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Viver, visitar e fazer negócios em Arganil é cada 
vez melhor e mais vantajoso. As subidas de sete 
e quatro posições registadas, respetivamente, nos 
rankings nacional e regional da consultora Bloom 
Consulting, confirmam isso mesmo.

Na listagem nacional, Arganil ocupa o 127.º lugar, 
enquanto na lista regional surge na 36.ª posição. 
Esta ascensão na classificação reflete o trabalho 
sustentado e o expressivo e inédito investimento 
concretizado em 2021, na ordem dos 20 milhões 
de euros.

“Concretizámos o maior volume de investimento 
de sempre no território, em projetos, medidas e 
boas práticas destinadas a apoiar as famílias, a 
impulsionar as empresas e a melhorar a experiência 
de quem nos visita”, aponta o presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa.
Entre os indicadores considerados na avaliação 

global, destaque para as subidas de 14 posições 
registada na dimensão “viver”, onde se incluem 
as taxas de desemprego e de criminalidade e o 
poder de compra, e de 13 lugares na dimensão 
“negócios”, que reflete a percentagem de novas 
empresas e o trabalho desenvolvido na captação 
de novos investidores.

A este propósito, evidencia-se a intervenção 
de ampliação de que está a ser alvo a Área de 
Acolhimento Empresarial da Relvinha, no Sarzedo, 
que vai permitir duplicar o número de empresas 
em Arganil. Este investimento de 5,5 milhões de 
euros, que se encontra em fase de conclusão, é 
determinante para o reforço da competitividade, 
para o desenvolvimento do território e para a 
criação de condições que concorrem para 
fixação de pessoas no concelho, nomeadamente  
população mais jovem”.

GESTÃO AUTÁRQUICA

posições
no ranking de
melhor concelho para 
viver, visitar e investir

Arganil sobe
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EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Ao longo das últimas semanas, a música, a animação, a tradição e a cultura saíram à 
rua para agitar e promover o nosso concelho como não acontecia desde o início da 
pandemia. Pudemos, finalmente, realizar a muita aguardada 15.ª edição da Feira das 
Freguesias, levando ao Paço Grande largos milhares de pessoas durante os três dias de 
celebração da nossa gastronomia e das tradições que lhe estão associadas. Sabendo 
o quanto os arganilenses estimam e vivem intensamente a Feira das Freguesias, não 
podíamos estar mais satisfeitos e orgulhosos por fazer regressar este evento que tanto 
enaltece as nossas raízes e exalta a singular identidade de Arganil. Sem esquecer o 
retorno cultural e económico muito significativo que resulta para o nosso território. O 
sucesso desta nossa mostra gastronómica deve-se ao forte envolvimento e à qualidade 
do trabalho desenvolvido pelas coletividades e instituições do concelho, a quem o 
Município de Arganil dirige um especial agradecimento, num ano em que a opção 
(ainda que forçada) de deslocar a festa para o Paço Grande se revelou uma aposta 
ganha.

De volta a Arganil estiveram, também, as Marchas Populares, depois da primeira edição 
em 2019. Aos marchantes do concelho juntaram-se marchas convidadas de Coimbra e 
Viseu, concedendo ainda mais diversidade a este evento que que pretendemos que se 
torne numa tradição. Destaque, ainda, para o Festival Intercultural; para os fados que 
ecoaram em São Martinho da Cortiça; para o concerto do Maestro de Rui Massena diante 
da majestosa fachada da Cerâmica Arganilense e para o evento de encerramento do 
projeto Portas do Céu.

Esta edição do boletim coloca em evidência, por outro lado, a nova zona balnear 
do concelho de Arganil, recentemente inaugurada em São Martinho da Cortiça. 
Aumentamos e enriquecemos a oferta turística no território no que respeita a espaços 
balneares, através de um investimento que representa um passo de afirmação dado 
na freguesia e no concelho. Paralelamente, a assinalar o arranque da época balnear, 
foram hasteadas dez bandeira que atestam a qualidade ambiental, a segurança e a 
limpeza das cinco praias fluviais do nosso concelho. 

Nas obras, cumpriu-se o primeiro mês da intervenção de reabilitação da galeria hidráulica 
da ribeira da Amandos, no centro da vila de Arganil. Depois de concluídos os trabalhos 
no primeiro troço, junto ao parque infantil, a obra avança para a avenida paralela à 
Câmara Municipal. Estando previsto que os maiores condicionamentos na avenida 
central aconteçam daqui em diante, lamentamos os transtornos que venham a ocorrer 
e agradecemos toda a compreensão dos nossos munícipes. 

A reabilitação do espaço público de Arganil prossegue em vários pontos da vila, e os 
avanços são visíveis semana após semana. Os muros junto ao recinto da feira estão 
concluídos, os passeios na Av. Irmãos Duarte estão terminados e a ponte da Barreira tem 
já um novo tabuleiro. Na rede viária, as estradas continuam a ser repavimentadas, no 
âmbito da empreitada que abrange nove freguesias e uniões de freguesias do concelho. 

Continuamos a trabalhar e a melhorar o concelho por si. 
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“Estávamos todos com saudades disto!” ou 
“não há festa como esta!” foram frases que 
se foram ouvindo ao longo dos três dias 
de Feira das Freguesias. Reuniram-se as 
famílias e os amigos, os que estavam longe 
e os que estavam perto, apertaram-se as 
mãos e deram-se os abraços que estavam 
há muito por dar. Sentámo-nos à mesa 
dos sabores e iguarias locais e até o São 
Pedro que algumas partidas tem pregado, 
se alinhou, proporcionando um verdadeiro 
fim-de-semana de verão.

Com uma localização diferente da das 
últimas edições, o Paço Grande trouxe 
uma outra dimensão à festa, recebendo 
reconhecidos elogios por parte não só do 
público como também de quem ajudou a 
fazer desta uma das festas mais importantes 
e concorridas do concelho de Arganil.

Animado pelo Grupo Sons e Suadelas, o 
executivo camarário inaugurou a feira e 
percorreu uma a uma todas as 14 freguesias 
e uniões de freguesias representadas no 
espaço, para degustar as melhores receitas 
que durante os três dias de Feira foram ser 
servidos. Estava dado o mote para um fim-
de-semana em grande!

Pelo meio, muitos Grupos Folclóricos, 
Filarmónicas entre outras formações musicais 
ou de dança se foram apresentando, 
muitos pela primeira vez depois de dois 
anos de interregno, mostrando ao público 
que não se esqueceram de como se faz a 
festa.

Do Concurso Gastronómico integrado no 
certame saíram vencedoras a Junta de 
Freguesia de São Martinho da Cortiça, 

na categoria de Prato Principal, com um 
delicioso Cabrito Assado pela Comissão 
de Melhoramentos da Cortiça; a Freguesia 
de Sarzedo, na categoria de Sobremesa, 
com a típica Tigelada preparada pela 
Associação de Patinagem Roller Dance 
e, na categoria de Melhor Decoração, 
a Freguesia de Pomares, que arrecadou 
o prémio ao apresentar uma fantástica 
ornamentação elaborada pelo Grupo de 
Danças e Cantares de Soito da Ruiva.

No Mercado Municipal contíguo ao 
recinto da Feira, o Clube de Produtores 
do Concelho de Arganil fez-se representar 
através da participação do Projeto 
CLDS 4G, com degustação de produtos 
endógenos e um programa que para além 
de workshops contou ainda com diversos 
momentos musicais.

Grupo «Sons e Suadelas»
Freguesia de Pomares - Grupo de Danças e Cantares de Soito da Ruiva - 
Vencedor na Categoria de Melhor Decoração

Executivo da Câmara Municipal de Arganil foi o anfitrião da XV Feira das Freguesias  

TURISMO

XV Feira das Freguesias regressou a Arganil
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Freguesia de São Martinho da Cortiça - Comissão de Melhoramentos da Cortiça 
- Vencedora da Categoria de Prato Principal

Confraria do Bucho de  Arganil

Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa

Freguesia de Sarzedo - Associação de Patinagem Roller Dance - Vencedora da 
Categoria de Sobremesa

Espaço do Mercado dos Produtores do Concelho de Arganil

Showcooking pelo Chef Luís Lavrador
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Hastear das bandeiras nas praias fluviais do 
concelho de Arganil
As cinco praias fluviais do concelho de Arganil exibem desde 
o início da época balnear os dez galardões ambientais e de 
acessibilidade que lhes foram atribuídos neste ano de 2022. A 
cerimónia do hastear das bandeiras teve início no dia 13 de junho, 
na praia fluvial da Cascalheira, em Secarias, distinguida com o 
selo Qualidade de Ouro e detentora da Bandeiras Azul e Praia 
Acessível, dispondo de uma cadeira anfíbia para pessoas com 
mobilidade reduzida, adquirida pelo Município de Arganil.

Já no mês de julho, foram içados na praia fluvial de Côja as 
Bandeiras Azul, Praia Acessível e Qualidade de Ouro, enquanto 
Benfeita e Pomares voltam a exibir a Bandeira de Praia Acessível. 
Já as águas da praia fluvial de Piódão receberam a Bandeira 
Azul e o estatuto de Qualidade de Ouro. Este ano, todas as praias 
do concelho exibem, ainda, a bandeira colorADD - sistema de 
identificação de cores para daltónicos, aplicado não apenas às 

bandeiras hasteadas em cada praia como aos contentores de 
recolha seletiva de resíduos.

Além do Vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Almeida, estiveram presentes nas cerimónias realizadas nas 
várias freguesias o Presidente do Conselho de Administração da 
Águas do Centro Litoral, Alexandre Tavares, a representante do 
projeto ColorAdd, Clara Pinto, e os respetivos Presidentes de Junta 
e União de Freguesias.

O arranque da época balnear 2022 no concelho de Arganil ficou 
marcado pelo número record de praias fluviais distinguidas com o 
estatuto Qualidade de Ouro, atribuído pela Quercus – Associação 
Nacional de Conservação da Natureza. À praia fluvial de Côja 
juntou-se Piódão e Secarias na obtenção deste galardão. 

Praia Fluvial de Côja

Praia Fluvial de Benfeita

Praia Fluvial da Cascalheira em Secarias | Bandeira Hasteada no dia 13 de Junho

Praia Fluvial de Piódão

Praia Fluvial de Pomares
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Pouco passava das 9 horas do dia 26 de 
junho quando se deu início à caminhada 
que levaria os participantes a rumar a mais 
uma aventura do programa “VisitArganil 
a caminhar”, desta feita para cumprir um 
percurso da GR22, entre as localidades de 
Tojo e Malhada Chã.

No Tojo e, após as boas-vindas pela 
Presidente da Comissão de Melhoramentos 
do Tojo, Margarida Santos e da breve 

apresentação do percurso pela Vice-
Presidente, Paula Dinis, dava-se início à 
jornada em direção ao marco geodésico 
de São Pedro do Açor, um local com vistas 
desafogadas e privilegiadas sobre os vales 
vizinhos e diferenças geológicas entre 
granito xisto. 

O percurso passou ainda por Portas d’Égua 
e pelo caminho outrora conhecido como 
Estrada Real, pela Catraia das Aguaceiras, 

estrategicamente instalada na nascente 
do rio Ceira, até chegar à Zona de Lazer 
de Malhada Chã. 

Já na aldeia, e depois de aproximadamente 
12Km de caminho, os participantes foram 
surpreendidos por um simpático residente 
que trazia consigo umas vigorosas cerejas 
para lhes oferecer, ajudando a retemperar 
forças para o regresso a casa.

O Município de Arganil aderiu ao 
programa “Formação + Próxima”, através 
de protocolo celebrado com o Turismo de 
Portugal, no dia 14 de junho, em sessão 
decorrida na Escola de Hotelaria e Turismo 
de Coimbra e presidida pela Secretária de 
Estado do Turismo, Rita Marques.

A adesão ao programa vai permitir 
qualificar os agentes ligados ao setor 
do turismo no concelho e atrair novos 
profissionais. Concretamente, este 
programa de formação gratuita terá 
como eixos de ação a capacitação dos 

colaboradores da área turismo (formação 
de empresários, gestores, quadros 
intermédios e operacionais), em regime 
presencial e à distância, com conteúdos 
adaptados às necessidades de futuro do 
setor.

Cabe ao Município de Arganil identificar 
os parceiros locais estratégicos a envolver 
na concretização e dinamização do 
programa e colaborar no diagnóstico das 
necessidades de formação específica do 
setor do turismo no concelho. A autarquia 
garante, ainda, espaço e equipamentos 

técnicos, pedagógicos e informáticos 
adequados à formação.

“Com base no plano formativo 
devidamente adaptado a Arganil, mais 
próximo das pessoas e das necessidades 
do território, teremos oportunidade de 
criar mais valor e de impulsionar o turismo 
no nosso concelho”, sublinha o presidente 
da Câmara, Luís Paulo Costa, convicto de 
que a iniciativa “vai permitir levar para um 
outro patamar aquilo que em já somos 
bons e pelo qual somos reconhecidos: a 
arte da hospitalidade”.

VisitArganil levou participantes do Tojo à 
Malhada Chã

Assinatura de protocolo para capacitação dos 
agentes turísticos
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OBRAS MUNICIPAIS

Inaugurada nova zona de lazer de 
São Martinho da Cortiça 

Este verão, há ainda mais motivos para ir a banhos no concelho 
de Arganil. A nova zona de Lazer de São Martinho da Cortiça, 
inaugurada no dia 30 de junho, encontra-se em funcionamento 
desde o dia 2 de julho, entre as 14h30 e as 19h30, de terça a sexta-
feira, e entre as 10h30 e as 19h30, sábados e domingos.      
O convidativo espaço de lazer e convívio é composto por uma 
piscina, balneários, vestuários, cafetaria e esplanada. Por estar 
localizada num ponto elevado de São Martinho da Cortiça, 
a zona de lazer tem vista sobre a Serra do Açor e beneficia de 
uma posição privilegiada, servindo de miradouro sobre a zona 
envolvente.
“O novo equipamento vai ter um nível de procura significativo”, 
antevê o presidente da Câmara, convicto de que a nova 
infraestrutura “será também potenciada pela proximidade à sede 
de freguesia, particularmente ao centro escolar”. O objetivo passa 
por fazer “deste espaço um espaço de promoção não apenas 
da componente turística por quem nos procura mas também de 
atividade económica”. Luís Paulo Costa encara a concretização 

deste compromisso como “mais um passo de afirmação dado na 
freguesia e no concelho”.
O Município de Arganil investiu cerca de 430 mil euros na 
concretização do projeto e beneficiou da cedência gratuita 
do terreno; propriedade da família Dias da Cunha, natural 
da freguesia, à qual foram dirigidos extensos agradecimentos 
por parte dos presidentes da Câmara Municipal e da Junta de 
Freguesia. “Esta família tem sido ao longo dos anos generosa com 
os São Martinhenses”, enalteceu António Ventura Dias.

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

Luís Paulo Costa e António Dias receberam os convidados no novo espaço 

Visita às novas instalações

Descerramento da placa inaugurativa 

Piscina vigiada 
por nadador-salvador 

3,00€ fim-de-semana 
e feriados

1,00€ crianças e pessoas 
com mais de 65 anos

2,00€ semana

O espaço encontra-se 
encerrado à segunda-feira
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Intervenção na avenida central de Arganil

Arranjo paisagístico na Zona 
Balnear de Agroal, Pomares

1,4 MILHÕES 
DE EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

9 MESES

Prossegue a intervenção de recuperação da galeria da Ribeira de Amandos, no centro da vila de 
Arganil. Os trabalhos de demolição e reconstrução da estrutura subterrânea avançaram recentemente 
para o troço que abrange a Avenida José Augusto Carvalho, depois de intervencionada a área junto ao 
parque infantil e ao parque de estacionamento adjacente. Dividida em sete troços, a obra incide sobre 
as avenidas José Augusto de Carvalho, Bombeiros Voluntários Argus e Forças Armadas e considera duas 
componentes distintas. Por um lado, a recuperação da galeria hidráulica subterrânea e construção de 
infraestruturas de água e saneamento e, por outro, a requalificação do espaço público: pavimentação 
da avenida, requalificação de passeios, reformulação de bolsas de estacionamento e execução de 
passadeiras.

A Zona Balnear localizada às portas da localidade do Agroal, na freguesia de Pomares, está ainda mais convidativa neste verão, com 
a nova zona relvada existente junto à piscina natural. Os arranjos concretizados resultam de um investimento camarário na ordem dos 
15 mil euros.
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Reabilitação
da 

Ponte da Barreira

Requalificação
do Espaço Público
de Arganil

460 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

4 MESES

Os progressos na intervenção de requalificação do espaço 
público de Arganil estão bem à vista em vários locais da vila. 
Depois de demolida, a ponte sobre a ribeira de Folques, na 
Barreira, encontra-se em fase de substituição. O novo tabuleiro 
da ponte vai permitir melhorar significativamente as condições 
de segurança e de mobilidade. Na Rua Congregação das Filhas 

de São José, foram construídos os passeios, concluídos os muros 
de suporte e concretizado o alargamento da via, permitindo a 
circulação de veículos nos dois sentidos. Já na Avenida Irmãos 
Duarte, prosseguem os trabalhos de construção de passeios. Em 
causa está um investimento global de 460 mil euros.

Construção de Passeios 
na Rua da Congregação 
das Filhas de São José

Construção de 
passeios na Avenida 
Irmãos Duarte 
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Reabilitação de Vias Municipais do Concelho

620 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

300 DIAS

Está em andamento o conjunto de 26 intervenções de reabilitação da 
rede viária do concelho. Os trabalhos envolvem a repavimentação e 
as marcações rodoviárias em nove freguesias, numa extensão de 12 km 
de estrada, tendo em vista a melhoria das condições de mobilidade e 
segurança da via.

Sinalização horizontal 
da ligação da EN342 à 
Ponte de Vila Cova de 
Alva

Pavimentação e sinalização horizontal em 
Valbona e Póvoa de Folques

Pavimentação e 
sinalização horizontal do 

acesso ao Cemitério de 
Pomares
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Sinalização 
horizontal na 

Rua Vale Cid, em 
Arganil

Sinalização horizontal 
em Sta. Quitéria, 
Pombeiro da Beira

Sinalização 
horizontal em 

Salgueiral, Pombeiro 
da Beira

Sinalização horizontal 
da Rua dos 3 Bacelos, 
Secarias



PÁGINA 13 

julho 2022

Sinalização 
horizontal da Rua 

José Borges Leitão, 
em Secarias

Sinalização horizontal 
da Rua do Progresso, 
Secarias

Sinalização horizontal 
da Rua de S. Miguel, 
em Secarias

Sinalização horizontal 
da Rua Fernando 
Vale, em Secarias
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Preparação das praias fluviais e 
zonas balneares do concelho 

Estabilização de 
talude em Pomares

Melhoramentos na 
EB 1 de Pombeiro da 
Beira 

200 MIL
EUROS

Estão em fase de conclusão os trabalhos de estabilização do 
talude superior da estrada entre Pomares e Avô. No valor de 
aproximadamente 200 mil euros, a intervenção tem como objetivo 
a estabilização dos blocos de pedra de grande dimensão ali 
existentes, reforçando as condições de segurança da via. 

Tendo em vista a conservação do equipamento escolar e a 
garantia das melhores condições aos alunos e toda a comunidade 
escolar, procedeu-se à pintura exterior do edifício da EB1 de 
Pombeiro da Beira e à reparação do muro que circunda a escola 
e que em breve será também ele caiado. A intervenção resulta 
da parceira estabelecida entre a Junta de Freguesia e o Município 
de Arganil através da celebração de contrato-programa, no valor 
de 22.500,00€.

O Município de Arganil 
realizou trabalhos de 
reparações na praia 
fluvial de Côja e nas 
zonas balneares/lazer da 
Sarcina, em Arganil, do 
Moinho de Alva, em Côja, 
e do Barril de Alva, tendo 
em vista a preparação 
da época balnear, que 
teve início no dia 1 de 
julho. Estas operações de 
manutenção consistiram 
na regularização do leito 
e reposição de areia nas 
zonas destinadas aos 
banhistas.

Sinalização horizontal 
da Rua Irmãos Duarte, 
em Secarias

Zona de lazer da Sarcina, em Arganil
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CULTURA

Marchas Populares animaram e coloriram noite 
arganilense
As Marchas Populares regressaram a Arganil para uma majestosa 
apresentação no Parque Verde Urbano do Sub-Paço. Organizado 
pelo Município de Arganil, este evento contou com as marchas 
conterrâneas da APPACDM de Arganil, de São Martinho da Cortiça e 
da Associação Atlética de Arganil e, enquanto convidadas, com as 
marchas da Freguesia do Campo (Viseu) e de Santa Clara (Coimbra). 
 
Foram cerca de 300 os marchantes que, em desfile desde 
a Praça Simões Dias, pisaram a arena do Sub-Paço, para se 
apresentarem ao público presente, proporcionando-lhes uma 
verdadeira noite de festa, folia, cor e alegria, fechando, assim, 
o ciclo das tradicionais festas que honram os Santos Populares. 

Foi à marcha da Freguesia do Campo – Viseu que coube a honra 
de abrir a noite, seguindo-se, de amarelo e azul, a Marcha da 
APPACDM. Constituída por 12 pares, esta marcha surge no seio da 
Associação como exercício de domínio do corpo, da destreza, da 
independência e de socialização da pessoa com deficiência. São 
Martinho da Cortiça marcharia de seguida, ao som do tema “As 
Vindimas”. Esta marcha, composta por mais de 50 marchantes, 

que envergavam bonitos fatos cor de uva, alusivos à vindima e ao 
vinho, desfilaram de cestos nas mãos e arcos. A Associação Atlética 
de Arganil foi a marcha que se seguiu, de branco e azul, a honras 
as cores da Associação. A fechar a apresentação dos grupos 
marchantes, apresentou-se a marcha convidada de Santa Clara 
– Coimbra. Com as “tradições portuguesas” como tema central 
da sua atuação, trajes e acessórios aludiram à filigrana, ao Galo 
de Barcelos, ao Vinho do Porto, ao fado de Coimbra, à sardinha 
assada, ao Zé-povinho, ao cante alentejano e aos doces do Algarve. 
 
O evento terminou com a entrega das fitas personalizadas deste 
encontro, colocadas no porta-estandarte de cada uma das 
marchas participantes pela Vice-Presidente do Município de 
Arganil, Paula Dinis, pelo Vereador Luís Almeida e pelo Vereador 
Filipe Frias. Elogiando o empenho e o esforço de cada um dos 
grupos envolvidos, a Vice-Presidente aproveitou para parabenizar 
pelo espetáculo proporcionado numa noite tão bonita, na qual 
ficou bem marcada a dedicação de cada um deles em manter 
viva esta tradição tão nossa.

Marcha da APPACDM de Arganil Marcha da Associação Atlética de Arganil

Marcha de São Martinho da Cortiça Marcha de Santa Clara – Coimbra

Marcha da Freguesia do Campo – Viseu Público aguardava ansioso pelas apresentações
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Município de Arganil apoia coletividades do 
concelho 

As associações culturais e desportivas 
do concelho Arganil beneficiaram, da 
primeira tranche do apoio financeiro que 
o Município tem destinado para o ano de 
2022. A verba atribuída a 35 coletividades 
supera os 52 mil euros e tem como finalidade 
apoiar o desenvolvimento regular de 
atividades culturais, sociais, desportivas e 
recreativas no concelho.

A segunda tranche do apoio à atividade 
regular será transferida para as associações 
no mês de outubro, em valor igual, 
totalizando uma verba anual superior a 105 
mil euros.

O presidente da Câmara Municipal de 
Arganil sublinha a importância do apoio 
atribuído aos agentes culturais e desportivos 
do concelho, numa altura em que a ação 
associativa retoma a normalidade, depois 
de dois anos pautados por fortes limitações.

“Muitas das iniciativas que fazem parte 
da identidade do nosso território e que 
estiveram impedidas de se realizar devido 
à pandemia estão finalmente de regresso”, 
referiu Luís Paulo Costa, convicto de que “o 
subsídio atribuído pela autarquia vai permitir 
equilibrar as contas das associações e servir 
de estímulo à realização dos eventos que 
tanto valorizam e promovem o concelho 
de Arganil”.

Entre os eventos mais aguardados estava 
a Feira das Freguesias, que se realizou entre 
os dias 10 e 12 de junho e que junta e alia 
o melhor da gastronomia típica à música 
e à tradição, refletindo de forma exemplar 
a força agregadora e dinamizadora das 
associações, coletividades e entidades do 
concelho.

A promoção do desenvolvimento 
sociocultural, um dos eixos estratégicos 
de intervenção do Município de Arganil, 
abrange não apenas a concessão deste 
apoio financeiro anual, mas também 
assistência técnica e logística e outros 
apoios a atividades e projetos de carácter 
pontual.

Em Portugal, existem muitas propriedades cujos limites e titulares 
não são conhecidos. Esteja perto ou longe, identifique as suas 
propriedades no BUPi e proteja o que é seu. 

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

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

Balcão do BUPI de Arganil

Centro Empresarial eTecnológico de Arganil
Avenida Irmãos Duarte
ARGANIL

Telefone 235 200 163 
E-mail bupi@cm-arganil.pt
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Rui Massena em concerto mágico 
na Cerâmica Arganilense

Rui Massena apresentou-se em trio e, com a imponente fachada 
da Cerâmica Arganilense como pano de fundo, presenteou o 
público com um concerto mágico. 

A noite estava fria mas os corações estavam quentes e 
lentamente foram entrando no fascinante universo de melodias 
deste compositor e pianista, acompanhado pelo som das cordas 
de Ana Alves e Rui Moreira, que harmoniosamente sublinharam 
as cristalinas notas do seu piano, numa apaixonante conversa 

em torno de um reportório composto por peças evocativas e 
românticas.
Este concerto realizou-se no âmbito da candidatura “Portas do 
Céu”, cuja Programação Cultural em rede envolve os Municípios 
de Arganil, Góis e Pampilhosa da Serra e que contou ao longo de 
12 meses com um número significativo e diversificado de eventos, 
com o objetivo de dar a conhecer os ativos naturais e histórico – 
culturais do património, privilegiando música, a arte e o ambiente, 
sob o mote da astronomia e astroturismo.

Projeto “Portas do 
Céu” encerra à luz das 
estrelas
Arganil e Fajão foram entre os dias 24 e 26 de junho o epicentro 
de um conjunto de experiências, que ao abrigo do projeto “Portas 
do Céu”, proporcionou um verdadeiro fim-de-semana à luz das 
estrelas. Uma jornada de celebração do céu noturno, que reuniu 
entidades, municípios e projetos debaixo do mesmo céu.

A programação pensada para este fim-de-semana foi o culminar 
do projeto que uniu em rede os municípios de Arganil, Pampilhosa 
da Serra e Góis, com o objetivo de despertar a curiosidade e o 
imaginário, estimular o usufruto turístico e provocar novas relações 
científicas, estratégicas e emocionais com o céu noturno, a partir 
deste território. O projeto que ficou marcado pelos inúmeros 
eventos que aproximaram as pessoas do céu despoluído e 
deslumbrante deste território do centro de Portugal.

E porque a música é a alma de todas as celebrações, foi com 
grande expectativa e entusiasmo que se aguardou pelas 
atuações da Brass Band, da Associação Filarmónica de Barril de 
Alva, de Kabeção, Carlos Rodrigues, Handpans e do incontornável 
maestro, compositor e Pianista Rui Massena, que, em Fajão e 
Arganil aproximou os espetadores das estrelas, de um mundo 
infinito e enigmático, simultaneamente mágico e fascinante, 
através das suas composições.
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Decorreu entre o dia 16 e 19 de 
junho a 5ª edição do Festival 
Literário Internacional do Interior 
– Palavras de Fogo a que, 
pela quinta vez consecutiva o 
Município de Arganil se associou.

No âmbito da programação 
deste Festival Literário realizaram-
se em Arganil, no dia 17 de 
junho, sessões de escrita criativa 
dinamizadas pela escritora 
Maria Alzira Brum, nas escolas 
do 1º Ciclo de S. Martinho da 
Cortiça e do Sarzedo e ainda 
na Biblioteca Alberto Martins 
de Carvalho, em Côja. Depois 
de uma contextualização 
sobre o que é escrita criativa, 
as crianças deram largas à sua 
imaginação, escrevendo e 
ilustrando pequenas histórias.

No dia 18 de junho na Biblioteca 
Alberto Martins de Carvalho, em 
Côja, sob o mote da citação de 
José Saramago “Há esperanças 
que é loucura ter. Pois eu digo-
te que se não fossem essas 
já eu teria desistido da vida.” 
decorreu uma sessão moderada 
por Ricardo Fonseca Mota. O 
painel, bastante “eclético”, na 
medida em que reuniu escritores 
de diversos géneros literários, 
contou com a participação dos 
escritores Luís Osório, Alexandre 
Gossn e Maria Alzira Brum.

No dia 13 de junho, data em que decorreu 
o hastear das Bandeiras na praia fluvial da 
Cascalheira, em Secarias, deu-se também início 
à segunda edição do projeto “Livros ao sol”, 
promovido pela Biblioteca Municipal Miguel 
Torga de Arganil.

Este verão os livros e a leitura marcam ainda 
presença nas praias fluviais de Coja, de Pomares, 
de Piódão e de Benfeita e nas zonas de lazer de 
Folques e Valeiro do Barco - Sarzedo.

O objetivo deste projeto, que teve a sua primeira 
edição em 2021 é, estimular e promover os 
hábitos de leitura junto aos veraneantes e, 
divulgar os serviços e atividades das Bibliotecas 
do Concelho junto aos mesmos.

Durante todo a época balnear os veraneantes 
terão ao seu dispor um conjunto variado de 
livros dos quais poderão usufruir livremente, sem 
qualquer tipo de compromisso. O desafio é 
retirar um livro e fruir da sua leitura. Quem quiser 
partilhar e seduzir outros leitores para o prazer de 
ler pode registar a sua opinião no livro de honra 
disponível nos pontos de leitura! 

Leia, porque ler é um prazer !

5ª edição do Festival Literário Internacional do 
Interior em Arganil

Os Livros ao sol estão de volta



PÁGINA 19 

julho 2022

O Município de Arganil assinalou o 
Dia Internacional dos Arquivos e, 
simultaneamente, o 10º aniversário de 
existência, desde que foi instalado no 
Largo Ribeiro Campos, através de uma 
simbólica exposição. Para além de 
documental esta, mostra conta ainda 
com a exibição de algum do espólio do 
extinto Jornal de Arganil, recentemente 
adquirido pela autarquia. 

Inaugurada pelo Vereador Luís 
Almeida, contou também com a 
já conhecida personagem “Dário”, 
o guardião dos livros e da história 
do concelho, que numa interativa 
dramatização foi interpelando quem 
passava, semeando a curiosidade e 
fazendo o apelo à visita.

O Parque Verde do Sub-Paço encheu-se de cor para receber, 
no dia 19 de junho, a 2ª edição do Festival Intercultural de 
Arganil. Na programação estava um dia repleto de atividades 
maioritariamente desenvolvidas pela comunidade local e 
estrangeira, numa clara promoção e partilha das suas diferentes 
culturas num só espaço. Música e dança, workshops e artesanato, 
aliados à diversidade gastronómica, proporcionaram um dia 
muito agradável e verdadeiramente enriquecedor.

Organizada pelo Município de Arganil no âmbito do Plano 
Municipal para a Integração de Migrantes de Arganil e 
cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração 
(FAMI), esta iniciativa cumpriu o objetivo de celebrar e valorizar 
a diversidade cultural do concelho, de acordo com as diferentes 
nacionalidades da comunidade de estrangeiros que escolheram 
este território para morar.

Festival Intercultural: Diversidade e cultura 
reuniram comunidades

Arquivo Municipal assinala 10º aniversário e 
comemora o Dia Internacional dos Arquivos
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No seguimento da celebração do Dia Mundial do Ambiente, 
decorreu, na Cerâmica Arganilense, mais uma sessão de 
esclarecimentos e respetiva entrega dos kits de compostagem 
doméstica. São agora 365 as famílias que fazem parte deste 
projeto e que estão a contribuir para a diminuição do peso dos 
resíduos urbanos biodegradáveis nos resíduos indiferenciados 
depositados em aterro.

Ainda no âmbito destas comemorações, a Águas do Centro Litoral 
(AdCL) esteve na Escola Básica do 1º Ciclo de Arganil para uma 

atividade de educação ambiental com as crianças, sob a forma 
de jogos interativos. Acompanhou estas atividades, o Vereador 
da Educação e Ambiente, Luis Almeida. 

Com o compromisso de mudar o paradigma civilizacional, 
alterar comportamentos e incutir uma maior consciencialização 
ambiental desde cedo, foi de forma muito divertida e dinâmica 
que a AdCL despertou o interesse das crianças através do Jogo 
da Glória e do Quizz “certo ou errado”.

AMBIENTE

Comemoração do Dia Mundial 
do Ambiente em Arganil

Fado animou a noite de São Martinho da Cortiça

Organizado no âmbito da Programação Cultural em Rede do 
Projeto, “À Beira do Fado”, cuja entidade promotora é o Município 
de Arganil, contou com uma plateia repleta de espectadores 
que não quiseram perder o espetáculo proporcionado pela Tuna 
de São Martinho da Cortiça e pelo Grupo de Fados de António 
Ataíde.

Ao som do Fado e da música mais tradicional, houve ainda tempo 
para momentos de convívio e de degustação de produtos típicos 
e tradicionais, confecionados por elementos da Associação 
Cultural e Recreativa de São Martinho da Cortiça que, a par 

com a Junta de Freguesia, emprestaram ao evento um grande 
envolvimento e destaque.

O vereador do Município de Arganil, Filipe Frias, destacou a 
importância da descentralização e diversificação da oferta 
cultural, envolvendo em particular os agentes culturais da região.
Foi uma noite grandiosa em que o Município de Arganil assume 
a dinamização Cultural como essencial à afirmação do território, 
numa estratégia cuja organização passa pela promoção de 
um conjunto integrado de iniciativas e pela dinamização de 
equipamentos e espaços culturais existentes.

Sessão de esclarecimentos e respetiva entrega dos kits de 
compostagem doméstica

Atividades de educação ambiental promovida pela AdCL

Zé Verde e Companhia de visita ao JI/ EB1 do Sarzedo, no âmbito das ações de educação ambiental desenvolvidas pelo Município
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Decorreu, no dia 3 de 
junho, na Cerâmica 
Arganilense o seminário 
“Sim à Igualdade, Não à 
Violência!”, que contou 
com o envolvimento 
do Município de Arganil 
e a participação da 
vereadora da Ação 
Social, Elisabete 
Oliveira.

Ao longo do dia, 
foram debatidos 
temas alusivos ao 
Dia Internacional das 
Crianças Inocentes 
Vítimas de Agressão, 
que se assinalou a  4 de 
junho.

A funcionar desde 2012, a Loja Social de Arganil tem a novas 
instalações localizadas,  no Centro de Atividades Juvenis (CAJ), na 
Rua Frederico Freitas Simões. Esta mudança do Centro Paroquial 
de Arganil onde funcionava anteriormente, para o CAJ, acontece 
com o objetivo de otimizar a dinâmica nas várias valências do 
Projeto ”Arganil Solidária” e, assim, permitir uma maior proximidade 
dos voluntários e dos munícipes ao Serviço de Ação Social do 
Município. 

A inauguração simbólica do espaço decorreu no dia 28 de junho 
e contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, 
Luis Paulo Costa, dos vereadores Luis Almeida e Elisabete 
Oliveira, de alguns voluntários da rede de voluntariado e ainda 
de representantes das entidades parceiras do projeto “Arganil 
Solidária”, cuja missão é  apoiar munícipes em situação de 
vulnerabilidade social.

O Presidente da Câmara Municipal aproveitou a ocasião para 
agradecer a todos os  voluntários “que ao longo destes anos 
foram tornando possível o funcionamento da  loja social.

Para saber mais sobre o funcionamento deste projeto e/ou juntar-
se à Rede de voluntários contacte o Gabinete de Ação Social:

E-mail: accao.social@cm-arganil.pt 
Telemóvel: 92 4438762 | 92 6437182

Seminário «Sim à Igualdade, Não à Violência»

Loja Social de Arganil tem novas instalações

AÇÃO SOCIAL

Foi publicado no Diário da República n.º 133/2022, Série II de 2022-07-12, o 
anúncio n.º 139/2022 relativo à abertura do procedimento de alteração da área 
classificada do Castro da Lomba, de alteração da categoria de classificação e 
de redenominação para Sítio Arqueológico da Lomba do Canho.
Prazo para apresentação de reclamação – Ao abrigo do n.º 3 do art.º 191.º do 
CPA (15 dias úteis)
Prazo para apresentação de recurso – Ao abrigo do n.º 2 do art.º 193.º do (CPA 
90 dias corridos)
Toda a informação em: http://patrimoniocultural.gov.pt

Abertura do procedimento de alteração da área 
classificada do Castro da Lomba, de alteração da 
categoria de classificação e de redenominação 
para Sítio Arqueológico da Lomba do Canho
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O Município de Arganil e o Agrupamento de Escolas de 
Arganil voltaram a unir esforços para desafiar os alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico do concelho a testar toda a sua 
habilidade desportiva na 24.ª edição das Arganilíadas. 
Envolta em ambiente de grande convívio e aventura, a 
prática dos exercícios e das atividades colocou à prova 
as capacidades motoras, de coordenação, agilidade, 
equilíbrio e motricidade global dos jovens alunos. 

A iniciativa decorreu individualmente em cada um 
dos estabelecimentos escolares do ensino básico do 
concelho: Arganil, Côja, Pomares, Pombeiro da Beira, 
São Martinho da Cortiça e Sarzedo, entre os dias 20 e 
27 de junho. A assinalar esta edição e a acompanhar 
os desafios propostos às crianças, esteve no 
estabelecimento escolar em São Martinho da Cortiça, 
o Vereador da Educação, Luís Almeida, acompanhado 
do Presidente da Junta de Freguesia desta localidade, 
António José Dias.

A Arganilíadas Júnior 
proporcionou atividades ludo-
pedagógicas a todas crianças 
dos Jardins de Infância do 
Concelho. A iniciativa do 
Município de Arganil e o 
Agrupamento de Escolas de 
Arganil, que vai já na quarta 
edição, foi acolhida com 
grande entusiasmo pelos 
alunos do ensino pré-escolar 
(3-6 anos). O Vereador da 
Educação da autarquia, Luís 
Almeida, acompanhou o 
desempenho das crianças e 
testemunhou o esforço e a 
animação das crianças no 
Jardim de Infância e Escola do 
1.º Ciclo do Ensino Básico de 
Pomares.

Oposição - Bancada do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Arganil
O verão traz uma atmosfera especial 
ao concelho de Arganil. É tempo de 
reencontro com quem anda longe, de 
dias longos, de festa, de rio, de serra e de 
alegria.

É fundamental que o concelho se prepare 
para este tradicional aumento de pressão 
sobre as suas estruturas, sobre as infra-
estruturas e equipamentos. É ainda uma 
altura de grande vulnerabilidade ao risco 
natural, no nosso caso aos incêndios rurais, 
que nos exige uma grande capacidade de 
vigilância, responsabilidade, e sendo caso 
disso, resposta pronta e solidariedade.

No Partido Socialista de Arganil sempre 
defendemos que a promoção turística 
do nosso concelho deve assentar no 
sublinhado das nossas valências naturais 
(seja a excelência das praias fluviais e zonas 
balneares ou na diversidade paisagística) 
bem como das formas diversas de 
expressão da Identidade Arganilense (no 
património construído, gastronómico e 

cultural) e nas pessoas.

Assim, a preocupação de convidar e 
(bem) receber não se compadece com 
anfitriões passivos.

O território e a cultura existem e são 
atractivos, pulsantes, desafiantes. Mas 
precisamos de mais para que nos escolham, 
para que venham, por cá fiquem e que 
voltem. E que invistam!

É preciso uma rede bem estruturada de 
equipamentos complementares entre si a 
funcionar de forma eficaz.

Para além disso, é fundamental uma 
agenda de eventos culturais diversificada, 
abrangente e sobretudo DESCENTRALIZADA 
que distribua, para além da sede do 
concelho, um conjunto de acontecimentos 
que animem as populações e os visitantes.
Um outro fator de relevante importância 
para a tranquilidade e plena fruição 
deste período é a boa programação de 

obras que impliquem o mínimo transtorno 
à circulação e reunião de pessoas e o 
máximo deleite no desfrutar das valências 
do nosso concelho.

Entre outros, não são exemplos de 
boa programação o inconcebível 
encerramento do Parque de Campismo de 
Coja no mínimo até ao final do mês de julho, 
o adiamento sine die da requalificação 
do Parque de Campismo do Sarzedo, o 
prolongar penoso da requalificação do 
Largo do Piódão e até o início recente 
da intervenção na galeria da Ribeira 
de Amandos com os seus incómodos 
associados, que só agora se iniciam.

Os Vereadores do Partido Socialista,
Paulo Teles Marques e Miguel Pinheiro

24ª Edição das Arganilíadas

4ª Edição das Arganilíadas Júnior

DESPORTO



PÁGINA 23 

julho 2022




