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GESTÃO AUTÁRQUICA

Arganil sobe 47 posições no índice de 
dinamismo económico

O concelho de Arganil está 
economicamente mais 
dinâmico. O estudo realizado 
pela Marktest para a edição 
deste ano dos Ratings Concelhios 
coloca Arganil no 161.º lugar da 
lista que mede o «Dinamismo 
Económico» dos 308 concelhos 
do país, refletindo uma subida 
de 47 lugares relativamente ao 
ano passado.

O presidente da Câmara 
Municipal de Arganil congratula-
se com a classificação obtida, 
destacando o momento 
próspero e muito positivo que 
Arganil está a atravessar no que 
respeita ao desenvolvimento 
económico.

“Temos vindo a trabalhar 
de forma muito focada e 
empenhada na criação 
de condições vantajosas 
ao desenvolvimento de 
negócios no nosso concelho, 
concedendo incentivos às 
empresas já instaladas e criando 
oportunidades atrativas a novos 
investimentos”, refere Luís Paulo 
Costa.

Desde logo, através da 
promoção de medidas fiscais 
facilitadoras e de apoio às 
empresas. Entre elas a fixação 
da derrama nos 0%, isentando as 
empresas sediadas no concelho 
do pagamento do imposto que 
incide sobre o lucro tributável, 
e a aplicação dos tarifários de 
água, saneamento e resíduos 
sólidos urbanos mais reduzidos 
do país.

Para a vitalidade económica 
do concelho concorre, de 

forma direta, a nova Área de 
Acolhimento Empresarial de 
Arganil (Relvinha), que ficou 
recentemente concluída e 
que será inaugurada no dia 
18 de novembro pela Ministra 
da Coesão Territorial, Ana 
Abrunhosa. O investimento de 
aproximadamente 6 milhões 
de euros vai permitir duplicar o 
número de empresas existente 
no parque industrial da Relvinha.

“As condições criadas na nova 
área de acolhimento empresarial 
são extraordinárias”, aponta 
Luís Paulo Costa. Por um lado, 
destacam-se as infraestruturas 
de que beneficiam os 23 novos 
lotes, ao nível de rede viária, 
eletricidade, telecomunicações, 
abastecimento de água, 
drenagem de águas pluviais 
e residuais e de gás. Por outro 
lado, evidencia-se a localização 
privilegiada de que dispõe, 
nomeadamente a proximidade 
ao IC6, IP3, A1 e A25, com fácil 
acesso a todo o país e à Europa, 
através da fronteira de Vilar 
Formoso.

O presidente da autarquia 
assume que o objetivo é 
ter um efeito multiplicador 
do investimento público 
concretizado, atraindo 
empresas que apostem na 
inovação tecnológica e que 
sejam geradoras de emprego, 
especialmente qualificado. 
“Pretendemos fixar quadros 
médios e superiores no concelho, 
criando oportunidades de 
emprego que vão ao encontro 
da formação e da ambição dos 
mais jovens”.

O rating de dinamismo 
económico é composto por 
um conjunto de indicadores, 
entre eles demografia, famílias, 
educação, saúde, habitação, 
cultura, empresas, emprego 
e desemprego, atividades 
económicas.

Potenciar um modelo 
económico em que o 
conhecimento e a inovação 
têm uma expressão crescente, 
que permita criar emprego e 
fixar pessoas, implica, também, 
a adoção de políticas e 
medidas amigas das famílias. 
“Não podemos pensar as 
políticas de apoio às empresas 
sem considerar medidas que 
favoreçam as pessoas e as 
famílias que se fixem no nosso 
território”, refere Luís Paulo Costa, 
destacando as vantagens ao 
nível do IMI e do IRS.

A taxa de IMI (Imposto Municipal 
sobre Imóveis) fixa-se no valor 
mais baixo do país (0,3%), sendo, 
ainda, praticado o IMI Familiar, 
que prevê a bonificação 
em função do número de 
dependentes (reduções de 20, 
40 e 70 euros para famílias com 
um, dois, três ou mais filhos). A 
autarquia de Arganil devolve 
aos munícipes, por outro lado, a 
totalidade da participação do 
seu IRS, abdicando dos 5% a que 
teria direito por lei. Com base 
nesta medida, no ano passado, 
a autarquia entregou às famílias 
arganilenses uma verba superior 
a 250 mil euros.
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EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Levamos até si uma dupla edição do boletim municipal, focada na principal atividade 
municipal dos últimos dois meses. Mas esta é a altura, se me permitem, de olhar um pouco 
mais para trás e de fazer um breve balanço do primeiro ano do mandato 2021/2025, que 
se cumpriu no passado mês de outubro. E se não podemos falar deste último ano sem 
abordar os desafios financeiros impostos pela subida dos preços, muito em particular 
dos energéticos, a verdade é que mantivemos o foco nos projetos e investimentos 
previstos para Arganil. Estou firmemente convicto de que o trabalho desenvolvido honra 
os compromissos assumidos com os arganilenses e reflete esta nossa ambição, firme e 
devidamente sustentada, de fazer mais e melhor por Arganil; de trazer desenvolvimento 
e progresso ao nosso concelho. À confiança depositada pelos arganilenses em mim e 
no executivo camarário, respondemos, ao longo do último ano, com trabalho, políticas 
amigas da famílias e projetos ajustados às necessidades do concelho e às expectativas 
dos que vivem, investem e visitam o nosso território. 

A classificação obtida no estudo da Marktest que mede o índice de dinamismo económico 
dos 308 concelhos do país espelha, precisamente, o investimento da autarquia na 
criação de melhores condições para as empresas. E este é um desígnio que vamos 
continuar a cumprir. Somos um município do Interior, de baixa densidade demográfica 
e, por isso, tantas vezes (demasiadas) longe dos holofotes do Estado central, mas vamos 
continuar a trabalhar e comprovar que é possível e vale a pena investir na atratividade 
e captação de investimento e na fixação de pessoas. 

Regressamos a setembro por várias boas razões, mas em especial para relembrar que 
Arganil esteve em festa. Revisitamos as celebrações do Feriado Municipal e relembramos 
alguns dos momentos que marcaram a Ficabeira e Feira do Mont’Alto, a maior festa do 
concelho e o ponto de encontro mais aguardado por todos os arganilenses, conterrâneos 
e amigos do concelho. E na retoma da vida social como a conhecíamos, graças aos 
abrandamento da pandemia, a Noite Branca voltou após dois anos de interregno para 
fazer pulsar intensamente o coração da vila de Arganil e comprovar, uma vez mais, 
que se trata de uma aposta ganha; que se trata de um evento capaz de impulsionar o 
comércio tradicional e de colocar Arganil no centro da animação cultural e artística.

Este é, ainda, o momento de destacar o avanço registado na intervenção de reabilitação 
da galeria hidráulica da ribeira de Amandos. É gratificante constatar que uma obra com 
a complexidade da que decorre na avenida central de Arganil avança dentro dos 
prazos previstos e com a normalidade possível. Sabemos dos transtornos que os trabalhos 
representam para comerciantes e moradores, mas esta é, de facto, uma obra essencial 
para resolvermos os problemas estruturais e devolvermos a segurança à artéria principal 
da vila. 

Ainda no que respeita a obras municipais, realce para o trabalho de cooperação 
que estabelecemos com o Município da Pampilhosa da Serra, do qual vai resultar a 
reabilitação de três pontes que se encontram no limite dos dois concelhos. Digno de 
registo é, também, o início dos trabalhos na Peneda da Talhada, que vai permitir alargar 
a oferta de zonas balneares no concelho já no próximo ano.

Perspetivando já a próxima edição do Boletim Municipal, as semanas que se seguem, 
reservam-nos vários momentos dignos de registo pela relevância que assumem no 
desenvolvimento e afirmação do concelho enquanto território onde viver, visitar e investir 
é cada vez melhor e mais vantajoso. Falo da inauguração da nova Área de Acolhimento 
Empresarial da Relvinha, bem com da inauguração da reabilitação do Posto de Turismo 
do Piódão e da requalificação do Largo Cónego Manuel Fernandes Nogueira, também 
naquela Aldeia Histórica.
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O corte da fita marcou oficialmente 
o arranque da FICABEIRA e Feira do 
Mont’Alto 2022, no dia 6 de setembro, 
anunciando a festa que se faria por 6 
dias, até ao dia 11. A dar as boas-vindas à 
“principal festa do concelho”, o presidente 
da Câmara revelou-se confiante quanto 
ao seu sucesso, pelo que representa o 
regresso das pessoas à normalidade. 
“Estão reunidas as condições para que 
esta 39.ª FICABEIRA proporcione momentos 
de grande animação e entretenimento a 
toda a família”, anunciou Luís Paulo Costa.

Momentos depois, foi hora de conduzir 
os convidados pelas áreas e stands que 

compunham o certame e, pela noite 
dentro, Herman José e a Filarmónica de 
Arganil pisavam o palco FICABERA para um 
espetáculo conjunto onde não faltaram 
os incontornáveis êxitos da longa carreira 
deste humorista, cantor e entertainer, 
“Serafim, Saudade”, “Bamos lá cambada” 
ou “És tão boa”.

No dia 7 de setembro, feriado municipal e 
dia de celebrar Arganil e os arganilenses,  
apresentou-se na Capela de São Pedro o 
grupo “Coral 7 de setembro”. Pela noite, 
recebido por uma calorosa enchente, 
foi Toy quem subiu a palco para dar ao 
público aquilo a que já os habituou, uma 

noite animada e cheia de boa disposição.

A festa continuou nos dias seguintes, com 
as prestações da dupla composta por 
Samuel Silva e pelo arganilense João Sêco 
“Two Time Winners”, no dia 8 de setembro; 
de Carminho, voz incontornável do fado no 
dia 9; Virgul, com uma energia e balanço 
incomparáveis, no dia 10 e, na despedida, 
após cumprir mais uma edição de grande 
sucesso, de convívio, de reencontros e 
muita festa, atuou no palco FICABEIRA o 
grupo ABBAMia, num tributo saudosista à 
banda sueca ABBA.

39ª FICABEIRA e Feira do Mont’Alto 2022 
um regresso de sucesso

Inauguração da FICABEIRA e Feira do Mont›Alto 2022 Visita à FICABEIRA e Feira do Mont›Alto 2022
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Herman José com Associação Filarmónica de Arganil

Two-Times Winners

Virgul

Mostra Equestre

Toy

Carminho

Tributo a ABBA

Arruada com o Grupo de Concertinas «Sons e Suadelas»
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No 7 de setembro, dia de celebração por tradição, o Salão Nobre dos Paços do Concelho encheu-se de arganilenses e de amigos do 
concelho para uma sessão que ficou marcada por vários momentos de grande simbolismo e significado para o território. Um dos pontos 
altos das comemorações foi a entrega de distinções honoríficas municipais a Pedro Soares dos Santos, Nuno Espinal (a título póstumo) 
e Marito Marques.

Pedro Soares dos Santos
- Medalha de Ouro do Concelho -

Nuno Espinal (a título póstumo)
- Medalha de Altruísmo do Concelho -

Marito Marques
- Medalha de Mérito do Concelho -

A Medalha de Ouro do Concelho de 
Arganil entrega ao presidente do Conselho 
de Administração da Jerónimo Martins, 
Pedro Soares dos Santos, destinou-se a 
homenagear e reconhecer publicamente 
o seu papel vital na implementação do 
Projeto Floresta da Serra do Açor, através 
do financiamento de 5 milhões de euros. 
“Neste que é o dia de Arganil e das suas 
gentes, receber esta distinção que tanto 
me sensibiliza reforça ainda mais os laços 
afetivos que me unem à região. Agradeço 
o simbolismo do ouro com que me 
honraram”, agradeceu Pedro Soares dos 
Santos após ser agraciado com a mais alta 
condecoração atribuída pelo Município 
de Arganil.

Nuno Espinal foi distinguido a título 
póstumo, tendo recebido a Medalha 
de Altruísmo, em prata dourada, a sua 
esposa, Susete Espinal. O provedor da 
Santa Casa da Misericórdia de Vila Cova 
de Alva ao longo de quase duas décadas 
foi recordado pelo 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. Joaquim 
Espinal, irmão do homenageado, leu a 
carta escrita pela esposa, que se revelou 
sensibilizada com as honras e as qualidades 
atribuídas a um cidadão de referência, 
pela sua dedicação à Santa Casa. “Bem-
haja, Nuno Espinal, pela pessoa que foste e 
que continuas a ser para mim”.

Marito Marques, prestigiado e premiado 
músico e baterista arganilense, recebeu 
das mãos do presidente da Assembleia 
Municipal, António Cardoso, a Medalha 
de Mérito, em prata, pela relevância do 
seu percurso musical, cultural e artístico, 
nos planos nacional e internacional, que 
lhe permitiram levar e elevar o nome de 
Arganil um pouco por todo o mundo. 
A homenagem faz justiça, segundo o 
presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, 
“ao contributo inestimável prestado à 
cultura do nosso concelho e a influência 
que exerce junto dos seus conterrâneos”. 
Antes de apanhar o voo para Toronto, 
no Canadá, onde reside com a esposa e 
os dois filhos, Marito Marques agradeceu 
ao Município de Arganil e reconheceu 
a importância da distinção. “Tem um 
lado que representa e espelha o meu 
lado profissional mas também o meu 
lado pessoal, e é um orgulho muito 
grande receber esta medalha; espero no 
futuro fazer jus aquilo que ela representa 
realmente”, enalteceu o artista.

FERIADO MUNICIPAL

Medalhas municipais distinguiram personalidades 
que se evidenciaram e elevaram o nome de Arganil 
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Durante a sessão solene 
comemorativa do Feriado 
Municipal, o presidente 
da Câmara Municipal de 
Arganil chamou a atenção 
do Secretário de Estado 
da Administração Local e 
Ordenamento do Território, 
Carlos Miguel, a presidir à 
cerimónia, para o período difícil 
por que as autarquias estão a 
passar, devido aos impactos 
provocados pela subida 
desenfreada dos preços. “A 
conjuntura atual propicia uma 
tempestade perfeita para 
os municípios portugueses: 
o aumento exponencial de 
custos energéticos, a redução 
significativa das transferências 
por via do Orçamento do 
Estado, a suborçamentação 
dos valores necessários 
para fazer face ao impacto 
da descentralização de 
competências, mormente na 

área da saúde, educação 
e ação social e o aumento 
generalizado de preços estão 
a empurrar os municípios 
portugueses para o colapso 
financeiro”, alertou Luís Paulo 
Costa, deixando um apelo 
ao Governo: “não pode 
deixar soçobrar os municípios 
portugueses!”.
Reivindicando soluções para 
o “sufoco” vivenciado pelas 
autarquias, o presidente 
da Câmara censurou o 
crescimento exponencial da 
eletricidade, que até fevereiro 
custava cerca de 7 cêntimos 
por KWh (0,069€) e que em 
março foi de 50 cêntimos 
(0,480€/KWh). “Estamos a falar 
de um brutal aumento das 
tarifas de quase 600%, e esta 
situação é absolutamente 
insustentável; particularmente 
para municípios de pequena 
dimensão como o nosso”.

A atribuição da Medalha do Concelho, em 
ouro, o mais alto reconhecimento atribuído 
pelo Município de Arganil, destinou-se a 
enaltecer e reconhecer publicamente o 
valioso contributo de Pedro Soares dos Santos 

Presidente da Câmara alerta Governo para risco de 
endividamento das autarquias 

Projeto Floresta da Serra do Açor em destaque 

Laurent Filipe distinguido com Medalha de Mérito do Concelho 
de Arganil

A transferência de compe-
tência esteve, também, entre 
os protestos de Luís Paulo 
Costa, devido à falta de rigor 
nas contas apresentadas 
pelos organismos intermédios 
da educação e da saúde, 
que se refletiu numa evidente 
insuficiência de meios 

financeiros transferidos para as 
autarquias. “Só na Educação, 
entre o aumento de despesas 
com pessoal e eletricidade, o 
município necessitaria de mais 
500 mil euros para colmatar as 
despesas”, apontou Luís Paulo 
Costa.

na reflorestação do território após o 
devastador incêndio de outubro de 2017, 
financiando em 5 milhões de euros o 
projeto Floresta da Serra do Açor.
“A confiança depositada no nosso 
território e na capacidade da Câmara 
Municipal de Arganil para fazer 
acontecer uma grande mudança na 
nossa floresta está a permitir-nos construir 
um futuro muito para além de nós; um 
futuro em que o nosso território estará 
mais forte, resistente e preparado para as 
adversidades”, reconheceu o presidente 
da Câmara, destacando as raízes firmes, 
resistentes e duradouras que o ligam ao 
concelho e que terão benefícios nas 
gerações futuras.
Honrado com a distinção, Pedro Soares 
dos Santos enalteceu a importância do 
momento e reconheceu que os laços 
afetivos que o ligam ao concelho são, 
agora, ainda mais fortes. “Hoje é um 

dia muito feliz para mim porque sou 
testemunha de que o entusiasmo inicial 
com este projeto só tem crescido com o 
tempo”.
O presidente do grupo empresarial 
Jerónimo Martins destacou, ainda, a 
visão e a capacidade de concretização 
protagonizadas pelo município de 
Arganil e pelas associações de baldios no 
projeto Floresta Serra do Açor, assumindo-
se como um exemplo de resistência, de 
coragem e de visão em que o resto do 
país possa vir a inspirar-se.
“É para mim um motivo de orgulho e de 
satisfação fazermos parte desta iniciativa 
inovadora que constitui uma verdadeira 
mudança de paradigma em termos de 
gestão florestal em Portugal”, frisou Pedro 
Soares dos Santos, evidenciando “o brilho 
e a força que estão a fazer acontecer 
uma mudança muito bonita nesta ainda 
mais bonita Serra do Açor”.

Laurent Filipe recebeu pela 
mão do presidente e da vice-
presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Luís Paulo Costa e 
Paula Dinis, a Medalha de Mérito 
do Concelho de Arganil, em 
prata.

A atribuição desta distinção 
honorífica municipal pretende 
homenagear o valioso e 
excecional contributo do artista 
de 60 anos no desenvolvimento, 
divulgação e valorização da 
cultura e das artes no concelho.

A decisão de agraciar 
publicamente Laurent Filipe 
foi tomada pela Assembleia 
Municipal em setembro de 
2020, por proposta do executivo 
camarário, mas compromissos 
profissionais impossibilitaram a 
entrega da Medalha de Mérito 
naquela ocasião.

Projeto «Floresta Serra do Açor» está a transformar a 
paisagem do concelho
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OBRAS MUNICIPAIS

Inauguração do novo subsistema de saneamento 
de Casal de S. José

Inaugurada a nova rede de iluminação LED no 
Campo Dr. Eduardo Ralha

Entrou em funcionamento em Setembro 
a nova solução de saneamento instalada 
em Casal de São José, na freguesia de 
Arganil, beneficiando cerca de duas 
centenas de pessoas. A intervenção agora 
concluída compreendeu a instalação da 
rede de saneamento e a respetiva ligação 

à ETAR da Alagoa, permitir a otimização e 
uma gestão mais eficiente da capacidade 
de saneamento existente até então.

Foram investidos cerca de 200 mil euros na 
melhora da qualidade do serviço prestado 
à população, destacou o presidente da 

O Campo Dr. Eduardo Ralha viu 
inaugurada, no dia 11 de setembro, a 
nova rede de iluminação LED nas suas 
instalações, na presença do Presidente da 
Câmara Municipal, Luís Paulo Costa; dos 
vereadores do Desporto, Luís Almeida e da 
Juventude, Elisabete Oliveira; do Presidente 
da Junta de Freguesia de Arganil, Pedro 
Alves; da representante do Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ), 
Celeste Moura e da Presidente da Direção 
da Associação Atlética de Arganil (AAA), 
Dora Pinheiro.

Esta melhoria da eficiência energética, 
há muito ansiada pelas dezenas de 
praticantes da Associação Atlética de 
Arganil, clube desportivo que usufrui 
das instalações desportivas, vem corrigir 
os problemas existentes ao nível das 
circunstâncias técnicas de segurança e 
visibilidade, possibilitando assim melhores 
condições para a prática desportiva.

A intervenção é fruto de uma candidatura 
apresentada ao Programa de 
Reabilitação das Instalações Desportivas 

do IPDJ, que tem por objetivo promover a 
requalificação das instalações desportivas 
ao serviço da comunidade, melhorando 
as suas condições de utilização. A nova 
iluminação teve um custo de cerca de 
38 mil euros e uma comparticipação 
financeira de 18 mil euros por parte do 
IPDJ, beneficiando ainda de um apoio 
financeiro de igual montante por parte do 
Município de Arganil.

José Carlos Carneiro, Pedro Alves, Luís Paulo Costa e António Cardoso

Câmara Municipal de Arganil durante a 
sessão simbólica de inauguração, que 
decorreu no local, no dia 3 de setembro.

Na ocasião, Luís Paulo Costa reconheceu 
a demora na concretização da obra mas 
sublinhou a importância de se reunirem, 
antes de tudo, as devidas condições, 
para se poder avançar com a solução 
que melhor serve as pessoas e também o 
ambiente.

O presidente da Comissão de 
Melhoramentos de Casal de São José, 
José Carlos Carneiro, congratulou-se 
com o novo subsistema de saneamento 
de que a localidade agora beneficia, 
bem como com a pavimentação da 
estrada que serve o Parque de Merendas. 
Este melhoramento foi recentemente 
concretizado pelo Município de Arganil, 
no âmbito da abrangente empreitada de 
reabilitação das vias municipais, cujo custo 
global ascende aos 620 mil euros.

Além de vários residentes, estiveram 
presentes na inauguração da interligação 
do sistema de saneamento com a ETAR da 
Alagoa a vice-presidente da autarquia, 
Paula Dinis, os vereadores Luís Almeida, 
Elisabete Oliveira e Filipe Frias, e o presidente 
da Assembleia Municipal, António Cardoso.

Celeste Moura, Luís Paulo Costa, Dora Pinheiro e Pedro Alves Iluminação do Campo Dr. Eduardo Ralha
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As obras que decorrem na avenida central da vila 
de Arganil implicam o corte de trânsito no troço 
compreendido entre o Tribunal Judicial e o quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Arganil, durante o próximo mês. 
Em alternativa:

A circulação efetua-se pelas seguintes ruas secundárias: 
R. Eugénio Moreira > R. José Castanheira Nunes > R. Eng.º 
Duarte Pacheco 

Na Rua 5 de outubro (adjacente à Praça Simões Dias), 
a circulação regressa ao sentido original, fazendo-se de 
forma descendente.

O betão aplicado na cobertura da galeria 
hidráulica da ribeira de Amandos, depois da 
reconstrução do canal subterrâneo, demora 
cerca de 28 dias a secar e a alcançar a firmeza 
pretendida. Trata-se de uma etapa muito 
importante para dotar a estrutura da resistência 
necessária e resolver, de forma definitiva, os 
problemas graves de segurança da avenida 
central da vila de Arganil. Assim, apesar do tempo 
de cura (secagem) do betão ser demorado, 
prolongando o tempo de execução da obra, é 
essencial para a reposição da estabilidade da 
galeria subterrânea, permitindo a circulação de 
veículos pesados na avenida.

Intervenção na avenida central de Arganil

1,4 MILHÕES 
DE EUROS

PRAZO DE 

EXECUÇÃO

9 MESES

?SABIA

QUE ...
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Inauguração da Ponte da Barreira, em Arganil

No dia 6 de setembro, muitos foram os 
arganilenses e os amigos do concelho 
que se juntaram ao executivo da Câmara 
Municipal de Arganil para inaugurar 
a ponte da Barreira e homenagear 
as Lavadeiras da ribeira de Folques.  
 
“Prestamos uma justa homenagem às 
lavadeiras que aqui se deslocavam; tantas 
e tantas que aqui vinham para lavar as 
suas roupas e as dos outros e, com isso, 
conseguiam alguns meios para ajudar à 
subsistência das suas famílias”, destacou o 
presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, 
logo após o descerramento do monumento 
evocativo, gravado com um poema 
de Edite Novais, neta de uma das mais 
conhecidas Lavadeiras, “Tia Rita Novais”.  
 

Construção da Zona Balnear da Peneda da 
Talhada

141 MIL
EUROS

PRAZO DE 
EXECUÇÃO

9MESES
O Município de Arganil 
deu início aos trabalhos de 
construção da zona balnear da 
Peneda da Talhada, situada na 
margem esquerda do rio Alva, 
entre as freguesias de Arganil 
e Secarias. A intervenção 
envolve um investimento 
camarário que ultrapassa os 
141 mil euros e tem um prazo de 
execução de cerca de nove 
meses (270 dias), prevendo-se 
que esteja concluída em junho 
do próximo ano, no arranque 
da época balnear.
Os trabalhos em curso nesta 

área de reconhecido interesse 
patrimonial e de grande 
potencial turístico têm em vista 
a regeneração, valorização e 
proteção da zona envolvente 
e a reabilitação das duas 
edificações construídas há 
cerca de duas décadas que 
nunca chegaram a funcionar 
como apoio de praia, 
finalidade para a qual foram 
então concebidas.

A nova zona balnear do 
concelho de Arganil estará 
equipada com um bar, 

balneários com instalação 
sanitária completa, posto 
de primeiro socorros e apoio 
de praia. Está igualmente 
prevista a criação de 
uma zona específica para 
estacionamento automóvel, 
visando o ordenamento do 
trânsito e a contenção do 
tráfego. 
Pela proximidade a Arganil, a 
zona balnear da Peneda da 
Talhada “vem dar resposta a 
uma pretensão muito legítima 
dos munícipes que residem na 
sede do concelho, que podem 

usufruir de uma zona balnear 
sem precisarem de sair da sua 
freguesia, já a partir do próximo 
verão”, destaca o presidente 
da Câmara Municipal de 
Arganil, Luís Paulo Costa.

A Peneda da Talhada junta-
se às 11 zonas balneares e 
às 5 praias fluviais existentes 
no concelho de Arganil, 
aumentando e reforçando a 
oferta lúdica num território em 
que a atividade turística está 
em franca expansão.

Margarida Marques, Edite Novais e Paula Dinis, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Arganil

A substituição da ponte da Barreira envolveu 
uma verba de 82 mil euros, estando 
integrada na abrangente empreitada de 
requalificação do espaço público da vila 
de Arganil (2.ª fase), cujo investimento 
ascende aos 500 mil euros, dos quais 375 são 
comparticipação de fundos comunitários.
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Reabilitação  da Escola de Pombeiro da Beira

Reabilitação de Moinho 
em Fraga da Pena

Reabilitação das ruas 
centrais de Pomares

22 MIL
EUROS

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 do refeitório, bem como à reparação 
do muro que circunda a escola. A intervenção 
resulta da parceira estabelecida entre a Junta 
de Freguesia e o Município de Arganil através da 
celebração de contrato-programa com a junta 
de freguesia, no valor de 22.500,00€.

Na Fraga da Pena, inserida na Paisagem Protegida da Serra do 
Açor, foi concretizada a reabilitação de um moinho, cuja parte 
superior do imóvel foi convertido em miradouro. Esta intervenção 
vai ao encontro da aposta do Município na melhoria das condições 
de visitação daquela Paisagem Protegida. Neste âmbito, está 
a ser elaborada uma candidatura ao Fundo Ambiental, para 
financiamento de um projeto que visa tornar área protegida mais 
visível e atrativa para quem a visita e melhorar as condições de 
vida das pessoas que ali residem.

Em Pomares, avança a intervenção de reabilitação das ruas 
centrais. Os trabalhos de calcetamento encontram-se a decorrer 
no Largo da Marquesa, junto à Igreja Matriz, estando já terminados 
os dois troços que divergem desse ponto central: o de acesso à 
Praia Fluvial de Pomares e o de acesso à Estrada Municipal 513 
(“Pontão”). A obra envolve um investimento de 150 mil euros e 
considera, além da substituição da calçada, a remodelação 
do sistema de abastecimento de água, reabilitação da rede 
de drenagem de águas pluviais e a criação de passeios e 
estacionamento.

Já se encontra concluído o muro de suporte, em 
pedra, na estrada de acesso à Cerdeira (EN344). A 
obra concretizada pelo Município de Arganil permitiu 
resolver o problema de contenção de terras naquela 
curva, em particular, e proceder ao alargamento da via, 
conferindo mais visibilidade e maior segurança rodoviária. 
A intervenção integra a abrangente empreitada de 
reabilitação de vias municipais, que envolve uma verba 
de 620 mil euros.

Reabilitação de Vias Municipais do Concelho
Construção de 

Muro de suporte em 
Cerdeira
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CULTURA

Átrio de exposições Guilherme Filipe
«Estruturas Leves» «O lugar que me viu crescer»

Biblioteca Alberto Martins 
de Carvalho soprou 21 
velas

No mês de setembro, a exposição de escultura “Estruturas 
Leves”, de autoria de Alda Reis, colocou em destaque na sala 
de exposições dos Paços do Concelho um dos elementos mais 
típicos do concelho de Arganil: a colher de pau. As obras de arte 
foram produzidas com os desperdícios do fabrico deste produto 
artesanal, com o objetivo de ligar a arte ao quotidiano. A mostra 
foi, de igual modo, enquadrada numa perspetiva ecológica, 
através da busca pela minimização de danos causados ao meio 
ambiente pelo excesso de “lixo” produzido.

Até 2 de dezembro, o Átrio de Exposições Guilherme Filipe é 
palco da exposição de fotografia “O Lugar que me viu Crescer”. 
Composta por 34 trabalhos, a mostra resulta do concurso de 
fotografia levado a cabo pela Associação Juvenil CUME, tendo 
como protagonista o local que viu nascer os participantes. Durante 
a sessão de inauguração foram conhecidos os vencedores do 
concurso e atribuídos os respetivos prémios: a fotografia “Ice”, 
de José Caetano, foi laureada com o 1.º Prémio (150€), ao passo 
que «Santuário do Mundo», capatada pela objetiva de Cláudia 
Matias, foi contemplada com o 2.º prémio (Kodak Ultra F9).

A Biblioteca Alberto Martins de Carvalho está de parabéns. São 21 
anos ao serviço da cultura, cumpridos no dia 8 de setembro.

Para assinalar esta efeméride foi apresentado, nas suas instalações 
em Côja, o livro de poesia de José António Franco “Estava para 
não ser assim mas o mundo mexeu-se”, que concentra 45 anos de 
atividade poética. José António Franco, professor de inglês, poeta 
e ficcionista premiado, autor de histórias e poesia para a infância 
e juventude.

No final, o Presidente da Câmara Municipal, Luís Paulo Costa, a 
Vice-Presidente e Vereadora do Pelouro da Cultura, Paula Dinis, 
a Vereadora Elisabete Oliveira e demais presentes cantaram os 
parabéns à Biblioteca Alberto Martins de Carvalho e desejar-lhe 
longos e bons anos de serviço à comunidade, como até aqui 
tem feito, facilitando o acesso à cultura, à informação e ao 
conhecimento.

Momento da inauguração da exposição

Momento da inauguração da exposição

Imagens vencedoras

A autora Alda Reis entre o Presidente e a Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Arganil

Apresentação do livro de poesia «Estava para ser assim mas o mundo mexeu-se» 
de José António Franco
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Arganil evocou o património local juntando-se às 
Jornadas Europeias do Património

O Município de Arganil juntou-se às 
Jornadas Europeias do Património com 
um programa aliciante e convidativo, mas 
também inclusivo. 

No âmbito daquela que era a sua temática, 
Património Sustentável, a programação 
abriu com a visita à exposição “Estruturas 
Leves” no Átrio de Exposições Guilherme 
Filipe. (ver página 11).

Dando especial enfoque também à 
importância da inclusão e, no âmbito do 
projeto AccessTur- Centro, foi organizada 
uma visita acompanhada à Capela de 
São Pedro, Monumento Nacional, através 
de uma abordagem comunicativa 
assente no multiformato. Participaram 
nesta iniciativa utentes da Associação dos 
Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) 
de Coimbra, e da Associação Portuguesa 

de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 
Mental - unidade funcional de Arganil, 
bem como alguns invisuais residentes no 
concelho, alunos e professores do Curso 
de Turismo Ambiental e Rural da Escola 
Secundária de Arganil. 

Na Cerâmica Arganilense, por sua vez, 
dedicado ao património industrial, 
foi exibida uma mostra de imagens 
sequenciais de “antes e depois”: 
“Cerâmica Arganilense: o antes e o 
agora” – uma história de valorização do 
património industrial”. Antes, um edifício 
devoluto e à beira do colapso, que deu 
depois origem a um edifício que mantendo 
as suas caraterísticas estéticas e estruturais 
alberga uma piscina, um auditório e um 
espaço multiusos. Um claro exemplo de 
recuperação e reutilização do património 
industrial, para outros fins que não aqueles 

para o qual foi erguido.

Ainda dentro desta celebração e voltado 
para o público mais novo, decorreu na 
Biblioteca Municipal o jogo “Património 
para todos: “Guardiões para a inclusão” 
que, para além de divertido ajuda a 
refletir sobre a deficiência, inclusão e 
acessibilidade, com a pretensão de 
desmistificar preconceitos e estereótipos 
sobre as pessoas com deficiência ou outros 
tipos de característica diferenciadora.

Voltando-se para o património artístico, a 
programação ofereceu ainda um concerto 
na Cerâmica Arganilense pela Orquestra 
Sem Fronteiras e, dirigida pelo maestro 
Martim Sousa Tavares, terminando depois 
com uma caminhada pelo património 
natural com a realização do percurso PR2 
– AGN: Povos das Ribeiras de Piodam.

Concerto pela Orquestra Sem Fronteiras

Concerto pela Orquestra Sem Fronteiras

Caminhada pelo Património

Visita à Capela de S. Pedro

Visita à Capela de S. Pedro

«Guardiões para a Inclusão» na Biblioteca Municipal Miguel Torga
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Noite Branca 2022 confirma sucesso em Arganil
Arganil vestiu-se de branco para festejar mais uma edição da Noite 
Branca, no passado dia 2 de setembro. Com o propósito de dinamizar 
o comércio tradicional e os produtores locais, numa organização 
partilhada entre o Município de Arganil e o projeto CLDS 4G, trouxe 
de volta a animação ao coração da vila de Arganil, proporcionando 
momentos únicos e memoráveis e ainda, algumas oportunidades 
únicas de compras.

Com palcos distribuídos pelas ruas Visconde Sanches Frias, Praça 
Simões Dias e pelos Largos Ribeiro Campos, Padre Manuel Vasconcelos 
Delgado (Pelourinho) e Dr. Augusto Coimbra (Campanário), a 
animação foi constante e alternada, com espetáculos transversais 
que juntaram dança, arte de rua, espetáculos suspensos e de fogo, 
música, entre outras performances. 

O Município de Arganil agradece ao comércio local e tradicional 
que mais uma vez respondeu em força e com entusiasmo a esta 
iniciativa, pois só com esforço, dedicação, empenho e algum 
bairrismo é possível manter o sucesso deste evento e mostrar que há 
mesmo “mais vida na vila”!
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No âmbito da transferência de 
competências da área da Educação 
para as autarquias, o Município de 
Arganil, numa ótica de desmaterializar 
e simplificar os processos inerentes 
aos assuntos escolares, adquiriu uma 
nova plataforma eletrónica de gestão 
escolar, que visa, a partir deste ano 
letivo, gradualmente, facilitar todo o 
processo.

Esta solução passa pela 
disponibilização gratuita de um cartão 
escolar pré-pago, a cada um dos 1265 
alunos do Agrupamento de Escolas 
de Arganil. Permite ao encarregado 
de educaçãoconsultar e gerir os 
seus carregamentos que podem ser 
feitos através dos meios eletrónicos 
Multibanco e MB WAY ou em 
numerário nos Pontos de Pagamento 
CTT / Payshop. O valor carregado 
fica imediata e automaticamente no 
saldo do cartão e pronto a ser usado 
pelos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo, 
no pagamento do prolongamento 
de horário e refeições e, no caso dos 
alunos dos 2.º e 3.º ciclos e secundário, 
nas refeições, bar e papelaria.

Para além de toda comodidade, esta 
ferramenta vem ainda permitir uma 

O Município de Arganil, 
no seguimento daquela 
que tem sido uma aposta 
contínua na educação, 
nomeadamente no apoio 
aos alunos e às famílias e na 
melhoria dos serviços que lhe 
estão associados, oferece 
aos alunos do 1º CEB do 
concelho, os livros de fichas de 
atividades necessários para o 
ano lectivo que esta semana 
iniciou, num investimento que 
ascende aos 4000 euros.

O apoio, que beneficia 
um total de 108 alunos, 
materializa-se na cedência 
gratuita aos alunos do 1º 
CEB com escalão 1/A da 
Ação Social Escolar e, a 
comparticipação de 50% 
do valor aos alunos com o 
respetivo escalão 2/B. Em 
causa estão os livros de 
fichas e atividades de todas 
as unidades curriculares, 
incluindo Inglês, no caso dos 
3º e 4º anos.

EDUCAÇÃO

Projeto Exploradores@PPSerradoAçor

Município investe em nova 
plataforma de gestão escolar

Cumpriu-se no mês de  setembro mais uma 
edição do projeto Exploradores@PPSerradoAçor 
que este ano,  viu a sua edição dedicada ao 
empreendedorismo e à valorização de recursos 
endógenos. 

Organizado pelo Município de Arganil e pelo 

CLDS 4G, recorreu ainda à parceria estratégica 
com a Escola Superior Agrária de Coimbra, 
(ESAC), com o Agrupamento de Escolas de 
Arganil (AEA), Instituto de Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF) e Juntas/Uniões 
de Freguesia de Benfeita e Cepos e Teixeira. 
Participaram nesta edição 10 alunos do AEA.

centralização e uniformização dos serviços escolares, 
facilitando de igual forma a otimização de recursos 
materiais e humanos.

Disponibilizada pelo Município de Arganil, no endereço 
eletrónico siga.edubox.pt a toda a comunidade 
educativa, resulta de um investimento camarário superior 
a 30 mil euros.
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O Município de Arganil aderiu à Semana 
Europeia da Mobilidade – Dia Europeu 
Sem Carros, com o intuito de alertar 
a população para a importância das 
questões ambientais, valorização do 
espaço público, mobilidade ativa e 
sustentável. “Bicicleta Elétrica - uma 

realidade de presente e de futuro” foi 
uma das várias ações desenvolvidas pela 
autarquia, dirigidas a vários e focadas na 
mobilidade sustentável, ativa, de partilha e 
com saúde. A iniciativa, que teve lugar junto 
ao recinto da feira semanal, consistiu numa 
sessão de experimentação de bicicletas 

elétricas, organizada em parceria com 
a AMBikes, e contou com a participação 
da vice-presidente da Câmara Municipal, 
Paula Dinis, e do vereador do desporto, Luís 
Almeida.

Arganil aderiu à Semana Europeia da Mobilidade – 
Dia Europeu Sem Carros

AMBIENTE

Programa @EUSOUDIGITAL – Sessão de Capacitação 
Digital para adultos/seniores

O Município associou-se ao Programa 
@EUSOUDIGITAL e com o apoio dos 
mentores, 21 alunos do Curso Multimédia 
do Agrupamento de Escolas de Arganil, 
entidade parceira nesta ação,  realizou 
uma sessão de capacitação digital 
dirigida aos munícipes maiores de 45 anos, 
no dia 26 de outubro, pelas 14:30 horas, no 
Auditório da Biblioteca Municipal “Miguel 
Torga”, em Arganil.

A sessão contou com a participação 
entusiasta dos utentes de várias instituições 
locais de solidariedade social, que 
aderiram à iniciativa, bem como com a 
participação de pessoas da comunidade 
(alunos), que tiveram a oportunidade de 
aprender a navegar no mundo digital. 

Mais do que aquisição de competências 
digitais  foi essencialmente um momento 
de proximidade e partilha intergeracional 

de experiências e de conhecimentos.

O Programa @EUSOUDIGITAL destina-se 
a todas as pessoas que nunca usaram a 
internet, em particular os adultos acima 
dos 45 anos que pretendam adquirir 
competências digitais básicas essenciais ao 
dia-dia permitindo combater o isolamento 
e promover a “equidade digital para todas 
as idades”.

EDUCAÇÃO
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Semana Europeia do Desporto
DESPORTO

O Município de Arganil 
associou-se mais uma vez ao 
Instituto Português do Desporto 
e Juventude (IPDJ) nas 
comemorações da Semana 
Europeia do Desporto. Sob 
o lema “BEACTIVE 2022”, a 
iniciativa anual desenvolvida 
pela Comissão Europeia, tem 
como objetivo a promoção do 
desporto e da atividade física 
em toda a Europa, envolvendo 
todos os cidadãos. 

Decorrida entre os dias 23 
e 30 de setembro, estas 
comemorações contaram 
com 31 atividades que, 
pautadas sobretudo pela 
diversidade, transversalidade 
e inclusão, puseram Arganil 
a mexer. Como vem sendo 
hábito e numa ótica de 
descentralização da oferta, 
decorreram em diferentes 
freguesias do concelho, 
contando com a importante 
e indispensável colaboração 
dos promotores desportivos 
locais, desde associações, 
escolas e clubes desportivos, 
Juntas e Uniões de Freguesias 

entre outras entidades.

No total, foram mais de 630 
participações no acumulado 
das diferentes iniciativas, o que 
vem não só refletir o sucesso 
que ano após ano esta 
iniciativa tem alcançado junto 
do público, como demonstra 
ainda a diversidade da oferta 
de atividades desportivas que 
o concelho tem ao dispor de 
todos.

No rescaldo final e com um 
saldo muito positivo, o Município 
de Arganil agradece a todos 
aqueles que fizeram desta 
edição um verdadeiro sucesso, 
nomeada e especialmente 
aos parceiros e participantes, 
com a certeza de que incutiu 
em todos a importância da 
atividade física nas suas vidas, 
incentivando cada um a ser 
ativo e manter-se ativo durante 
todo o ano.

Para além de todas as 
atividades desportivas, des-
taque para as Jornadas do 
Desporto e Saúde nas Escolas, 

que surgiram com base no repto 
deixado numa sessão da Semana 
Europeia do Desporto em Arganil, 
do ano passado. Estas Jornadas 
contaram com a ilustre presença 
da Delegada Regional do 
Instituto Português do Desporto e 
Juventude, Catarina Durão, que 
veio reforçar a importância do 
trabalho realizado pelo Município 
de Arganil em prol do desporto e 
juventude junto da comunidade.

Caminhada Noturna

Palestra «Atividade física e novas tecnologias aplicadas ao desporto» - parceiro: 
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física de Coimbra

Color Zumba - parceiro: Vítor Dourado

Delegada Regional do IPdj, Catarina 
Durão

Torneio Futsal Interfreguesias - Parceiro: Grupo Desportivo e Cultural de São 
Martinho da Cortiça

Vencedores do Torneio Futsal Interfreguesias - União das Freguesias de Côja e 
Barril de Alva

Rastreio de Cessação Tabágica - parceiro: Farmácia Alva
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Cross Training - parceiro: Cross Box Açor

Sessão de Pilates em Côja - parceiro: Clínico Côja

Workshop Academia Condessa das Canas Caminhada do Sarzedo - parceiro: Sarzedo Runners

Prevenção Rodoviária em Bicicleta - parceiros: 
Guarda Nacional Republicana e Clube BTT Serra do 
Açor

Sessão de Pilates em São Martinho da Cortiça - 
parceira: Rafaela Lopes Sessão de Pilates em Secarias - Parceiro: SF Fisio

Canoagem e Stand Up Paddle - parceiro: Evolução 
Vertical

Corrida Noturna

Rastreio de saúde - parceiros: CLDS4G e 
Agrupamento de Escolas de Arganil Treino Inclusivo APPACDM de Arganil

Body Jump e Step - parceiro: Agrupamento de 
Escolas de Arganil

Jornadas Desporto e Saúde nas Escolas, com a 
presença da Delegada Regional do IPdj, Catarina 
DurãoKenpo Karate - parceiro: Academia Kenpo Hidroginástica na Piscina Municipal de Arganil
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Paulo e Isabel Gonçalves, filhos de Mário Pereira Gonçalves, receberam de Carlos 
Moedas a Medalha de Mérito Comercial, em representação do Comendador

Luís Paulo Costa, presidente CM Arganil, e Jorge Alves Custódio, presidente da CM Pampilhosa da Serra, 
assinam acordo de parceria

Ponte do Cartamil Ponte da Mata Ponte de Casal Novo

Arganilense Mário Pereira Gonçalves homenageado pela 
Câmara Municipal de Lisboa

O Município de Arganil 
congratula-se com a 
homenagem que a Câmara 
Municipal de Lisboa prestou 
ao Comendador Mário 
Pereira Gonçalves, esta 
quinta-feira, atribuindo-lhe a 
Medalha Municipal de Mérito 
Comercial. A insígnia foi 
entregue pelo presidente da 
Câmara, Carlos Moedas, na 
Pastelaria Versailles, da qual 
o arganilense de 86 anos é 
proprietário e que completa 
100 anos de existência neste 
ano de 2022.

“Foi com grande satisfação 
que recebi a notícia da 
justíssima homenagem 
concedida a este nosso 
conterrâneo, que contribuiu 
de forma decisiva e marcante 
para projetar e prestigiar 
os setores da restauração, 
do turismo e do comércio 
nacional ao longo dos 
últimos 50 anos”, enalteceu 
o presidente da Câmara 
Municipal de Arganil.

Municípios de Arganil e Pampilhosa da Serra vão 
avançar com reabilitação de três pontes
Unindo esforços e recursos, os Municípios 
de Arganil e da Pampilhosa da Serra vão 
reabilitar três pontes que ligam os dois 
concelhos, localizadas em Cartamil, Casal 
Novo e Mata, entre a União das Freguesias 
de Cepos e Casal Novo e a Freguesia de 
Fajão.

O início das obras nestas três pontes sobre 
o rio Ceira está previsto para janeiro de 
2023, sendo o prazo de execução de 
aproximadamente quatro meses (120 dias).

O custo global do conjunto das três 
intervenções, na ordem dos 80 mil euros, 
será suportado por ambas as autarquias 
em partes iguais (50%). O Município de 
Arganil assume a posição de dono da 
obra, sendo responsável pelo lançamento 
da empreitada e pela contratualização 
do projeto de execução e dos serviços de 
fiscalização.

A reabilitação e consolidação das pontes 
de Cartamil, Casal Novo e Mata surge na 
sequência de uma inspeção realizada 
a estas estruturas de responsabilidade 
municipal, promovida pela autarquia de 
Arganil. Do estudo realizado por entidade 
especializada, concluiu-se haver a 
necessidade de se realizarem melhorias 
nas condições estruturais e funcionais das 

pontes.

“Os problemas detetados deixaram-nos de 
imediato em alerta e levaram-nos a agir, 
com o objetivo muito claro de melhorar 
as condições de estabilidade destas 
infraestruturas e garantir a segurança das 
pessoas”, referiu o presidente da Câmara 

Municipal de Arganil. A importância da 
parceria estabelecida e dos esforços 
desenvolvidos foi reforçada e enaltecida 
pelo presidente do Município da Pampilhosa 
da Serra. “Saúdo a excelente colaboração 
entre as partes na concretização deste 
projeto, que permite a resolução conjunta 
dos problemas”.



PÁGINA 20

setembro|outubro 2022

É proprietário, arrendatário ou 
usufrutuário de terrenos rurais 
inseridos nas Áreas Integradas da 
Gestão da Paisagem (AIGP) da 
Carriça ou da Ribeira de Parrozelos-
Vale Grande, na Freguesia de 
Benfeita e UF Cepos e Teixeira? Se 
a resposta é sim, saiba que as suas 
propriedades podem beneficiar de 
um modelo de gestão agrupada, 
da responsabilidade de uma 
entidade gestora e suportada por 
um programa multifundos de longo 
prazo, que disponibiliza apoios ao 
investimento inicial, às ações de 
manutenção e gestão ao longo 
do tempo e à remuneração dos 
serviços dos ecossistemas. 

A sua participação é fundamental 
para que as suas propriedades 
possam ser beneficiadas e por 
forma a tornarmos o território mais 
resiliente, impedindo que eventos 
como os de 2017 não voltem a 
ocorrer da mesma forma nem com 
a mesma gravidade. Informe-se 
com o Gabinete Técnico Florestal 
da Câmara Municipal de Arganil 
através do email gtf@cm-arganil.
pt ou através do telefone 235 200 
150.

Arganil constitui Equipa para a Igualdade na Vida Local

Proteção e Saúde Animal

A Vereadora da Câmara Municipal 
de Arganil, Elisabete Oliveira, 
apresentou esta segunda-feira, 
Dia Municipal para a Igualdade, a 
Equipa para a Igualdade na Vida 
Local, constituída no âmbito do 
protocolo celebrado em janeiro 
passado, entre o Município de 
Arganil e a Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género.

O grupo de trabalho dado a 
conhecer em conferência de 
imprensa surge com a missão de 
definir, implementar e acompanhar, 
ao nível local, ações que contribuam 
para o desenvolvimento de uma 
cultura de direitos humanos, 
igualdade de género, não 
discriminação e não-violência.

Segundo Elisabete Oliveira, 
responsável pelo pelouro da Ação 
Social, o primeiro passo prende-
se com a estruturação do Plano 
Municipal para a Igualdade e a 

Não Discriminação que procurará, 
para além de identificar medidas a 
executar, compilar as iniciativas e 
atividades já dinamizadas no território 
pela autarquia e pelos parceiros da 
Rede Social, numa perspetiva de 
visibilidade e reconhecimento do 
trabalho já realizado neste âmbito.

A EIVL, constituída por despacho do 
Presidente da Câmara Municipal, 
conta com Elisabete Oliveira e 
Maria José Silva (Presidente da 
CPCJ – Comissão para a Proteção 
de Crianças e Jovens de Arganil), na 
qualidade de Conselheiras Interna e 
Externa, respetivamente.

E, assumindo-se, na origem, 
como um grupo representativo, 
integram-na cidadãos das áreas 
da educação, saúde e ação 
social, designadamente, Fernanda 
Pacheco (Presidente do Conselho-
Geral do Agrupamento de Escolas 
de Arganil), Avelino Pedroso 

(Delegado de Saúde, na 
Unidade de Saúde Pública 
de Arganil), Olga Coelho 
(Coordenadora do Núcleo 
de Arganil da APPACDM 
– Associação Portuguesa 
de Pais e Amigos do 
Cidadão Deficiente 
Mental) e os quadros 
internos do Município 
(Ângela Marques, Chefe 
de Divisão, e Maria do 

Carmo Jorge, Socióloga).

O Município de Arganil 
alinha assim a sua atuação 
com a Estratégia Nacional 
para a Igualdade e a 
Não Discriminação 2018-
2030 “Portugal + Igual” 
e, por conseguinte, 
com a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento 
Sustentável.

Esterilização gratuita de 
animais de companhia
Até 30 de novembro, a 
esterilização de animais 
de companhia é gratuita. 
A campanha promovida 
pelo Município de Arganil 
abrange todos os munícipes 
com residência no concelho 
de Arganil, que devem 
proceder ao preenchimento 
do formulário de inscrição 
disponível no Balcão Único 
da Câmara Municipal, nas 
Juntas/Uniões de Freguesia do 
concelho e no portal municipal 
(www.cm-arganil.pt). A 
inscrição deve ser enviada 
por e-mail, para geral@
cm-arganil.pt, sendo que a 
marcação da cirurgia será 
posteriormente comunicada 
pelo Centro de Atendimento 
Médico-Veterinário.

Alunos aprendem lição sobre 
bem-estar animal 
Os jovens alunos das escolas 
do 1.º ciclo do concelho foram 

presenteados com uma lição 
especial sobre o bem-estar 
animal, no dia 4 de outubro, 
a propósito do Dia Mundial 
do Animal. Orientadas pelo 
Médico Veterinário Municipal, 
estas ações de sensibilização 
tiveram como objetivo explicar 
aos mais novos quais os 
cuidados de saúde e higiene 
a ter com um animal de 
companhia, nomeadamente: 
alimentação, banhos, 
tosquias, desparasitação e 
vacinação. Para recordar 
e preservar este agradável 
momento de partilha e 
aprendizagem, os alunos 
passaram para o papel, 
através do desenho, os 
ensinamento de um dia de 
aulas especial.

Incentivo à de adoção de 
animais de companhia
O Município de Arganil, através 
do Centro de Recolha Animal, 
promoveu uma Campanha 
de Adoção de Animais de 

Companhia, junto ao recinto 
da feira semanal, no dia 10 
de novembro. A iniciativa   
teve como finalidade a 
promoção e incentivo 
à adoção de animais, 
sensibilizando a comunidade 
para a necessidade de 
proteger e preservar todas 
as espécies. Apelando à 
adoção responsável, a 
autarquia cede o Boletim 
Sanitário de cães e gatos, 
a colocação do microchip, 
o registo na base de dados 
SIAC, a vacina antirrábica, 
a vacina contra várias 
doenças infetocontagiosas e 
a esterilização/castração de 
todos os animais adotados. 
Os animais de companhia 
para adoção podem ser 
visitados de segunda a sexta-
feira, entre as 9h00 e as 12h30 
e entre as 14h00 e as 17h00, 
no Centro de Recolha Animal, 
localizado em Folques.
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Município de Arganil revalida 
título 100% Eco-Escolas

Arganil é novamente um Município 
100% Eco-Escolas, o que significa 
que todos os estabelecimentos 
de ensino do Agrupamento de 
Escolas de Arganil, alcançaram o
galardão Bandeira Verde Eco-
Escolas. Arganil alcança também o 
feito de ser um dos cinco municípios 
da Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra e um 
dos 24 municípios do país com 
taxa de implementação máxima 
deste programa da “Foundation 
for Environmental Education”, 
desenvolvido em Portugal pela 
Associação Bandeira Azul da 
Europa (ABAE). Outros prémios 
atribuídos:

O JI/EB1 de Arganil ganhou
1.º Prémio das atividades
- Biodiversidade: Preservar e 
Regenerar;

- Constrói o Teu Traga Pilhas 
(projeto Geração Depositrão)
- Desafio Criativo | Espécies 
Nativas em Tecido – integradas no 
projeto roupas usadas não estão 
acabadas

3.º Prémio das atividades
- Onde está o Ecolápis;
- Menção Honrosa nos seguintes 
desafios
- Alimentação Saudável e 
Sustentável - Brigada da Cantina;
- Onde está o Eco-Lápis;
- Resíduos, Energia do Futuro – “O 
Oleão Chegou ao Bairro” com 
Teatro de Fantoches

O JI/EB1 de S. Martinho da Cortiça 
1.º Prémio no concurso regional 
- Atividade “O Mar Começa Aqui”

José Archer, Presidente da ABAE entrega os prémios 

A associação RUN 4 FUN, atraída pelas potencialidades da 
Serra do Açor no que respeita aos desportos de natureza, 
juntou um grupo de 40 atletas para uma caminhada 
organizada numa parceria com o Município de Arganil e que 
contou ainda, com apoio da Junta de Freguesia de Benfeita 
e Comissão de Melhoramentos do Sardal. A acompanhar os 
participantes e a cumprir o desafiante PR1 AGN – Caminho 
de Xisto da Benfeita, num total de cerca de 11Km, esteve o 
vereador do Desporto, Luís Almeida.

As vozes do Coro de Antigos Orfeonistas 
da Universidade de Coimbra soaram 
afinadas, no Auditório da Cerâmica 
Arganilense, no dia 5 de novembro, num 
concerto integrado na iniciativa “40 anos, 
40 concertos, 19 personalidades femininas 

na Região de Coimbra”. A iniciativa 
encontra-se agregada à programação 
cultural em rede “Coimbra Região de 
Cultura 2.0 – Mulheres e Lugares” e tem, 
como o nome indica, a Mulher como 
protagonista.

Run 4 Fun Trail Camp: 
Caminhada e workshop 
de iniciação ao trail em 

Benfeita

Antigos Orfeonistas da Universidade de 
Coimbra homenageiam a benemérita 
Condessa das Canas

CULTURA
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Oposição - Bancada do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Arganil
Estratégia para o Alva

A Serra do Açor é a espinha dorsal do 
nosso Concelho e as bacias hidrográficas 
dos nossos rios, sobretudo do rio Alva, são 
a corrente sanguínea que lhe dá vida. O 
rio Alva é nossa paixão e deve ser a nossa 
prioritária preocupação.

O reconhecimento das praias fluviais do 
Concelho, sustentado na estabilidade dos 
bons resultados da
qualidade da água balnear, alicerçou-se 
no forte investimento público de âmbito 
Nacional, InterMunicipal e Municipal na 
Rede de Saneamento e Tratamento das 
águas residuais. Mas também na
crescente exigência da Comunidade na 
salvaguarda ambiental e recreativa do rio. 
O Alva é um elemento
primordial na vida das populações 
ribeirinhas (e não só), na oferta turística e 
no equilíbrio ecológico do
Concelho.

A evidência do efeito das alterações 
climáticas nos ecossistemas é um facto 
indesmentível e constitui-se
como um problema de resolução difícil, 

mas inadiável. Nos últimos tempos temos 
observado com
preocupação eventos que devem 
merecer a nossa atenção.

É preocupante a grande oscilação do 
caudal do rio, nomeadamente em época 
estival, associada ao
período de seca prolongada que passamos 
e o alastramento de ocorrência de plantas 
aquáticas invasoras, (que estão já a 
provocar graves distúrbios ecológicos em 
diversos cursos de água, como exemplos 
a elódea africana e a ludevígia, no rio 
Mondego). A isto acrescem os efeitos 
prolongados da perda de solo pela erosão 
das encostas afetadas pelos incêndios 
florestais e o contínuo alastramento 
de povoamentos de acácias que vão 
substituindo a nossa mata ribeirinha.

A defesa do rio Alva em todo o seu percurso 
e em todas as suas vertentes, tem de ser 
um desígnio
conjunto que deve congregar as 
comunidades ribeirinhas, os diversos níveis 
de responsabilidade
territorial (Nacional, Inter-Municipal e 
Municipal) e as entidades promotoras de 

conhecimento.

Precisamos de uma renovada Estratégia 
para o Alva, que estabeleça objectivos de 
reabilitação e
protecção ambiental, mas também 
de promoção e regulamentação das 
atividades humanas. Precisamos
de uma análise aprofundada do que 
existe; do diagnóstico ambiental, social e 
económico associadas ao
rio e um conjunto de ações específicas de 
intervenção para a sua sustentabilidade.

Nunca é demais sublinhar a importância 
do Alva. Nele se centram grandes 
investimentos. Investimentos
económicos públicos e privados; 
investimentos físicos, culturais e imateriais. 
Todos eles aproveitam a
generosidade, a capacidade de atração 
e de acolhimento que o rio sempre conferiu 
ao conjunto de
gerações que dele se serviu e serve.

Os Vereadores do Partido Socialista na CM 
Arganil
Paulo Teles Marques e Miguel Pinheiro
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Escola Municipal de Natação 
certificada com «Qualidade de 
Excelência»

“VisitArganil a caminhar”: 
culmina com iniciativa 
solidária

No dia 8 de outubro, decorreu 
em Vila Nova de Famalicão a III 
Convenção Portugal a Nadar, 
promovida pela Federação 
Portuguesa de Natação, durante 
a qual aconteceu a Cerimónia de 
Entrega das Placas de Certificação 
“Escola de Atividades Aquáticas 
2022”, no âmbito do Programa 
Portugal a Nadar.

A Escola Municipal de Atividades 
Aquáticas de Arganil esteve em 
evidência ao conseguir pelo 
segundo ano consecutivo obter o 
nível 4 de qualidade – Excelência, 
que é o nível mais alto de qualidade. 
Reconhece o percurso efetuado 
ao longo dos últimos quatro anos 
em que foram desenvolvidos, 
mantidos e melhorados os processos 
pedagógicos, didáticos e de gestão 
da sua escola de natação, tendo 
atingido um nível de excelência 
que importa destacar de forma 
positiva.

A placa de certificação de 
qualidade nível 4 – Excelência, foi 
entregue pelas mãos do Presidente 
da Federação Portuguesa de 
Natação António Silva e pelo 
Auditor do processo de certificação 
de qualidade, Tiago Barbosa ao 
Vereador do Desporto, Luís Miguel 
Almeida e Diretor Técnico da Piscina 
Municipal de Arganil, Paulo Soares.

Esta certificação é o 
reconhecimento da qualidade e do 
trabalho desenvolvido ao longo dos 
anos, através da procura constante 
em servir bem todos aqueles que 
procuram os seus serviços. 

A Piscina Municipal de Arganil tem 
sido uma aposta do Município 
de Arganil e evidencia que num 
concelho do interior se pode 
trabalhar tão bem como os 
melhores, proporcionando um 
serviço público de excelência.

O programa de caminhadas “VisitArganil a caminhar” 
culminou no passado mês de outubro com uma 
caminhada por um dos troços da Grande Rota do Alva 
que ligou a Praia Fluvial da Cascalheira em Secarias, 
à localidade de Sarzedo. Associada à causa da Liga 
Portuguesa contra o Cancro, contou com a participação 
e apoio do Grupo de Voluntariado Comunitário de Arganil 
do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra 
o Cancro, cumprindo o duplo objetivo de promover os 
percursos pedestres do concelho, ao mesmo tempo 
que sensibilizou para a importância da prevenção do 
cancro, numa das caminhadas deste programa mais 
participadas de sempre.

O programa de caminhadas “VisitArganil a caminhar” 
que, entre fevereiro e outubro dinamizou a rede de 
percursos do concelho, dando a conhecer em agradáveis 
passeios, os mais bonitos e interessantes cenários naturais 
de Arganil, o seu património natural, gastronómico e 
cultural, despede-se por agora, mas com a promessa de 
novidades em breve.

O futuro do planeta Terra esteve em destaque no passado dia 29 
de outubro, com a peça “À espera de Marte”, que levou ao palco 
do Auditório da Cerâmica Arganilense os atores João Carvalho, 
Teresa Macedo, Miguel Linares e David Teixeira. Inspirada na obra 
“À espera de Godot” de Samuel Beckett, foi escrita e encenada 
por Carolina Santarino da associação cultural Break a Leg.

A peça narra a história do planeta Terra e de como este não 
resistiu. Algures num futuro próximo, Alguém e Ninguém, as duas 
principais personagens, entretêm-se com brincadeiras e picardias: 
riem, choram, debatem-se com algumas questões e sentimentos, 
enquanto esperam por algo que parece não chegar. Esperam 
por Marte que, confiam eles, os salvará e será um novo e feliz lar. 

Na sua longa espera encontram duas excêntricas figuras que lhes 
fazem ver dois lados, duas posições e de como tudo muda num 
segundo.

Assertiva e divertida despertou a consciência do público que, em 
grande número assistiu entusiasmado, levando-o a refletir sobre a 
sustentabilidade do planeta e sobre o desenvolvimento humano, 
sem radicalismos, com clareza e humor na medida certa, o que 
acontece quando temos esperança, enquanto esperamos. No 
final, houve ainda espaço para confraternizar com os atores da 
peça, num momento importante e interativo entre ele elenco e 
público.

O Vereador Luís Almeida e  o Diretor Técnico Paulo Soares recebem placa de certificação 
pelas mãos de António Silva e Tiago Barbosa

“À espera de Marte” esteve em cena na Cerâmica Arganilense
CULTURA
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