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77% dos deputAdos municipAis votAm A fAvor do orçAmento municipAl pArA 2022 

O orçamento municipal de Arganil para 2022, no valor 
de aproximadamente 24 milhões e 400 mil euros, foi 
aprovado por 77% dos deputados municipais. 

Neste primeiro ano de um quadriénio que se 
antevê de desenvolvimento sólido e sustentado, 
o exercício orçamental é de continuidade no 
investimento já concretizado, dando seguimento 
e concluindo projetos em desenvolvimento, mas é 
também progressivo e proporcionador de novas 
oportunidades para o território. “Continuamos muito 
apostados nos projetos cofinanciados que nos 
permitem multiplicar três ou quatro vezes os meios 
de que a autarquia dispõe”, afirma o presidente da 
Câmara, Luís Paulo Costa.

Desporto, Recreio e Lazer
Os investimentos preconizados nesta área totalizam 
uma verba que supera os 1,5 milhões de euros, 
destacando-se a requalificação do Parque Municipal 
de Campismo de Arganil, no Sarzedo; a reabilitação 
e alargamento da rede de praias fluviais e zonas 
balneares do concelho e a criação de percursos 
cicláveis, nomeadamente do percurso entre o centro 
da vila de Arganil e Secarias e entre o centro da 
vila de Arganil e o Maladão (candidatura submetida 
sem resultado ainda anunciado). Ainda no que diz 
respeito a equipamentos públicos, o ano de 2022 vai 
ficar também marcado pela reabilitação do Mercado 
Municipal de Arganil.

Proteção Civil
No valor de 1 milhão de euros, os projetos delineados 
para 2022 nesta área desdobram-se entre a 
instalação do Centro Municipal de Proteção Civil, 
uma vez assegurado o financiamento no decurso do 
ano de 2021, superior a 300 mil euros; as despesas 
com as corporações de bombeiros, nomeadamente 
com as Equipas de Intervenção Permanente (EIP), e 
a implementação da faixa de gestão de combustíveis.

Ordenamento do Território
Destaque para a reabilitação da galeria hidráulica da 
Ribeira de Amandos, que envolve um investimento de 
1,5 milhões de euros, comparticipada pelo Programa 
REACT-EU (Assistência de Recuperação para a Coesão 
e os Territórios da Europa), e para a concretização 
da segunda fase da reabilitação do espaço público 
da vila de Arganil. O Teatro Alves Coelho assume 

também grande relevância orçamental (4 milhões 
de euros) neste instrumento financeiro. Ainda que 
sem candidatura aprovada, o Município de Arganil 
continuará a bater-se durante o próximo ano pelo 
financiamento desta importante e estruturante 
intervenção, depois de quatro anos de articulação e 
consensualização de soluções com o proprietário, a 
Santa Casa da Misericórdia de Arganil.

Turismo e Cultura
É pretensão do Município de Arganil avançar com a 
conservação e valorização do património natural da 
Peneda da Talhada (Secarias); apostar na melhoria 
das condições de acessibilidade à Fraga da Pena 
(Benfeita) e promover a substituição da ponte 
suspensa de Foz d’Égua. Um dos fortes desígnio 
do executivo camarário e dos arganilenses prende-
se, também, com a concretização do projeto de 
valorização do acampamento romano da Lomba 
do Canho, cuja candidatura se encontra a aguardar 
aprovação.

Educação 
As ações estratégicas de desenvolvimento previstas 
pela autarquia passam, de igual modo, pela aposta na 
Educação das crianças e jovens de todo o concelho, 
através de investimentos e intervenções que se 
consideram prioritárias e que totalizam cerca de 
2,8 milhões de euros em 2022. Destaca-se, neste 
domínio, a requalificação, modernização e ampliação 
da Escola Secundária de Arganil, cujo responsável 
e proprietário é o Ministério da Educação. Este 
investimento, contudo, só terá condições para 
prosseguir se a candidatura submetida aos fundos 
comunitários vier a merecer financiamento.

Ambiente
Os setores do abastecimento de água, saneamento 
e resíduos sólidos urbanos beneficiaram de um 
conjunto de investimento ao longo dos últimos 
quatro anos, que, globalmente, ultrapassou os 12 
milhões de euros. Prosseguindo com o objetivo de 
manter Arganil na primeira linha da qualidade de 
vida ambiental para as próximas décadas, o ano de 
2022 será de reforço do trabalho concretizado. Por 
outro lado, prossegue a estratégia de requalificação 
da rede viária, através de um investimento na ordem 
dos 1,3 milhões de euros.

Indústria e Energia
No que ao desenvolvimento económico diz respeito, 
2022 ficará marcado pela conclusão, em termos 
operacionais, da intervenção de ampliação da Zona 
Industrial da Relvinha (Polo Oeste), localizada na 
freguesia de Sarzedo, que totaliza um investimento 
na ordem dos 5,5 milhões de euros. O Município de 
Arganil segue fortemente empenhado na estratégia 
de atração de novas empresas, criação de novos 
postos de trabalho e captação de recursos humanos 
qualificados. Além do reforço das condições de 
atratividade para a instalação de novas empresas, 
será dada continuidade aos esforços de consolidação 
do tecido empresarial já instaladas (Polo Este).

Políticas amigas das famílias
Assegurando o bem-estar e a promoção da qualidade 
de vida das pessoas, o Município vai implementar 
ao longo de 2022 um conjunto de boas práticas e 
políticas amigas das famílias e de apoio às empresas 
e comerciantes do concelho, por via da manutenção 
das taxas mínimas de impostos municipais. 
Concretamente, manter a taxa mínima de 0,30% 
do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e adotar 
o IMI Familiar, que prevê a redução deste imposto 
mediante o número de dependentes; devolução aos 
munícipes os 5% de IRS a que o Município teria direito 
por lei; 0% de derrama sobre o lucro das empresas 
e a adoção dos tarifários mais reduzidos ao nível 
do abastecimento de água, saneamento de águas 
residuais e resíduos sólidos urbanos.

O Orçamento para 2022 dá continuidade às 
orientações estratégicas anteriormente definidas, 
impulsionando a concretização de medidas concretas, 
reais e efetivas, vocacionadas para dar resposta aos 
novos desafios e definidas para reforçar a atratividade 
do concelho. “Como elementos cruciais para esta 
estratégia de desenvolvimento do concelho surgem 
a boa governação autárquica, o equilíbrio financeiro 
e o cumprimento exemplar dos compromissos”, 
aponta Luís Paulo Costa, defendendo que “são estas 
as linhas mestres do instrumento financeiro que 
apresentamos para 2022, baseado no rigor, na solidez 
e na transparência, que suporta o grande e soberano 
propósito do Município e de todos os arganilenses: 
tornar Arganil num concelho cada vez mais atrativo 
para viver, investir e visitar”.
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Cara(o) Munícipe

O mês de novembro trouxe grandes notícias ao concelho de Arganil. Notícias sobre distinções que nos 
deixam francamente orgulhosos do trabalho desenvolvido ao longo de 2021 mas também esperançosos e 
expectantes relativamente ao novo ano. Falo, desde logo, do Prémio Município do Ano, atribuído à autarquia em 
reconhecimento do projeto de educação ambiental «Costurar Valores – Uma Experiência de Economia Circular 
em Arganil», implementado com o claro e bem-sucedido objetivo de sensibilizar e mobilizar a comunidade para 
a prevenção e combate ao desperdício têxtil. Destaque também para a bandeira Autarquia + Familiarmente 
Responsável, entregue a Arganil pelas boas práticas e políticas amigas das famílias implementadas no território. 
Como consequência destas e de outras medidas, projetos, iniciativas e boas práticas desenvolvidas pelo município, 
com forte impacto no concelho, Arganil surgiu no estudo da Marktest deste ano com uma posição privilegiada no 
que diz respeito ao indicador “qualidade de vida”. É o terceiro concelho da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra e o 30.º do país onde se vive com melhor qualidade de vida. Motivados pelos resultados alcançados, 
levamos para o próximo ano a mesma força de vontade em continuar a trabalhar e lutar pelos interesses de 
Arganil, conscientes das imprevisibilidades dos tempos que atravessamos.

Tempo de celebrar, nesta edição de novembro, o 25.º aniversário da Biblioteca Municipal de Arganil. A data foi 
assinalada pela autarquia com um conjunto de iniciativas que colocaram em destaque os livros, a leitura e a 
cultura. 

Nota também para a aprovação do orçamento municipal pela Assembleia Municipal, no valor de 24 milhões e 
400 mil euros. Distribuído pelas mais diversas áreas, o orçamento prevê projetos que estão já garantidos e que 
vão poder avançar em 2022, mas considera, de igual modo, obras de grande relevância orçamental e grande 
expressão no nosso território que apenas serão concretizáveis se as expectativas que temos em relação aos 
mecanismos de financiamento forem bem-sucedidas. São disso exemplo a reabilitação do Teatro Alves Coelho, 
a valorização do acampamento militar da Lomba do Canho ou a requalificação da Escola Secundária de Arganil. 

Nas áreas do ambiente e da floresta, destaque para as novas campanhas de entrega de compostores, no âmbito 
do projeto «Compostar é Reciclar», e para a celebração do protocolo que vai permitir implementar em duas 
localidades do concelho o projeto-piloto “Condomínio de Aldeias”, que pretendemos ver replicado nos próximos 
anos no território.

E nesta que é a época mais especial do ano, não podia faltar espaço para a iluminação, para as iniciativas e para o 
Mercado de Natal, que encheu de magia o coração da vila de Arganil, num regresso muito aguardados por todos.  

Esta é também a época de balanços por excelência. Não posso, por isso, deixar de relembrar e destacar a 
chegada ao terreno do projeto Floresta da Serra do Açor no arranque de 2021. As intervenções de rearborização 
concretizadas ao longo do ano resultaram em 300 mil novas árvores nas encostas da Serra do Açor. O meu 
desejo neste final de ano é que cada uma das árvores que crescem nas encostas arganilenses contribuam para 
iluminar o seu Natal; com muito afeto, generosidade e harmonia. E que a semente da esperança se renove com 
a entrada no novo ano.

Desejo a todas as famílias arganilenses um Feliz e Santo Natal e um próspero Ano Novo.

 

EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Arganil mantém a tendência dos últimos anos e volta 
a estar entre os municípios com melhor qualidade de 
vida do país. A nível nacional, ocupa a 30.ª posição, 18 
lugares mais à frente do que em 2020, enquanto no 
território da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra surge no terceiro posto, o que se traduz 
numa subida de duas posições.

Os dados constam da edição de 2021 do estudo 
anual desenvolvido pela Marktest, dedicado à análise 
do desempenho dos 308 municípios portugueses, 

através da avaliação dos pontos fortes e fracos de 
cada concelho.

Amplamente satisfeito com estes dados, o presidente 
da autarquia, Luís Paulo Costa, considera que o 
posicionamento de destaque que o município ocupa 
“reflete o trabalho aplicado e incessante que tem vindo 
a ser desenvolvido nas mais diversas áreas, sempre 
com o propósito de facilitar e ajudar as famílias e 
as empresas do concelho”. O autarca diz encarar o 
top 30 nacional e o top 3 regional “como fatores de 
motivação para continuar a apostar em medidas e 
projetos que façam o concelho dar passos firmes na 
direção do progresso e do desenvolvimento”.

Numa escala de 0 a 20, Arganil obteve uma média 
de 12,5 valores, (o concelho no topo da lista obteve 
15,1), em resultado da classificação atribuída a 
15 indicadores diferentes. Evidenciam-se, no que 
respeita a Arganil, as despesas do município com a 
proteção do ambiente e com a cultura; a capacidade 
dos equipamentos de segurança social per capita; 
a baixa taxa de criminalidade e de sinistralidade 
rodoviária e o número quer de escolas, quer de 
equipamentos de saúde per capita.

A “percentagem de resíduos urbanos recolhidos por 
recolha seletiva” foi um dos indicadores que mais 
destaque ganhou no último ano, de acordo com 
este estudo. Resultado do trabalho desenvolvido 
no âmbito do Sistema de Recolha Seletiva Porta-a-
Porta de Resíduos Urbanos Valorizáveis em Arganil 
(PPRUVA), que arrancou no primeiro semestre de 
2020. Durante o primeiro ano de implementação 
do projeto, foram recolhidos pelos 250 aderentes 
(famílias e comerciantes) e enviados posteriormente 
para reciclagem 5 toneladas de resíduos valorizáveis.

ArgAnil é o terceiro município dA região com melhor quAlidAde de vidA

ArgAnil distinguidA como AutArquiA + fAmiliArmente responsável
As medidas de apoio às famílias implementadas ao 
longo de 2021 mereceram ao Município de Arganil 
a distinção de «Autarquia Mais Familiarmente 
Responsável». Este é o quinto ano consecutivo em que 
Arganil surge entre as autarquias do país mais amigas 
das famílias, como resultado das boas práticas que 
tem vindo a desenvolver para a promoção do bem-
estar e da qualidade de vida dos seus munícipes.

A receber a Bandeira Verde com Palma, a mais alta 
insígnia atribuída pelo Observatório das Autarquias 
Familiarmente Responsáveis, esteve o presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa. A 
cerimónia realizou-se em Coimbra, no passado dia 27 
de novembro, e contou com a presença do Secretário 
de Estado da Descentralização e Administração Local, 
Jorge Botelho.

O presidente da autarquia encara esta nova distinção 
como um prestigioso reconhecimento do “trabalho 
interventivo e empenhado que tem sido desenvolvido 
em benefícios dos cidadãos, mas também como um 
fator de motivação acrescido para pensar e adotar 
novas medidas que beneficiem, que acolham e 
que valorizem as nossas famílias, dando respostas 
adequadas efetivas às suas necessidades”.

Entre as boas práticas que fazem de Arganil 
um concelho reconhecidamente amigo das 
famílias estão a devolução aos munícipes dos 
5% de IRS a que a autarquia teria direito por 
lei; a aplicação da taxa mínima de IMI e do IMI 
familiar, com bonificação em função do número 
de dependentes (reduções de 20, 40 e 70 euros 

para famílias com um, dois, três ou mais filhos), 
e a aplicação de tarifários de água, saneamento 
e resíduos sólidos que são os mais baixos do 
país.

Somam-se a estas políticas de incentivo fiscal um 
conjunto de outras medidas destinadas a beneficiar 
e apoiar toda a população do concelho, desde os 
mais novos aos mais idosos: transportes escolares 

gratuitos desde o pré-escolar até ao 12.º ano e o 
fornecimento de refeições, lanches e fruta; atividades 
lúdicas e desportivas gratuitas; comparticipação 
de medicamentos e apoio psicológico e social a 
pessoas em situação de carência económica, assim 
como campanhas de apoio à esterilização de cães e 
gatos de companhia, isentando os seus tutores do 
pagamento destes serviços.
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Arganil foi reconhecido no dia 2 de dezembro, com o 
prémio Município do Ano 2021, na categoria Região 
Centro – Menos de 20 mil habitantes, com o projeto 
«Costurar Valores – Uma Experiência de Economia 
Circular em Arganil».

O prémio foi entregue ao presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, no palco do 
Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, Madeira, 
onde decorreu a cerimónia de entrega dos prémios 
Município do Ano – Portugal 2021.

Honrado com a distinção, Luís Paulo Costa 
reconhece a importância do prémio e considera que 
“o estatuto de Município do Ano confere a Arganil 
maior responsabilidade e renovada motivação para 
continuar a desenvolver projetos promotores do 
desenvolvimento, que façam de Arganil um exemplo 
de boas práticas a seguir”.

Através deste projeto de educação ambiental, 
com uma forte componente formativa, foi possível 
envolver, sensibilizar e demonstrar à comunidade 
local o potencial de valorização dos tecidos em fim 

de vida e fomentar a sua reutilização, prevenindo e 
combatendo o desperdício.

O «Costurar Valores» nasceu em 2019, com o 
objetivo de educar a comunidade local no que 
respeita à gestão de resíduos têxteis, fomentando o 
reaproveitamento, a partir da recuperação de uma 
arte antiga, a costura. Foi pretensão do Município 
de Arganil que o projeto se transformasse numa 
oportunidade de utilizar estes resíduos como forma 
de criar valor, de criar novos usos e fins para os 
materiais e de criar mercado e emprego.

O projeto materializou-se numa formação 
abrangente e transversal a toda a comunidade. Os 
módulos envolveram a aprendizagem de costura 
e modelagem, educação ambiental, marketing e 
comunicação, desenvolvimento pessoal e social 
e empreendedorismo. Agregou, ainda, diversas 
oficinas que juntaram alunos e pais, população 
sénior e cidadãos portadores de deficiência mental, 
na construção de peças a partir de outras em fim de 
ciclo.

«costurAr vAlores» consAgrA ArgAnil como município do Ano
Além do impacto ambiental, destaca-se a componente 
de responsabilidade e inclusão social do projeto, desde 
logo, pelo forte envolvimento da Unidade Funcional 
de Arganil da APPACDM de Coimbra. A parceria então 
estabelecida revelou-se uma oportunidade privilegiada 
para os utentes, não só como forma de estimular a 
sua participação na comunidade como de retorno 
financeiro para a Associação. Após a conclusão da 
oficina, e com recurso ao equipamento adquirido pela 
autarquia, os utentes deram continuidade ao projeto, 
através da confeção de sacos de compras, que são 
vendidos desde o verão de 2020 na sua loja, localizada 
no Mercado Municipal.

“Os utentes da APPACDM abraçaram este projeto com 
muito carinho e grande entusiasmo, tendo revelado 
criatividade e vontade de inovar dia após dia, trabalho 
após trabalho”, destacou Luís Paulo Costa, enaltecendo 
“todo o trabalho de acompanhamento e incentivo 
evidenciado pela estrutura da Unidade Funcional de 
Arganil da APPACDM, na pessoa da sua coordenadora, 
Olga Coelho”.

Reconhecido como um caso de sucesso e de boas 
práticas no que respeita à sustentabilidade ambiental, 
o «Costurar Valores» tem sido capaz de inspirar e 
mobilizar outras entidades e territórios a implementar 
atuações idênticas com semelhantes objetivos. É nesta 
qualidade de exemplo a seguir que o Município de 
Arganil tem sido convidado por outras entidades para 
dar a conhecer o projeto.

Por outro lado, os bons resultados alcançados 
permitiram despertar na comunidade um grande 
interesse em novas edições, ao qual o Município de 
Arganil pretende dar sequência futuramente, quando 
a situação de saúde pública for normalizada.

A implementação do projeto «Costurar Valores – Uma 
Experiência de Economia Circular em Arganil» resulta 
de uma candidatura do Município de Arganil ao Fundo 
Ambiental, que financiou um investimento elegível 
superior a 50 mil euros, cabendo à autarquia cobrir 
cerca de 10 mil euros.

Esta é a primeira vez que Arganil é reconhecido com 
o prémio Município do Ano, promovido desde 2014 
pela plataforma UM-Cidades, sediada na Universidade 
do Minho. Arganil tinha sido já finalista na mesma 
categoria em 2016, com o projeto “Arganil – Capital do 
Rally».

A iniciativa visa reconhecer as boas práticas de projetos 
implementados pelos municípios com impacto no 
território, na economia e na sociedade, promovendo o 
crescimento, a inclusão e a sustentabilidade.

Participação da APPACDM no projeto

Apresentação do projeto no Programa “Praça da Alegria” 
da RTP
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À luz da magia do Natal, a Câmara Municipal 
Arganil apresentou, em conferência de imprensa, 
um alargado e diversificado programa de iniciativas 
para a quadra, que se propõe promover o espírito 
natalício e a atrair as pessoas ao centro histórico e ao 
comércio tradicional. Luís Paulo Costa, presidente da 
autarquia, deu a conhecer as ações previstas.

A partir do mês de novembro, dia 24 e, numa ótica 
de revitalização e dinamização do comércio local, a 
iniciativa Este Natal Compre Cá convida todos, até 
6 de janeiro, a fazer compras no comércio local. Os 
talões de compra dão prémios que podem ir dos 
250 aos 750 euros em vales nos estabelecimentos 
aderentes.

Ainda direcionado ao comércio local e, a partir 
de dezembro, as mais belas Coroas de Natal vão 
estar expostas nos estabelecimentos aderentes e, 
a concorrer para os três prémios que a autarquia 
reservou para os melhores e mais originais trabalhos, 
através do concurso Coroas de Natal – Comércio 
de CÁ.

Dentro da temática de decoração de Natal, mas 
dirigido a toda a comunidade, teve também lugar 
nos dias 3, 6 e 13 de dezembro os Workshops de 
Ornamentação de Natal orientados pela artesã 
Vanda Andrés, com o objetivo de, associado à 
quadra, contactar com as artes manuais e materiais 
endógenos. 

O Mercado de Natal de Arganil, após um ano 
de interregno regressou e trouxe consigo toda a 
magia a que já habituou o público. Entre os dias 9 e 
12 de dezembro o centro histórico da vila de Arganil 
enchem-se de luz e de animação e, através das muitas 
barraquinhas de venda e dos melhores produtos 
locais, ideias para presentear a família e amigos, 
receitas para surpreender na Ceia de Natal entre 
outras tradições e costumes associados à quadra. 

A programação continua na Cerâmica Arganilense 
com Hélder Bruno, a subir no dia 18 de dezembro 
ao palco do Auditório da Cerâmica Arganilense, para 

um concerto ao piano, acompanhado na voz por 
uma convidada especial a revelar em breve e, com 
as sessões especiais de cinema com enfoque 
nos filmes familiares e infantis: Sing! 2, no dia 22 de 
dezembro; O homem que inventou o Natal, no dia 26 
dezembro e Boss Baby: Negócios de Família, no dia 
29, todas em matiné.

Para o público infanto juvenil, durante a interrupção 
letiva, a Biblioteca Municipal de Arganil oferece 
um leque variado de atividades temáticas, assim 
como o programa Férias de Natal, que entre 20 
e 23 de dezembro e 27 e 30 do mesmo mês, entre 
ateliers, workshops, jogos tradicionais e workshops 
vai garantir a animação e transformar estas férias 
nas melhores de sempre. As inscrições vão estar 
disponíveis em breve.

Os Presépios enquanto representação singela 
do nascimento de Cristo assumem particular 
importância nesta altura do ano e fazem-se exibir um 
pouco por todas as casas nesta altura. Em cerâmica, 
palha, tecido entre outros materiais, há quem os 
colecione até. Entre 20 de dezembro e 7 de janeiro, 

estes símbolos do Natal vão estar em mostra no Átrio 
de Exposições Guilherme Filipe, sob o tema Presépios 
no átrio. 

A programação dedicada à quadra mais bonita do 
ano termina com as Janeiras pela Voz do Fado. Uma 
iniciativa no âmbito do projeto À Beira do Fado que 
vai juntar a dois guitarristas profissionais, a Tocata 
do Grupo Etnográfico da Região de Arganil no dia 15 
de janeiro em Benfeita e, nos mesmos moldes mas 
em Cepos, a Tocata do Rancho Folclórico Flores do 
Casal de São João. No dia seguinte, juntam-se à Tuna 
Popular de Arganil em Pomares e à Tuna Cantares de 
Coja em Pombeiro da Beira, para cantar as janeiras.

Para o executivo camarário e, na voz do Presidente 
da Câmara: “trata-se de uma programação muito 
variada com uma grande vertente de dinamização 
social e económica” mas também “com iniciativas 
mais desconcentradas e de âmbito cultural” que 
acontecem não só na sede de concelho mas também 
noutras freguesias.

ApresentAdA A progrAmAção de nAtAl em ArgAnil
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estAbelecimentos Aderentes
 Estabelecimento Comercial

Arganil AÇOR TT (Tapas e Turismo)
Arganil AM Bikes 
Arganil A Moagem
Arganil Armazéns Mont'Alto
Arganil Argocoja 
Arganil AM Modas
Arganil Argomagazine lda
Arganil Casinha da Filó
Arganil Cecoral
Arganil Ceiroco electrodomésticos e gás
Arganil Coisas da Ninocas
Arganil EKIM
Arganil Elifri
Arganil Farmácia Galvão
Arganil FR Lingerie
Arganil Frutaria da Torre
Arganil Gomape
Arganil Intermarché
Arganil Idealconcept
Arganil Interfarma - Parafarmácia
Arganil Joana Moura Cabeleireiro
Arganil Kebab Açor
Arganil Loja Hello Arganil
Arganil Loja das Máquinas de Costura 
Arganil Marilu Flores & Ambientes
Arganil OMB
Arganil Óptica Médica de Arganil
Arganil Ourivesaria Fernandes
Arganil Picadilly
Arganil Piccadilly Moda Jovem
Arganil Talho Boa Carne
Arganil Talho O Manel
Arganil Tricovergas
Arganil Thocamallus
Arganil VILLA-Fashion Store
Barril de Alva Vira Milho - Café e Minimercado
Coja AM Modas
Coja A loja da Zé 
Coja Café Club Livraria
Coja Daqui e D'acolá
Coja Farmácia Alva
Coja Ju Kids
Coja Mercearia da Rua principal, Lda
Coja Miminhos da Elsa
Pombeiro da Beira Loja do Visconde, Unipessoal L.da
Secarias Sombrinha- Restaurante & Petiscos
Mucelão O Cantinho 
S.Martinho da Cortiça Adriana Martins 
S.Martinho da Cortiça A Tal Pizza
S.Martinho da Cortiça Ana Veludo Minimercado

ABEIRADOFADO.PT
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município de ArgAnil obtém finAnciAmento pArA controlo dA ervA-dAs-pAmpAs

municípios de ArgAnil e de pAmpilhosA dA serrA vão reAbilitAr três pontes que 
ligAm os dois concelhos

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa, assinou, em Lisboa, o contrato de 
financiamento para a implementação do projeto 
“Stopcortaderia@Arganil”, que visa o controlo da erva-

das-pampas (Cortaderia sellona) em todo o território 
concelhio.

O projeto envolve um investimento de cerca de 
24 mil euros, sendo financiado em 20 mil euros pelo 

Foi assinado, esta quarta-feira, o acordo de 
parceria entre o Município de Arganil e o Município de 
Pampilhosa da Serra que prevê a reabilitação de três 
pontes que ligam os dois concelhos. Esta intervenção 
conjunta nas pontes de Casal Novo, Cartamil e Mata, 

localizadas entre a União das Freguesias de Cepos e 
Teixeira (Arganil) e a Freguesia de Fajão (Pampilhosa 
da Serra), surge na sequência da avaliação realizada 
ao estado de conservação destas construções de 
responsabilidade municipal.

Assinatura do acordo entre os Municípios

Assinatura do contrato de financiamento

Fundo Ambiental, entidade com a qual foi celebrado 
o protocolo, em sessão presidida pelo Ministro do 
Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

Previsto está um conjunto de ações de erradicação 
e de controlo preventivo desta espécie exótica 
invasora, considerada uma praga, nomeadamente 
em zonas do concelho onde a sua presença tem vindo 
a tornar-se mais evidente, como acontece na área 
envolvente à Zona Industrial da Relvinha, no Sarzedo.

Para além das ações de erradicação e controlo 
da erva-das-pampas, o projeto considera ações de 
mapeamento, de deteção precoce e resposta rápida e 
ações de restauro ecológico, recorrendo à plantação 
de espécies autóctones.

Estão também programadas ações de 
sensibilização da população, uma vez que a utilização 
da espécie como ornamental é ainda vulgar, tanto da 
planta em vida (jardinagem) como de material vegetal 
(flores para decoração), graças às suas plumas 
brancas e vistosas.

O custo global das três intervenções será 
suportado por ambos os municípios em partes 
iguais. A autarquia de Arganil assumirá a liderança 
do processo de lançamento da empreitada, sendo 
responsável pela contratualização do anteprojeto e do 
projeto de execução de reabilitação das três pontes, 
de acordo com o estipulado na parceria formalizada.

“O acordo hoje celebrado retrata bem o trabalho de 
cooperação e a postura atenta que mantemos sobre 
o território, tendo em vista a resolução de problemas 
que contribuam para a qualidade de vida dos nossos 
cidadãos”, salientou Luís Paulo Costa. O presidente 
da Câmara Municipal de Arganil adiantou, ainda, que 
a decisão de avançar com as intervenções resultou 
das conclusões do estudo realizado por empresa 
especializada, que concluiu haver a necessidade de 
se realizarem melhorias nas condições estruturais e 
funcionais das pontes”.

Jorge Alves Custódio, Presidente da Câmara 
Municipal de Pampilhosa da Serra, aproveitou a 
ocasião para salientar a “importância deste projeto, 
que partilha problemas em comum entre os dois 
concelhos”, pelo que “saúda a excelente colaboração 
entre ambas as partes”.
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enxudro e relvA velhA Acolhem projeto de Apoio A AldeiAs locAlizAdAs em 
territórios de florestA

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa, assinou, em Arouca, o protocolo 
que garante ao concelho de Arganil cerca de 
50 mil euros para a implementação do projeto-
piloto “Condomínio de Aldeias”, nas localidades 
de Enxudro e Relva Velha, pertencentes 
respetivamente à freguesia de Benfeita e à União 
das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra.

Este projeto tem como objetivo assegurar 
a gestão dos terrenos ao redor destas duas 
aldeias localizadas em territórios vulneráveis, 
na Serra do açor, tornando-as mais resistentes 
às adversidades. Ao longo dos cinco anos do 
projeto, vai ser concretizado um conjunto de 
ações destinadas a reduzir o volume de vegetação 
disponível para arder, com recurso à gestão mista 
(com técnicas agrícolas e florestais), à pastagem e 
à recuperação de socalcos.

Os residentes terão um papel fundamental 

na dinamização das intervenções a implementar, 
estando previstas 12 sessões de formação da 
comunidade, tendo em vista a continuidade das 
boas práticas rurais.

“É evidente para todos, sobretudo para quem 
viveu na pele os incêndios de outubro de 2017, 
que a proteção das nossas aldeias, rodeadas por 
floresta e tão expostas aos fogos, é absolutamente 
determinante”, frisou o presidente da autarquia, 
destacando “o papel protetor e revitalizador” 
do projeto. O Município de Arganil pretende, 
refere Luís Paulo Costa, “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”.

projeto “compostAr é reciclAr” continuA A entregAr compostores no concelho
A entrega gratuita dos compostores ao abrigo do projeto “Compostar é 

Reciclar” continua. Nos dias 16 e 17 de novembro decorreram em Arganil e Côja, 
respetivamente, três sessões de esclarecimento e sensibilização que passaram 
pela capacitação, que visa dotar o público dos conhecimentos necessários para 
a prática da compostagem, aplicação do composto e sua ligação à agricultura e 
às hortas “familiares, bem como distribuição de um guia de compostagem para 
consulta sempre que necessário.

No dia 18 de novembro, por sua vez, foi entregue à Freguesia de Benfeita o 
compostor de 1100L no âmbito da implementação do sistema de compostagem 
comunitária, cumprindo assim a entrega dos compostores previstos e que já 
haviam sido anteriormente entregues também às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social e às escolas do concelho. 

Todas as sessões para além dos técnicos responsáveis pelo projeto e 
capacitação foram acompanhadas pelo Vereador do pelouro do Ambiente, Luís 
Almeida.

As inscrições no Projeto “Compostar é Reciclar” continuam abertas aos 
interessados. Consulte o portal municipal em www.cm-arganil.pt e preencha o 
respetivo formulário.

Assinatura do protocolo de financiamento

Entrega de compostores em Benfeita

Entrega de compostores em Arganil e Côja

Dinamização do projeto no Mercado Municipal
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encontrAdos os vencedores do 
concurso de fotogrAfiA 
«À beirA do ceirA@ArgAnil»

AgrupAmento de escolAs de ArgAnil viu renovAdA A Atribuição do “selo 
protetor” (2020-2022)

Foram encontrados os três vencedores do concurso de fotografia digital «À 
Beira do Ceira@Arganil», promovido pelo Município de Arganil entre os meses de 
setembro e outubro. Foram recebidas pela autarquia um total de 32 fotografias, 
tendo todas elas como protagonista o rio Ceira, mais concretamente o percurso 
do rio situado no concelho de Arganil.

As fotografias foram sujeitas, numa primeira fase, à votação do público, através 
da página do Facebook da autarquia. As cinco fotografias com mais “gostos” 
estiveram, numa segunda fase, sob o olhar atento do júri do concurso, composto 
por representantes da Câmara Municipal de Arganil, da Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA) e da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).

O Vereador do Ambiente, Luís Almeida, fez as honras da casa e recebeu no 
Salão Nobre da Câmara Municipal Miguel Marques, vencedor do primeiro e 
terceiro prémios, e Ana Costa, que conquistou o segundo lugar.

No dia 19 de novembro, na Escola Secundária, 
Sede do Agrupamento de Escolas de Arganil, foi 
hasteada a bandeira do Selo Protetor 2020-2022, 
atribuído pela Comissão Nacional de Promoção 
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens  e 
que visa garantir os Direitos da Criança em todos 
os contextos de vida.

O Selo Protetor foi entregue pela Presidente da 
CPCJ de Arganil, Prof.ª Maria José Silva à Diretora 
do Agrupamento de Escolas de Arganil, Prof.ª 
Anabela Soares, numa pequena e significativa 
cerimónia que contou com a participação de 
vários alunos e com a presença  da Vereadora 
do Pelouro de Ação Social, Elisabete Oliveira e do 
Vereador do Pelouro da Educação, Luís Almeida.

“Moldura Natural”, de Miguel Marques - 1º Prémio

“Barragem de Estrelas”, de Miguel Marques - 3º Prémio“O Penedo”, de Ana Costa - 2º Prémio
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escolAs do concelho exibem orgulhosAmente bAndeirAs verdes eco escolAs

prAiA fluviAl dA cAscAlheirA recebe certificAdo internAcionAl 

Foram, durante o mês de novembro, hasteadas 
nas EB1 de Arganil, Côja, Pombeiro da Beira, Pomares, 
São Martinho da Cortiça e Sarzedo, nas Escolas do 2º 
e 3º ciclo de Arganil e Côja e na Escola Secundária de 
Arganil as Bandeiras Verdes Eco-Escolas, através de 
sessões simbólicas que contaram com a presença do 
Vereador do Ambiente e da Educação, Luis Almeida, e 
da Vereadora da Juventude, Elisabete Oliveira, alguns 
presidentes das Juntas de Freguesia, para além da 
Diretora do Agrupamento e respetivos docentes. 
Estas sessões acontecem em virtude da atribuição 
destas distinções no passado mês de outubro e 
que mais uma vez, consagram esta autarquia como 
Município 100% Eco-Escolas.

Relembra-se que a EB1/JI de Arganil, para além da 
Bandeira Verde, arrecadou ainda prémios em alguns 
projetos/desafios, nomeadamente e em 1º lugar com 
as atividades “Na minha casa não desperdiçamos” no 
âmbito da Alimentação Saudável e Sustentável; “Eco-
Pinhata” no âmbito do desafio UHU e “O que lanchar?” 
no âmbito da Alimentação Saudável e Sustentável. 
Foi ainda reconhecida e premiada em ex-aequo com 
outras escolas com as atividades “As Aves que nos 
rodeiam” na temática homónima e “Constrói o teu 
Traga Pilhas” no âmbito da Geração Depositrão.

O Município de Arganil foi distinguido com o Certificado 
Internacional pelos 5 anos de Bandeira Azul da Praia 
Fluvial da Cascalheira, em Secarias. Este reconhecimento 
internacional reflete a qualidade da água balnear e 
as características da área envolvente, bem como a 
qualidade das infraestruturas de apoio e segurança de 
que beneficia esta que é a Praia Fluvial do concelho mais 
próxima da sede do concelho.

O Certificado Internacional foi atribuído pela 
Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), secção 
portuguesa da Fundação para a Educação Ambiental.

Para o presidente da Câmara, esta distinção é 
resultado do contínuo e empenhado trabalho investido 
na Cascalheira e nas restantes Praias Fluviais do concelho, 
no sentido de acompanhar a exigência crescente 
dos Programa Bandeira Azul e de dar resposta aos 
desafios lançados a cada ano. “Para Arganil, este prémio 
internacional é motivo de grande satisfação e orgulho, 
no final de um ano em que a Praia Fluvial da Cascalheira 
hasteou, além da Bandeira Azul, a Bandeira Praia Acessível 
e a Bandeira Qualidade de Ouro, pela excelência das suas 
águas”, sublinha Luís Paulo Costa.

Numa ótica de responsabilização pela proteção do 
património natural do concelho, o Município de Arganil 
prossegue comprometido em melhorar continuamente 
as condições das suas praias e das zonas balneares, 
em termos de qualidade ambiental, segurança e 
acessibilidades. O objetivo passa por proporcionar as 
melhores experiências a quem procura as águas frescas 
e limpas do concelho de Arganil e os convidativos e 
aprazíveis cenários que as envolvem.

É também com esta pretensão em vista que a 
autarquia está a trabalhar na ampliação da rede de Praias 
Fluviais, Zonas Balneares e de Lazer do concelho. “Está 
prevista a criação da Zona Balnear da Sarcina (Arganil) e 
da Praia Fluvial Peneda da Talhada, e estamos a levar a 
efeito todos os procedimentos necessários à classificação 
da Praia Fluvial de Sarzedo”, revela Luís Paulo Costa, 
adiantando que “estão em elaboração projetos para 
intervir nos acessos, açudes e galeria ripícola no Poço da 
Cesta (Cepos)”.

Além da Praia Fluvial da Cascalheira, em Secarias, a 
Bandeira Azul foi também hasteada na Praia Fluvial de 
Côja e na Praia Fluvial de Piódão.
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AmpliAção dA zonA industriAl dA relvinhA, sArzedo 
obrAs A decorrer no concelho

zonA de lAzer de são mArtinho dA cortiçA

4,8
milhões 
de euros

430
mil

euros

pAvimentAção de Acesso A nogueirA, viA lombA incluídA
numA

empreitAdA de

348
mil euros
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colocAção de guArdAs de proteção em estrAdAs do concelho

União das Freguesias de Cepos e Teixeira

Freguesia de São Martinho da Cortiça

Freguesia de Folques

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.
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Freguesia de Pombeiro da Beira

estAbilizAção de tAlude em pomAres

reAbilitAção do troço ArgAnil - cAsAl de s. josé (Infraestruturas de Portugal)

Remoção de cobertura de amianto na casa da caldeira de 
aquecimento do Jardim de Infância e Escola do 1º Ciclo de 
Pombeiro da Beira 

Aquisição de novo mobiliário para o JI/Eb1 de Pombeiro da 

Beira
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serviço de trAnsporte sit flexi: melhoriA nAs rotAs e serviço AdAptAdo Às 
necessidAdes dAs populAções AbrAngidAs

lojA sociAl recebeu bens AlimentAres resultAntes de Ação de solidAriedAde do 
AgrupAmento de escolAs

O projeto piloto da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra SIT Flexi, uma experiência de 
transporte flexível a pedido que arrancou em Arganil 
em agosto e alargou a rede de transportes públicos 
de passageiros aos locais que até então não tinham 
este tipo de resposta, adequou as suas rotas e está 
agora melhor adaptado às necessidades reais das 
populações abrangidas do concelho de Arganil.

Ir à farmácia, ao mercado ou tratar de assuntos 
diversos na sede do concelho ou na vila de Côja 
é agora mais prático, confortável e económico. Basta 
para isso fazer o pedido de viagem, através de uma 
chamada gratuita para o número de telefone 800 
200 201, até às 15 horas do dia anterior à deslocação 

pretendida.

As principais e recentes adequações deste serviço 
à população incidem sobre o desenho de rotas com 
ligação direta aos 2 destinos (vilas de Arganil e Côja); 
acréscimo de 2 lugares da União de Freguesias de 
Cerdeira e Moura da Serra: Relva Velha e Casarias 
que passam a poder usufruir desta resposta de 
transporte simplificado; acréscimo de um destino em 
Côja – junto à Praça de Táxis; simplificação de rotas 
e horários com acréscimo de um horário de ida e 
um de regresso, totalizando 2 horários de ida e 2 de 
regresso; assim como a periodicidade do serviço que 
passa a funcionar de 2ª a 6ª feira.

Relembra-se que o serviço SIT Flexi Arganil se 
assemelha a um serviço de transporte em táxi, pois 
carece da sua reserva, contudo conta com circuitos 
e paragens específicas e menores valores, tendo por 
base as 5 rotas definidas e que podem ser consultadas 
em www.cm-arganil.pt.

Com a operacionalização deste projeto, acolhido 
e financiado em parte pelo Município de Arganil, 
mantém-se a aposta deste executivo na mobilidade 
dos arganilenses, encurtando distâncias num 
território particularmente extenso, através da 
possibilidade de acesso igualitário da população a 
formas de transporte eficientes e mais amigas do 
ambiente.

A Loja Social recebeu os bens alimentares angariados pelo Agrupamento de Escolas 
de Arganil (AEA), no âmbito da Caminhada Solidária integrada no Projeto de Educação 
para a Saúde (PES): “Andar e Partilhar… pelo teu Bem- Estar”. Associado ao fim solidário 
desta atividade de angariação de bens, esteve também subjacente o estímulo à prática 
de exercício físico, alicerçado nas práticas de vida saudáveis.

Após a recolha dos bens alimentares não perecíveis doados em todas as escolas 
do Agrupamento, alguns alunos, em representação de todos as crianças e jovens do 
AEA, fizeram a entrega simbólica nas instalações da Loja Social de Arganil. Participaram 
nesta sessão a Vereadora do pelouro da Ação Social, Elisabete Oliveira; a Diretora do 
Agrupamento de Escolas, Anabela Soares; a Coordenadora do PES, Carla Rodrigues; 
entre outros docentes e colaboradores envolvidos nesta nobre iniciativa.

Depois de uma breve explicação sobre o funcionamento da Loja Social e da 
importância do voluntariado, a Vereadora desafiou os alunos a colaborarem na 
organização dos alimentos doados nas prateleiras, que de imediato e com grande 
entusiasmo corresponderam ao repto.

O Município de Arganil, através da Loja Social, agradece o ato de solidariedade do 
Agrupamento de Escolas e de todos aqueles que de todas as formas contribuem para esta 
causa, comprometendo-se agora a distribuir estes bens pelas famílias mais vulneráveis 
do concelho de Arganil e cumprir o propósito partilhado por ambas as instituições e 
plasmado no texto escrito e partilhado pela aluna Joana Moura, “… esperamos que, com 
esta simbólica partilha, possamos fazer alguém mais feliz e diminuir as desigualdades 
sociais.”

Arganil

Mobilidade flexível
em Arganil

2ª a 6ª feira

Rota 1

Malhada Chã
Fórnea
Tojo
Parrozelos
Relva Velha

Rota 2

Foz d'Égua
Chãs d'Égua
Piódão
Soito Ruiva
Mourísia
Sobral Gordo

Rota 3

Sobral Magro
Porto Silvado
Vale do Torno

Central de reservas: 800 200 201

Locais de embarque SIT FLEXI:

Rota 4

Sorgaçosa
Foz de Moura
Barrigueiro
Casarias

Rota 5

Aveleira
Nogueira
Lomba
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O Multiusos da Cerâmica Arganilense vestiu-se de luz para receber, num 
ambiente intimista e acolhedor, a Orquestra Sem Fronteiras e a soprano Inês 
Simões, sob a direção de Tiago Oliveira, maestro convidado.

O programa contou com a obra mais tocada de Richard Wagner – O ciclo de 
Wasendonck Lieder, em que é possível ouvir as raízes do dueto de amor e de 
outras passagens célebres de Tristão e Isolda. A acompanhar a peça cantada pela 
soprano Inês Simões, conhecida pelas suas interpretações de repertório clássico 
e contemporâneo, foi apresentada a estreia nacional de A Welcome to Orkney, do 
compositor Peter Maxwell Davies, e Two Hymn Tune Preludes, de Ralph Vaughan 
Williams.

A Orquestra Sem Fronteiras, fundada em 2019 em Idanha-a-Nova, cuja direção 
artística cabe a Martim Sousa Tavares, apresentou-se pela segunda vez em Arganil. 
O primeiro concerto, há precisamente um ano, trouxe como convidada especial 
a pianista Marta Menezes. Tendo por missão a promoção do talento jovem 
nacional, acolhe músicos naturais e residentes no interior do país, investindo 
ao mesmo tempo na descentralização da programação cultural. No seu todo, é 
um projeto que tem como matriz a criação de oportunidades de participação e 
fruição cultural, fortalecendo o ecossistema social, económico e cultural do país, 
contribuindo para a diminuição das assimetrias geográficas.

Um concerto de extrema qualidade musical que se fez numa noite em que até 
a chuva a cair contribuiu para o ambiente mágico que ali se criou.

A exposição “Evocar o Fado”, que abriu a programação do projeto “À Beira 
do Fado” e que esteve patente no Átrio de Exposições Guilherme Filipe entre 
setembro e outubro, encerrou com chave de ouro. Em jeito de homenagem a 
esta expressão artística tão portuguesa, o grupo de fados de Arganil En’Cantus 
encantou o público com vários fados tocados ao vivo e que contaram a história 
do Fado através de várias referências e autores.

Durante a sua permanência em Arganil, a exposição recebeu inúmeras visitas, 
nomeadamente de grupos de estudantes e turistas, mas também de artistas. 
Eduardo Gonçalves, fascinado pela temática, deixou-se inspirar e compôs dois 
temas musicais, dos quais uma serenata e interpretou-os à viola e acordeão com 
esta mostra como pano de fundo.

A exposição “Evocar o Fado”, de uma riqueza cultural imensa, rumou ao 
Município de Pampilhosa da Serra, onde ficará patente até ao final do ano, 

continuando assim o seu périplo que termina no Município de Oliveira do Hospital, 
cumprindo a itinerância prevista.

“À Beira do Fado” é um projeto que une em rede os Municípios de Arganil, 
Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, numa candidatura conjunta submetida 
ao CENTRO 2020 e liderada pelo Município de Arganil. Trata-se de um Projeto com 
um investimento de cerca de 300.000,00€, cofinanciado a 100% pelo Programa 
Operacional Regional do Centro, que pretende, no conjunto das 25 atividades 
culturais que o compõem, promover aquela que foi a primeira expressão artística 
declarada Património Imaterial da Humanidade em Portugal, numa programação 
dinâmica, que alia a tradição à contemporaneidade e na qual se valoriza o 
território, considerando o papel de destaque dos agentes, grupos e associações 
culturais locais no projeto.

orquestrA sem fronteirAs voltou À cerâmicA ArgAnilense com inês simões

À beirA do fAdo: exposição que enAlteceu o fAdo terminou com AtuAção Ao vivo
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Inaugurou no dia 19 de novembro, no Átrio de Exposições Guilherme Filipe, a coletiva de pintura “Roteiros” 
com obras de Aires dos Santos, António Dias e Nelson Santos. A inauguração desta exposição, para além da 
presença dos artistas, contou ainda com a presença da Vice-Presidente, Paula Dinis, e da Vereadora da Ação 
Social, Elisabete Oliveira.

São no total 21 obras, 7 de cada um dos autores, e representam uma diversidade de locais de referência 
de cada um dos artistas, sobressaindo a sua diferente abordagem nas técnicas utilizadas, bem como nas suas 
sensibilidades.

A exposição “Roteiros” está patente para visita até ao dia 17 de dezembro, semanalmente entre as 9h00 
e as 17h30.

A Vice-Presidente do Município de Arganil, 
Paula Dinis, entregou os prémios aos 3 primeiros 
classificados do concurso de fotografia: “Do Alva ao 
Açor: Natureza e ecossistema”.

Este concurso, dirigido a crianças e jovens até 
aos 18 anos, teve como principal objetivo divulgar o 
património natural, os ecossistemas, a fauna e a flora 
que caracterizam o concelho de Arganil.

As fotografias apresentadas a concurso foram 
publicados no Facebook das Bibliotecas do Concelho 
de Arganil e coube à comunidade em geral eleger os 
vencedores desta iniciativa.

1º lugar: “Posto de Vigia – Monte Redondo, 2017” 
de Inês Araújo com 99 votos

2º lugar: “Força da natureza” de Simão Borges com 
32 votos

3º lugar: “A tranquilidade do Alva em Sarzedo” de 
José Duarte com 30 votos

A todos os participantes endereçamos os mais 
sinceros parabéns, agradecendo a participação nesta 
iniciativa e o contributo para a divulgação da beleza 
natural do nosso concelho.

exposição coletivA de pinturA “roteiros”

entregA dos prémios do concurso de fotogrAfiA: “do AlvA Ao Açor: nAturezA e 
ecossistemA”

Composição da exposiçãoMomento da inauguração
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Inaugurada a 4 de dezembro de 1996, a Biblioteca Municipal Miguel Torga de 
Arganil assinalou, no dia 4 de dezembro, o seu 25º aniversário, o qual foi festejado 
com 4 dias de festa onde os livros, a leitura e a cultura tiveram lugar de destaque 
e em que participaram mais de 400 pessoas.

As comemorações iniciaram-se na terça-feira, dia 30 de novembro, com 
uma tarde de partilha de leituras e a inauguração da exposição de fantoches e 
chapéus “Era uma vez…”, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Arganil. 
Participaram nesta partilha os alunos do curso de português língua não materna 
(para adultos), a turma do 2º A da Escola Básica de Arganil, acompanhadas pela 
professora Eugénia Salgado, um grupo de utentes da APPACDM e as professoras 

bibliotecárias Eulália Nunes e Arminda Ramos.

Nos dias 2 e 3 de dezembro a programação foi inteiramente dedicada 
às crianças que frequentam o 1º ciclo de Agrupamento de Escolas de Arganil, 
respetivamente com encontros com a escritora Alice Cardoso e Manuela Ribeiro. 
Estas falaram do seu percurso enquanto escritoras, leram histórias, responderam 
às questões das crianças e no final autografaram os livros que muitas adquiriram.

O ponto alto da festa culminou com uma tarde cultural diversificada que 
teve início com as palavras de boas vindas por parte do Presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, que enfatizou a importância das bibliotecas 

bibliotecA municipAl de ArgAnil AssinAlou o 25º Aniversário com 4 diAs de 
festA

Luís Paulo Costa, Presidente do Município de Arganil Escritora Alice Cardoso

Leituras Partilhadas Escritora Manuela Ribeiro

Escola de Música Pauta em Movimento Leituras Partilhadas

Os Gorgulhos/Teatro na Serra
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Foi proferida, no dia 4 de dezembro, no auditório da Biblioteca Municipal de 
Arganil, uma conferência pela Doutora Lina Madeira tendo por título “Alberto da 
Veiga Simões e os refugiados judeus: «paradigma da ambivalência?»”.

Esta conferência teve como objetivo refletir sobre o papel de Veiga Simões 
enquanto ministro plenipotenciário em Berlim, entre 1933 e 1940, e a sua atuação 
em relação aos judeus perseguidos durante a II Guerra Mundial.

Este papel é de acordo com vários historiadores, nomeadamente Avraham 
Milgram, de distância e ambivalência. Em «Os cônsules portugueses e a questão 
dos refugiados judeus. Potencial de salvação» este refere que a atitude de Veiga 
Simões era de “alienação em relação à maioria das vítimas judias do nazismo e 
hipersensibilidade em relação a alguns judeus, geralmente de grandes posses, de 
renome e bem relacionados com o corpo diplomático português na Alemanha.” 

No entanto, a conferencista, Doutora Lina Madeira, considera esta interpretação 
injusta e linear pois “não corresponde à verdade, porque não atende ao contexto 
no qual Veiga Simões atuava”. 

Em ofício, datado de 14 de setembro de 1938, dirigido ao Ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Veiga Simões apela que seja concedida nacionalidade portuguesa a 
dois velhos consulares de raça judaica, referindo que caso a sua proposta fosse 
aceite Portugal teria praticado “um acto nobre de humanidade”. Este pedido foi 

indeferido por Luís Teixeira de Sampaio que em despacho refere que “o critério 
de generosidade humana não pode decidir da orientação do governo.”

De acordo com a conferencista esta posição de Portugal obrigou Veiga Simões 
a adotar uma atitude arguta, que o leva na correspondência posterior a transmitir 
um cumprimento rigoroso das normas impostas, “por forma a que a [Polícia de 
Vigilância e Defesa do Estado], passando a confiar na sua ação, prescindisse de 
qualquer controlo sobre os consulados portugueses de carreira na Alemanha”.

“Infelizmente os propósitos [de Veiga Simões] não foram alcançados. Lisboa 
não permitiu que fossem as legações a decidir quando podiam ou não emitir os 
vistos.”

A Doutora Lina Madeira terminou a conferência afirmando que os seus estudos 
foram circunscritos aos arquivos nacionais e muito há ainda para ser estudado, 
lançando o repto para que os jovens historiadores aprofundem os estudos sobre 
esta personalidade arganilense.

Lina Alves Madeira é licenciada em História, mestre e doutorada em História 
Contemporânea, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e tem 
dedicado parte da sua investigação a Veiga Simões. É autora de “Alberto de Veiga 
Simões: esboço biográfico” e de “Correspondência de um Diplomata no III Reich: 
Veiga Simões: ministro acreditado em Berlim de 1933 a 1940”.

conferênciA “Alberto dA veigA simões e os refugiAdos judeus: «pArAdigmA dA 
AmbivAlênciA?»”, por doutorA linA mAdeirA

na aprendizagem ao longo da vida, frisando que “os livros e a leitura são mais 
importantes de que tablets, telemóveis e computadores”. Terminou a intervenção 
com o desejo que daqui a 25 anos se comemorem os 50 anos da Biblioteca e que 
caberia aos jovens presentes na sala fazer a sua comemoração.

Perante uma sala entusiasmada, onde o riso e a boa disposição predominou, 
os Gorgulhos/Teatro na Serra apresentaram a peça “Os reis magos”, à qual se 
seguiu, a reabertura da sala Veiga Simões, a inauguração de uma exposição 
biobibliográfica sobre esta personalidade arganilense e a apresentação da 
conferência “Alberto da Veiga Simões e os refugiados judeus: «paradigma da 

ambivalência?» pela Doutora Lina Madeira. 

Finda a conferência houve um momento musical protagonizado pelo grupo 
de violinos da Escola de Música Pauta em Movimento e foram proferidas palavras 
de agradecimento pela Vereadora Elisabete Simões à Doutora Lina Madeira e a 
todos os presentes, em especial à Dr.ª Margarida Fróis, que durante mais de três 
décadas esteve à frente da Biblioteca.

A festa terminou como não poderia deixar de ser, com um saboroso bolo e o 
cantar dos parabéns.

Sala Veiga Simões Agradecimento pela Vereadora Elisabete Simões
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No âmbito das comemorações do centenário de 
nascimento de José Saramago, que se iniciaram a 16 
de novembro de 2021, dia em que o autor faria 99 
anos, esteve patente no átrio da Biblioteca Municipal 
de Arganil a exposição “Um olhar sobre a obra de José 
Saramago”.

Para além de apresentar uma breve biografia do 
autor, pretende-se com esta exposição levar o público 
a descobrir ou redescobrir os livros que Saramago 
escreveu ao longo da sua carreira literária.

José Saramago, ficcionista, cronista, poeta e autor 
dramático, foi o primeiro autor português distinguido 
com o Prémio Nobel da Literatura, em 1998, 
consagrando, no seu nome, o prestígio das letras 
portuguesas contemporâneas além-fronteiras.

José Saramago faleceu a 18 de junho de 2010, na 
ilha espanhola de Lanzarote.

O ciclo “Leituras & Teatradas”, que teve início em abril deste ano, chegou ao 
fim no dia 30 de outubro, com a apresentação da peça “O protesto do lobo mau” 
pela TEIA júnior – Teatro Experimental de Intervenção de Arganil, no auditório da 
Biblioteca Municipal.

Subiram ao palco 6 jovens, Cátia Dias, João Branco, Dinis Almeida, Sofia Almeida, 
Leonor Vicente e César Videira, que desempenharam, respetivamente, o papel de 
narrador, lobo, urso, rã, gato e inspetor, dando vida a uma história em que nada 
parece fazer sentido, repleta de imprevistos e de surpresas.

O ciclo “Leituras & Teatradas” foi uma iniciativa do Município de Arganil, através 
das Bibliotecas Públicas do Concelho, no âmbito do seu plano anual de atividades, 
que teve como objetivo diversificar a oferta de iniciativas culturais, promover o 
livro e a leitura e estimular o desenvolvimento das artes dramáticas no Concelho. 
O desafio foi lançado aos grupos de teatro locais, nomeadamente aos Gorgulhos/
Teatro na Serra e à TEIA, que o acolheram prontamente e contribuíram para o 
sucesso desta iniciativa.

exposição “um olhAr sobre A obrA de josé sArAmAgo”

leiturAs & teAtrAdAs: “o protesto do lobo mAu” pelA teiA júnior

Tendo em conta que a Direção Geral do Livro, 
dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), tem como 
atribuições, entre outras, assegurar o desenvolvimento 
de uma política do livro não escolar e da leitura, bem 
como promover a leitura, em articulação com os 
setores público e privado, fomentar a criação em todos 
os domínios da produção literária, nomeadamente 
através do apoio a entidades que concorram para o 
desenvolvimento do setor do livro e face aos efeitos 
decorrentes da pandemia sobre o sector livreiro foi 

criada uma linha de apoio às livrarias.

Este apoio traduziu-se na atribuição de um subsídio 
às livrarias aderentes e teve como contrapartida a 
entrega de um determinado número de exemplares 
de livros dos seus fundos bibliográficos às Bibliotecas 
integradas na Rede Nacional de Bibliotecas Públicas.

A Biblioteca Municipal de Arganil integra esta rede 
e como tal viu o seu fundo documental enriquecido 

com um conjunto de obras de autores portugueses 
escritas em português, nas áreas da ficção narrativa, 
poesia, teatro, banda desenhada e de ensaio.

Um total de 199 exemplares de livros provenientes 
da Livraria Lápis de Memória, uma das livrarias que 
aderiu a esta linha de apoio, estarão brevemente 
disponíveis para empréstimo aos nossos leitores.

bibliotecA foi presenteAdA com obrAs de Autores portugueses
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A chegada do Natal ao nosso concelho assinalou-se como manda a tradição: com o brilho das luzes a invadirem as ruas e também as casas dos nossos munícipes 
por todo o concelho. Nesta que é a época mais mágica do ano, aproveite para visitar o comércio local e oferecer presentes de CÁ. 

ArgAnil integrA rede nAcionAl de Apoio Às vítimAs de violênciA domésticA

O Município de Arganil celebrou o protocolo 
para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio 
às Vítimas de Violência Doméstica, numa cerimónia 
que teve lugar na Câmara Municipal de Oliveira do 
Hospital e que foi presidida pela Secretaria de Estado 
para a Igualdade e Cidadania, Rosa Monteiro.

Através da criação de um Estrutura de Apoio e 
Acompanhamento a Vítimas de Violência Doméstica 
no território da Beira Serra será possível reforçar 
a resposta de prevenção, proteção e combate à 
violência contra as mulheres e de combate à violência 
doméstica no território da Beira Serra, abrangendo 
os municípios de Arganil, Oliveira do Hospital, Tábua 
e Góis, numa ação concertada com diferentes 
entidades que vão possibilitar uma intervenção em 

rede e de proximidade.

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Paulo Costa, realça a importância que o protocolo 
assume, desde logo, na “chamada de atenção para 
um problema série e alarmante, que vive muitas 
vezes escondido e que é preciso expor e denunciar”. 
Através de um trabalho consertado, permanente e 
próximo das vítimas, realizado por uma equipa técnica 
e especializada, será possível reforçar o trabalho de 
prevenção e de combate a este crime.

“Estamos mais preparados para encontrar 
soluções eficazes e desenhadas à medida de cada 
situação e prestar o devido acompanhamento às 
vítimas, conferindo-lhe maior estabilidade e um 

maior sentimento de segurança”. O líder do executivo 
camarário destaca, em simultâneo, a importância 
do trabalho de sensibilização e prevenção previsto, 
por “permite aumentar a consciencialização da 
comunidade para um problema real e que muitas 
vezes nos é mais próximo do que imaginamos”.

O protocolo celebrado apresenta-se como um 
importante instrumento na senda de garantir uma 
cobertura nacional equilibrada e qualificada da rede 
nacional de apoio à vítima de violência doméstica, 
quer através da articulação e do trabalho em rede 
dos serviços e respostas já disponíveis, quer através 
da criação de novas estruturas, tendente à melhoria 
da eficácia e eficiência dessas estruturas.

Luís Paulo Costa, presidente da CM Arganil, durante a 
assinatura do protocolo

A sessão foi presidida pela Secretária de Estado para a 
Igualdade e Cidadania

iluminAção de nAtAl - ArgAnil 
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escolA municipAl de nAtAção de ArgAnil 
regressA À competição no circuito 
municipAl de escolAs de nAtAção

município de ArgAnil gArAnte A 
distribuição grAtuitA de frutA e 
produtos hortícolAs Aos Alunos 
do 1º ciclo

oposição - bAncAdA do pArtido sociAlistA nA câmArA municipAl de ArgAnil

A Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil vem por este 
meio desejar BOAS FESTAS e FELIZ 2022 a todos os munícipes e amigos do Concelho 
de Arganil.

Fazemos votos que os sentimentos de Reencontro, Solidariedade e Esperança, que 
caracterizam esta época, se possam transformar num novo ano pleno de sucessos 
para o concelho de Arganil e para a nossa Comunidade residente e dispersa.

Depois de um longo interregno 
competitivo provocado pela situação 
pandémica, a equipa da Escola Municipal de 
Natação de Arganil regressou à competição. 
Aconteceu no passado dia 29 de Novembro, 
com a participação no Circuito Municipal de 
Escolas de Natação nas Piscinas Municipais 
de Mangualde. 

Nesta que foi a prova que marcou o 
início da nova época do Circuito Municipal, 
a equipa de Arganil apresentou algumas 
caras novas e foi constituída por 14 
nadadores: Afonso Oliveira Quaresma, 
Afonso Quaresma, Ana Carolina Dias, 
Anaísa Frias, Carolina Santos, Cláudia 
Paixão, Dinis Rodrigues, Duarte Brito, 
Lara Guerra, Margarida Nunes, Martim 
Quaresma, Matilde Vaz, Mónica Alves e 
Simão Rodrigues, acompanhados pelo 
professor Rodolfo Neves.

Mais do que destacar os resultados, 
importa destacar o trabalho que foi 
desenvolvido ao longo deste período sem 
momentos competitivos, cuja perseverança, 
força de vontade e espirito de grupo, 
permitiram que a equipa continuasse a ser 
uma realidade, bem como mantivesse a 
qualidade que a tem caraterizado ao longo 
dos anos.

Os resultados alcançados mostram que 
a equipa está entusiasmada e focada em 
representar o melhor possível a natação de 
Arganil. A nível individual os nadadores de 
Arganil alcançaram: cinco 1º lugares, nove 2º 
lugares, quatro 3º lugares e três 4º lugares, 
entre outras classificações positivas, que 
evidenciam bom nível dos nadadores de 
Arganil. A estafeta de Arganil alcançou o 4º 
lugar.

O Município de Arganil garante este ano letivo a distribuição gratuita 
de fruta e produtos hortícolas aos alunos dos centros escolares do 1º 
ciclo de ensino do concelho, no âmbito do programa “Regime de Fruta 
Escolar”, cofinanciado pelo Instituto de Financiamento de Agricultura e 
Pescas, já acontece desde 2012.

Esta iniciativa abrange 310 crianças num total previsível de 21700 
peças de fruta e hortícolas, adquiridas a fornecedor local e distribuídas 
ao longo do ano letivo 2021/2022, com o objetivo de promover e reforçar 
práticas alimentares mais saudáveis, capacitando e consciencializando 
crianças e famílias para o consumo de fruta em substituição de lanches 
de fraca qualidade alimentar.

Laranja, maçã, pêra, clementina, tangerina, cereja, banana, ameixa, 
pêssego ou cenoura “bebé” e tomate-cereja são as peças de fruta e 
hortícolas a ser distribuídas de forma rotativa e devidamente planeada 
duas vezes por semana, às terças e quintas-feiras, representando um 
investimento desta autarquia na ordem dos 3 450,00 euros.
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mercAdo de nAtAl regressou em Ambiente de mAgiA Ao centro histórico de 
ArgAnil

Com organização do projeto CLDS 4G, numa 
parceira com este Município, o Mercado de Natal de 
Arganil voltou ao centro histórico da vila, entre 9 e 
12 de dezembro. Após um interregno motivado pela 
situação pandémica, trouxe, como prometera, toda a 
magia que já o carateriza. Falamos afinal da sua 5ª 
edição.

Entre as amorosas casinhas de venda de produtos 
endógenos do Clube de Produtores do Concelho 
de Arganil, e toda a programação cultural, foram 
quatro dias de muita animação, partilha e convívio, 
fazendo cumprir assim todos os valores que 
caracteristicamente associamos à quadra.

Ainda que com alguma precipitação nos primeiros 
dias, o Mercado de Natal fez-se quase sempre sob 
um sol reconfortante que permitiu levar a efeito as 
atividades e animações programadas.

Transversal e diversificada, houve espaço para 
todos na agenda cultural deste Mercado. Cumprindo a 
tradição, não faltaram à chamada o Pai Natal e os seus 

duendes ajudantes, que divertiram com as pinturas 
faciais e esculturas de balões, nem os fantásticos e 
divertidos Jogos do Hélder com constantes desafios. 
Pelo palco do Mercado de Natal passaram, com 
as suas atuações, os alunos da Casa da Criança 
D. Joaquina Barreto Rosa, a APPACDM – unidade 
funcional de Arganil; a escola de dança E-Motion; o 
grupo da Associação Filarmónica de Arganil AFADIXIE; 
o grupo de teatro da CUME, TEIA com a Hora do 
Conto na Casa do Pai Natal; os alunos de hip-hop 
da Academia Condessa das Canas; os Escuteiros e 
alunos da catequese de Arganil, o grupo de Bombos 
de São Nicolau; o Atelier do Piano e o grupo Funil 
& Abelhinha a fechar o certame. Mountain Valley, 
projeto musical vencedor do Município de Miranda 
do Corvo, no âmbito da Convocatória Aberta da CIM-
RC, atuou também nesta 5ª edição do Mercado de 
Natal, assim como o Quarteto Street Band.

Os já costumados showcookings de Natal 
perfumaram o Mercado e deliciaram quem as iguarias 
confecionadas provou. Contou-se nesta edição 
com os sonhos de Natal do chef João Mesquita e 

formandos do IEFP; com os profiteroles da APPACDM 
de Arganil; com os doces de Natal brasileiros de 
Eunice Britto; com a nova abordagem de Bolos-Rei e 
Sonhos do dinâmico Chef Fábio Bernardino e, com 
as produções da Vita Cookies&Cakes, mostrando que 
até os doces podem ser saudáveis e adaptados às 
iguarias da quadra.

  Assumidamente Ecoevento, esteve ainda 
instalada no perímetro do Mercado de Natal, no 
último dia, um stand da ERSUC, com o intuito 
de alertar para a importância da reciclagem e 
distribuindo gratuitamente a quem os visitou 
ecopontos domésticos.

Foram quatro dias mágicos, vividos num 
cenário de fantasia, onde houve espaço para 
muita confraternização e convívio, para a partilha e 
camaradagem, símbolos que caraterizam a verdadeira 
essência do Natal e que marcam esta tão desejada 
edição do Mercado de Natal.




