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GESTÃO AUTÁRQUICA

Presidente da Câmara acompanha 
Embaixadora da Noruega na visita ao rio Ceira

O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, acompanhou, no dia 22 de novembro, 
a Embaixadora da Noruega em Portugal, Tove Bruvik Westberg, na visita ao açude de Vale Pardieiro, 
recentemente reabilitado no âmbito do projeto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às 
Alterações Climáticas”.

A visita às obras integradas neste projeto contemplou, ainda, o açude do Poço da Cesta, na União das 
Freguesias de Cepos e Teixeira, tendo sido acompanhada pelo vereador do Ambiente, Luís Almeida. 
Os trabalhos realizados em ambos os açudes, no concelho de Arganil, integram a empreitada de 
«Reabilitação Fluvial do Rio Ceira – Obras Hidráulicas», que envolveu um investimento de 97.672,96€.

Promovida pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, a visita de campo contou com 
a presença do presidente da APA, Nuno Lacasta, da Secretaria Geral do Ambiente e da Unidade 
Nacional de Gestão do EEA Grants.

O projeto “Gestão da Bacia Hidrográfica do Rio Ceira face às Alterações Climáticas”, financiamento 
pelo EEA Grants, envolve um montante global de 2,6 milhões de euros e assume especial relevância no 
contexto da mitigação dos efeitos das alterações climáticas.

Os alunos do Mestrado em Recursos Florestais, 
Planeamento e Gestão da Paisagem, da Escola 
Superior Agrária de Coimbra, fizeram de Arganil e 
das encostas da Serra do Açor a sua sala de aula.

As visitas de campo tiveram como objetivo dar 

a conhecer as Áreas Integradas de Gestão da 
Paisagem (AIGP), promovidas pelo Município 
de Arganil, e os trabalhos já desenvolvidos pela 
Floresta da Serra do Açor, entidade gestora das 
AIGP Carriça; AIGP Ribeira de Parrozelos-Vale 
Grande e AIGP Cepos e Casal Novo.

Durante a sessão de trabalho foi possível recolher 
contributos dos representantes das comunidades 
locais abrangidas e capacitar a entidade gestora 
para a elaboração da Operação Integrada de 
Gestão de Paisagem (OIGP), que servirá de base 
ao processo de transformação da paisagem 
destas áreas.

O trabalho de campo contou com a participação 
do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa, e teve a orientação do Gabinete 
Técnico Florestal da autarquia e dos professores 
José Gaspar, Beatriz Fidalgo e Raúl Salas, da ESAC.

Paisagens de Arganil acolhem sessão de 
trabalho de alunos de mestrado da ESAC

Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil, e Embaixadora da Noruega em Portugal
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EDITORIAL DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Já com um pé em 2023, muitos são os acontecimentos e os momentos vividos nas 
últimas semanas que merecem ser recordados. Dezembro será lembrado e ficará na 
nossa memória como o mês da inauguração de duas obras de grande expressão e 
importância estratégica para o território: a nova Área de Acolhimento Empresarial de 
Arganil e a requalificação do largo e do posto de turismo do Piódão. A concretização 
destes projetos é o culminar de um percurso marcado por muito trabalho, forte empenho 
e pela firmeza e determinação com que nos mantemos fieis aos compromissos assumidos 
com Arganil e com os nossos munícipes. Somos hoje – e seremos ainda mais no futuro – 
um concelho de mais e melhores oportunidades para todos; é com esse propósito em 
vista que encaramos e entramos no novo ano. 

É precisamente na rota do desenvolvimento territorial, da atratividade e competitividade 
de Arganil que seguimos firmes, batendo-nos pela ampliação do sistema de mobilidade 
do Mondego a Arganil. Recentemente aprovámos, em reunião de Câmara, o estudo 
que prevê a expansão da linha entre Serpins, na Lousã, e o nosso concelho. Juntamente 
com o Município de Góis, nosso forte aliado nesta luta, mantemos a expectativa positiva 
no projeto de expansão do metrobus e consideramos que, com os recursos oriundos da 
União Europeia, é quase como uma obrigação moral do Estado levar por diante um 
impasse com mais de 140 anos, com consequências prejudiciais ao nosso território.

Muitas das páginas desta edição do Boletim Municipal são dedicadas à quadra natalícia, 
vivida de forma muito especial em Arganil. E, este ano, tivemos oportunidade de fazer 
regressar ao centro histórico da nossa vila o Mercado de Natal; o evento que melhor 
traduz e celebra esta época. Nem a chuva afastou os milhares de pessoas que passaram 
pelo centro de Arganil e se deixaram encantar pelo tanto que houve para ver, para 
fazer, para comprar e saborear ao longo dos quatro dias de mercado. 

Queremos que o Natal seja vivido por todos de forma especial: pelos nossos munícipes 
e famílias, pelos arganilenses que regressam à terra nesta altura do ano e por todos os 
que nos visitam. É essa a razão por que o pograma de iniciativas que planeámos até 
aos Reis são dirigidas a toda a família, gratuitas e centradas não só no entretenimento 
como na promoção da gastronomia, do comércio local e das tradições tão próprias do 
concelho. Que os momentos vividos em Arganil se transformem em momentos especiais 
e lembranças que perdurem e se repitam por muitos anos.

As medidas tomadas em torno desta época festiva abrangeram, ainda, a iluminação 
decorativa, levado em conta a crise energética que o país e a Europa atravessam. As 
luzes têm horários mais reduzidos e os locais são circunscritos às zonas mais emblemáticos 
da vila, garantindo a poupança no consumo de eletricidade. Consciente e responsável, 
esta medida em nada esmorece a luz que tanto faz brilhar o concelho de Arganil nesta 
época.

Na última página deste Boletim, encontra o postal de Natal que preparámos para 
lhe desejar Boas Festas, recorrendo ao projeto Floresta da Serra dor Açor. Que melhor 
mensagem de esperança pode haver do que um projeto que está a fazer renascer a 
paisagem da nossa serra e que permanecerá muito para lá de nós. 

Que a semente da esperança se renove com a entrada do novo ano.
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e incentivos, que vai desde a gratuitidade 
dos transportes escolares até à entrega 
de cadernos de atividades, passando 
pelo fornecimento de refeições e pelas 
atividades de enriquecimento curricular 
e promoção do sucesso educativo. 
“Assumimos como nossa a responsabilidade 
de facultar as ferramentas necessárias aos 
nossos jovens para construírem o futuro de 
que são merecedores, através da criação 
de ambientes educativos estimulantes, 
seguros e repletos de oportunidades”, 
realça o presidente da Câmara.

No ordenamento do território, ao qual 
o orçamento dedica 1,6 milhões, está 
considerada a conclusão da intervenção 
da reabilitação da galeria hidráulica 
da Ribeira de Amandos e respetiva 
reabilitação do espaço público na 
artéria central da vila de Arganil (1,5 
milhões de euros). Por outro lado, surge 
a implementação da Estratégia Local de 
Habitação, comparticipada no âmbito do 
PRR, que concentra um montante muito 
significativo, superior a 400 mil euros.

Orçamento municipal de 26 milhões de euros 
aprovado para 2023

GESTÃO AUTÁRQUICA

A Câmara Municipal de Arganil aprovou o 
orçamento municipal para 2023, no valor 
de 25.904.207 euros, o que representa 
um aumento de aproximadamente 1,5 
milhões de euros relativamente à proposta 
orçamental de 2022.

Depois de aprovados pelo Executivo 
camarário, por maioria, com abstenção do 
PS, o orçamento e as grandes opções do 
plano serão submetidas à aprovação da 
Assembleia Municipal no próximo sábado, 
dia 3 de dezembro.

O documento proposto dá respostas aos 
sólidos desafios que se perspetivam para 
2023, considerando os novos encargos 
com a descentralização de competências 
e o apoio do PRR (Plano de Recuperação 
e Resiliência) na concretização de projetos 
que vão ao encontro das necessidades 
das pessoas e que são proporcionadores 
de oportunidades para o território.

O presidente da Câmara Municipal, Luís 
Paulo Costa, sublinha a forma cautelosa e 
criteriosa com que a proposta de orçamento 
foi delineado, por força da conturbada 
conjuntura económica e financeira que 
o país e a Europa enfrentam, fortemente 
influenciada pelos impactos da invasão da 
Ucrânia pela Rússia. “Os constrangimentos 
com que o município foi confrontado 
na segunda metade de 2022, devido à 
escalada de preços, condicionaram a 
atividade autarquia previamente traçada, 
e é preciso contar com essa limitação no 
próximo ano”, sublinha.

Ainda assim, apesar do contexto financeiro, 
o Município de Arganil mantém-se focado 
no que é verdadeiramente essencial para o 
concelho, sem se desviar dos compromissos 
assumidos com os arganilenses.

Do valor global do orçamento, uma 
parte muito significativa é destinada à 
educação. Atenção particular é dada 
ao apoio destinado a todos os alunos 
do concelho, que representa cerca de 
1 milhões de euros do valor global. Em 
causa está um vasto pacote de medidas 

1,6
M€

ORDENAMENTO
DO TERRITÓRIO Também de 1,6 milhões de euros é a fatia 

do orçamento destinada ao comércio e 
turismo. Destaca-se na área do turismo a 
intervenção na Peneda Talhada, que teve 
início em 2022 e da qual vai resultar uma 
nova zona balnear; o projeto que prevê 
a melhoria das condições de visitação 
da Paisagem Protegida da Serra do Açor 
e a intervenção de substituição da ponte 
suspensa em Foz d’Égua, contribuindo 
para o incremento da atratividade e 
valorização daquela zona balnear. 

No domínio dos serviços, está prevista a 
chegada a Arganil de um projeto bastante 
promissor, designado Bairros Comerciais 
Digitais. Propõe-se a melhorar a oferta e 
eficácia do comércio de rua e serviços do 
centro urbano de Arganil, em particular 
através da transição digital. 

Representa um investimento de 1 milhão 
de euros, que resultará da candidatura 
submetida no âmbito do Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR).

1
M€

EDUCAÇÃO

1,6
M€

COMÉRCIO
E TURISMO
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O investimento previsto na área da 
proteção civil e luta contra incêndios, de 
meio milhão de euros, propõe-se a tornar 
Arganil num concelho mais resiliente, mais 
capaz de antever e monitorizar riscos; mais 
preparado para garantir a segurança de 
todos e evitar incidentes com a dimensão 
e gravidade dos incêndios de outubro de 
2017. 

Destaque, desde logo, para a conclusão 
da instalação do Centro Municipal 
de Proteção Civil de Arganil e para a 
constituição duas novas Equipas de 
Intervenção Permanente (EIP), originando a 
duplicação do apoio municipal destinado 
às corporações de bombeiros do concelho 
(160 mil euros). Ainda neste domínio, 
levaremos por diante a implementação 
do programa Condomínios de Aldeia, 
programa de apoio às aldeias localizadas 
em territórios de floresta, em 24 aldeias do 
concelho.

A estratégia definida para a requalificação 
da rede viária municipal prossegue em 
2023, depois de um forte investimento de 
7 milhões de euros, concretizado ao longo 
dos último cinco anos. 

O trabalho previsto na melhoria das 
condições de mobilidade e acessibilidades 
em todo o concelho em 2023 reflete-
se numa verba de 1,5 milhões de 
euros. Montante ao qual se soma mais 
1 milhão de euros, para a promoção 
das acessibilidades para pessoas com 

Será mantida, deste modo, a política 
fiscal atrativa e amiga das famílias e das 
empresas, por via da manutenção das 
taxas mínimas de impostos municipais, 
apesar do contexto financeiro atual, 
devido à escalada generalizada dos 
preços e ao aumento exponencial de 
custos energéticos, bem como à redução 
significativa das transferências por via 
do Orçamento do Estado. “Fixamos 
o IMI no mínimo permitido por lei, nos 
0,3%, e implementaremos o IMI Familiar; 
devolveremos aos munícipes os 5% de IRS a 
que o Município teria direito; continuaremos 
a praticar os tarifários mais reduzidos do 
país ao nível do abastecimento de água, 
saneamento e resíduos sólidos e a derrama 
sobre o lucro tributável das empresas é 
0%”.

O apoio às empresas ganha uma relevância 
acrescida numa altura em que Arganil viu 
concluída a intervenção de ampliação 
da Área de Acolhimento Empresarial da 
Relvinha, da qual resultou a criação de 
23 lotes para receber empresas e novos 
investidores. Todos estes lotes estão dotados 
das necessárias redes de infraestruturas 
de uso coletivo, nomeadamente redes 
viárias, eletricidade, telecomunicações, 
abastecimento de água, drenagem de 
águas pluviais e residuais e de gás.

O Município de Arganil segue fortemente 
empenhado no desenvolvimento de 
medidas e políticas revitalizadoras da 
economia concelhia para atração de 
novos investimentos, captação de recursos 
humanos qualificados e fixação de mais 
pessoas no território. A esta estratégia de 
reforço das condições de atratividade 
somam-se os esforços de consolidação do 
tecido empresarial já instalado.

O Orçamento e as GOP para 2023 dão 
corpo aos compromissos que a autarquia 
assume com os arganilenses e espelham 
a imagem de um concelho que investe 
no desenvolvimento económico, na 
educação, no turismo, na cultura, no 
bemestar, na segurança e na qualidade 
de vida das pessoas. O Município de 
Arganil baseia a sua governação nos 
princípios do rigor, da transparência, da 
responsabilidade política e do equilíbrio 
financeiro, na plena convicção de 
que são eles os pilares de um concelho 
próspero, que se preocupa, dá resposta e 
cria oportunidades para os que residem, 
para os que investem, trabalham e visitam 
Arganil.

500
MIL €

PROTEÇÃO
CIVIL

IMI
(MÍNIMO PERMITIDO POR LEI)

0,3
%

IRS
(DEVOLUÇÃO AOS MUNÍCIPES)

5
%

TAXA DE
DERRAMA

0
%

1,5
M€

REDE
VIÁRIA

1
M€

MOBILIDADE E
ACESSIBILIDADE

mobilidade condicionada, quer no acesso 
quer na utilização do espaço público. 

Estas intervenções, no âmbito do 
projeto Acessibilidades 360 e destinadas 
às localidades de Arganil, Côja, São 
Martinho da Cortiça, Folques, Secarias e 
Sarzedo, avançarão após confirmado o 
financiamento proveniente do PRR.

“Na continuidade do trabalho realizado 
no primeiro ano do quadriénio 21/25, 
após um mandato marcado pelo maior 
investimento público de sempre, as 
pessoas continuam a contar com uma 
governação sustentada em trabalho e 
ações concretas, com apoios e soluções 
ajustadas à medida de todos”, sublinha 
Luís Paulo Costa.
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Ministra da Coesão Territorial inaugura nova Área 
de Acolhimento Empresarial em Arganil

A nova Área de Acolhimento Empresarial 
de Arganil, localizada na Relvinha, Sarzedo, 
foi inaugurada pela Ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa, no passado dia 
18 de novembro.

O presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Luís Paulo Costa, fez as honras da 
casa e deu a conhecer este “investimento 
de futuro”, que envolveu 6,5 milhões euros 
(dos quais 4,2 M€ procederam de fundos 
comunitários) e que considerou, além da 
ampliação do polo Oeste, a qualificação 
do polo Este do Parque Industrial da 
Relvinha.

A ampliação levada a cabo pelo Município 
de Arganil permitiu a criação 23 lotes 
devidamente infraestruturados, com áreas 
a variar entre os 6.500m2 e os 37.500 metros 
quadrados, num total de 600 mil metros 
quadrados.

“Cabem nesta nova área empresarial 60 
campos de futebol, mas cabem, também, 

as ambições dos arganilenses e as nossas 
aspirações em tornar Arganil num concelho 
de mais e melhores oportunidades para 
as pessoas e para as empresas; para as 
que cá estão instaladas e para as que 
pretendem aqui iniciar e expandir os seus 
negócios”, referiu Luís Paulo Costa.

Trata-se de uma obra que representará, 
defende o presidente da Câmara, um 
marco incontornável no desenvolvimento 
e progresso do concelho, pela clara 
aposta que assume na criação de novas 
oportunidades para os arganilenses e para 
o território e pelo papel que assumirá na 
captação de investimento, na criação de 
emprego e fixação de pessoas.

“Pretendemos que os mais jovens que 
saem para estudar regressem depois de 
concluir os estudos e que encontrem as 
melhores condições para aqui trabalhar, 
para crescer profissionalmente, para se 
fixarem no concelho e formar família”. 
A criação de valor e riqueza passa pela 

captação e retenção de jovens e talentos 
especializados, defende Luís Paulo Costa. 
“Seremos num concelho cada vez mais 
competitivo; mais desenvolvido e com 
mais para oferecer a quem cá reside, a 
quem cá investe e a quem nos visita”.

Antes de descerrar a placa inaugurativa 
e percorrer a pé parte do novo espaço 
empresarial, a Ministra da Coesão Territorial 
enalteceu a sua “excelente localização”, 
que favorecerá a atividade das empresas 
e lhes “permitirá serem competitivas para 
os mercados internacionais”. O parque 
industrial da Relvinha é atravessado pela 
Estrada Nacional 342-4, destacando-se 
pela proximidade ao IC6, IP3, A1 e A25 e 
pelo fácil acesso a todo o país e à Europa, 
através da fronteira de Vilar Formoso.

Ana Abrunhosa revelou-se convicta de 
que mesmo em contexto de guerra, 
de inflação, a nova área empresarial 
vai permitir um salto qualitativo em 
termos de competitividade, inovação e 

Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial

Intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Arganil



PÁGINA 7 

novembro/dezembro | 2022

atratividade do território. “Arganil está 
mais bem preparada para acolher novas 
empresas e para fazer crescer as que 
já cá estão”, sublinhou a represente do 
Governo, notando que há “falta de zonas 
de qualidade como esta” no território do 
Interior.

A sessão de inauguração terminou com a 
visita ao lote adquirido pela Grajomarco, 
onde vão decorrendo as obras de 
instalação desta empresa arganilense, 
que viu na nova Área de Acolhimento 
Empresarial uma oportunidade para 
expandir a sua unidade de atividade.

Arganil é um exemplo na criação 
de oportunidades

Ana Abrunhosa apontou Arganil como 
“um exemplo” no aproveitamento dos 
fundos europeus que permitem a criação 
de novas oportunidades, tendo em vista 

a atração de investimento, a fixação de 
pessoas e o aumento da qualidade de 
vida dos arganilenses. “Celebramos hoje 
uma infraestrutura que visa criar melhores 
condições para atrair novas empresas e 
que dá resposta a uma necessidade que 
é deste município mas é também do país”.

“Saúdo a capacidade do município não 
só na captação de fundos europeus como 
na sua realização”, sublinhou a Ministra 
da Coesão Territorial, anunciando que 
Arganil “tem uma taxa de realização de 87 
por cento”, o que “infelizmente não está 
ao alcance de todos os municípios”. Em 
projetos desta natureza, “é talvez o melhor 
exemplo que nós temos no aproveitamento 
da disponibilidade dos fundos europeus”.

Medidas de apoio aos empresários

Defendendo que coesão territorial passa por 
proporcionar igualdade de oportunidades, 

Ana Abrunhosa garantiu que o objetivo 
passa por cuidar das empresas que já cá 
estão e atrair novas unidades empresariais. 
“O Quadro Comunitário PT 2030 é o 
que mais apoio tem para as empresas”, 
anunciou, destacando duas modalidades 
distintas.

Por um lado, um “sistema de incentivo 
às empresas com uma determinada 
dimensão, para inovarem e exportarem”, 
por outro, “incentivos de base local, para 
apoiar investimentos vocacionados para 
as empresas que temos neste território”. 
Ao mesmo tempo, mantém-se o programa 
de apoio à contratação e de apoio ao 
próprio negócio, bem como os projetos 
de parceria entre as empresas e as 
universidades e politécnicos, concluiu a 
Ministra da Coesão Territorial.

Momento do descerramento da placa de inauguração

Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, acompanhou os convidados pela nova área de Acolhimento Empresarial
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Ministro de Administração Interna visita projetos 
de combate e proteção contra incêndios

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, esteve em 
Arganil para conhecer o projeto de proteção contra incêndios 
instalado em Travessas, na freguesia de Celavisa, e visitar as obras 
a decorrer no Centro Municipal de Proteção Civil de Arganil.

“Cinco anos, um mês e vinte dias após a maior tragédia de que 
há conhecimento nesta região, é hoje a primeira vez que temos a 
honra de receber um Ministro com a tutela da Proteção civil, ainda 
que os seus antecessores tenham circulado aqui perto pelo IC6, 
por isso registo com satisfação acrescida o facto de nos visitar”, 
começou por referir o presidente da Câmara Municipal durante 
a sessão que antecedeu a visita aos projetos e que teve lugar no 
salão nobre dos Paços do Concelho.

Referindo-se ao sistema que protege e aldeia de Travessas contra 
os fogos florestais, Luís Paulo Costa diz tratar-se de um projeto que 
“permite demonstrar que soluções simples podem ser grandes 
soluções da prevenção de incêndios”.

O projeto está em funcionamento há dois anos de meio e é 
composto por uma linha de aspersores de água que cobrem as 
zonas periféricas mais zonas expostas da aldeia, ao longo de uma 
faixa de 160 metros. O sistema é acionado pela população em 
situação de incêndio.

A pretensão do Município de Arganil é replicar a mesmo tecnologia 
e o mesmo tipo de solução para outras zonas do concelho, “desde 
logo ao nível da proteção da Área de Acolhimento Empresarial da 
Relvinha”, anunciou Luís Paulo Costa, adiantando que o projeto 
está pronto a ser lançado no mercado e que aguarda meios 
financeiros para avançar com a sua implementação.

O sistema de proteção contra incêndios rurais instalado na 
aldeia de Travessas foi desenvolvido pela Associação para o 
Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAE) e pelo 
Instituo de Robótica, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
universidade de Coimbra, sob a liderança do professor Xavier 
Viegas. “Foi um elemento dinamizador e essencial para aqui 
estarmos hoje, e quero dirigir-lhe uma palavra de apreço por 
todo o trabalho que tem sido possível concretizar em matéria de 
Proteção civil e de prevenção”, referiu o presidente da Câmara.

Sublinhando a necessidade de se mantar um olhar atento sobre a 
floresta e o ordenamento do território, o Ministro da Administração 
Interna destacou “as importantes medidas que Arganil está a 
realizar”, referindo-se ao projeto “de investigação aplicada”, 
em Travessas, e a qualificação do Centro Municipal de Proteção 
Civil. “Trata-se de fazer o nosso sistema de gestão de fogos rurais 
evoluir, de identificar as melhores práticas e de partilhar, de forma 
sistémica, as ‘lições aprendidas’”.

O Presidente da Câmara Municipal de Arganil guiou visita ao Centro Municipal 
de Proteção Civil de Arganil

Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Visita ao Centro Municipal de Proteção Civil de Arganil

José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna
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A instalação do Centro Municipal de Proteção Civil envolve um 
investimento de 300 mil euros, com financiamentos dos Fundos de 
Coesão. “O que pretendemos é ficar mais robustecidos ao nível 
de equipamento e recursos tecnológicos, tendo em vista facilitar 
as funções da proteção civil”, explicou o presidente da Câmara. 
Além da remodelação e adaptação do edifício, a intervenção 
prevê a instalação de mobiliário sistema de comunicações e 
equipamentos que garantam autonomia energética em caso de 
necessidade.

O Ministro da Administração Interna lembrou que “todas as 
previsões climáticas e meteorológicas apontam para um 2023 
e um 2024 ainda mais exigentes” do que 2022, alertando para 
a necessidade de se trabalhe na prevenção. “Sabemos que 
também aqui, em Arganil, com o apoio da Câmara Municipal e 
das Associações Humanitárias de Bombeiros de Arganil e de Côja 

iremos chegar ao verão preparados para os desafios que se nos 
colocam”.

Descentralização de competências motiva apelo

Durante a sua intervenção, o presidente da Câmara solicitou, anda, 
a José Luís Carneiro especial atenção para a descentralização de 
competências para os municípios, em particular para os que, como 
Arganil, integram os territórios de baixa densidade demográfica.

“Corremos o risco, nesta área, de receber competências sem 
termos capacidade para as assegurar, e era muito importante 
que, para além da condição financeira, existisse um processo e 
capacitação dos territórios para estarem habilitados a receber as 
novas competências”.

Presidente da Câmara Municipal de Arganil e Ministro da Administração Interna

Ministro da Administração Interna conhece projeto de proteção contra incêndios

Presidente da Câmara Municipal de Arganil e Ministro da Administração Interna
conhecem futuras instalações do centro

O projeto é baseado numa linha de aspersores de água

População juntou-se à comitiva liderada pelo Ministro da Administração Interna e pelo Presidente da Câmara Municipal
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Executivo camarário promoveu jornada de trabalho 
em Cerdeira e Moura da Serra

O executivo da Câmara Municipal de Arganil percorreu 
a União das Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra, 
no início do mês de dezembro, cumprindo nova jornada 
de trabalho descentralizada e próxima das pessoas.

Esta é a primeira de 14 presidências participativas que 
a Câmara Municipal pretende levar a cabo ao longo 
do presente mandato, depois do sucesso e do bom 
acolhimento que teve a primeira edição desta iniciativa, 
concretizada nos últimos quatro anos.

Luís Paulo Costa, presidente da autarquia, e a 
sua equipa contaram com a presença e um forte 
envolvimento de residentes e representantes das 
comissões de melhoramentos da União de Freguesias 
ao longo do périplo pelo território. Juntos, avaliaram 
obras recentemente concluídas, sinalizaram problemas 
e apontaram soluções, ouvindo os anseios e 
preocupações da população.

O primeiro ponto da agenda considerou as inaugurações 
do parque infantil, na Portela da Cerdeira, e dos 
lavadouros recentemente reabilitados na Cerdeira. 
Estas obras, cujo investimento ascende aos 27.500 euros, 
resultaram de dois contratos-programa celebrados 
entre a União de Freguesias e o Município de Arganil.

Ainda na Cerdeira, esteve sob a atenção da comitiva 
o Bairro de Santo António e a estrada que liga a Portela 
da Cerdeira a Vinhó, com o intuito de se avaliar a 
possibilidade de pavimentação e reabilitação. Fez 
parte do roteiro, ainda, a visita à intervenção realizada 
nas Gaeiras, na EN 344, que contemplou a construção 
de um muro em pedra para suporte de terras e o 
alargamento da curva, melhorando significativa a 
segurança rodoviária.

Nas aldeias de Relva Velha, Mourísia e Valado, foram 
identificados muros e arruamentos a necessitar de 
intervenção. Já em Moura da Serra, foram apontados 
como situações prioritárias pela população a instalação 
de um abrigo de paragem de autocarro e intervenções 
pontuais no espaço público.

Parque Infantil foi concretizado no âmbito de um contrato-programa

Novos lavadouros em Cerdeira

Inauguração do parque infantil na Portela da Cerdeira
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Da agenda da jornada de trabalho  
constou, ainda, a visita à aldeia 
de Parrozelos, onde foi avaliada a 
possibilidade de criação de lugares 
de estacionamento no largo existente 
no interior da localidade e sinalizada a 
necessidade de pavimentação da estrada 
de acesso à aldeia. A cobertura deficitária 
de rede móvel e fibra ótica foi outra das 
preocupações escutadas pelo executivo 
camarário em Parrozelos, mas também 

nas localidades de Relva Velha, Mourísia e 
Casarias.

Atento aos apelos das pessoas, o 
presidente da Câmara revelou-se 
sensibilizado para um problema “que se 
arrasta há demasiado tempo” e que tem 
merecido fortes protestos e reivindicações 
dirigidos ao Governo e à ANACOM. “O 
verdadeiro desenvolvimento económico e 
a fixação de pessoas apenas são possíveis 

se problemas tão rudimentares como 
este forem resolvidos definitivamente”, 
apontou Luís Paulo Costa, garantindo que 
a autarquia vai continuar a bater-se por 
uma solução efetiva e a curto prazo.

O ciclo de Presidências Participativas 
será retomada em 2023 pelo Município 
de Arganil, numa clara aposta na 
governação de proximidade e de convite 
à participação da população.

Visita a Casarias

Visita a Mourísia

Visita a Relva Velha

Visita a Parrozelos

Visita a Moura da Serra

Visita a Valado
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Inaugurados Largo e Posto de Turismo do Piódão

A Secretária de Estado do Turismo, 
Comércio e Serviços, Rita Marques, esteve 
no Piódão esta terça-feira, 22 de novembro, 
para inaugurar a requalificação do Largo 
Cónego Manuel Fernandes Nogueira e 
a reabilitação do edifício do Posto de 
Turismo.

A dupla intervenção concretizada 
nesta que é a única Aldeia Histórica de 
Portugal do distrito de Coimbra considerou 
um investimento de cerca de 930 mil 
euros, dos quais 400 mil euros resultaram 
da candidatura à Linha de Apoio à 
Valorização Turística do Interior, aprovada 
pelo Turismo de Portugal, no âmbito do 
Programa Valorizar.

Na qualidade de presidente da Câmara 
Municipal de Arganil e também de anfitrião 
da cerimónia, Luís Paulo Costa enalteceu 
“o avanço muito significativo concretizado 
nas condições de visitação dos dois 
espaços”, revelando-se “verdadeiramente 
orgulhoso” com o resultado alcançado, 
muito em particular na ‘sala e visitas’ da 
aldeia.

“Transformar e reabilitar o espaço 
público permitiu retirar os carros do 
Largo e entregar esta ampla área aos 
residentes, aos visitantes e aos turistas; 
demos um passo importante no sentido 
da estratégica turística que temos definida 
para o concelho”.

Os trabalhos concretizados na praça 
central da aldeia permitiram colmatar o 
estado degradado em que se encontrava 
o pavimento, tornando-a num espaço 
mais ordenado, qualificado e seguro; mais 
“amigos das pessoas”.

Para Luís Paulo Costa, vedar o Largo ao 
trânsito e torná-lo acessível apenas do 
ponto de vista pedonal é uma “vitória” 
que merece ser celebrada. Confere mais 
dignidade à aldeia, proporcionando uma 
utilização mais significativa por parte dos Largo e Posto de Turismo do Piódão

comerciantes e permite que as pessoas 
possam vivenciar de uma forma mais 
completa e autêntica a aldeia, a partir 
daquele ponto central.

Consciente de que o trabalho não está 
ainda concluído, o presidente da Câmara 
alertou a Secretária de Estado para a 
necessidade de se encontrar uma solução 
que permita aumentar o estacionamento 
nas imediações do Largo e, assim, resolver 
os constrangimentos verificados na aldeia, 
sobretudo em alturas de maior afluência. 
Solução, essa, que “não prejudique a 
imagem característica e homogénea do 
Pidão”.

Agradada com os melhoramentos 
concretizados e com a parceria 
estabelecida entre o Município de Arganil 
e o Turismo de Portugal, entidade que se 
encontra sob a tutela da sua Secretaria 

de Estado, Rita Marques deixou um apelo 
centrado no futuro: “continuem a trabalhar 
connosco, para identificar necessidades, 
novos rumos e novas ideias que possam 
valorizar o nosso patrónimo, o nosso saber 
fazer, as nossas gentes, no sentido de 
projetar Piódão e Arganil além-fronteiras e, 
com isso, projetar Portugal”.

Estiveram, ainda, presentes na sessão de 
inauguração e visita aos melhoramentos 
concretizados o vice-presidente do Turismo 
de Portugal, Carlos Abade, o presidente 
do Turismo do Centro, Pedro Machado, o 
presidente da rede de “Aldeias Históricas 
de Portugal”, Carlos Ascensão, o presidente 
de Junta de Freguesia do Piódão, José 
Lopes, bem como a vice-presidente da 
autarquia, Paula Dinis, e os vereadores 
Filipe Frias e Elisabete Oliveira.

Reinstalação do Núcleo Museológico

Principal espaço de acolhimento e 
informação de turistas e visitantes, o Posto 
de Turismo está, agora, mais atrativo 
e funcional. No mesmo edifício, mais 
concretamente no piso superior, decorre 
o processo de reinstalação do Núcleo 
Museológico, que visa tornar o espaço 
apelativo, interativo e acessível.

Este “investimento não estava considerado 
inicialmente na candidatura, mas não 
podíamos deixar de o concretiza”, explicou 
o presidente da Câmara, reconhecendo o 
papel determinante do Programa Valorizar 
para “chegar ao ponto em que estamos 
hoje”.

Dando nota do “esforço muito significativo 
realizado também pelo município”, Luís 
Paulo Costa, enalteceu, numa nota final, 
a “feliz parceria” que contribuiu em larga 
medida para dignificar o Piódão.
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Reabilitação das ruas centrais de Pomares

OBRAS MUNICIPAIS

Intervenção na avenida central de Arganil

Alargamento da rede Arganil Wi-Fi às Aldeias do Xisto de 
Benfeita e Vila Cova de Alva

As aldeias de Benfeita e Vila Cova de Alva integram a rede gratuita 
“Arganil WiFi”. O alargamento desta tecnologia de comunicação 
é fruto de uma candidatura das Aldeias do Xisto ao Programa 
VALORIZAR – Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior, num 
investimento de cerca de 10.000 euros. Em Benfeita pode agora 
aceder livremente e num único sistema de autenticação (“iniciar 

sessão uma vez”) junto à praia fluvial e no centro da aldeia. Já 
em Vila Cova de Alva, o serviço está disponível junto à Casa do 
Povo, nas imediações da Igreja Matriz e no largo do pelourinho. 
Além destas duas Aldeias do Xisto, o acesso gratuito à Internet 
está disponível nas vilas de Arganil e de Côja.

Está em fase conclusão a substituição da 
calçada nas ruas centrais de Pomares, 
entre a praia fluvial e a interseção com 
a Estrada Municipal 513 (“Pontão”). A 
obra destina-se a tornar aquela zona 
da sede de freguesia mais digna, mais 
cómoda e mais amiga das pessoas e 
envolve um investimento de 150 mil euros. 
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.

Prossegue a intervenção de reabilitação da galeria hidráulica da 
ribeira de Amandos, no centro da vila de Arganil. A obra está a 
ser realizada de forma faseada, encontrando-se os trabalhos a 
decorrer nas avenidas José Augusto de Carvalho e Bombeiros 
Voluntários Argus. Além da recuperação da galeria subterrânea e 
construção de infraestruturas de água e saneamento, a intervenção 
considera a requalificação do espaço público (pavimentação 

da avenida, requalificação de passeios, reformulação de bolsas 
de estacionamento e execução de passadeiras). A obra envolve 
um investimento global de 1,4 milhões de euros, sendo que 661 
mil euros são financiados pelo React-EU FEDER, 330 mil euros pelo 
Centro 2020 FEDER e 409 mil euros são suportados diretamente 
pelo Município de Arganil.



PÁGINA 14

novembro/dezembro | 2022

Juntámos aos melhores produtos endógenos o simbolismo da 
quadra e abrimos no dia 8 de dezembro o Mercado de Natal de 
Arganil, com a magia que já lhe é característica. Um encantador 
carrossel de madeira, pinturas faciais e balões, jogos desafiantes, 
o Pai Natal e o calor da fogueira, foram razões muito válidas para 
o visitar.

No evento que ostentou novamente o estatuto de Ecoevento – 
ERSUC, cheirava a fogueira, a filhós, a vinho quente, a bolachas e 
a tantas outras iguarias confecionadas pelos diferentes produtores 
do concelho de Arganil que ali comercializaram os seus melhores 
produtos. 

Ainda que a meteorologia tenha ameaçado com alguns momentos 
de chuva, inaugurou o palco o Coral 7 de setembro, com bonitas 
músicas de Natal. Seguiram-se-lhe nos diferentes dias, as atuações: 

da APPACDM com o seu entusiasmo característico, relembrando-
nos que “É tempo de Natal” e de tudo aquilo que a quadra traz 
consigo; da Casa da Criança de Arganil, que afinados deixaram o 
seu “sapatinho à janela do quintal”; da banda Scintilla com o seu 
eclético repertório e a doce voz de Erin; da Trust Collective com 
uma performance de dança e expressão corporal teatralizada; da 
Barril Brass numa atuação itinerante; da dupla Oliveira & Batcheller 
com uma oficina de circo que deixou o público de boca aberta 
e a olhar para cima; da TEIA e Academia Condessa das Canas, 
com “O Soldadinho de Chumbo”; do Agrupamento de Escuteiros 
874 Arganil e as suas calorosas “músicas à fogueira”; de Pipa 
Maldonado e Pedro, num mini concerto; do Atelier do Piano e 
Escola de Dança Emotion com música e dança e, pela Não há 
2 sem 3, animada banda que teve as honras de encerramento 
deste Mercado. 

Mercado de Natal volta a espalhar magia no centro 
da vila de Arganil

Inauguração do Mercado de Natal 2022 Atuação da APPACDM - Arganil

Vista geral Atuação do Coral 7 de Setembro

Atuação Oficina do Circo - Oliveira § Bachtler Atuação do Atelier do Piano e Escola de Dança E-Motion

TURISMO
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Pela cozinha do Mercado de Natal passaram Hannelie e as 
suas deliciosas panquecas dinamarquesas, dando a conhecer 
a tradição de um Natal bem distante; o Chef João Quaresma 
que, através de dicas de como usar o que sobra da consoada, 
fez uns deliciosos gnocchis de bacalhau; Patrícia Ventura e as 
suas deliciosas bolachas de gengibre e, o Chef Fábio Mendes, 
ex-concorrente do Masterchef, numa utilização finger food do 
tradicional bacalhau.

No espaço do Atelier Tânia Canas ajudou os participantes a 
elaborar bonitos globos de Natal com recurso a material reutilizado 
e a ERSUC dinamizou alguns workshops com os mais pequenos.

De salientar ainda a presença da Catequese de Arganil que num 
acto solidário, entregou na “Carrinha Mágica” muitos brinquedos 
e alimentos para as famílias mais desfavorecidas do concelho, na 
esperança de lhes proporcionar um Natal mais reconfortante.

Chef João Quaresma

Chef Fábio Gomes

Jogos do Hélder

Concerto dos Não há 2 Sem 3

A animação, a música e a dança encantaram o público ao longo dos quatro 
dias de Mercado Carrocel Artesanal de Madeira
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1400 atletas participaram 
no Picos do Açor 

DESPORTO

A equipa de competição da Escola Municipal de 
Atividades Aquáticas de Arganil esteve em evidência 
ao receber 3 galardões individuais e 1 coletivo, em 
Viseu, na cerimónia de atribuição dos galardões 
nadador e equipa do Ano do Circuito Municipal de 
Escolas de Natação, referentes à época 2021/22

Para além dos galardões individuais alcançados, 
é de destacar o 2º lugar coletivo da equipa de 
competição da Escola Municipal de Atividades 
Aquáticas de Arganil no Circuito Municipal de Escolas 
de Natação na época 2021/22, tendo apenas sido 
superada pela equipa de Castro Daire, em catorze 
equipas participantes.

Todos os trilhos foram dar a Arganil nos dias 10 
e 11 de dezembro. Mais de 1400 atletas de 12 
nacionalidades que participaram no Picos do Açor, 
a prova de trail que é já uma referência nacional, 
contornando com grande audácia e mestria a 
chuva, o vento e o nevoeiro que se fizeram sentir 
nos belos e desafiantes trilhos da Serra do Açor.  
A prova teve como ponto de partida e de 
chegada a vila de Arganil, e os atletas tiveram 
oportunidade de percorre trilhos centenários, 
passando por Valbona, Torrozelas, Monte 
Redondo, Salgueiro, Aveleira, Nogueira e Lomba, 
sem esquecer a desafiante subida ao posto de 
vigia.

Escola Municipal de Natação de Arganil premiada em Viseu

Sob a assinatura “Do mercado ao prato” e no âmbito do programa 
de dinamização dos Mercados da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra, decorreu no Mercado Municipal de Arganil um 
showcooking protagonizado pelo Chef José Dias, que recorreu aos 
produtos frescos e biológicos ali comercializados para confecionar 
as suas receitas. A pensar na mesa da consoada, preparou um 
arroz de bacalhau, e uns suculentos sonhos de abóbora. A animar 

todo o mercado esteve o sempre bem-disposto e folião grupo de 
concertinas, Sons e Suadelas.
Esta iniciativa, cumpre o objetivo de sensibilizar o público para a 
importância do consumo de produtos sazonais e locais, comprados 
diretamente nos produtores nos mercados e feiras, valorizando 
igualmente o receituário tradicional e o consumo saudável e 
sustentável dos produtos endógenos.

Produtos endógenos protagonizaram showcooking no Mercado Municipal
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Foi publicado no Diário da República n.º 241/2022, Série II de 2022-12-16, páginas 102 – 
102, o Anúncio n.º 274/2022 relativo à Abertura do procedimento de alteração da área 
classificada da povoação de Piódão e de reclassificação para conjunto de interesse 
nacional (CIN)/monumento nacional (MN).
Prazo para apresentação de reclamação – Ao abrigo do n.º 3 do art.º 191.º do CPA (15 
dias úteis)
Prazo para apresentação de recurso – Ao abrigo do n.º 2 do art.º 193.º do (CPA 90 dias 
corridos)

Abertura do procedimento de alteração da área classificada 
da povoação de Piódão e de reclassificação para conjunto de 
interesse nacional (CIN)/monumento nacional (MN)

Entre os meses de outubro e dezembro houve “Teatro na Aldeia” 
no concelho de Arganil. Esta iniciativa do Município de Arganil 
cumpriu, mais uma vez, o objetivo de descentralizar a oferta 
cultural, aproximando as pessoas e as artes e levando a cultura 
a pontos mais distantes da sede do concelho. O clico de teatro 
de outono teve início na Cerâmica Arganilense e prosseguiu para 
as freguesias de Pombeiro da Beira, Sarzedo, Celavisa e Teixeira, 
promovendo, impulsionando e apoiando, em simultâneo, as 
associações locais que tanto contribuem para a diversidade e 
qualidade da oferta artística do concelho.

As Tunas de Arganil, Côja e São Martinho da Cortiça e o Coral 7 
de Setembro uniram-se ao Município de Arganil para celebrar a 
quadra natalícia pelo concelho, ao som de “Cantares de Natal 
e Janeiras”. A iniciativa levou já a alegria e o espírito natalício 
às freguesias de Piódão, Vila Cova de Alva, Cerdeira, Pomares, 
estando agendado para o mês de janeiro a atuação em Folques, 
Benfeita, Côja, Secarias e São Martinho da Cortiça.

O mundo encantado das princesas e vilões esteve em destaque 
no passado dia 18 de dezembro, na Cerâmica Arganilense, com 
o Musical “Aladino”.
A história, baseada e adaptada a partir do conto que faz parte 
de uma história maior chamada As Mil e Uma Noites e, que foi 
também adaptada ao grande ecrã pela Disney, contou a história 
da personagem que dá nome ao Musical, Aladino, da sua amada 
Yasmin, do excêntrico génio da lâmpada e de um ou dois vilões 
que tentaram atrapalhar esta história de amor, sem sucesso.
Repleta de momentos de música cantada ao vivo, esta aventura 
pelas arábias contou com instantes de comédia e que muito 
fizeram rir e, momentos muito interativos que fizeram vibrar os mais 
novos e encantou toda a plateia. Para o final ficaram as fotografias 
com o fantástico elenco, que se manteve nas personagens e foi 
desejando a todos um “Feliz Natal”.

Decorreu, no Auditório da Cerâmica Arganilense, o espetáculo 
«Mulheres Intemporais da Região de Coimbra», integrado no 
projeto «Mulheres e Lugares da Região de Coimbra».

O Município de Arganil convida população a visitar a exposição 
“Coroas de Natal” que está patente, no Átrio de Exposições 
Guilherme Filipe, em Arganil, até ao próximo dia 6 de janeiro de 
2023, durante os dias úteis, entre as 9h00 e as 17h30.
Resultante de um desafio colocado à população em geral, 
podem ser contemplados 13 trabalhos elaborados em diversos 
materiais naturais e recicláveis, de autoria de particulares, e 
instituições do concelho, que se associaram ao repto lançado. 
Simultaneamente poderá ainda visitar outras Coroas de Natal 
nos estabelecimentos comerciais: Cristina Cabeleireiro; Leitaria 
Progresso; Loja do Visconde; Maria João Cabeleireiros; O Cantinho, 
que se associaram à iniciativa lançada ao Comércio Local.

CULTURA

Exposição Coroas de Natal 2022

“Teatro na Aldeia”

“Mulheres Intemporais da Região de 
Coimbra”

“Cantares de Natal e Janeiras” 
Aladino cantou e encantou na 
Cerâmica Arganilense
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A Câmara Municipal de Arganil aprovou 
o estudo para expansão do Sistema de 
Mobilidade do Mondego, de Serpins 
(Lousã) a Arganil, encomendado pela 
Comunidade Intermunicipal (CIM) da 
Região de Coimbra. Apesar de aprovação 
unânime, o executivo camarário manifestou 
a sua discordância quanto à pontuação 
(nula) atribuída ao fator “potencial de 
expansão da rede”.  O presidente da 
Câmara, Luís Paulo Costa, realça o esforço 
realizado conjuntamente com a Câmara 
Municipal de Góis para a concretização 
de uma solução que representa um passo 
determinante para o desenvolvimento 
territorial, atratividade e competitividade 
de ambos os concelhos. O Município de 
Arganil entende que estão reunidas as 
condições para poderem ser honradas as 
sucessivas decisões que nunca chegaram 

a ser cumpridas e que prejudicaram de 
forma significativa os concelhos de Arganil 
e de Góis. O presidente da Câmara 
Municipal de Arganil defende que “é 
uma forma do Estado assegurar que uma 
história com mais de 140 anos é finalmente 
concretizada e que um prejuízo com mais 
de 140 anos é finalmente ultrapassado”. 
“Atendendo à ampliação da nova Área 
de Acolhimento Empresarial da Relvinha, 
estimamos que em 5, 6 anos tenhamos mais 
de 1000 pessoas a trabalhar em Arganil, 
pelo que levar o traçado até àquela zona 
poderia ser muito importante ao nível da 
população servida”, salienta o presidente 
da Câmara. Recorde-se que o comboio 
chegou à Lousã em 1907 e daí não passou 
durante algumas décadas; ainda que 
tenham sido efetuadas expropriações até 
Arganil e realizados diversos trabalhos de 

Oposição - Bancada do Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Arganil

Alargamento do metrobus  a Arganil aprovado pela 
Câmara Municipal

Mais um ano está quase a terminar! Foi um 
ano difícil, muito marcado pela invasão 
russa à Ucrânia, e pelo anormal aumento 
de preços nos mais diversos bens.
Todos tivemos que nos adaptar e, de 
alguma forma, alterar alguns hábitos para 
podermos continuar a cumprir com as 
nossas obrigações! Contudo, este processo 
não é igual para todos. Para aqueles que 
pouco têm, as opções são complexas: 
pagar a renda de casa ou abastecer a 
viatura; comprar medicamentos ou ir às 
compras ao supermercado, e por aí fora. 
Bem tem andado o Governo de Portugal, 

porque atento ao problema subsidiou 
todas as pessoas em outubro com 125 € 
ou meia reforma e, agora em dezembro 
com 240€, contribuiu para que os mais 
desfavorecidos enfrentassem os seus 
problemas mais urgentes.
É esta forma de estar que se espera das 
lideranças políticas para o ano de 2023, 
o qual antevemos uma vez mais difícil 
- Solidariedade e Preocupação com a 
população! Ninguém pode ficar para 
trás! É fundamental manter e, no caso de 
Arganil, aprofundar os apoios às famílias, 
como não nos temos cansado de insistir, 

para que possamos TODOS ambicionar um 
Ano de 2023 melhor, mais fraterno e mais 
justo!

As famílias Arganilenses merecem mais e 
merecem melhor!
Estaremos sempre na linha da frente no 
combate às desigualdades e na promoção 
da felicidade e do bem-estar de TODOS!
Feliz Ano Novo!

Os Vereadores do Partido Socialista,
Paulo Teles Marques 
Miguel Pinheiro 

construção civil, como abertura do canal, 
terraplanagens e abertura de túneis.  “Foi 
um processo do ponto de vista histórico 
que teve poucos avanços e muitos recuos, 
e consideramos que a circunstância que 
determinou o seu desfecho foi muito 
penalizadora para a nossa região e para 
o nosso concelho”, frisa Luís Paulo Costa. 
Em 2011, a Câmara Municipal de Arganil 
analisou, do ponto de vista técnico e do 
ponto de vista financeiro, um eventual 
prolongamento de linha até Arganil, 
num modelo convencional. Conclui-se, 
então, que se tratava de uma solução 
efetivamente insustentável e inviável, que 
não tínhamos como rebater. Há cerca 
de um e meio, quando se começou a 
repensar o sistema de mobilidade do 
Mondego, entendemos, conjuntamente 
com o Município de Góis, que era 
apropriado solicitar que o processo fosse 
retomado e que a extensão da ligação 
fosse incluída nos estudos desenvolvidos 
pela CIM Região de Coimbra, enquanto 
autoridade de transportes. O estudo agora 
aprovado pelas Câmaras de Arganil e de 
Góis estima que esta expansão para os 
dois concelhos teria um investimento total 
de 108 milhões e um investimento médio 
por novo passageiro por ano de entre 280 e 
310 euros, apresentando uma pontuação 
de 0,07 (entre 0 e 1) no critério económico. 
Tonam viável este processo e concorrem 
para a expansão do Sistema de Mobilidade 
do Mondego, de Serpins (Lousã) a Arganil, 
dois fatores determinantes, defende Luís 
Paulo Costa. Por um lado, a alteração da 
abordagem tecnológica, que permitiu 
“deixar de lado o comboio e o caminho-
de-ferro convencional para se considerar 
o sistema de metrobus, que faz uso 
de veículos tipo autocarro, movidos a 
eletricidade”. Trata-se, por isso, de uma 
solução “mais económica e mais ágil”. 
Por outro lado, “está em cima da mesa o 
PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), 
que conta com 15 mil milhões de apoio 
financeiro sentindo comunitárias e um valor 
muito significativo dedicado aquilo que 
se chama descarbonização, utilização 
de novos meios de mobilidade menos 
poluentes. 
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Celebrou-se, no dia 23 de novembro, o Dia da Floresta Autóctone. 
Com efeito, a Escola Superior Agrária de Coimbra celebrou 
a efeméride através de uma sessão comemorativa, na qual 
foi apresentado o vídeo oficial do projeto Exploradores@
PPSerradoAçor - edição 2022. Participaram nestas comemorações 
os intervenientes no projeto, Agrupamento de Escolas de Arganil, 
CLDS 4G Arganil e o Município de Arganil, representado pelo 
vereador da Educação e do Ambiente, Luís Almeida.

O Município de Arganil presentou mais de 580 alunos 
com livros, este Natal. A entrega aconteceu no 
decorrer das respetivas festas de Natal nos diversos 
estabelecimentos de ensino do concelho, bem 
como as crianças do Jardim de Infância da Casa da 
Criança de Arganil. Todos eles integrados no Plano 
Nacional de Leitura, os livros serão certamente um 
contributo importante para o seu desenvolvimento e 
aprendizagem, o que vem reforçar o papel prioritário 
que a autarquia de Arganil tem desenvolvido na 
promoção da educação.

EDUCAÇÃO

Dia da Floresta Autóctone 2022

Município de Arganil presentou 
alunos do concelho

As Bandeiras Verdes Eco-Escolas atribuídas às escolas de Arganil 
consagraram uma vez mais Arganil um Município 100% Eco-
Escolas, têm vindo a ser hasteadas nos respetivos estabelecimentos 
ao longo da presente semana. Na EB1/JI de Arganil e a EB1JI 
de Pombeiro da Beira hastearem as bandeiras, numa sessão 
simbólica que contou com a presença do Vereador do Ambiente 
e da Educação, Luis Almeida, e com os protagonistas deste feito: 
alunos, professores e agentes educativos.
Relembra-se que, para além das Bandeiras Verdes atribuídos às 
9 escolas do Agrupamento, a JI/EB1 de S. Martinho da Cortiça 
ganhou o 1º prémio de uma das atividades propostas e o JI/EB1 
de Arganil outros 7 prémios, dos quais um 1º lugar.

Apresentação do projeto  Empreende + em Arganil
Decorreu no passado dia 17 de novembro, no Centro Empresarial 
e Tecnológico de Arganil, a 2.º sessão do Workshop municipal do 
projeto Empreende +, programa de estímulo ao empreendedorismo 
de âmbito regional, uma iniciativa conjunta da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra e do Instituto Pedro Nunes.

Este programa está focado em apoiar o desenvolvimento 
de ideias de negócio, particularmente as que resultem das 
áreas de conhecimento da tecnologia ou indústrias criativas e 
conta, para além de consultadoria, bolsas, workshops e outras 
iniciativas, com a criação de uma rede de agentes locais de 
empreendedorismo, que assumam um papel central no diálogo 
com os empreendedores do seu território.

Esta sessão, que contou com a participação de vários jovens 
empreendedores do concelho de Arganil, deu essencialmente 
a conhecer aos participantes o projeto, que pretende incentivar 
e alavancar o empreendedorismo no concelho, através de um 
programa de capacitação e viabilidade de implementação de 
novas iniciativas empresariais no território.

Esteve ainda presente o empreendedor José Marques, 
participante da anterior edição, cuja ideia de negócio foi uma 
das 30 selecionadas, entre 92 candidaturas apresentadas, no 

âmbito da 1.ª edição do projeto na região de Coimbra.

Através do seu testemunho real o empreendedor teve oportunidade 
de apresentar a sua ideia de negócio na área da saúde, 
partilhando a importância da sua participação no programa de 
aceleração que contou com sessões de capacitação, mentoria e 
consultadoria, para o amadurecimento da sua ideia inicial e que, 
se encontra já em fase avançada de implementação.

EMPREENDEDORISMO

Hastear das Bandeiras Eco-Escolas
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