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Executivo camarário promove sessão 
de trabalho na freguesia de Pomares 
O executivo camarário de 
Arganil rumou a Pomares, no 
passado dia 24 de abril, para 
uma visita alargada à freguesia, 
com o propósito de acompanhar 
as obras em curso e de avaliar 
e sinalizar no terreno situações 
que necessitam de intervenção, 
num trabalho articulado e de 
cooperação com a Junta de 
Freguesia.

A sessão de trabalho 
descentralizada contou com 
a visita a um conjunto de 
pavimentações já concluídas 

em Porto Silvado, Corgas e no 
acesso ao cemitério de Pomares, 
cuja empreitada ascende aos 
620 mil euros. Já no Agroal, a 
comitiva visitou a primeira fase 
dos melhoramentos realizados 
junto à zona balnear, destinados 
à criação de uma zona 
relvada. Foi, ainda, analisada a 
possibilidade de criação de um 
parque de estacionamento de 
apoio à zona balnear.

Em Pomares, as atenções 
começaram por centrar-
se na obra que se destina a 
remodelar e a tornar mais 
amiga das pessoas as ruas 
centrais da localidade, tendo 
sido sinalizado pela Junta de 
Freguesia um abatimento na 
Estrada Municipal 513, à entrada 
da sede de freguesia.

Foi realizada uma visita de 
acompanhamento dos 

trabalhos de reabilitação da 
Estação de Tratamento de 
Águas (ETA), concretizados 
pela Águas do Centro Litoral 
e, junto à praia fluvial, esteve 
sob a atenção da comitiva o 
parque infantil, recentemente 
construído. Foi traçado um 
plano de intervenção para 
o bar de apoio, de forma a 
ampliar e melhorar o serviço 
prestado à população e aos 
muitos visitantes que escolhem 
Pomares durante a época 
balnear.

A presidência participativa 
realizada na freguesia de 
Pomares é a primeira das 14 
que se esperam ao longo do 
presente mandato autárquico; 
uma por cada uma das 
freguesias e uniões de freguesia 
do concelho.

PRESIDÊNCIA PARTICIPATIVA

 “Tal como pudemos confirmar 
ao longo dos últimos quatro 
anos, o nosso trabalho será 
tanto melhor quanto mais perto 
estivermos das pessoas e dos 
seus anseios e tanto melhor 
quanto mais conhecedores 
formos das diferentes 
realidades locais.”

Visita às obras de melhoramentos da Zona Balnear de Agroal

Apresentação de projeto de intervenção no bar de apoio à 
Praia Fluvial de Pomares

Visita às obras de reabilitação do sistema de abastecimento 
de água e de ruas em Pomares

Visita às obras da Estação de Tratamento de Água de 
Pomares
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Cara(o) Munícipe,

Esta edição do Boletim coloca em destaque a atividade municipal das últimas semanas, 
mas é dedicada especialmente a dois acontecimentos de grande expressão e com 
grande impacto na vida de Arganil e do concelho. 

Por um lado, preparamo-nos para dar início à recuperação da galeria hidráulica 
subterrânea que acompanha a avenida principal de Arganil. Estendendo-se entre a 
Fonte de Amandos e a rotunda Dr. Homero Pimentel, a obra tem tanto de necessária 
e inadiável como de invasiva – permitam-me a expressão –, pelo impacto que terá no 
quotidiano da nossa vila. Tentaremos reduzir ao máximo os constrangimentos para os 
residentes, comerciantes e todos os munícipes, realizando, para isso, a intervenção por 
fases. Sabemos dos obstáculos que a obra colocará aos arganilenses, mas temos, acima 
de tudo, consciência de que as dificuldades vão compensar os benefícios. Os problemas 
estruturais que colocam a infraestrutura em risco de ruir serão finalmente resolvidos, depois 
de muito batalharmos pela comparticipação desta intervenção que ultrapassa os 1,4 
milhões de euros. E neste trabalho de trazer para Arganil o financiamento necessário, 
não posso deixar de sublinhar o papel preponderante do vice-presidente da Agência 
Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, que esteve recentemente em Arganil para 
participar na sessão de consignação da obra.

O outro dos grandes acontecimentos que marcam este mês de maio é o regresso do rally 
ao nosso concelho. Desta vez, na sua potência máxima, após dois anos a meio fôlego. E 
não podíamos estar mais satisfeitos por isso. Por poder oferecer aos milhares de adeptos 
que vão rumar no dia 20 a Arganil um espetáculo à boa maneira antiga. Porque o rally 
quer-se vivido a cem por cento; com o máximo de emoção e adrenalina, mas também 
de segurança e prudência. E foi nisso que trabalhámos em estreita articulação com o 
ACP – Automóvel Club de Portugal, organizador da prova, fazendo da emblemática 
classificativa de Arganil uma das mais apetecíveis e procuradas pelos adeptos.
 
Batalhámos muito para voltar a colocar Arganil na rota do Campeonato Mundial da 
modalidade e continuaremos a bater-nos por fazer deste evento uma experiência cada 
vez mais gratificante e mais espetacular para todos quantos fazem parte da festa do rally; 
o evento que mais projeta o nome de Arganil no país e no mundo.
Faça-se à estrada e viva connosco esta paixão.

Esperamos por si.

Em Arganil, a Capital do Rally.

EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Apresentação do Vodafone Rally de Portugal 
2022 

BOLA TV em Arganil com Carlos Bica 

Abrindo caminho para o regresso dos melhores pilotos do mundo 
a Arganil, o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, participou na apresentação da edição deste ano do 
Vodafone Rally de Portugal, no passado dia 29 de abril. A sessão 
decorreu no Convento de S. Francisco, em Coimbra e contou 

com o presidente do ACP – Automóvel Club de Portugal, Carlos 
Barbosa, bem como com os presidentes das Câmaras de Coimbra, 
Góis, Lousã e Mortágua, municípios que acolhem classificativas na 
região Centro do país.

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, 
estendeu a toalha para servir o que de melhor e mais apetecível 
se produz no concelho de Arganil a Carlos Bica e à equipa d› A 
Bola TV, que acompanhou o antigo tetracampeão nacional de 
ralis por uma viagem às origens. Numa animada conversa à mesa, 
Luís Paulo Costa apresentou muitos e bons motivos à equipa do 
canal desportivo – e aos telespetadores – para visitar o concelho 
de Arganil não apenas durante a passagem do rally, mas em 

qualquer altura do ano. O programa «Jogar em Casa com Carlos 
Bica», gravado no nosso concelho, foi transmitido nos dias 13 e 
14 de maio no canal desportivo A Bola TV, abrindo caminho (e o 
apetite) para a dupla passagem do rally por Arganil. O Município 
dirige um agradecimento especial ao Clube de Produtores do 
Concelho de Arganil e ao CLDS 4G pela colaboração prestada 
em mais um ato de bem-receber quem nos visita; característica 
tão própria do nosso território e das nossas gentes.

DESPORTO
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1.ª passagem: 10:08 – SS4 Arganil 1 (18,72 km)

Reagrupamento no Sub-Paço, Arganil: 10:43  (chegada do primeiro 
carro)

2.ª passagem: 14:38 – SS7 Arganil 2 (18,72 km)

1. HORÁRIOS DA CLASSIFICATIVA

Entre as 17:00 do dia 19 (quinta-feira) e as 18:00 do dia 20 de maio 
(sexta-feira), o trânsito encontra-se condicionado em diversos locais 
do concelho. Todos os condicionamentos de trânsito (interdição 
de circulação, de estacionamento ou outros) estão devidamente 
indicados nos próprios locais através de sinalética.

Além dos transportes públicos, residentes e trabalhadores vão 
ter acesso aos locais interditos mediante apresentação de um 
comprovativo de morada aos elementos da GNR presentes no terreno 
(ex.: carta verde do seguro da viatura; fatura da água/eletricidade).

2. CONDICIONAMENTOS DE TRÂNSITO

Condicionado: Entre a rotunda do Sub-Paço e a Rua Dr. Alberto 
Moura Pinto, pela Rua Marinha Afonso

Corte total: Estacionamento do Parque Verde Urbano do Sub-Paço

Condicionado: Acesso entre Mosteiro de Folques, Monte Redondo, 
Salgueiro e Bocado

Corte total: Entre Mosteiro de Folques e Alqueve

Condicionado: Interceção do CM 1440 com a EM 508 (acesso à ZE 
14)

Corte total: EM 544 em direção a Cepos e EM 543, entre Cepos e 
Teixeira/Porto Castanheiro; Em 508, na interceção com a EM 543 e o 
alto dos Parrozelos

Sentido único: Vale do Carro > Esculca > Luadas > Benfeita

Corte total: Senhora das Necessidades > Sardal 

Condicionado: Desde Salgueiral até Alqueve/Mosteiro de Folques

Arganil

Folques

Cepos

Benfeita

Côja

3.COMO CHEGAR
O acesso às ZE 13 e 15 faz-se através da vila de Côja, no sentido 
Esculca/Luadas (CM 1345-3), ao passo que para chegar à ZE 14 terá 
de seguir em direção ao Posto de Vigia de Monte Redondo, via 
Arganil. O trânsito encontra-se cortado no sentido contrário, de forma 
a que seja libertado espaço para estacionamento ao longo da via. 

4. ZONAS ESPETÁCULO
Eis uma das grandes novidades deste ano: o acesso de carro à ZE 
13 será feito sem qualquer restrição de horário. As estradas serão 
cortadas mais perto da zona da prova, libertando mais espaço ao 
longo da via para estacionamento. O acesso às restantes ZE será 
permitido após as 5:00 de sexta-feira.

Tal como acontece em todas as provas de classificação do Rally de 
Portugal, será interdito o acesso de espectadores do início ao final do 
troço. Siga as indicações da GNR e dos Marshall (voluntários formados 
pelo ACP) presentes no local.

Localização das Zonas Espetáculo
O público dispõe de três amplas ZE, devidamente preparadas 
para que possa assistir e desfrutar de todas as emoções do rally 
em segurança. Estas ZE encontram-se devidamente assinaladas e 
delimitadas com materiais de cor verde.
ZE 13 — Por cima do Pai das Donas: Tem cerca de 1km de extensão 
e fica localizada junto à localidade do Pai das Donas, na freguesia 
de Benfeita. O espetáculo está garantido nesta ampla encosta, que 
inclui duas curvas particularmente fechadas, onde os pilotos vão ser 
colocados à prova e mostrar toda a sua técnica e perícia. Neste ZE, 
o público consegue avistar uma extensão de aproximadamente 7 km 
de estrada.

ZE 15 — Esculca: Esta ZE tem cerca de meio quilometro e localiza-se 
junto ao reservatório de água da localidade de Esculca, na União 
de Freguesias de Côja e Barril de Alva. Este ponto destaca-se por 
apresentar excelente visibilidade, permitindo ao público acompanhar 
a trajetória dos concorrentes e as variações de velocidade a que os 
pilotos estão sujeitos, numa extensão de 2 km. 

ZE 14 — Voo Livre: Fica situada na zona alta do troço e o acesso faz-se 
pela EM 508, em direção ao Posto de Vigia de Monte Redondo, via 
Arganil. A chegada ao Local deverá ser feita, preferencialmente, em 
viatura todo-o-terreno. Devido à inclinação acentuada desta estrada 
não pavimentada, os espetadores que se deslocarem em veículos 
ligeiros vão ter de abandonar a ZE pelo troço da prova, havendo a 
necessidade de permanecerem no local até à passagem do carro-
vassoura antes de rumar a casa. 

Vai ser, ainda, permitido estacionar em parques devidamente 
autorizados. Siga as indicações da GNR presente no local.

5. ONDE ESTACIONAR

6. ONDE COMER
Este é outra das novidades que marcam esta edição da classificativa 
de Arganil: a presença de quiosques e bares no interior das Zonas 
Espetáculo e ao longo dos acessos ao troço. Vá mais leve, terá 
comida e bebida que a/o vão manter confortável e ter estômago 
para as emoções fortes de um dia que se adivinha longo e repleto de 
‘voos’ e manobras ousadas.
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OBRAS MUNICIPAIS

FLORESTA

Cedência de máquinas para apoio às ações de 
defesa da floresta contra incêndios 

Presidente da Câmara inaugura obras em Casal 
de São José

Arganil acolheu a sessão de assinatura de protocolos entre a 
CIM Região de Coimbra e duas associações de desenvolvimento 
locais (ADESA e Dueceira) para cedência de equipamentos 
pesados para abertura de estradas e faixas de proteção florestais. 
 
O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, 
acredita que o equipamento para prevenção de incêndios na 

Região de Coimbra, composto por uma máquina de rastos 
e um trator de rastos, representa o início de um processo de 
robustecimento da intervenção no território. “O território ficará 
mais protegido e mais robustecido, ao mesmo tempo que fica a 
expectativa de ver reforçado os equipamentos de que dispõe, já 
que se trata de intervenções essenciais ao nível da prevenção de 
incêndios”.

A localidade de Casal de São José, na freguesia de Arganil, conta com 
dois melhoramentos concretizados recentemente pelo Município 
de Arganil: a repavimentação da estrada do Rebolal, que dá 
acesso à aldeia desde a EN 342 e ao parque de merendas, e o novo 
subsistema de saneamento, que permitiu avançar com a interligação 
à ETAR da Alagoa, suprimindo as duas fossas séticas aí existentes. 
 

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, 
e o vereador com o pelouro do Ordenamento do Território e 
Urbanismo, Filipe Frias, inauguraram estas duas obras muito 
ansiadas pela população e pela Comissão de Melhoramentos de 
Casal de São José, que celebrou nesse dia, 16 de abril, o seu 89.º 
aniversário.

Acesso ao Parque de Merendas de Casal de S. José
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Obras de recuperação da galeria hidráulica em 
Arganil avançam em junho 

A intervenção de recuperação estrutural 
da galeria hidráulica da Ribeira de 
Amandos, que acompanha a avenida 
principal da vila de Arganil, vai avançar no 
início do mês de junho. 
A obra envolve um investimento global de 
1,4 milhões de euros, sendo que 661 mil 
euros são financiados pelo React-EU FEDER, 
330 mil euros pelo Centro 2020 FEDER e 409 
mil euros são suportados diretamente pelo 
Município de Arganil.

Esta intervenção estende-se por cerca de 
9 meses e vai permitir resolver os problemas 
de segurança existentes nesta infraestrutura 
construída há mais de 80 anos que se 
encontra sob as Avenidas José Augusto de 
Carvalho, dos Bombeiros Voluntários Argus 
e das Forças Armadas; interditas a veículos 
pesados há sensivelmente três anos.

A vistoria realizada em 2019 evidenciou 
anomalias preocupantes, ao nível da 
degradação do betão, oxidação das 
armaduras de ferro, fissuração e infiltração. 
“Foi nessa sequência que articulámos com 
os vários organismos da área tutelada 
pelo Ministério do Ambiente, e foi assim 
que chegámos ao vice-presidente da 
APA [Agência Portuguesa do Ambiente], 
que nos ajudou a encontrar esta solução”, 

contou o presidente da autarquia, 
destacando o papel determinante de 
Pimenta Machado, presente na sessão da 
consignação da empreitada.

“Quando surgiu uma oportunidade para 
resolver o problema na nossa avenida, 
sinalizou-a de imediato e ajudou a encontrar 
a solução; foi um ator interventivo em 
todo o processo”, frisou Luís Paulo Costa, 
convicto de que “sem o financiamento, 
seria absolutamente impensável esta 
intervenção”.

O vice-presidente da APA assegurou que se 
trata de uma intervenção para a qual teria 
de se encontrar resposta, considerando a 
existência de patologias graves do ponto 
de vista estrutural. Realçando que o projeto 
“foi feito com fonte de financiamento a 
100 por cento”, Pimenta Machado referiu 
que o plano de intervenção foi adaptado 
aos desafios climáticos do futuro. “Vamos 
ter cheias e ausência de precipitação que 
provocará secas”, sendo este “um projeto 
que foi adaptado a essa realidade, sendo 
mais resiliente”.

Reabilitação do espaço público
Além da componente hidráulica, que 
beneficia do programa de financiamento 

React, a intervenção engloba uma 
componente de regeneração urbana, 
que se vai desdobrar em duas fases, de 
forma a evitar que toda a avenida central 
esteja impossibilitada de utilização. Uma 
das fases compreende o troço entre a 
Fonte de Amandos e a Ponte sob a ribeira 
de Folques, cujo financiamento provém 
do Centro 2020, e a restante incide sobre 
a referida ponte e a rotunda Dr. Homero 
Pimentel, cujas obras são integralmente 
suportado pelo Município de Arganil.

Transtornos serão minimizados ao máximo
Consciente das consequências que a 
obra terá no quotidiano coletivo da vila, o 
Município de Arganil vai tomar as medidas 
necessárias para minimizar os transtornos 
para munícipes e comerciantes. “Temos 
noção do impacto que isto vai causar 
na vida diária das pessoas, mas também 
temos noção de que sem este transtorno 
não seria possível realizar esta intervenção 
absolutamente indispensável”, apontou 
Luís Paulo Costa.

Os condicionamentos à circulação 
rodoviária e pedonal serão oportuna e 
devidamente divulgados.

Intervenção de Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil Assinatura do auto de consignação

Intervenção de Pimenta Machado, vice-presidente da APA Apresentação da recuperação estrutural da galeria hidráulica
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Reabilitação
da 
Ribeira de Folques 

Requalificação
do Espaço Público
de Arganil

Centro Municipal de Proteção Civil de Arganil

INVESTIMENTO
460 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

9 MESES

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

4 MESES

Os trabalhos em curso preveem, numa fase 
inicial, a reabilitação da ponte da Barreira e 
consolidação da margem direita da Ribeira 
de Folques, bem como a reabilitação de 
muro no recinto da feira semanal, que 
antecede a reabilitação e alargamento da 

Rua Congregação das Filhas de São José. 
Segue-se a reabilitação da Avenida Irmãos 
Duarte, da Rua do Mercado de Arganil e da 
Rua Dr. Armando Vasconcelos de Carvalho. 
Os progressos em andamento refletem um 
investimento na ordem dos 460 mil euros.

A partir do dia 23 de maio e 
durante um mês, previsivelmente, 
o trânsito vai estar cortado 
na ponte da Barreira, devido 
os trabalhos em curso. O 
Município de Arganil lamenta 
os eventuais transtornos, 
tomando todas as medidas 
para minimizar as perturbações 
que resultem da intervenção.  
Mais informações em breve 
no site e nas redes sociais do 
Município.

Avança a intervenção de instalação do Centro 
Municipal de Proteção Civil de Arganil no primeiro 
andar do edifício da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Argus. O espaço encontra-se arrendado 
à autarquia por um prazo de 10 anos, renováveis 
por iguais períodos. No seu todo, a obra envolve um 
investimento superior a 300 mil euros.

INVESTIMENTO
300 MIL
EUROS

Construção de
Muro de Suporte

à Rua da Congregação 
das Filhas de São José 

(Arganil)
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Reabilitação de Vias Municipais do Concelho
INVESTIMENTO

620 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO
300 DIAS

Pavimentação
da ligação Vale da 

Fonte -Cepos

Pavimentação em 
Santa Quitéria 
(Pombeiro da Beira)

Pavimentação na 
Rua de Vale Cid  

(Arganil)

Está em andamento um conjunto de 26 intervenções de 
repavimentação em nove das 14 freguesias do concelho. Esta 
empreitada, de 620 mil euros, destina-se a melhorar as condições 
de mobilidade e segurança num total de 12 km de estrada.
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Pavimentações 
em Porto Silvado 
(Pomares)

Pavimentações na 
Rua Dr. Homero 
Pimentel (Arganil)

Alargamento de 
via e retificação de 

traçado
em Cerdeira
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Requalificação no Largo Entre Águas – Quiosque da 
Benfeita 

Requalificação do Largo Cónego Manuel Fernandes 
Nogueira e área adjacente à Igreja Matriz – Piódão

INVESTIMENTO
51 MIL
EUROS

INVESTIMENTO
320 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

120 DIAS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

150 DIAS

Em Piódão, está em 
andamento a intervenção 
de requalificação da zona 
central da aldeia, no valor 
de 320 mil euros, que consiste 
na instalação de pavimento 
em xisto no Largo Cónego 
Manuel Fernandes Nogueira 
e junto à Igreja Matriz. A 
intervenção destina-se a 
transformar a “sala de visitas” 
desta Aldeia Histórica de 
Portugal num espaço mais 
ordenado, confortável 
e seguro, facilitando a 
mobilidade e convidando 
as pessoas a descobrir todos 
os cantos e encantos do 
Piódão.

No largo Entre Águas, em 
Benfeita, iniciaram-se os 
trabalhos de construção 
de um edifício de apoio 
ao Quiosque, localizado 
no centro da aldeia. Os 
trabalhos em curso vão 
permitir oferecer mais 
conforto aos utilizadores do 
espaço em todas as alturas 
do ano. Em causa está um 
investimento que supera os 
50 mil euros.
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CULTURA

XXVII Feira do Livro de Arganil
Entre o dia 6 e 9 de Abril, 
e depois de dois anos de 
interregno a que a Pandemia 
nos forçou, decorreu no 
Espaço Multiusos da Cerâmica 
Arganilense a XXVII Feira do 
Livro de Arganil.

Pela Feira do Livro passaram, 
ao longo de 4 dias, mais de 
9 centenas de crianças e 
jovens, dezenas de utentes 
de diversas instituições de 
solidariedade social e muitas 
famílias, tendo sido vendidos 
cerca de 700 livros.

Um programa cultural 
diversificado, uma vasta 
oferta de livros, a excecional 
adesão por parte da 
comunidade e o empenho 
da equipa da Biblioteca 
Municipal de Arganil, da 
Biblioteca Alberto Martins de 
Carvalho e das Bibliotecas 
Escolares contribuíram para o 
êxito deste evento, que é já 
uma referência no panorama 
cultural do concelho.

Organizada pela Câmara 
Municipal através da 
sua Biblioteca Municipal, 
a Feira do Livro conta 
com a colaboração do 
Agrupamento de Escolas 
de Arganil e insere-se no 
programa da Semana da 
Leitura através da Rede de 
Bibliotecas do Concelho de 
Arganil, tendo como objetivos 
facilitar o acesso aos livros, à 
cultura e à arte e contribuir 
para a criação de hábitos de 
leitura nos munícipes.

A inauguração oficial da Feira 
contou com a presença de 
Paula Dinis, Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de 
Arganil e dos Srs. Vereadores 
Luís Almeida, Elisabete 
Oliveira e Filipe Frias, bem 
como representantes de 
outras entidades oficiais. 
A inauguração da feira 
foi acompanhada por 
um momento musical 
protagonizado por Miguel 
Neves ao piano.

Inauguração da Feira do Livro

Apresentação do livro “Memórias de Pedra” de Cléo Dias

“Histórias ao entardecer” com Anabela Seco Visita das crianças dos Jardins-de-infância e Casa da 
Criança

Visitantes da Feira do Livro de Arganil

“Contos e Cantigas de Cá e de Lá”
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Benfeita

Pombeiro da Beira

Pomares

Cepos

A iniciativa “FADO NA ALDEIA”, inserida no Projeto Cultural em 
Rede, “À Beira do Fado”, percorreu as ruas e alguns espaços 
emblemáticos das localidades de Benfeita, Pomares, Cepos e 
Pombeiro da Beira, onde houve destaque para um repertório de 
música tradicional portuguesa.

Levaram o fado a estas localidades, acompanhados de dois 
guitarristas, as tocatas do Grupo Folclórico da Região de Arganil e 
do Grupo Folclórico Flores Casal de S. João e as Tunas Popular de 
Arganil e Cantares de Côja.

Houve «Fado na Aldeia»

“Virgem com o menino” da Capela de Mucelão 
em exposição até 16 de maio

Encontra-se patente no espaço expositivo 
do Núcleo Museológico de Arqueologia 
de Arganil a exposição “Virgem com 

o Menino” que, elucida sobre todo o 
processo de restauração do qual a 
peça foi alvo, nomeadamente através 

do trabalho de impressão 3D da peça e 
de um levantamento de fotogrametria 
da imagem, elaborado pelos técnicos da 
Direção Regional da Cultura do Centro. 
A inauguração da exposição, que pode 
ser visitada de segunda a sexta-feira, das 
9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00 e, aos 
sábados, das 10h00 às 12h30 até ao dia 16 
de maio, decorreu no Dia Internacional dos 
Monumentos e Sítios, 18 de Abril.

Estiveram presentes na inauguração o 
Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luis Paulo Costa; o Presidente da Agência 
para o Desenvolvimento dos Castelos e 
Muralhas Medievais do Mondego, Eduardo 
Santos; o Presidente da Junta de Freguesia 
de São Martinho da Cortiça, António Dias; 
Luísa Trindade, coordenadora da equipa 
técnica do projeto da Agência de Castelos 
e Muralhas do Mondego que, entre outras 
curiosidades deu a saber que esta é uma 
imagem dos finais do século XV que tem 
paralelos absolutamente idênticos em tudo, 
no Museu de Arte Antiga e, o padre Lucas 
Pio.
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O Fado e a dança abraçaram-se no palco 
do Auditório da Cerâmica Arganilense, 
para um espetáculo que havia de 
mostrar, no dia em que mundialmente se 
comemorava esta expressão artística, que 
se o Fado pode ser cantado, também 
pode ser bailado.
 
Para afirmar a dança que o fado tem, 
dividiram o palco três associações de 
dança do concelho: Academia Condessa 
das Canas; Escola de Dança E.Motion e 
Coj’Animar, orientadas e coreografadas 
pela bailarina Denise Martins; o bailarino 

André Madeira e o projeto Fado ao Centro, 
que tem por missão promover e divulgar 
o Fado de Coimbra nas suas diversas 
vertentes.
  
O espetáculo foi alternando entre o 
Fado de Coimbra e o Fado de Lisboa e 
entre movimentos mais clássicos ou mais 
contemporâneos, mas sempre numa 
bonita e respeitosa homenagem ao estilo 
musical que distingue o povo português e 
que desde 2011 é Património Imaterial da 
Humanidade.
  

“Fado Cantado, Fado Bailado” é o resultado 
de uma série de workshops realizados com 
as respetivas associações, que pretendeu 
desconstruir o Fado paraEste espetáculo 
aconteceu no âmbito da Programação 
Cultural em Rede, do Projeto Intermunicipal, 
“À Beira do Fado”, que contempla uma 
programação dinâmica que alia a 
tradição à contemporaneidade, valoriza 
o território, e dá destaque aos agentes, 
grupos e associações culturais locais.

Cantou-se e bailou-se o Fado na Cerâmica Arganilense

Esteve patente  no Átrio Guilherme Filipe a Exposição Coletiva 
de Pintura “Sentinelas do Mar”. A coletiva contou com obras dos 
artistas Aires dos Santos, Alice Piloto, António Dias, Grácio Freitas, 
José Dell Castillo, Lena Jorge, Mário Nelson, Nuno Angélico e 

Ricardo Rodrigues e pretende divulgar o património em torno dos 
faróis nacionais. 

Exposição Coletiva de Pintura “Sentinelas do 
Mar”
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A última caminhada do 
programa “Visitarganil a 
caminhar” fez-se pela frescura 
das margens do Rio Ceira. Com 
partida na aldeia de Porto 
Castanheiro, e com 6,8 Km não 
circulares pela frente, cumpriu-
se um pequeno percurso da 
GR 21.1, que na sua totalidade 
interliga as Aldeias do Xisto de 

Vila Cova de Alva, Benfeita e 
Fajão, percorrendo também 
outras distintas povoações 
entre a Serra do Açor e o Vale 
do Rio Alva.
A iniciativa permitiu ficar a 
conhecer melhor uma das 
tradições mais peculiares da 
aldeia de Relvas: os Mastros de 
Proteção, que há muitos anos 

afastam as malinas e o mau-
olhado da povoação.

Mais do que uma simples 
caminhada foi mais uma 
fantástica experiência que 
despertou todos os sentidos e 
que mantém as expectativas 
altas para os próximos percursos 
a fazer.

O próximo encontro está 
marcado para o dia 29 de 
maio, para cumprir o PR5 AGN 
– Entre o Alva e a Ribeira da 
Mata e as inscrições vão estar 
em breve disponíveis online.

Visitarganil a caminhar pelas margens do Rio 
Ceira

TURISMO

As Bibliotecas Miguel Torga 
de Arganil e Alberto Martins 
de Carvalho, em Côja, foram 
palco da descoberta do 
mundo da astronomia, para 
crianças a partir dos 6 anos de 
idade.
As sessões marcaram o 
início do período de férias 
da Páscoa, procuraram 
inspirar crianças dos 6 aos 12 
anos e também os utentes 
da APPACDM - Unidade 
Funcional de Arganil para a 
Astronomia e as Ciências do 
Espaço, num ambiente de 
entretenimento e de partilha. 
As atividades planeadas e 
de contacto com a temática 
astronómica: “Sistema Solar 
de bolso”; “Sistema Solar em 
papel higiénico”; “Astro Bingo! 
Estou no Céu-quem sou eu? - 
Constelações 3D” e “Puzzles 
Constelações” fizeram a 
delícia dos presentes.
Esta iniciativa do Projeto 
“Portas do Céu”, no âmbito 
da Programação Cultural 
em Rede, foi desenvolvida 
pelo Exploratório Centro 
Ciência Viva de Coimbra, e 
contou com um número muito 
expressivo e entusiasmado 
de participantes em todas as 
sessões.

Astro Júnior - Atividades e Observações Astronómicas
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Páscoa na Vila: um dia em cheio no coração da 
vila de Arganil

O Páscoa na Vila regressou após dois 
anos de interregno e trouxe consigo tudo 
aquilo que prometera: cultura, convívio 
e gastronomia, colorindo e animando o 
centro histórico da vila de Arganil.

Iniciou pela manhã, com a atuação 
do grupo “Prata da Casa”, sob um sol 
desavergonhado e que fazia antever um 
verdadeiro dia de primavera, perfeito para 
estar ao ar livre e juntar toda a família. 
Pelo palco, durante a manhã, passaram o 
grupo Gorgulhos – Teatro na Serra, com a 
D. Milocas, o Juju e o “O Grande Paskini”, 
mágico conceituado que deu o nome 
a esta dramatização e que fez a delícia 

das crianças, e a E.Motion Dance School, 
com a uma prestação dos vários estilos de 
dança que integram no seu espaço, num 
agradável momento de entretenimento. 
Da parte da tarde e ainda dentro da 
temática do ilusionismo, Tangerina, a 
ilusionista trapalhona, apresentou-se 
divertida dando a conhecer a sua muito 
cómica inabilidade para fazer aparecer 
e desaparecer coisas. Seguiu-se o grupo 
Coj’Animar, que não defraudou na 
boa disposição e pôs toda a gente no 
balanço com a energia da sua atuação, 
terminando pelo fim da tarde com um 
pequeno concerto com Gabe, intérprete 
que já atuou com Virgul e Anselmo Ralph.

Durante todo o dia, fizeram ainda as 
delícias dos mais novos as artísticas pinturas 
faciais e balões modelados da Kukus Kids 
e, o Atelier dos Ovos de Páscoa, orientado 
por Aurora Martins.

O evento contou ainda com a colaboração 
do projeto CLDS 4G – Arganil e com o 
envolvimento e participação do Clube de 
Produtores do Concelho de Arganil, através 
da comercialização das suas endógenas 
iguarias, numa oferta gastronómica muito 
elogiada e que orgulha o concelho.

«The Boogies» - Escola de Dança E.Motion EDS 

Páscoa na Vila decorreu na Praça Simões Dias, no dia 16 de abril
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Grupo «Prata da Casa» da Associação Filarmónica Pátria Nova de Côja

Grupo CojAnimar, do Rancho Infantil e Juvenil de Côja Espetáculo de Magia com a ilusionista Tangerina

Alunas da Escola de Dança E.Motion EDS

Com o apoio da Câmara Municipal de Arganil 
e numa organização conjunta das associações 
juvenis CUME (Arganil), Projeto Radical (São 
Martinho da Cortiça) e Grupo de Jovens Chama 
Viva (Secarias), o evento “Arganil Rock”, que 
este ano cumpriu a sua 13ª edição, foi um 
sucesso confirmado.
Enquadrado nas caraterísticas únicas da 
Cerâmica Arganilense, abriu portas pelas 22h00 
do dia 16 de Abril e quase não chegava para 
as largas centenas de pessoas que quiseram 
marcar presença naquele que é um evento com 
nome reconhecido e sonante fora dos limites do 
concelho. Abriu a noite a Academia Condessa 
das Canas, com um espetáculo de Hip-Hop, a 
fazer aguçar o apetite para uma noite que se 
previa longa, de reencontros e de grande festa.
Através de um cartaz que primou pela 
diversidade, a noite seguiu com a banda 
formada no concelho: Funil & Abelhinha, a 
brindar o público com a sua já caraterística 
boa disposição e energia contagiante; seguiu-
se a banda Som da Frente, com um tributo à 
banda rock Xutos & Pontapés e a banda rock 
de Almada Dead Pigeon. A festa não terminaria 
aqui, pela madrugada dentro e para aqueles 
que tão cedo não tinham intenções de arredar 
pé, contou-se com a seleção musical dos DJs 
João Fontes e G&Z.
A 13ª edição do “Arganil Rock”, após interregno 
forçado pela pandemia, reafirma desta forma o 
seu nome e legado e, naturalmente, comprova 
que o trabalho conjunto das associações juvenis 
do concelho com a estreita parceria com 
Câmara Municipal é a fórmula para o sucesso.
As expetativas ficam agora em alta para o 
cartaz do próximo ano. Até lá!

O tão aguardado regresso do Arganil Rock 
confirma o seu legado

JUVENTUDE
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DESPORTO

Piscina Municipal de Arganil acolheu a 3ª 
jornada dos Festivais 1º Mergulho da Associação 
de Natação de Coimbra No dia 10 de Abril, a Piscina Municipal de 

Arganil foi palco da 3ª jornada do Festival 
1º Mergulho da Associação de Natação de 
Coimbra. Este Festival de Natação contou com 
a participação de cerca de 100 entusiasmados 
nadadores, muitos deles a fazer a sua primeira 
experiência em festivais e torneios de natação, 
em representação de 9 Escolas/Clubes filiados na 
Associação: Associação Académica de Coimbra, 
Associação Columbófila Cantanhedense, Casa 
do Povo de S. Pedro de Alva, CASPAE, Clube 
Náutico Académico, Clube Náutico de Miranda 
do Corvo, Clube União 1919 e Louzan Natação / 
EFAPEL.

A dar as boas-vindas aos nadadores esteve 
o Vereador do Desporto, Luís Almeida, que 
aproveitou para felicitar a Escola Municipal de 
Natação de Arganil pelo trabalho desenvolvido, 
agradecendo também o envolvimento e 
colaboração do Agrupamento de Escolas de 
Arganil através das turmas do curso profissional de 
Técnico/a de Desporto, bem como, o apoio dos 
pais e apoiantes das várias equipas em prova. 
A direção do Agrupamento de Escolas esteve 
representada pela professora Leonor Simões.

Nos dias 6,7 e 8 de maio, 
cerca de 22 participantes 
tiveram oportunidade de 
contactar mais de perto com 
o nosso território, através de um 
conjunto de atividades diurnas 
e noturnas.
Procurou-se dar resposta ao 
perfil do denominado “novo 
turista”, que encara o destino 
como local de aprendizagem, 
desenvolvimento e contacto 
com outras culturas e não 
apenas como um lugar de 
descanso e de fuga à rotina.
 Criou-se não só a oportunidade 
de dar a conhecer, mas 
também a oportunidade de 
experimentar o que, o concelho 
de Arganil tem de único, o seu 
artesanato, a gastronomia, 
construindo e contactando 
com símbolos da identidade 
local, incentivando o turista a 
ser mais ativo e criativo, aspetos 
essenciais no contexto do 
turismo de experiências, que o 
Município vem a promover.

Passeios junto do nosso 
património natural, 
caminhadas, workshops, 
confraternização e degustação 
de produtos tradicionais 
genuínos, para além de 
observações astronómicas no 
céu estrelado e despoluído da 
Serra do Açor, constituíram uma 
oferta e experiência únicas, na 
promoção e afirmação de um 
território cujo potencial cultural 
e turístico tem muito para 
oferecer.
Esta experiência, inserida no 
Projeto intermunicipal “ Portas 
do Céu”, resulta de uma 
parceria entre os Municípios de 
Arganil, Góis e Pampilhosa da 
Serra, cofinanciada pelo Centro 
2020 e pelo Fundo Europeu para 
o desenvolvimento Regional.

À descoberta do Céu
e da Terra:
Uma
experiência
Única
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AMBIENTE

Formação e entrega de compostores domésticos

A entrega gratuita dos compostores ao 
abrigo do projeto “Compostar é Reciclar” 
continua. No dia 19 de abril, decorreu em 
São Martinho da Cortiça mais uma sessão 
de esclarecimento e entrega dos kits de 
compostagem doméstica previstos, que 
contou com a presença do Vereador do 
pelouro do Ambiente, Luís Almeida.

Até à data foram entregues no concelho 
de Arganil 278 compostores domésticos. 
Relembramos que 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 portal municipal e inscreva-
se:

 www.cm-arganil.pt
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Praias Fluviais da Cascalheira, de Coja e Piódão 
mantêm Bandeira Azul para a época balnear 

2022

As praias fluviais de Piódão, Cascalheira (Secarias) e Côja, 
revalidaram para a época balnear 2022, o galardão 
Bandeira Azul. Piódão pelo sétimo ano consecutivo, 
Cascalheira (Secarias) pelo 6º ano consecutivo e Coja 
pelo 5º ano consecutivo. O anúncio foi feito no dia 28 
de abril, na conferência de imprensa “Praias Costeiras 
e Fluviais, Portos de Recreio e Marinas e Embarcações 
de Ecoturismo” realizada no Centro de Interpretação 
Ambiental na Pedra do Sal, em Cascais e atribuiu Bandeiras 
a 431 locais, mais 32 do que em 2021, distribuídos por 102 
municípios. Na zona centro são 31 as Bandeiras Azuis a 
hastear em 2022.

No seguimento deste anúncio feito pela Associação 
Bandeira Azul da Europa, entidade responsável por 
atestar a qualidade superior da água, as caraterísticas 
da envolvente e a qualidade de infraestruturas de apoio 
e segurança das praias nacionais, as praias de Piódão, 
Cascalheira (Secarias) e Côja, vão ostentar assim, por 
mais um ano, a Bandeira Azul, mantendo Arganil com o 
estatuto de um dos Municípios da Região Hidrográfica do 
Centro com mais Praias Interiores com Bandeira Azul.

É com enorme agrado que o Município de Arganil recebe 
estas distinções que revalidam a qualidade irrevogável 
destas praias e que fazem do nosso território um destino 
turístico de excelência na zona Centro.

Projeto Empreende+ foi apresentado em Arganil

Foi no dia 28 de abril apresentado, em sessão realizada no Centro 
Empresarial e Tecnológico de Arganil, o projeto Empreende+, uma 
iniciativa conjunta da Comunidade Intermunicipal da Região de 
Coimbra e do Instituto Pedro Nunes que contou com o testemunho 
do empreendedor jovem local, Bruno Costa.

Em formato workshop, foi essencialmente dado a conhecer aos 
participantes o projeto que no fundo pretende incentivar e ser 
uma alavanca ao empreendedorismo na Região de Coimbra, 
prevendo levar a efeito duas edições de um programa de 

capacitação e viabilidade de implementação de novas iniciativas 
empresariais no território.

Os interessados neste projeto podem candidatar-se através do 
preenchimento do formulário disponível em: www.cm-arganil.pt. 

Para esclarecimentos adicionais disponibiliza-se o endereço 
eletrónico geral@cm-arganil.pt.

EMPREENDEDORISMO
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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. 

Efetue a sua marcação 
presencial por telefone ou 
e-mail. Irá necessitar de se fazer 
acompanhar do seu Cartão 
do Cidadão e da Caderneta 
Predial com o número das 
matrizes da propriedade a 
georreferenciar.

Em alternativa, pode indicar o 
número da matriz e o NIF para 
que o Técnico possa consultar 
a Caderneta Predial no Portal 
das Finanças. Deverá saber 
identificar a sua propriedade 
no mapa e, se possível, trazer 
o levantamento GPS dos limites 
da sua propriedade.

Balcão do BUPI de Arganil

Centro Empresarial e 
Tecnológico de Arganil
Avenida Irmãos Duarte
ARGANIL

Telefone 235 200 163 
E-mail bupi@cm-arganil.pt.

As intervenções cirúrgicas de esterilização 
ao abrigo desta campanha foram 
efetuadas no Centro de Atendimento 
Médico-Veterinário da região e registaram 
um total de 402 animais esterilizados, dos 
quais: 93 gatos; 191 gatas; 35 cães e 83 
cadelas. De realçar ainda a esterilização 
de 222 gatos vadios/errantes, dos quais 
154 fêmeas e 68 machos, que assim evitará 
o nascimento de inúmeras ninhadas 
indesejadas.

 

Esta é a terceira campanha de esterilização 
gratuita realizada pela Câmara Municipal 
de Arganil e uma das que a nível nacional 
abrangeu todos os munícipes. Além 
do custo total das cirurgias a Câmara 
Municipal de Arganil responsabilizou-
se ainda pela totalidade das despesas 
com a identificação eletrónica, a vacina 
antirrábica, o Boletim Sanitário e o registo 
obrigatório na base de dados SIAC. A 
anterior campanha de esterilização, no 
ano transato, registou um total de 392 
animais esterilizados, o que totaliza nos 

últimos três anos 1116 animais esterilizados, 
no concelho de Arganil.

A Câmara Municipal de Arganil agradece 
a elevada adesão à campanha por parte 
dos seus munícipes e a colaboração 
direta das Juntas e Uniões de Freguesia 
na divulgação da campanha e no 
auxílio prestado no encaminhamento dos 
formulários, anunciando que se encontra 
a preparar uma nova campanha de 
esterilização, a ter início em breve.
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Oposição - Bancada do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Arganil
A extrema importância do Associativismo 
em Arganil

As diversas Associações e Colectividades 
concelhias – desportivas, culturais e 
recreativas – assumem um papel cada 
vez mais importante no desenvolvimento 
integral da nossa Comunidade, com 
especial relevância na nossa juventude. 
Por isso, merecem o apoio municipal para 
reforçar a sua capacidade e poderem 
prestar um cada vez melhor serviço a todos 
que as procuram. E são muitos.

Mais do que formar bons atletas, 
bons músicos ou bons bailarinos, são 
fundamentais na formação de Cidadãos!

Nesse sentido, temo-nos batido pelo 
claro reforço dos apoios prestados, sejam 
monetários ou em espécie, para ajudar as 

respectivas direcções no desenvolvimento 
da sua actividade! Preocupa-nos bastante 
a crescente dificuldade no recrutamento 
para os corpos gerentes das mesmas. 
Torna-se imprescindível garantir o maior 
apoio possível!

Apraz-nos verificar que neste período pós-
pandemia se têm multiplicado as iniciativas 
de índole cultural, desportiva e recreativa, 
e que a adesão popular tem sido uma 
constante. o que demonstra cabalmente 
a sua importância e a sua razão de ser. É 
inegável o seu valioso contributo para a 
animação do concelho, para a afirmação 
da nossa identidade arganilense e para a 
preservação dos nossos valores, das nossas 
tradições. Por outro lado, é também no 
apoio às colectividades e associações que 
reside a chave para a abertura da oferta 
cultural e recreativa a novas propostas, 

novos públicos e novos hábitos.

Reconhecemos o esforço orçamental 
feito pelo município, mas, parece-nos ser 
importante ir mais além. É possível dar mais 
e é possível pedir mais! As associações 
devem ser permanentemente desafiadas 
a ousar mais e melhor!

Contamos com todas as Associações para 
a afirmação de um concelho cada vez 
mais forte e mais saudável, em todos os 
sentidos. Contem com o Partido Socialista 
para apoiar em tudo aquilo que esteja ao 
seu alcance!

Os Vereadores do Partido Socialista,
Paulo Teles Marques
Miguel Pinheiro
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