
Arganil
BOLETIM MUNICIPAL

JUNHO 2022

INFOMAIL

Capital do Rally com enchente à moda antiga



PÁGINA 2

junho 2022

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

Fotografia: Câmara Municipal 
de Arganil

Tiragem: 6000 exemplares

Distribuição Gratuita

Custo da Edição: 0,18 €/
exemplar

CONTATOS

     235 200 150

    geral@cm-arganil.pt

     www.cm-arganil.pt

          /municipioarganil

@

Contas do Município com resultado 
positivo e maior investimento de 
sempre

O Município de Arganil registou, 
em 2021, um resultado líquido 
positivo de aproximadamente 
900 mil euros, num ano marcado 
pela concretização do maior 
volume de investimento público 
de sempre no concelho. Em 
termos globais, foram investidos 
mais de 19,8 milhões de euros em 
obras e projetos que concorrem 
para a melhoria da qualidade 
de vida em Arganil.

“Assumimos com os arganilenses 
o compromisso de manter o 
rigor, a transparência e a saúde 
financeira da autarquia, e os 
resultados apresentados na 
prestação de contas confirmam 
isso mesmo”, destaca o 
presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, convicto de que apenas 
com as contas equilibradas 
é possível acumular recursos 
financeiros e canalizá-los para 
os investimentos e projetos 
previstos.

“Continuamos a dar passos 
firmes no desenvolvimento do 
concelho e na construção de 
um futuro com mais e melhores 
oportunidades para os nossos 
cidadãos, investindo em 
áreas preponderantes, como 
a educação, a reabilitação 
urbana, o ambiente ou o 
desenvolvimento económico”, 
aponta. E a este respeito, merece 
destaque o sólido e decisivo 
investimento na ampliação da 

área de localização empresarial 
da Relvinha, no valor de 5,5 
milhões de euros, que vai permitir 
criar emprego e atrair novas 
empresas para o concelho.

O documento de prestação 
de contas de 2021, que 
demonstra esta forte e clara 
aposta da Câmara Municipal 
no crescimento sustentado do 
concelho, na valorização do 
território e na qualidade de vida 
das famílias arganilenses, foi 
aprovado por maioria na última 
Assembleia Municipal, realizada 
em abril.

Além do assinalável nível de 
execução orçamental que 
permitiu que os munícipes 
beneficiassem de um volume 
tão expressivo de intervenções, 
destacam-se nas contas 
colocadas à apreciação da 
Assembleia Municipal outros 
indicadores muito significativos.

O Município de Arganil encerrou 
o ano com um total da despesa 
paga de 19,5 milhões de euros, 
representando 85,3% do total 
orçamentado (22,9 milhões de 
euros), o que supera em 10,7% o 
registo de 2020.

Em relação à receita cobrada, 
verifica-se um acréscimo em 
cerca de 1,9 milhões de euros 
relativamente ao ano anterior. 
Importa, ainda, destacar o 
aumento do ativo em mais de 5 

milhões de euros (9,24%), sendo 
que cerca de 4 milhões de 
euros resultam do investimento 
na ampliação da Zona Industrial 
da Relvinha.

Os resultados alcançados no 
exercício económico de 2021, 
em linha com os resultados 
atingidos ao longo dos últimos 
anos, confirmam o mandato 
2017-2021 como o sendo aquele 
em que Arganil beneficiou do 
maior investimento público 
da história do concelho. Este 
investimento sem paralelo é 
sustentado pelo investimento 
próprio do município, mas 
também pelos fundos europeus 
captados pela autarquia e 
por investimentos exteriores, 
sendo disso exemplo o sistema 
multimunicipal da Águas do 
Centro Litoral (AdCL).

A boa gestão financeira 
registada nos últimos anos 
garante a continuidade das 
políticas de apoio às famílias 
e empresas do concelho, 
nomeadamente na aplicação 
da taxa mínima de IMI, 
devolução da totalidade do 
IRS às famílias (5%) e aplicação 
da derrama sobre o lucro das 
empresas fixada nos 0%. Esta 
fiscalidade amiga das famílias 
reflete-se, ainda, na aplicação 
dos tarifários mais reduzidos de 
água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos no distrito de 
Coimbra.

GESTÃO AUTÁRQUICA



PÁGINA 3 

junho 2022

Cara(o) Munícipe,

A atividade municipal que levamos até si nesta edição do Boletim Municipal preencheu 
de forma particularmente feliz o concelho de Arganil nas últimas semanas. Falo, antes 
de mais, da festa do Rally de Portugal vivida no nosso concelho, no passado dia 20 de 
maio, que reafirmou e consolidou Arganil como a Capital da modalidade. Os adeptos 
acorreram em força à Serra do Açor muitas horas antes da classificativa começar, a fazer 
lembrar os velhos tempos, para viver bem de perto as emoções do rally e demonstrar por 
que razão Arganil continua a ser um dos locais de culto deste desporto motorizado que 
projeta bem longe o nome do nosso concelho.
  
Mas falo também do início da intervenção na avenida central da vila de Arganil; 
uma obra inadiável e muito ansiada pela autarquia, que batalhou longos meses pelo 
seu financiamento. Nas páginas centrais desta publicação, detalhamos o plano de 
intervenção, pensado e desenhado para minimizar os transtornos para comerciantes, 
moradores e demais munícipes. É essa a nossa principal pretensão, perante uma obra 
que, pela sua extensão e características, traz forçosamente implicações às rotinas da 
vila. Ainda nas obras municipais, destaque para os avanços registados nas intervenções 
no Largo do Piódão, cuja requalificação está em fase de conclusão, e no espaço público 
da vila de Arganil, nomeadamente junto à ribeira de Folques, na Barreira, e na zona da 
feira semanal. 

As boas notícias estendem-se à área do ambiente, em particular às praias fluviais do 
concelho de Arganil. Este ano, abrimos a época balnear com um número record de 
praias com o estatuto “Qualidade de Ouro”, atribuído pela Quercus. As praias fluviais da 
Cascalheira, nas Secarias, e de Piódão são já “repetentes” na obtenção deste galardão, 
mas Côja estreia-se nesta categoria.

Damos nota, ainda, da aprovação dos documentos de prestação de contas relativos 
ao ano transato. As contas apresentadas são não apenas demonstrativas da boa saúde 
e do equilíbrio financeiro registado em 2021, como dão mostras do inédito investimento 
concretizado no concelho. Sustentado pelo trabalho realizado nos últimos quatros anos, 
o futuro de Arganil é promissor, e é com confiança que encaramos os anos que se 
avizinham.
 
Deixando o mês de maio para trás, entramos em junho com grandes expectativas, muito 
em particular porque retomamos a muito aguardada e sempre tão participada Feira das 
Freguesias, depois de dois anos de cancelamentos devido à pandemia. Contando com 
o forte envolvimento das juntas e uniões de freguesias, das coletividades e, este ano, do 
Clube de Produtores do Concelho de Arganil, a 15.ª edição do evento mais característico 
do nosso concelho será seguramente um sucesso. Somos um concelho que se orgulha 
verdadeiramente das suas tradições e da sua gastronomia, conquistando pelo estômago 
(e não só) quem nos visita. Junte-se à festa que põe em evidência o que de melhor e mais 
genuínos se faz por cá!

EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Capital do Rally com enchente à moda antiga 
DESPORTO

Foi ambiente de festa e com uma enchente 
a fazer lembrar outros tempos que o Arganil 
acolheu a 55.ª edição do Vodafone 
Rally de Portugal, no dia 20 de maio. A 
dupla passagem dos melhores pilotos do 
Campeonato Mundial (WRC) pela Serra 
do Açor ficou marcada por momentos 

de grande espetáculo e adrenalina, mas 
também pelo desportivismo e o sentido 
cívico dos adeptos, que se instalaram nas 
Zonas Espetáculo longas horas antes do 
início da prova. «O grande vencedor é o 
público, que tem tido um comportamento 
exemplar em Arganil e que mais uma vez 

reforça o seu papel de Capital do Rally», 
frisou o presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Luís Paulo Costa, que recebeu 
a visita do presidente do ACP Automóvel 
Club de Portugal, Carlos Barbosa, na Casa 
do PPD, antes do início da prova.

O vereador do ambiente, Luís Almeida, saudou os voluntários que ajudaram a 
tornar o rally um evento sustentável e amigo do ambiente

O ‘voo’ do piloto Elfyn Evans na popular zona dos saltos

Os carros ganharam asas no desafiante e incomparável troço arganilense Ott Tänak era dos pilotos mais aguardados pelos adeptos em Arganil  

Stand do Clube de Produtores do Concelho de Arganil
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Cerâmica Arganilense recebeu Prova do Circuito 
Nacional de Bilhar

A Cerâmica Arganilense, numa 
parceria com a Federação 
Portuguesa de Bilhar, recebeu 
no dia 7 de maio, nas suas 
instalações, a 7ª Prova ESConline 
do Circuito Masters Pool PT 
2021/2022. João Grilo, do FC 
Paços de Ferreira, venceu a 
prova, após bater na final João 
Sousa do Boavista FC. 
O evento, aberto ao público e 
com entrada gratuita, iniciou 
com fase de grupos pelas 
12h00, no espaço Multiusos, 
tendo a final decorrido 
próximo das 21h30. Assistiu à 
prova a Vereadora Elisabete 
Oliveira que após a disputa 
final entregou a ambos os 
concorrentes uma lembrança 
do concelho de Arganil.

O presidente do ACP – Automóvel Club de Portugal, Carlos Barbosa, juntou-se ao presidente da CM Arganil, Luís Paulo Costa, na Casa do PPD, para assistir ao 
arranque da classificativa

Ansiosos pelo espetáculo, os adeptos instalaram-se nas Zonas Espetáculo muitas 
horas antes do início da prova

O parque de assistência esteve instalado no Parque Verde Urbano do Sub-Paço, 
na vila de Arganil
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OBRAS MUNICIPAIS

Moradores e comerciantes esclareceram dúvidas 
sobre intervenção na avenida central de Arganil

Decorreu no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Arganil, no dia 1 de junho, a 
sessão pública de esclarecimento sobre a 
intervenção de recuperação da galeria 
subterrânea da ribeira de Amandos, no 
sentido de acolher contributos e esclarecer 
as dúvidas de munícipes, comerciantes e 
moradores da avenida central da vila.

A obra teve início no dia 6 de junho 
e prolonga-se por cerca de 9 meses, 
de forma faseada, permitindo que o 
trânsito na avenida central de Arganil 
seja interrompido gradualmente. “A 
intervenção vai provocar constrangimentos 
na nossa vida diária, mas não há outra 
forma de concretizar uma obra com esta 
dimensão”, referiu o presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo costa, 
durante a reunião alargada, assegurando 
que estão a ser realizados todos os esforços 

para que “os constrangimentos sejam os 
estritamente necessários”.

A obra vai incidir sobre as avenidas José 
Augusto Carvalho, Bombeiros Voluntários 
Argus e Forças Armadas, estando 
consideradas duas componentes distintas: 
por um lado, a recuperação da galeria 
subterrânea e, por outro, a requalificação 
do espaço público. 

Os trabalhos de demolição e reconstrução 
da galeria, relacionados com a resolução 
dos problemas estruturais detetados 
naquela infraestruturas com mais de 80 
anos, destinam-se à reposição dos níveis 
de segurança na avenida, permitindo, 
de novo, a circulação de veículos 
pesados. Está considerada, de igual 
modo, a construção de infraestruturas 
de água e saneamento ao longo da 

avenida. Já os trabalhos à superfície 
incluem a pavimentação da avenida, 
requalificação de passeios, reformulação 
de bolsas de estacionamento e execução 
de passadeiras.

“Já todos teremos percebido que não 
há forma de a intervenção não causar 
constrangimentos, e o nosso papel é 
minimizá-los e tentar que decorra com a 
normalidade que todos pretendemos”, 
concluiu o presidente da autarquia, 
anunciando que o contacto da empresa 
de fiscalização, a Trn - Engenharia e 
Manutenção, estará à disposição de todos 
os munícipes, para esclarecimento de 
dúvidas e envio de contributos:
info.trn.galeria@gmail.com

Intervenção de Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil Público presente na sessão de esclarecimento
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Obra realizada troço por troço

A segmentação da intervenção foi, desde logo, uma das 
preocupações do Município de Arganil e das equipas de 
construção e fiscalização, por forma a evitar a paralisação de 
toda a avenida em simultâneo. A obra vai concretizar-se em sete 
troços, todos eles com períodos de execução distintos, permitindo 
a criação de circuitos alternativos de circulação, que serão 
anunciados à medida que as fases forem avançado no terreno.

“Definimos um plano de sinalização alternativo, e todos os 
estabelecimentos comerciais vão ter acesso garantido, exceto 
numa altura muito específica, que é quando a abertura do 
pavimento estiver em frente à porta”, informou Nuno Castanheira, 
representante da empresa construtora, a Construções Castanheira 
& Joaquim. “Haverá sempre um esforço acrescido para que as 
mercadorias estejam garabtidas nos vossos estabelecimentos”, 
garantiu.

A intervenção tem início na zona superior da artéria, mais 
concretamente no parque infantil da Mata da Misericórdia e no 
parque de estacionamento adjacente (1), seguindo pela Fonte 

de Amandos (2), Avenida José Augusto Carvalho (3), Avenida 
Bombeiros Voluntários Argus (4/5), rotunda do ‘repuxo’ (6) e 
Avenida das Forças Armadas. 

1

2

4

6

3

5
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Reabilitação
da 
Ribeira de Folques 

Reabilitação
da 

Ponte da Barreira

Requalificação
do Espaço Público
de Arganil

INVESTIMENTO
460 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

4 MESES

Em Arganil, prossegue a intervenção de requalificação do espaço 
público da vila, cujo investimento ascende aos 460 mil euros. A 
ponte sobre a ribeira de Folques, na Barreira, foi demolida e em 
breve será substituída por uma nova estrutura, tendo em vista 

a resolução dos problemas estruturais identificados. Na Rua 
Congregação das Filhas de São José, foram construídos dois muros 
de suporte e está em curso o alargamento da via, que vai permitir 
que o trânsito circule nos dois sentidos.

Construção de Muros 
de Suporte à Rua da 
Congregação das 
Filhas de São José
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Substituição 
de conduta de 
abastecimento de 
água na Avenida 
Irmãos Duarte

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

INVESTIMENTO
320 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

150 DIAS

Está em fase de conclusão a 
intervenção de requalificação 
da zona central da aldeia do 
Piódão, no valor de 320 mil 
euros, que abrange o Largo 
Cónego Manuel Fernandes 
Nogueira e o espaço junto à 
Igreja Matriz. Trata-se de uma 
obra que terá um impacto 
muito significativo e positivo 
na vida da aldeia, estando 
prevista não só a substituição 
do pavimento e novas 
condições para pessoas com 
mobilidade condicionada, 
como a criação de barreiras 
naturais aos automóveis, 
priorizando-se as pessoas 
em detrimento das viaturas. 
Teremos, em breve, uma “sala 
de visitas” capaz de dignificar 
verdadeiramente a Aldeia 
Histórica do Piódão.
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Reabilitação de ruas centrais de Pomares

Construção de nova subestação na Zona 
Industrial da Relvinha - Sarzedo

INVESTIMENTO
150 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

120 DIAS

O presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, e o presidente da Junta 
de Freguesia de Pomares, 
Amândio Dinis, realizaram uma 
visita de acompanhamento à 
intervenção de reabilitação 
das ruas em calçada que 
compõem a avenida central 
de Pomares. A obra, cujo valor 
supera os 150 mil euros, inclui 
a remodelação do sistema 
de abastecimento de água, 
a substituição de toda a 
calçada, a criação de uma 

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

bolsa de estacionamento e a construção de um 
passeio entre a Capela da Nossa Senhora do 
Rosário e a Ponte sobre a Ribeira de Pomares. O 
Município de Arganil agradece a compreensão 
da população para os condicionamentos e 
transtornos que resultam da obra, na certeza de 

que está a trabalhar para tornar a zona central 
de Pomares mais digna e amiga das pessoas.
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Reabilitação de Vias Municipais do Concelho
INVESTIMENTO

620 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO
300 DIAS

Pavimentação
de acesso a

Medas (Côja)

Pavimentação 
da ligação da EN342 
à Ponte de Vila Cova 
de Alva

Sinalização 
horizontal na Rua 

Dr. Homero Pimentel 
(Arganil)

Continua em curso o conjunto de 26 intervenções de repavimentação 
em nove das 14 freguesias do concelho de Arganil. Em causa está uma 
empreitada de 620 mil euros, que vai beneficiar cerca de 12 km de 
estrada, melhorando significativamente as condições de mobilidade e 
segurança dos utilizadores.



PÁGINA 12

junho 2022

Pavimentação
de acesso a

Casal da Eira
(Cerdeira e Moura da 

Serra)

Sinalização
horizontal

em Secarias

Pavimentação 
do acesso ao
cemitério de Pomares

Trabalhos 
preparatórios para 
pavimentação em 
Valbona (Arganil)
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Município de Arganil apoia freguesias com verba 
de 170 mil euros

GESTÃO AUTÁRQUICA

É de 170 mil euros a verba que o Município 
de Arganil atribuiu às juntas e uniões de 
freguesia, na sequência da celebração da 
primeira fase dos contratos-programa de 
2022. O apoio foi formalizado no dia 13 de 
maio, através da assinatura dos documentos 
pelas autarquias, em sessão decorrida 
no Salão Nobre da Câmara Municipal. 
 
“Ainda que não seja o montante capaz 
de resolver tudo o que há para resolver 
no território, vai permitir avançar com 
obras que de outra forma não seriam 

possíveis de realizar e que vão fazer a 
diferença no dia-a-dias das pessoas”, 
destacou o presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa. 
 
Trata-se de “um dos instrumentos 
financeiros mais importantes de que o 
Município dispõe e que já permitiu a 
realização de centenas de obras ao 
longo dos últimos anos”. Pela importância 
que assume no desenvolvimento local, 
“é um mecanismo que será para 
reforçar futuramente, promovendo 

novas oportunidades às freguesias”. 
 
As intervenções previstas dividem-se, na 
sua grande maioria, entre reabilitação de 
arruamentos e construção ou recuperação 
de passeios; melhoramentos em espaços 
de lazer; recuperação de edifícios públicos, 
como escolas e creches; reparação e 
construção de muros de contenção e 
arranjos em praias fluviais, tendo em vista a 
preparação da época balnear.

O Salão Nobre, nos Paços do Concelho, acolheu no dia 
26 de maio a apresentação pública do projeto @GIR – 
Gabinete de Inovação Regional, do IPC – Instituto Politécnico 
de Coimbra, do qual o Município de Arganil é parceiro na 
sequência de um protocolo celebrado em setembro de 2021. 
 
Alinhado com a estratégia traçada pelo Executivo Camarário para 
o concelho, o @GIR – procura promover uma cultura de inovação 
nos negócios tradicionais de base endógena, trabalhando a 
par com as empresas, instituições e associações da região. 
 
A missão da equipa assenta em três eixos principais: a promoção de 

uma cultura de inovação; a transferência de conhecimento através 
da dinamização de iniciativas com o objetivo de identificar e resolver 
problemas específicos que afetam os concelhos abrangidos e a 
dinamização de uma rede para partilha de ideias e boas práticas. 
 
O Gabinete de Inovação Regional, da responsabilidade de Érica 
Castanheira, vice-presidente do Instituto Politécnico de Coimbra, 
conta com uma equipa multidisciplinar, que realizará atendimentos 
quinzenalmente, no Centro Empresarial e Tecnológico, na Avenida 
Irmãos Duarte, em Arganil.

Arganil acolhe Gabinete de Inovação Regional
EMPREENDEDORISMO
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CULTURA

Peça de teatro 
«Eudamonia» no 
Mont›Alto

“A partir da meia 
noite”, uma exposição 
de Maria João Damas  

Filarmónica de Côja e Luís Portugal: um palco de 
estrelas na Cerâmica Arganilense

No dia 28 de maio, o recinto da Capela do Senhor da Ladeira 
foi palco do espetáculo “Eudaimonia”, da responsabilidade do 
Grupo de Teatro T.E.I.A – Teatro Experimental de Intervenção de 
Arganil. A iniciativa integra o projeto “Portas do Céu”, no âmbito 
da candidatura de Programação cultural em rede. Ao longo do 
espetáculo, muitas questões se levantaram sobre a busca da 
felicidade. Como se atinge a felicidade ou será que existe uma 
felicidade “para toda a vida? No final, restou a certeza de que 
felicidade é uma jornada de contínua realização, que não está 
nas coisas em si mesmas, mas na forma como as vemos e nos 
relacionamos com elas.

O átrio da Átrio de Exposições Guilherme Filipe, no edifício da 
Câmara Municipal, acolheu a a exposição “ A Partir da Meia Noite”, 
de Maria João Damas, entre 6 e 31 de maio. Composta por nove 
quadros, a mostra remete para o diferente sentir da observação 
da autora, que se considera uma artista de várias cores em vários 
momentos. A exposição foi inaugurada pelo presidente e pela 
vice-presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa 
e Paula Dinis, respetivamente.

A Filarmónica Progresso e Pátria 
Nova de Côja foi aplaudida de 
pé na Cerâmica Arganilense, 
num concerto que juntou os seus 
executantes à inconfundível 
voz de Luís Portugal (Jafumega) 
e à guitarra de Rui Vilhena 
(Vozes da Rádio).

Este feliz encontro entre estilos 
musicais tão diferentes mas que 
tão bem se fundiram e soaram, 
aconteceu no âmbito do 
projeto intermunicipal “Portas 
do Céu”, que une os Municípios 
de Arganil, Pampilhosa da Serra 
e Góis.

O público não só aplaudiu 
como também acompanhou 
temas bem conhecidos como 
“Latina América” ou “Ribeira” 
que há muitos anos nos diz que 
“a ponte é uma passagem 
para a outra margem”. Nas 
palavras da Vice-Presidente a 
Filarmónica Progresso e Pátria 
Nova de Côja “esteve à altura 
dos melhores”.
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“Em quadrado”, do coletivo de alunos 
da Escola Secundária de Lousada, 
David Barbosa, Daniel Teixeira, Maria 
Duarte, Lara Pereira, Nuno Magalhães 
e Vitor Sousa, foi a grande vencedora 
da 7ª edição do festival de curtas-
metragens CINEDITA. Mas houve 
mais vencedores, nas categorias 
Ficção, Animação, Documentário e 
Experimental, respetivamente:  “Os 
cães são mais bonitos quando estão 
molhados”; “Blindfold” e “Selcouth” 
em ex-aequo; “Século Abandonado: 
Os pavilhões do parque” e “A vida de 
uma cavaca”.

A entrega do prémio de melhor curta 
ficou a cargo da Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, Paula 
Dinis.

CINEDITA - Festival de Curtas de Arganil

Uma viagem de descoberta do Jazz a partir de 
Côja

«Pontes Artísticas – Uma viagem 
de descoberta do Jazz» é o 
título do espetáculo que no dia 
28 de maio marcou a agenda 
cultural do concelho de Arganil. 
Aconteceu em Côja, na Casa 
do Povo, e foi promovido pelo 
Município de Arganil e pela 
Orquestra de Jazz da Escola 
Artística do Conservatório de 
Música de Coimbra. Tal como 
o nome sugeria, proporcionou 
um agradável serão de partilha 
artística, social e institucional 
entre os agentes culturais 
representados.
Em palco e, em harmonias 
perfeitas com a Orquestra 
de Jazz do Conservatório de 
Coimbra: André Silva, Diogo 
Santos, Miguel Gonçalves, 
José Pedro Cerejeira, Rodrigo 
Carvalho, Martim Coelho e 
Ramiro Joaquim, o jovem e 
promissor vibrafonista natural 
de Arganil, Duarte Ventura 
e, ex-aluno do Conservatório 
de Música de Coimbra, 
que apresentou algumas 
composições originais.
Presentes estiveram o Presidente 
da União das Freguesias de Côja 
e Barril de Alva, João Tavares; a 
Vice-presidente do Município 
de Arganil, Paula Dinis ,e os 
presidentes das Filarmónicas 
representadas, Miguel Ventura 
e João Luís Quaresma, de 
Arganil e Côja, respetivamente.
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Inaugurou no dia 18 de maio, dia no qual 
também se assinala o Dia Internacional 
dos Museus, a exposição temporária 
“Marco de Teodósio em Coja – uma 
pedra no caminho do ouro”, que conta a 
história do miliário e das vias romanas que 
terão existido no concelho. Esta mostra 
ficará patente no Núcleo Museológico de 
Arqueologia, para visita, até ao dia 30 de 
junho.

O Marco Miliário da Senhora da Ribeira ou 
Marco de Teodósio, imperador que terá 
ordenado a construção ou arranjo da 
via onde este foi encontrado de acordo 
com a inscrição que nele pode ser vista, 
é um testemunho fundamental para a 
história do período romano em Portugal 
e para história da região, sendo um dos 
poucos que demonstra um claro interesse 
tardio pela circulação de pessoas e 
bens, provavelmente relacionado com 
a exploração das areias auríferas dos rios 
Alva e Ceira e escoamento do ouro da 
região. 

No âmbito do “Plano Municipal para a Integração de Migrantes 
de Arganil”, cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e 
a Integração (FAMI), o Município de Arganil, organiza um Festival 
Intercultural que se realizará em Arganil no próximo dia 19 de junho 
de 2022, no Parque Verde Urbano do Sub-paço. 

O evento, que se pretende que seja uma celebração da 
diversidade será uma mostra de gastronomia, artesanato e arte, 
com a venda de diferentes produtos durante todo o dia.

Associados a esta mostra, acontecerão ainda no Festival 
dinamizados pela comunidade local e cidadãos estrangeiros a 
residir no concelho, workshops e  diferentes espetáculos de música, 
dança e animação de rua que nos trazem estilos e sons muito 
distintos, levando-nos do Brasil à Serra do Açor.

Para saber tudo o que vai acontecer neste dia veja a programação 
do Festival Intercultural:

PROGRAMAÇÃO

11h00 Abertura

11h15  SUPERTRONIK BOOTLEG | 1 SET

12h00  TRUST Collective Dança Comunitária & 

Companhia de Dança Jovem

12h30 SUPERTRONIK BOOTLEG | 2 SET

14h30 Concerto | Rosalinde Schon

15h15  Workshop de Olaria | Ana Ventura

16h30  Espetáculo | Tubaclown Mariela

17h15  Workshop de Yoga | Simone Charles

18h15 Tradições de Cá | Grupo Folclórico da Região de Arganil

19h00 Roda de Samba | Grupo do Beco

Exposição de Marco Miliário de Côja marca o Dia 
Internacional dos Museus em Arganil

Arganil recebe Festival Intercultural
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Realizou-se no dia 12 de maio, no auditório da 
Biblioteca Municipal de Arganil, a final do Concurso 
de Leitura “Viver a leitura”, dirigido aos jovens que 
frequentam o 2º e 3º Ciclo no Agrupamento de 
Escolas de Arganil.

Este concurso resulta de uma parceria entre a 
Câmara Municipal e o Agrupamento de Escolas 
de Arganil, num projeto conjunto da Rede de 
Bibliotecas de Arganil.

Cada um dos finalistas subiu ao palco para 
a realização de duas provas. A prova de 
argumentação, em que cada um dos jovens fez a 
apresentação de um livro à sua escolha, tentando 
seduzir outras pessoas para a leitura do mesmo e, a 
prova de leitura de um texto surpresa.

Vencedores do 2º ciclo:
•1º Prémio: Inês Araújo 
•2º Prémio: Isabel Alves
•3º Prémio: Simão Gonçalves Ribeiro

Vencedores do 3º ciclo:
•1º Prémio: Leonor Vicente
•2º Prémio: Íris Capitão Silva
•3º Prémio: Rodrigo Alexandre Almeida

Depois de entregues os certificados e os prémios aos 
vencedores, a vice-presidente da autarquia, Paula 
Dinis, agradeceu aos membros do júri, enalteceu o 
envolvimento de todos os presentes neste concurso 
e dirigiu palavras de incentivo aos jovens para que 
continuem a fazer da leitura uma prática diária.

Final do Concurso “Viver a Leitura – 2021/2022”
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FLORESTA

Município de Arganil 
desenvolve ações de 
controlo da vespa-das-
galhas-do-castanheiro

A vespa - das - galhas - do 
-castanheiro (Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu) é um inseto que ataca 
os castanheiros, sendo considerado 
uma ameaça para os nossos soutos 
e castinçais. O inseto, de 2,5 a 3mm 
embora inofensivo para a saúde 
pública, é considerado uma das 
pragas mais prejudiciais para os 
castanheiros em todo o mundo.

O principal sintoma é o 
aparecimento de galhas, a partir 
de meados de abril, nos ramos mais 
jovens, nos pecíolos ou na nervura 
central das folhas.  

A dispersão deste inseto, a 
grandes distâncias, pode fazer-se 
através da introdução de ramos 
e rebentos infestados, contendo 
ovos ou larvas. A dispersão, a curtas 
distâncias, pode realizar-se através 
da circulação de material infestado 
(ramos ou jovens plantas), do vento 
ou do voo das fêmeas adultas 
durante o período em que estão 
presentes (final de maio a final de 
julho). 

O Município de Arganil em 
colaboração com a Direção 
Regional de Agricultura e Pescas 
(DRAP) e a RefCast – Associação 
Portuguesa da Castanha, têm 
levado a cabo nos últimos 
anos ações de prospeção e 
monitorização periódicas nos 
povoamentos de castanheiro, 
considerado as condições de 
propagação e ações a desenvolver 
de mitigação desta praga no 
concelho.

Na sequência da deteção da 
presença de Dryocosmus kuriphilus 
e atual estado de dispersão nos 
soutos e castinçais, o Município de 
Arganil em colaboração com a 
DRAP e a RefCast estabeleceram, 
durante o mês de maio, o método 
de luta biológico, recorrendo ao 
parasitoide específico, Torymus 
sinensis, para o controlo da praga, 
assente num plano específico 
de largadas e tendo em conta a 
sincronização dos ciclos de vida da 
praga/parasitoide.
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TURISMO

No dia 29 de maio,  a iniciativa 
“VisitArganil a Caminhar” fez-
se ao caminho mais uma vez, 
desta feita pelas margens  do 
Rio Alva e da Ribeira da Mata. 

“Entre o Alva e a Ribeira 
da Mata”, cerca de 60 
participantes rumaram à 
aldeia de Pisão junto à planície 
aluvionar da ribeira, circulando  
desde as Penedas do Pisão, à 
Gândara, passando junto à 
antiga fabrica  de Cerâmica 
da Carriça.

No final do percurso tiveram a 
oportunidade de passar junto 
à Ponte de Côja e apreciar a 
beleza da envolvência do Rio 
Alva.

O próximo encontro está 
marcado para o dia 26 de 
junho, onde será dado a 
conhecer um peque troço 
da Grande Rota das Aldeias 
Históricas de Portugal. As 
inscrições vão estar em breve 
disponíveis online.

Foi entregue ao presidente da Câmara 
Municipal de Arganil e ao presidente da Junta 
de Freguesia do Pidão o prémio Cinco Estrelas 
Regiões 2022, atribuído à Aldeia Histórica 
do Piódão pelo quinto ano consecutivo. A 
sessão de entrega dos prémios, que decorreu 
em Reguengos de Monsaraz, no distrito de 
Évora, no dia 2 de junho, contou também 
com a presença do vereador Luís Almeida. 
 
O reconhecido galardão distingue a aldeia 
serrana do concelho de Arganil como 
um destino de excelência e um ícone de 
referência regional e nacional, refletindo 
a preferência dos 425 mil consumidores 
que votaram através da Internet. 
 
O trabalho de zelo que a autarquia mantém 
sobre as suas aldeias e a importância com 
que encara a preservação do seu património, 
cultura e tradições, indo ao encontro das 
necessidades e interesses de residentes e 
visitantes, tem dado frutos. “A aldeia do 
Piódão é um cartão-de-visita extraordinário do 
concelho de Arganil, e isso fica demonstrado 
não só pelas distinções que tem vindo a somar, 
como pelo número de visitante que acolhe 
todos os anos, e que cresce de ano para 
ano”, reconhece o presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa.

Entre o Alva e a Ribeira da Mata

Piódão vence Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022  

José Lopes, Presidente da JF de Piódão, Luís Paulo Costa, Presidente da CM Arganil e Luís Almeida, 
Vereador da CM de Arganil (da esquerda para a direita)
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Arganil pela primeira vez com três praias fluviais 
“Qualidade de Ouro”

As praias fluviais de Piódão, Secarias (Cascalheira) e 
Côja foram distinguidas pela QUERCUS – Associação 
Nacional de Conservação da Natureza, pela qualidade 
de excelência das suas águas, que lhe atribui assim para 
a próxima época balnear a classificação “Praia com 
Qualidade de Ouro 2022”.

A atribuição desta classificação obedece a um 
conjunto de critérios de avaliação da água balnear, 
nomeadamente: classificação “Excelente” nas últimas 
cinco épocas balneares e ausência de qualquer tipo de 
episódio de desaconselhamento, proibição da prática 
balnear ou interdição no último ano. Os dados utilizados na 
avaliação tiveram por base a informação pública oficial e 
em consideração, as análises efetuadas nos laboratórios 
das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas.

Este é a sétima vez que a água da praia da Cascalheira 
de Secarias recebe esta distinção, a quarta vez que a 
praia do Piódão é distinguida e a primeira vez que Côja 
arrecada esta classificação, num total de 440 zonas 
balneares em 118 municípios, entre território continental 
e insular.

O reconhecimento da qualidade dos recursos naturais 
do concelho de Arganil e a excelência das suas águas 
reforçam aquilo que pode confirmar com a sua visita: 
lugares de águas retemperantes e cristalinas numa pura 
comunhão com a natureza.

AMBIENTE



PÁGINA 21 

junho 2022

Oposição - Bancada do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Arganil
Recuperar Arganil, recuperar Portugal

O contexto mundial apresenta-se num 
quadro geral de crise política, crise 
energética e instabilidade. A incerteza 
no curto prazo teima em atrasar a 
recuperação económica global pós-
pandemia.

Ainda assim, registe-se que as novas 
previsões macroeconómicas da primavera, 
divulgadas pela Comissão Europeia, 
apontam à economia portuguesa o maior 
crescimento da União Europeia em 2022. 
Prevê-se um crescimento acima do dobro 
da média europeia a 27 e a inflação mais 
baixa. O povo português escolheu conferir 
uma maioria clara ao Partido Socialista no 
Parlamento e a António Costa. Com isso 
quis garantir estabilidade política e um 
governo coeso. As metas previstas para a 
economia portuguesa seriam impossíveis 
deconseguir com outro cenário político.

A oportunidade de aplicação do pacote 
de ajuda europeia destinado a repor o 
crescimento económico sustentado, após 

a pandemia, reforçando o objetivo de 
convergência com a Europa ao longo 
da próxima década afirma-se como uma 
oportunidade que o País não pode perder.

É um esforço coletivo. Todos temos de 
participar. Para tal, precisamos de uma 
grande capacidade de analisar as 
carências e as oportunidades; planear 
e definir as soluções e criar as condições 
ideais para a sua aplicação.

Os vereadores do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Arganil são sensíveis 
ao contexto económico local, regional 
e nacional, nomeadamente ao nível da 
construção civil e ao aumento generalizado 
dos preços de produtos e serviços.

Contudo, não podemos deixar de expressar 
a nossa preocupação pelo sucessivo 
adiamento ou mesmo abandono de 
projetos, alguns com relevante impacto no 
nosso território. E nem todos com justificação 
assente na conjuntura económica.

Refiram-se a título de exemplo o adiamento 
(sine die) da requalificação do Cine-Teatro 
Alves Coelho, a desistência da construção 
do Centro de Recolha Animal, em Coja 
ou a reprovação da candidatura para 
a construção das Ciclovias Secarias- 
Arganil e Arganil-Maladão com ligação 
a S. Pedro; mas também a indefinição 
sobre as intervenções de requalificação 
do Parque de Campismo do Sarzedo 
ou de requalificação, modernização 
e ampliação da Escola Secundária de 
Arganil.

Que novos tempos tragam boas novas 
sobre estes e outros assuntos.

Os vereadores do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Arganil,
Paulo Teles Marques e Miguel Pinheiro
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Dia da Europa

Dia da Criança

EDUCAÇÃO

No âmbito das celebrações do Dia da Europa, o Europe Direct 
Região de Coimbra e de Leiria lançou o desafio ao Município de 
Arganil, que, em parceria com o Agrupamento de Escolas de 
Arganil, escola embaixadora do Parlamento Europeu, visitou a 
Escola do 1º CEB de Sarzedo, para falar sobre a importância da 
União Europeia. 

Representou a Câmara Municipal de Arganil o Vereador da 
Educação, Luís Almeida, que a par dos alunos embaixadores do 
Clube Europeu, deu o seu contributo à temática.

O Municipio de Arganil assinalou o Dia da Criança junto daqueles 
que são os seus protagonistas: as crianças. Numa dramatização 
que percorreu todos os Jardins de Infância e 1º Ciclos do Ensino 
Básico do Concelho, falou-se sobre os Direitos da Criança, de 
forma divertida e interactiva.

A Boneca Teté levou até aos meninos a Galinha Kiki e os seus 
pintainhos que, como mãe galinha que é, cuida e protege as suas 
crias. Uma clara analogia àquilo que este dia no fundo representa 
e motivo pelo qual se assinala: o bem-estar, a proteção, a 
educação e tantos outros direitos a que as crianças devem ter 
acesso e se encontram plasmados na Declaração Universal dos 
Direitos das Crianças da ONU. Acompanhou esta atividade na 
Escola de Sarzedo o vereador da Educação, Luís Almeida.

O Clube de Produtores do Concelho de Arganil, através do CLDS 
4G Arganil, vai estar representado na XV Feira de Freguesias 
de Arganil, no espaço do Mercado Municipal, com a natural 
promoção dos sabores autênticos locais.

Associados a esta mostra, decorrem ainda durante os três dias de 
realização da Feira, showcookings, workshops e espetáculos.

No sábado, dia 11 de junho, com a ação «Há Mercado!», o 
Mercado Municipal funcionará a partir das 9h00, com a venda de 
produtos hortícolas e frutícolas de produtores locais. 

Contamos consigo nesta festa?

HÁ MERCADO!
Clube de

Produtores
presente na

XV Feira
 das Freguesias
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