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O Município de Arganil celebrou com as Juntas 
e Uniões de Freguesia do concelho os contratos-
programa que visam a comparticipação das 
despesas com as ações de silvicultura preventiva 
e a vigilância de banhistas nas praias fluviais do 
concelho.

O valor total da verba atribuído pela autarquia é 
de aproximadamente 90 mil euros, dos quais 67 
mil euros se destinam a apoiar os trabalhos de 
manutenção das faixas de gestão de combustível, 
numa área de intervenção de 400 km. Estas 
ações de limpeza das bermas contribuem para 
a prevenção de incêndios florestais e para a 
garantia de condições de circulação rodoviária 
seguras.

Da verba global, cerca de 22 mil euros têm em 
vista a comparticipar dos serviços para vigilância 
e assistência a banhistas pelos nadadores-
salvadores presentes nas praias fluviais de 
Pomares, Côja, Cascalheira (Secarias), Benfeita e 
Piódão.

Este é o segundo apoio financeiro que o Município 
de Arganil concede às autarquias do concelho 
neste ano de 2022 sob a forma de contratos-
programa. Em maio, foram atribuídos cerca de 
170 mil euros para comparticipação de obras 
e melhoramentos a realizar nas 14 freguesias e 
uniões de freguesia.  

GESTÃO AUTÁRQUICA

Celebração de Contratos-programa

Apoio financeiro para limpeza de 
bermas e vigilância de banhistas

Freguesia Valor

Junta de Freguesia de Arganil 7.636,00 €

Junta de Freguesia de Benfeita 6.655,20 €

Junta de Freguesia de Celavisa 1.590,00 €

Junta de Freguesia de Folques 3.780,00 €

Junta de Freguesia de Piódão 9.866,40 €

Junta de Freguesia de Pomares 11.959,26 €

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira 7.725,00 €

Junta de Freguesia de Sarzedo 2.250,00 €

Junta de Freguesia de Secarias 6.472,46 €

Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça 5.955,00 €

União das Freguesias de Cepos e Teixeira 6.825,00 €

União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra 5.190,00 €

União das Freguesias de Côja e Barril de Alva 9.570,40 €

União das Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz 1.950,00 €
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EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Esta edição do boletim municipal coloca em evidência a atividade e o trabalho realizado 
ao longo do último mês, assim como as iniciativas e os eventos previstos para setembro; 
mês de celebrações por tradição no nosso concelho. 

No que respeita ao setor do abastecimento de água, o concelho tem em funcionamento 
três renovados subsistemas desde o passado mês de julho, nas freguesias de Folques, 
Pomares e Vila Cova de Alva. O conjunto das três intervenções, levado a cabo pela 
Águas do Centro Litoral, integra o inédito investimento de 12 milhões de euros de que 
Arganil tem vindo a ser alvo nos últimos cinco anos e que coloca o concelho na linha da 
frente da inovação e da qualidade do serviço prestado, em matérias de abastecimento 
de água, saneamento e gestão de resíduos sólidos urbanos. Estamos, no entanto, tão 
conscientes da importância do conjunto de intervenções concretizado até então, 
profundamente transformador, como da necessidade de continuar a investir, de forma 
contínua e determinada, nos sistemas de captação e de distribuição de água.  

Nas obras municipais, destaque para os avanços registados na intervenção de reabilitação 
estrutural da galeria hidráulica da ribeira de Amandos, durante as últimas semanas. Bem 
visível é, também, a transformação verificada em vários pontos do espaço público da 
vila, muito em particular na zona envolvente ao recinto da feira semanal e ao mercado 
municipal e na zona da Barreira, com a nova ponte sobre a ribeira de Folques em fase 
de conclusão. Continuamos a melhorar a mobilidade urbana e pedonal, dando, assim, 
mais um passo na valorização do ambiente e da paisagem urbana no centro da vila.

Ainda em matéria de investimento no espaço público, a intervenção de reabilitação do 
largo do Piódão mereceu a visita do vice-presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, 
que se revelou um elemento essencial ao longo de todo o processo de candidatura ao 
financiamento para reabilitação das acessibilidades na zona central da Aldeia Histórica, 
em conclusão, e também do posto de turismo, já concluído. Ficamos, naturalmente, 
muito satisfeitos quando percebemos que o resultado da boa aplicação dos dinheiros é 
apreciado por quem nos apoia. 

Revisitamos, ainda, nesta edição do boletim municipal, as comemorações da Semana 
da Juventude, o festival de música tradicional do mundo Folk In, que trouxe a Arganil a 
cor e os ritmos quentes do sul da América e da Europa, e passamos em revista o programa 
de atividades que acompanhou as crianças e jovens durante as férias escolares.

Em jeito de lançamento das celebrações do Feriando Municipal de Arganil, destaco as 
distinções honoríficas municipais que vão ser atribuídas na sessão solene, por deliberação 
da Câmara Municipal. Porque acreditamos que são merecedores de apreço público, 
pela sua ação de realce nas respetivas áreas de atuação, em prol da comunidade e 
do nosso território, serão entregues a Medalha do Concelho a Pedro Soares dos Santos, 
a Medalha de Altruísmo a Nuno Espinal (título póstumo) e a Medalha de Mérito a Marito 
Marques.

Termino dirigindo um convite aos arganilenses e a todos quantos nos visitam para se 
juntarem à festa que enaltece e celebra o tanto que o concelho tem para oferecer. A 
Ficabeira e Feira do Mont’Alto está de regresso, depois de dois anos de interregno, com 
um cartaz e um programa diversificados, direcionados para toda a família. 

Damos-lhe, desde já, as boas-vindas à 39.ª edição da Ficabeira e Feira do Mont’Alto 
2022.
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OBRAS MUNICIPAIS

Secretário de Estado do Ambiente e da Energia 
inaugura subsistemas de água no concelho

Acolhendo o convite do presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, o Secretário 
de Estado do Ambiente e da Energia, João 
Galamba, esteve em Arganil, no dia 29 de 
julho, para inaugurar os subsistemas de 
água do Alqueve (Folques), Pomares e Vila 
Cova de Alva.

Da responsabilidade do sistema 
multimunicipal da Águas do Centro 
Litoral (AdCL), as três intervenções agora 
concluídas envolveram um investimento 
de 3,4 milhões de euros.

A reabilitação destas três infraestruturas vai 
permitir abastecer em maior quantidade e 
maior qualidade mais de 4.000 habitantes 
nas freguesias de Folques, Pomares e 
Vila Cova de Alva. Além de melhorar a 
qualidade de água fornecida e aumentar 
a capacidade de fornecimento, as 

intervenções concretizadas tornaram os 
subsistemas mais resilientes contra falhas 
de energia, avarias de equipamentos e 
eventos meteorológicos graves.

A sessão de inauguração decorreu na 
Estação de Tratamento de Água de Arganil, 
na Alagoa, e contou com as presenças 
do presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Luís Paulo Costa, do Administrador 
Executivo da Águas de Portugal, João 
Neves, e do Presidente do Conselho de 
Administração da AdCL, Alexandre Oliveira 
Tavares.

Durante a intervenção, Luís Paulo Costa 
realçou a importância da remodelação 
dos três subsistemas e os benefícios que 
representam para o território e para a 
população. “O concelho de arganil conta 
hoje com um conjunto de infraestruturas 

robustas e fiáveis, absolutamente 
determinantes para cumprir aquele que é 
um dos nossos apanágios, dar qualidade 
de vida a todos aqueles que escolhem 
arganil para viver, visitar e investir”.

A placa inaugurativa foi descerrada 
na Estação de Tratamento de Água do 
Mosteiro de Folques, em representação 
dos três subsistemas.

Maior investimento de sempre no concelho
Nos últimos cinco anos foram investidos 
pelo Município de Arganil e pela AdCL mais 
de 12 milhões de euros na reabilitação e 
ampliação dos sistemas de saneamento 
e abastecimento de água e na melhoria 
da gestão de resíduos sólidos no concelho; 
com o objetivo muito claro de aumentar 
a qualidade do serviço prestado às 
populações.

ETA de Vila Cova de Alva ETA de Pomares

ETA de Alqueve (Folques)
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Vice-presidente do Turismo de Portugal visita 
intervenção no largo do Piódão e Posto de Turismo

Acompanhado pelo presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, o vice-presidente do 
Turismo de Portugal, Carlos Abade, visitou 
a intervenção de reabilitação que está a 
ser concluída no Largo Cónego Manuel 
Fernandes Nogueira, na aldeia do Piódão.

A obra propôs-se a transformar “a porta de 
entrada” e “sala de visitas” desta Aldeia 
História de Portugal, onde prevalece o xisto, 
num espaço mais ordenado, confortável e 
seguro, facilitando a mobilidade de quem 
reside e visita esta que é uma das aldeias 
mais característica e procurada do país.

A intervenção envolveu um investimento 
na ordem dos 930 mil euros, onde estão 
considerados 120 mil euros referentes 
à promoção da aldeia no âmbito do 
7 Maravilhas de Portugal – Aldeias. Da 
verba global, 400 mil euros provêm da 
candidatura da candidatura à Linha de 

Apoio à Valorização Turística do Interior, 
aprovada pelo Turismo de Portugal, no 
âmbito do Programa Valorizar.

“Estamos a concluir uma intervenção que 
vem trazer uma outra abordagem ao 
espaço público do Piódão, permitindo 
retirar os carros do largo e oferecê-lo 
exclusivamente às pessoas, para que 
possam vivenciar realmente o Piódão 
com toda a comunidade”, salientou 
o presidente da autarquia, Luís Paulo 
Costa, destacando a importância da 
colaboração do Turismo de Portugal.

“Sem esta parceria, sem este «input», 
dificilmente se teria tomado a iniciativa 
de avançar, já que o esforço financeiro 
do município vai para além daquilo que 
era a nossa expectativa e previsão inicial”, 
apontou.

Executivo autárquico e Presidente da Junta de Freguesia do Piódão apresentam 
intervenção da reabilitação ao Vice-Presidente do Turismo de Portugal Visita ao Posto de Turismo do Piódão

Intervenção de reabilitação do Largo Cónego Manuel Fernandes Nogueira

De regresso ao Piódão depois de vários 
anos, o vice-presidente do Turismo de 
Portugal revelou-se particularmente 
satisfeito com o que encontrou num sítio 
que descreve como sendo “mágico” e 
que muito representa para a região e para 
o país. “É um postal do país e representa 
muito do que se tem feito ao longo dos 
anos ao nível do setor do turismo”, referiu 
Carlos Abade.

“Este é um tipo de investimento que permite 
não só preservar mas também melhorar e 
tornar mais sustentável este tipo de ativo”, 
acrescentou o responsável, destacando 
“a dinâmica, a força e a vontade” do 
município de Arganil em trabalhar para 
transformar o turismo num “motor de 
desenvolvimento económico e social do 
concelho e da região”.

Tomando o exemplo do presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, o vice-
presidente do Turismo de Portugal destacou 
o trabalho realizado pelos autarcas 
do Interior na dinamização da oferta 
turística, empenhando-se diariamente na 
construção de soluções. “Agradecendo a si 
agradeço também a todos os autarcas da 
região por aquilo que têm feito para que a 
região centro possa ser o que é hoje, e que 
é também um motor de desenvolvimento 
do país”.

O responsável teve, ainda, a oportunidade 
de visitar a Casa da Cultura de Arganil, 
onde se encontram instalados os Núcleos 
Museológicos de Etnografia e Arqueologia, 
inaugurados em 2020. 
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Reabilitação
da 

Ponte da Barreira

Requalificação
do Espaço Público
de Arganil

460 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

4 MESES

Em Arganil, as obras de reabilitação do 
espaço público decorrem a bom ritmo 
em vários pontos da vila. A nova ponte 
da Barreira, sobre a ribeira de Folques, 
encontra-se praticamente concluída, 
estando a sua inauguração prevista para 

o próximo dia 7 de setembro. Na Avenida 
Irmãos Duarte e na Rua Congregação 
das Filhas de São José estão terminadas a 
pavimentação e a construção de passeios. 
Também finalizada está a reabilitação das 
ruas circundantes ao Mercado Municipal. 

Esta intervenção, cujo investimento 
ascende aos 460 mil euros, permite 
aumentar significativamente os níveis de 
segurança e o conforto dos munícipes no 
espaço público.

Intervenção na avenida central de Arganil

1,4 MILHÕES 
DE EUROS

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

9 MESES

Liderado por Luís Paulo Costa, o executivo da Câmara Municipal de Arganil acompanhou as obras de recuperação da galeria da 
ribeira de Amandos que decorrem na avenida central da vila de Arganil. Os trabalhos de abertura da galeria e reconstrução da 
estrutura subterrânea avançaram para o troço que abrange a Avenida José Augusto Carvalho, nas imediações da Câmara Municipal. 
Já no parque infantil, zona onde a intervenção teve início, estão já a ser repostas as condições iniciais (superfície).  
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Construção 
de Passeios e 
pavimentação na Rua 
da Congregação das 
Filhas de São José

Construção 
de passeios  e 
pavimentação na 
Avenida Irmãos 
Duarte 

Pavimentação da Rua do Mercado Municipal de Arganil 
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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.

Pavimentação 
e Sinalização 
horizontal em 

Medas

Construção de 
Muro de suporte em 

Cerdeira

Sinalização 
horizontal em Casal 

da Eira - União 
das Freguesias de 

Cerdeira e Moura da 
Serra
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Reabilitação de arruamentos em Pomares

Arranjo de espaço exterior da Capela de Vale 
Cordeiro

Faixas de Gestão de Combustível

153 MIL
EUROS

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

120 DIAS

Foi inaugurada pelo presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, a obra de reabilitação do largo da capela de 
Vale Cordeiro, na freguesia de Arganil. Levado a cabo pela Junta de Freguesia, representada na sessão pelo atual e pelo presidente 
cessante, Pedro Alves e João Travassos, respetivamente, o calcetamento do largo foi comparticipado pelo Município de Arganil, através 
da celebração de contrato-programa.

O Município de Arganil procedeu à gestão de combustíveis vegetais (corte de ervas, matos e arvoredo) na faixa confinante à rede 
viária municipal, numa extensão de 147,69 hectares. Os trabalhos realizados entre janeiro e junho deste ano envolveram uma verba 
superior a 83 mil euros.

As ruas em calçada que compõem a avenida central de Pomares 
estão a ser reabilitadas, com a finalidade de tornar esta zona 
da sede de freguesia mais digna, mais cómoda e mais amiga 
das pessoas. O primeiro troço a ser intervencionado, entre a 
ponte sobre a ribeira de Pomares e o Largo da Marquesa, junto 
à Igreja, está em fase de conclusão. Depois de renovadas as 
condutas de abastecimento de água, os trabalhos decorrem 

à superfície: substituição da calçada, construção de bolsa de 
estacionamento junto ao Centro de Dia e construção de passeio. 
Estes trabalhos serão realizados, posteriormente, no segundo troço 
da intervenção, compreendido entre a Igreja e o cruzamento da 
EM 513 (“Pontão”).
A intervenção em causa envolve um investimento que ultrapassa 
os 150 mil euros.

Alfredo Mateus, João Travassos, Luís Paulo 
Costa e Pedro Alves inauguram o espaço

83 MIL
EUROS
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CULTURA

Celebração da interculturalidade  com o Festival 
“Folk In Arganil” 
De regresso ao concelho, 
ocorreu a 2ª Edição do Festival 
Folk In Arganil, que veio animar as 
praças e ruas de S. Martinho da 
Cortiça, Côja, Benfeita e Arganil, 
contando com a apresentação 
dos dois grupos sul-americanos, 
do Chile e da Colômbia, um 
grupo europeu, da Eslováquia, 
aos quais se juntou o Grupo 
Folclórico da Região de Arganil.

Luís Paulo Costa, Presidente 
do Município de Arganil, 
subiu a palco, chamando o 
representante da Casa do 
Povo de Maiorca, parceiro da 
iniciativa e os representantes dos 
Grupos, para lhes agradecer a 
excelente noite que a todos foi 
proporcionada, promovendo a 
interculturalidade, através da 
união da dança e das tradições, 
cumprindo-se um dos princípios 
basilares pretendidos: a partilha 
da cultura, novas experiências 
e emoções, representativas da 
união e amizade entre os povos.

Ballet Folclórico Municipal de Rancágua - Chile

Grupo Etnográfico - Compañia Artística Danzar - Colômbia

Folk Ensemble Bystrina de Banka Bystrica - Eslováquia

Grupo Folclórico da Região de Arganil

Noites de Verão animam Largo do Paço Grande

Durante os sábados de agosto, junto à 
Casa das Coletividades, estiveram de 
volta as “Noites de Verão”, com uma 
programação diversificada, por forma a 
atingir diferentes públicos com diversos 
gostos. 

No primeiro sábado, dia 06 de agosto, 
realizou-se a 30ª Mostra de Folclore 
Luso Francesa, organizada peço Grupo 
Folclórico da Região de Arganil, que nesta 
edição contou com grupos nacionais e 
franceses. 

Seguiu-se, no dia 12 de agosto, o 

espetáculo “Metamorfose das emoções 
apresentado pela Escola de dança 
E-Motion. Desde os ritmos frenéticos do hip-
hop, à alma impetuosa e imponente do 
fado, “Metamorfose das emoções” foi um 
espetáculo multidisciplinar que fundiu o rigor 
da dança clássica, a dinâmica da dança 
moderna, a disciplina e concentração das 
artes marciais, num conjunto de atuações 
que souberam cruzar artes e saberes.

Na noite de 20 de agosto, organizada pela 
Associação Juvenil CUME, foi apresentada 
a iniciativa CUME GAMES que juntou em 
palco 5 equipas para cumprir os desafios 

colocados, entre eles, quizz cultura geral e 
outros jogos que trouxeram momentos tão 
caricatos quanto engraçados. 

Destacam-se ainda as atuações dos alunos 
da Academia Condessa das Canas, nos 
estilos Ballet e Hip-Hop e a declamação por 
Lino Borges, um dos mais velhos membros 
da TEIA, grupo de Teatro integrado na 
Associação CUME.

No dia 27 de agosto, a fechar o programa 
das Noites de Verão 2022, sobe a palco o 
Grupo Sons & Suadelas para o 11º Encontro 
de Concertinas, adiado desde 2020.

30ª Mostra de Folclore Luso Francesa do Grupo 
Folclórico da Região de Arganil

«Metamorfose das emoções» da Escola de Dança 
E-Motion CUME GAMES da Associação Juvenil CUME
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Exposição sobre o “Santuário do Mont’Alto”

“Jardins do Fado” em Côja

Por ocasião das festividades em honra de Nossa Senhora do 
Mont’Alto, D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, visitou a exposição 
que se encontra patente nos Paços do Concelho. A mostra está 
integrada nas comemorações dos 500 anos do Santuário do 
Mont’Alto, podendo ser visitada até ao final do mês de agosto, 
das 9h às 17h30. 

A acompanhar a visita ao Átrio Guilherme Filipe esteve o Presidente 
da Câmara Municipal, Luís Paulo Costa, e o Reitor de Arganil, 
Pe. Lucas Pio, aos quais se juntaram o Presidente da Assembleia 

Municipal, António Cardoso, os Vereadores da autarquia Paula 
Dinis e Luís Almeida e o sacerdote Albino Camati. 

A exposição concebida pelos serviços da Biblioteca Municipal 
é composta por dezasseis painéis que destacam, na voz de 
historiadores e investigadores, a arquitetura do edificado e o 
percurso da romaria, que se inicia junto da capela do Senhor da 
Agonia e termina no santuário de devoção mariano.

O Projeto À Beira do Fado viu concluído o seu ciclo, no Município de 
Arganil, na qualidade de entidade líder, com a iniciativa ” Jardins 
do Fado”, inserida no conjunto de ações que se desenrolaram 
desde setembro de 2021, ao qual uniu em rede e culturalmente, os 
municípios de Arganil, Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra.

Côja e os seus recantos, como o Jardim do Sepulcro e o Jardim 
das Rosas foram palco de uma excelente homenagem ao fado e 
à sua diva, Amália Rodrigues, na voz de Silvino Lopes, do grupo de 
Teatro Os Gorgulhos. Já a Praça Dr. Alberto Vale foi brindada com 
a participação do grupo de Fados En’cantus ao que se seguiu o 
Grupo de Fado ao Centro.

A Vice-presidente e Vereadora do Pelouro da Cultura, Paula 
Dinis, referiu que o Projeto À Beira do Fado assumiu um papel 
preponderante na identidade e memória das comunidades, 
funcionou como identidade coletiva dos territórios, mas também 
permitiu uma dinâmica entre as artes, o público e a economia 
local. 

O Projeto À Beira do Fado confirma a singularidade desta 
iniciativa, onde foi notória a sinergia sublime entre os grupos locais 
em harmonia com os artistas profissionais convidados, resultando 
num conjunto espetáculos memoráveis tendo como palco vários 
locais do Concelho de Arganil.

Momento da inauguração da exposição Visita do Bispo de Coimbra à exposição
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A presidente do Conselho Diretivo e 
o delegado regional do centro do 
Instituto de Emprego e Formação 
Profissional (IEFP), Maria Adelaide 
Franco e António Alberto Costa, 
respetivamente, foram recebidos 
na passada semana, na Câmara 
Municipal de Arganil, naquela que 
foi uma visita relacionada com 
a instalação do novo Centro de 
Formação Profissional em Arganil.

A visita serviu para dar a conhecer 
as antigas instalações da rede de 
supermercados Lidl para onde o 
complexo formativo atualmente 
em funcionamento na Quinta do 
Mosteiro será deslocalizado.

Recorde-se que em julho de 2021 
foi celebrado um contrato de 
comodato entre os organismos, 
que concretizou a cedência, por 
um período de 50 anos, daquele 
imóvel ao IEFP que tem previsto um 
investimento global de cerca de 
três milhões de euros para obras 
de recuperação da estrutura 
existente e construção de um 
novo bloco.

Os trabalhos foram acompanhados  
pela Vice-Presidente Paula Dinis e 
pelos Vereadores Elisabete Oliveira 
e Filipe Frias, aos quais se juntou 
Tânia Reis, diretora de serviços de 
instalações do instituto público.

EMPREENDORISMO

Biblioteca Municipal disponibiliza jornais e revistas 
online

novo Centro de Formação proFissional

Município de Arganil reúne com IEFP

Os utilizadores da Biblioteca Municipal de Arganil passam a ter a 
partir de hoje acesso gratuito a mais de 7.000 dos principais jornais 
e revistas do país e do mundo disponibilizados numa plataforma 
digital – Press Reader – à distância de um clique.

Entre as publicações nacionais disponíveis estão mais de 80 revistas 
e diversos jornais, como o Jornal de Notícias, o Jornal de Negócios, 
O Jogo, a Sábado, a Volta ao Mundo, entre outros.

Com a diminuição da imprensa periódica em papel, a propagação 
das fake news e, em simultâneo, a necessidade cada vez mais 
premente de acesso a fontes credíveis e atualizadas, a Biblioteca 
Municipal de Arganil oferece aos seus leitores este serviço que 
permite uma leitura sustentável, global, fácil e acessível.

A disponibilização deste serviço resulta de uma contratação 
coletiva do PRESS READER, através da CIM - Região de Coimbra, 
para as 19 bibliotecas que compõem a Rede Intermunicipal de 
Bibliotecas.

Para aceder ao PRESS READER basta que o utilizador faça login na 
área do leitor no catálogo concelhio online disponível em http://
catalogorbca.cm-arganil.pt/Pacwebv3/.

Filipe Frias, Elisabete Oliveira, Paula Dinis, Maria Adelaide Franco, Tânia Reis e António Alberto Costa

Visita ao local da futura intervenção
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Pedro Soares dos Santos Nuno Espinal Mário Dias Marques

EFEMÉRIDES

Município de Arganil distingue personalidades no 
Feriado Municipal

A atribuição de três distinções honoríficas 
municipais vai constituir um dos momentos 
altos da sessão comemorativa do Feriado 
Municipal de Arganil, que se realiza no 
próximo dia 7 de setembro, e que será 
presidida pelo Secretário de Estado da 
Administração Local e Ordenamento do 
território, Carlos Miguel.

Entendendo este dia como um momento 
de reconhecimento e gratidão para com 
Arganil e os arganilenses, o Município 
vai distinguir o presidente do Conselho 
de Administração da Jerónimo Martins, 
Pedro Soares dos Santos, com a Medalha 
do Concelho, em ouro, pelo papel 
determinante na implementação do 
projeto Floresta da Serra do Açor.

A condecoração pretende homenagear 
e reconhecer publicamente o valioso 
contributo de Pedro Soares dos Santos 
na reflorestação do território após o 
devastador incêndio de outubro de 2017, 
através de um plano de gestão florestal 
de extraordinária relevância, pioneiro e 

transformador da paisagem, pensado 
para um horizonte temporal de 40 anos, 
que beneficiará as gerações vindouras. 
O investimento da Jerónimo Martins em 
Arganil ultrapassa os 5 milhões de euros e é 
resultado da audácia, da visão de futuro e 
da forte responsabilidade social de Pedro 
Soares dos Santos e do grupo empresarial 
que dirige.

A título póstumo, vai ser distinguido com a 
Medalha de Altruísmo, em prata dourada, 
Nuno Espinal, provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Vila Cova de Alva ao longo 
de quase duas décadas. A autarquia 
destaca e enaltece o excecional papel e 
ação desenvolvida na promoção do bem-
estar, qualidade de vida e dignidade da 
população sénior da freguesia, revelando-
se um exemplo de dedicação aos outros, a 
causas sociais e humanitárias. Nuno Espinal 
faleceu no passado mês de julho, vítima 
de doença prolongada. A Medalha de 
Altruísmo será recebida pela sua esposa, 
Susete Couto Espinal.

Fecha a lista de personalidades agraciadas 
pelo Município de Arganil Mário Dias 
Marques, mais conhecido como Marito 
Marques, nome pelo qual é também 
artisticamente conhecido. O prestigiado e 
premiado músico/baterista arganilense vai 
receber a Medalha de Mérito, grau prata, 
pela relevância do seu percurso musical, 
cultural e artístico, nos planos nacional 
e internacional, levando e elevando o 
nome de Arganil um pouco por todo o 
mundo. Destacam-se, ainda, o contributo 
inestimável prestado à cultura do concelho 
e a influência que exerce junto dos seus 
conterrâneos.

A atribuição das medalhas foi aprovada 
em reunião de Câmara extraordinária, por 
unanimidade, sob proposta do presidente 
da Câmara Municipal, Luís Paulo Costa, e 
do restante executivo camarário.

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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JUVENTUDE

A diversão dos mais pequenos 
em tempos de interrupção 
letiva não foi esquecida, temdo 
decorrido durante o mês de 
julho o programa “Férias fora 
da Caixa”, dinamizado pela 
Câmara Municipal de Arganil em 
parceria com o CLDS 4G Arganil.
Assim, as crianças com idades 
compreendidas entre os 6 e os 
12 anos de idades, puderam 
vivenciar inúmeras atividades de 
foro lúdico, cultural e desportivo, 
tais como mergulhos nas piscinas 
e praias fluviais do concelho, 
atividades de prevenção 
ambiental, visitas a espaços 
museológicos, contacto com 
animais, atividades desportivas, 
programação e robótica. De 
salientar ainda a visita ao Parque 
Biológico da Lousã, Escola de 
Equitação de Poiares, Fábrica 
da Ciência Viva em Aveiro, e a 
comemoração do dia dos avós 
pela nossa Serra do Açor com 
muita cantoria e confraternização 
intergeracional.
O Município, juntamente com a 
CLDS 4G Arganil agradece aos 
monitores envolvidos pelo apoio 
prestado no desenvolvimento 
destas atividades. 

Férias Fora da Caixa 
Momentos de aventura e diversão para os mais 
pequenos

Foi entre mergulhos, conversas sobre coisas 
sérias, atividades radicais e música que os 
jovens do concelho de Arganil viveram a 
Semana da Juventude.

    O programa ambicioso traçado pelo 
Município de Arganil para assinalar a Dia 
Internacional da Juventude levou mais de 
meia centena de jovens pelos caminhos 

do concelho. Sem limitação ao número 
de mergulhos, começaram por explorar 
as Praias Fluviais de Pomares e Côja, 
reconhecidas pela sua beleza na região. 

semana da Juventude 
Arganil contou com meia centena de participantes

Atividades na Praia Fluvial da Cascalheira (Secarias) Catarina Durão, Elisabete Oliveira, Paula Dinis e António Souto
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Slide em  Côja

Paintball em Santa Quitéria (Pombeiro da Beira)

Atividade de tiro a alvo em Santa Quitéria (Pombeiro da Beira)

Atividades na Albufeira das Fronhas

Rumaram, depois, ao baixo concelho onde 
passaram um dia dividido entre atividades 
radicais em Santa Quitéria (na freguesia de 
Pombeiro da Beira), uma descida do rio na 
Barragem das Fronhas e um mergulho na 
nova Zona de Lazer de São Martinho da 
Cortiça (na freguesia de São Martinho da 
Cortiça).  

Numa semana que fica marcada por 
muitos e diversificados desafios como o 
paintball, tirolesa e slide, Pilates e atividades 
aquáticas houve ainda tempo para, em 
parceria com o Instituto Português do 
Desporto e Juventude, I.P. (IPDJ) se falar 

sobre coisas sérias no workshop realizado 
no âmbito do programa Cuida-te “Sons da 
Consciência sobre as Dependências” que 
decorreu na Cerâmica Arganilense. 

No dia 12 de agosto, data em que 
se celebra internacionalmente o Dia 
Internacional da Juventude desde 
1999, os participantes embarcaram no 
autocarro com destino à Praia Fluvial da 
Cascalheira (freguesia de Secarias) onde 
integraram as comemorações da Região 
Centro organizadas pela Federação das 
Associações Juvenis do Distrito de Coimbra 
em parceria com o IPDJ e os Municípios 

de Arganil e Tábua, este ano dedicada 
ao tema “Solidariedade Intergeracional: 
Criando um mundo para todas as idades”, 
definido pelas Nações Unidas.

3.ª edição do Summer Fest

Dando continuidade aos momentos de 
boa disposição, convívio e partilha da 
semana, as comemorações terminaram 
no Parque Verde Urbano do Sub-Paço 
(Arganil) naquela que foi a terceira 
edição do Arganil Summer Fest, um evento  
organizado pelas Associações Juvenis 
Projeto Radical, Chama Viva e Cume. 
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O programa Férias Cá Dentro, da RTP, esteve no passado dia 1 de 
agosto na Praia Fluvial do Caneiro em Côja, numa emissão diária 
a cargo dos apresentadores José Pedro Vasconcelos, Joana Teles 
e José Manuel Monteiro. 

Estas 6 horas de emissão em direto junto às margens do Rio Alva 
resultaram numa celebração do valor patrimonial da Região, 
com especial foco na União de freguesias de Côja e Barril de Alva. 
Deste modo, foi convidado um painel de exemplares promotores 
sediados nesta região que demonstram de forma inequívoca o 
potencial paisagístico, turístico, gastronómico, artesanal, e musical 
do município. 

A emissão contou ainda com a presença do Presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, e do Presidente 
da União de Freguesias de Côja e Barril de Alva, João Tavares. 

A iniciativa “Visit’Arganil a caminhar”, promovida pelo 
Município de Arganil, teve no passado domingo, dia 31 de 
julho, como protagonista a Aldeia do Xisto de Vila Cova do 
Alva.

Os cerca de 25 participantes percorreram algumas das 
antigas ruas onde é notório a abundância de pormenores 
arquitetónicos repletos de história, tendo estes posteriormente 
seguido em direção à ponte românica sobre o rio Alva.

Com a subida da temperatura que se fez sentir durante a 
manhã, os participantes foram-se refrescando nas várias 
fontes e bicas da aldeia, nomeadamente na Fonte dos 
Passarinhos, um local ex-líbris dos vilacovenses.

De seguida, subiram em direção à ermida de São João de 
Alqueidão e regressaram ao centro da Aldeia para serem 
recebidos pelo Presidente da União de Freguesias de Vila 
Cova de Alva, Paulo Amaral, que os esperava com uma 
pequena oferta, depois de percorridos um total de 8,5 Km.

O próximo encontro está marcado para dia 28 de agosto, 
onde será dado a conhecer o troço da GR51 – Grande Rota 
do Alva, que ligará Maladão e Fronhas.

TURISMO

Côja recebeu o programa “Férias Cá Dentro” da RTP

visit arganil a Caminhar 
Aldeia do Xisto de Vila Cova de Alva

EDUCAÇÃO
Com o intuito de proporcionar aos jovens 
do concelho uma aprendizagem de 
proximidade e um contacto com a Ciência, 
a Câmara Municipal de Arganil, em 
colaboração com o Centro de Estudos em 
Arqueologia Artes e Ciências do Património 
da Universidade de Coimbra (CEAACP), 
acolheu pelo 3.º ano consecutivo o 
Programa Estágios Ciência Viva.
Esta formação contou com inúmeras 
atividades arqueológicas, como por 
exemplo escavação de sondagens de 
diagnóstico, desenho técnico, prospeções, 
entre outras, ao qual consequentemente 
originou a visita a alguns lugares do nosso 
concelho como o Piódão, a Estrada Real, o 
Acampamento da Lomba do Canho e as 
margens do Rio Alva. 
De modo a simbolizar o término desta 
jornada, foi entregue no dia 29 de julho 
os certificados de participação pela 
Vereadora Elisabete Oliveira e Professora 
Conceição Lopes. 

Estágios Ciência Viva
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Os alunos que frequentaram a edição 
de 2022 da Universidade de Verão foram 
recebidos no dia 1 de agosto, no Salão 
Nobre dos Paços do Concelho, pela 
Vice-presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Paula Dinis, e pelos Vereadores Luís 
Almeida e Elisabete Oliveira, responsáveis 
pelos Pelouros da Educação e Juventude, 
respetivamente, numa cerimónia que 
contou com a presença da Diretora do 
Agrupamento de Escolas de Arganil, 
Anabela Soares.

Durante uma semana, embarcaram nesta 
experiência imersiva pela cidade dos 
estudantes, 23 alunos do ensino secundário 
do Agrupamento de Escolas de Arganil, 

selecionados com base no mérito escolar 
obtido no ano letivo recentemente 
terminado.  
Felicitando os alunos, o Vereador da 
Educação, Luís Almeida, reconheceu o 
valor imensurável da iniciativa que permitiu 
aos jovens vivenciar experiências singulares 
e usufruir da independência inerente à vida 
académica, mostrando-se expectante 
que o contacto com a Universidade de 
Coimbra se revele determinante nas 
escolhas de cada um no futuro.

Anabela Soares, Diretora do Agrupamento 
de Escolas de Arganil, parabenizou os 
alunos pela excelência escolar que lhes 
proporcionou o contacto direto com 

o ensino superior constatando que a 
experiência motivou favoravelmente 
as escolhas dos alunos do 12.º ano nas 
candidaturas ao concurso nacional de 
acesso ao ensino superior. 

Dirigindo-se aos participantes Paula Dinis, 
Vice-presidente da autarquia elogiou os 
resultados por eles obtidos ao longo do 
ano letivo e salientou que “a existência 
de programas como este auxilia os alunos 
a abrir novos horizontes, permitindo-lhes 
tomar decisões ponderadas e identificar 
as áreas do saber que mais lhes suscitam 
interesse”. 

Entrega de certificados aos alunos da 
Universidade de Verão

Oposição - Bancada do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Arganil
COMBATER A INFLAÇÃO, APOIAR AS 
FAMÍLIAS

Temos assistido nos últimos meses a um 
galopante aumento da taxa de inflação.

Por causa da Guerra na Ucrânia, da 
crise energética e ainda da escassez 
de matérias-primas provocada pela 
pandemia, os preços de uma maneira 
geral, têm aumentado significativamente 
e atingido de forma direta a vida das 
pessoas.

Esse facto, produz grandes 
constrangimentos nos orçamentos 
familiares e, chegam-nos relatos de 
diversas famílias que têm de começar a 
fazer opções quando chega o momento 
de efectuar despesas. Por vezes opções 
difíceis: abastecer a viatura para se 
poder deslocar – até e sobretudo para o 
trabalho ou comprar artigos de primeira 
necessidade – medicamentos ou ou um 
cabaz
alimentar mais diversificado.

A inflação é “democrática”, toca a todos. 
Mas tenhamos consciência: atinge mais 
violentamente aqueles que menos têm e 
que vêm, mensalmente, os seus salários ou 
as suas pensões cada vez mais degradados! 
Preocupam-nos a todos as famílias mais 
carenciadas e os nossos idosos. Os que 
cá vivem e as famílias estrangeiras que 
nos procuram, nomeadamente brasileiras, 
pois todas vivem cada vez com mais 
dificuldade!

O futuro, no curto prazo, é preocupante. 
Prevemos aumentos significativos nos 
créditos à habitação, nas rendas de casa, 
na electricidade, nos cereais, nos óleos 
alimentares e em praticamente todos bens 
e serviços mais ou menos prioritários.

Torna-se assim essencial e premente apoiar 
as famílias do Concelho de Arganil para 
que possam continuar a viver de forma 
digna! Precisamos, como de pão para a 
boca, da comunidade estrangeira que 
nos ajuda a povoar o nosso território (cada 

vez mais deserto…) e que ajuda as nossas 
empresas a ter mão-de-obra disponível. 
Mas, sem ou com poucas condições, 
irão à procura de outros territórios mais 
amigáveis.

Exige-se ao Poder – Nacional e Local – 
a maior atenção para esta questão. É 
necessário reforçar o apoio às famílias e 
ter grande atenção e sensibilidade para 
as bolsas de pobreza (quer as existentes e 
que são conhecidas, quer as mais recentes 
e ainda envergonhadas).

Ninguém pode ficar para trás! Todos são 
fundamentais para o engrandecimento e 
para o progresso de Arganil e de Portugal.

Contém connosco para ajudar a resolver 
estes e outros problemas.

Os Vereadores do Partido Socialista na CM 
Arganil
Paulo Teles Marques e Miguel Pinheiro
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