, da Fundação 
Bissaya Barreto (Casa da Criança de 
Arganil), da APPACDM – Unidade 
Funcional de Arganil, Cáritas Diocesana 
de Coimbra e Município de Tábua. 
 
Em números e, volvidos 9 anos, a Piscina 
Municipal de Arganil regista mais de 
215.000 utilizações e conta com 540 alunos 
nas diferentes valências que tem ao dispor 
do público, nomeadamente natação para 
bebés, adaptação ao meio aquático 1 e 2, 
pré-aperfeiçoamento e aperfeiçoamento 
das técnicas de nado, natação de adultos, 
competição, hidroginástica, hidroginástica 
sénior, aquagym e natação adaptada. 
 
Digna de realce é também a equipa de 
competição que, ano após ano, tem 
demonstrado o seu crescimento e a 
qualidade dos nadadores, que com grande 
entrega e profissionalismo têm colocado 
em evidência o nome de Arganil, nas 
provas em que participam. Com o retomar 
dos Torneios, em particular do Circuito 
Municipal de Escolas de Natação, a equipa 
volta a ocupar um destacado 2º lugar. 
 
Num trabalho de melhoria contínua, a 
Piscina Municipal chegou ao galardão 
Qualidade de Excelência, atribuído pela 
Federação Portuguesa de Natação no 

âmbito Programa Portugal a Nadar e, no 
âmbito das boas práticas e procedimentos 
relativos à epidemia COVID-19, a atribuição 
da certificação Portugal a Nadar Seguro. 
 
Palco de vários Torneios de Natação 
(Circuito Municipal de Escolas de Natação,
Torneio de Natação de Arganil, Festival de 
Natação de Arganil, Torneios de Natação 
do Desporto Escolar (fase local e finais 

distritais), a Piscina Municipal acolheu 
inclusivamente o Encontro Nacional de 
Infantis que reuniu os melhores nadadores 
do país neste escalão, fruto da excelência 
reconhecida das instalações, bem como 
da capacidade organizativa da equipa 
municipal, permitindo desta forma o acesso 
da população a eventos desportivos de 
natação.

9 anos de Piscina Municipal de Arganil ao 
serviço da comunidade

Final Distrital de Natação do Desporto Escolar
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