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Arganil recebeu o Portugal 
Motorsport Awards
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Arganil candidata 10 Aldeias às 7 Maravilhas

O Município de Arganil, na região Centro de Portugal, acaba de candidatar dez 
aldeias na iniciativa 7 Maravilhas de Portugal® – Aldeias. As aldeias de Piódão, 
Benfeita, Cerdeira, Foz d’Égua, Mourísia, Pomares, Soito da Ruiva, Teixeira, Vale de 
Espinho e Vila Cova de Alva são as apostas de Arganil nesta eleição, representando 
um total de 17 candidaturas.

“Arganil tem um território riquíssimo do ponto de vista do património histórico 
e natural. A presença das nossas aldeias em redes reconhecidas, como as Aldeias 
Históricas de Portugal e as Aldeias do Xisto, posicionam-nos como referências 
no turismo a nível nacional e internacional. Sabemos que só ganham 7, uma por 
categoria, mas a nossa estratégia passa por concorrer com várias aldeias, de forma a 
promover o município e a região de forma transversal”, explica Ricardo Pereira Alves, 
presidente da Câmara Municipal de Arganil.

“É com surpresa e agrado que recebemos as candidaturas de Arganil, com 
marcos incontornáveis entre as aldeias de todo o país e que podem dar o exemplo 
do caminho a seguir. Indiscutivelmente Arganil vem para ganhar. Vamos aguardar a 
resposta do resto do país”, comenta Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas®. 
“Queremos mostrar um Portugal que inspira. Um Portugal que se renovou, que tem 
casos de sucesso, que tem gente que mudou de vida e que se afirma tendo por 
base os valores da autenticidade, daquilo que é criado por pessoas e para pessoas e 
também da simplicidade”, acrescenta.

Um pouco por todo o país multiplicam-se os casos de sucesso de aldeias que se 

recuperaram, que foram reabitadas e reinventadas, onde surgiram novos negócios e 
projetos que se inspiram nas raízes locais. As aldeias têm recentemente começado a 
emergir como incubadoras de empreendedores e como locais de inovação através da 
tradição. As aldeias que vivem das memórias das suas gentes, mas que se dirigem 
a um público mais jovem, nacional e internacional, que procura a autenticidade com 
modernidade.

As candidatas a 7 Maravilhas de Portugal® são organizadas em 7 categorias e 
as 7 vencedoras serão apuradas pelo maior número de votos, uma por categoria, 
não podendo ser eleitas mais do que três aldeias por região. As categorias são: 
Aldeias com História; Aldeias de Mar; Aldeias Ribeirinhas; Aldeias Rurais; Aldeias 
Remotas; Aldeias Autênticas; e Aldeias em Áreas Protegidas. Qualquer aldeia pode  
candidatar-se em múltiplas categorias.

As candidaturas decorrem até 7 de Março de 2017 e são colocadas on-line no 
endereço oficial http://7maravilhas.pt/7-maravilhas-aldeias-de-portugal/. Todo o 
processo de eleição será auditado pela empresa internacional de auditores PwC.

Este projeto conta com o apoio institucional do Gabinete do Ministro Adjunto, da 
Secretaria de Estado do Turismo, do Turismo de Portugal, da Unidade de Missão para 
a Valorização do Interior, ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, 
Federação Minha Terra, e Associação Portugal Genial.

Para mais informações: www.facebook.com/7maravilhas e 7maravilhas.pt.

De acordo com a intenção deste município na reabilitação do património edificado 
do concelho e, no seguimento da delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU) 
do Núcleo Histórico da vila de Arganil, foram fixados limites para 17 novas Áreas de 
reabilitação urbana, que se distribuem por Arganil, com novos limites; Anceriz; Barril 
de Alva; Benfeita; Celavisa; Cepos; Cerdeira; Coja; Folques; Moura da Serra; Piódão; 

Pomares; Sanguinheda; Sarnadela; Sarzedo; Secarias e Vila Cova de Alva.
Todas as informações relativas às novas ARU, bem como, os benefícios fiscais 

e incentivos municipais a elas associados, encontram-se atualizados e disponíveis 
para consulta no site aru.cm-arganil.pt 

Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) no Portal Municipal
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Aprovadas mais três 
candidaturas do Município de  
Arganil pelo Programa  
Operacional  Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos  
(POSEUR)

Cara(o) Arganilense,

Neste Boletim de Fevereiro fazemos referência ao Portugal Motorsport Awards, que este ano e pela primeira vez, 

decorreu em Arganil.

São ainda abordadas a participação de Arganil nas 7 Maravilhas, a aprovação de mais três candidaturas a fundos  

europeus na vertente ambiental, as visitas a Alcobendas e à FITUR, no âmbito da atividade de Comunidade Intermunicipal, 

as ações ligadas ao empreendedorismo ou a inauguração do novo anfiteatro de Côja.

Finalmente, são apresentados o conjunto de obras em curso.

Foi aprovada a candidatura submetida pelo Município de Arganil, ao Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no que 
se refere ao fecho do Sistema de Saneamento de Águas Residuais de Pombeiro 
da Beira. A operação objeto desta candidatura visa executar o fecho do Sistema de 
Saneamento de Águas Residuais de Pombeiro da Beira, através da execução das 
soluções para coleta e transporte de águas residuais provenientes da localidade de 
Pombeiro da Beira, incluindo sistema gravítico, que possibilitem o encaminhamento 
das mesmas para a ETAR a construir na mesma localidade e a consequente 
desativação das fossas séticas individuais existentes.

Não se encontrando infraestruturada com rede de drenagem de águas 
residuais, a população de Pombeiro da Beira é presentemente servida por fossas 
séticas individuais. Estas, dado o facto de serem soluções individuais e não serem 

facilmente controláveis e monitorizáveis, constituem risco fugas e roturas, uma 
vez que tendo insuficiência de medições e autocontrolo, podem contribuir para a 
possível contaminação das águas subterrâneas.

A resolução desta lacuna é considerada uma prioridade estratégica para o 
Município de Arganil, pelo que, para além da construção da rede de drenagem 
prevista no âmbito da operação aprovada pelo POSEUR, encontra-se em curso 
também a construção de uma ETAR, que não integra a operação em causa.

A intervenção cujo investimento total ascende aos 129 658,81€, será 
comparticipada em 85% pelo Fundo de Coesão, correspondente a um valor de  
110 209,99 €, através do POSEUR.

Foi aprovada a candidatura submetida pelo Município de Arganil, ao Programa 
Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no que se 
refere ao fecho do Sistema de Saneamento de Águas Residuais de Barril de Alva, 
através da execução das soluções para coleta e transporte de águas residuais 
provenientes da localidade, incluindo sistemas gravíticos e elevatórios, que 
possibilitem o encaminhamento das mesmas para a ETAR existente e a consequente 
desativação das duas fossas séticas coletivas, bem como a execução, em sua 
substituição, de duas estações elevatórias que elevarão as águas residuais que a 
elas afluem até duas câmaras de visita.

A operação em questão incidirá assim sobre o Sistema de Saneamento de Águas 
Residuais de Barril de Alva, União de Freguesias de Côja e Barril de Alva, no Concelho 
de Arganil, interligando a vertente em baixa com a vertente em alta, ligando os 
atuais Subsistemas de SAR de Barril de Alva II e Barril de Alva III ao Subsistema de 

Barril de Alva I.
Os objetivos desta operação surgem no sentido de aumentar a acessibilidade 

física ao saneamento de águas residuais, através da execução de intervenções que 
visam a extensão do serviço e o aumento da adesão ao mesmo; melhorar a qualidade 
do serviço de saneamento de águas residuais, por via da execução de infraestruturas 
que garantam o devido encaminhamento das mesmas para tratamento adequado 
(ETAR) e que possibilitem a desativação das fossas séticas ainda existentes; bem 
como, contribuir para a otimização e gestão mais eficiente da capacidade instalada, 
nomeadamente no que concerne à vertente em alta.

A intervenção cujo investimento total ascende aos 176 066,78 € será 
comparticipada em 85% pelo Fundo de Coesão, através do POSEUR, com um valor 
correspondente a 149 656,76 €.

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR) aprovou no passado dia 21 de Janeiro, a candidatura submetida pelo 
Município de Arganil, para a operação POSEUR-03-2012-FC-000659 - Fecho do 
Sistema de Abastecimento de Água da Cerdeira - Ligação alta - baixa (Cerdeira, 
Dreia, Deflores e Benfeita). Para a execução desta intervenção, foi aprovado um 
investimento total e elegível de 445.962,30€ valor sobre o qual o Fundo de Coesão 
comparticipa em 85%, isto é, em 379.067,95€.

A operação em causa visa o fecho do Sistema de Abastecimento de Água 

da Cerdeira, através da realização de uma intervenção que prevê a adução, por 
gravidade, de água tratada a partir do sistema em alta de Cerdeira, até aos atuais 
Reservatórios de Dreia e Deflores; ao reservatório a construir em Benfeita e 
consequente eliminação do abastecimento destes por captações do tipo minas e 
nascentes, bem como, a supressão dos respetivos subsistemas autónomos de Dreia, 
Deflores e Benfeita, passando as suas populações a ser abastecidas pelo Sistema de  
Abastecimento de Vila Cova de Alva através do Reservatório existente na Cerdeira.

Fecho do Sistema de Abastecimento de Água da Cerdeira - Ligação alta - baixa (Cerdeira, Dreia, 
Deflores e Benfeita)

Fecho do Sistema de Saneamento de Águas Residuais de Barril de Alva

Fecho do Sistema de Saneamento de Águas Residuais de Pombeiro da Beira



Arganil recebeu Sábado, dia 21 de janeiro, no imponente cenário da Cerâmica 
Arganilense, a 4ª edição do Portugal Motorsport Awards, um alegre e descontraído 
convívio entre amantes e praticantes do desporto automóvel, na qual foram laurea-
das diversas personalidades, pela sua ação e envolvimento no desporto automóvel 
nacional e que este ano contou com o apoio da Câmara Municipal de Arganil.

Para além das atribuições de prémios, a organização fez questão de dedicar um 
espaço de exposição aos 50 anos do Rally de Portugal, na qual estiveram patentes 
peças únicas cedidas pela família e amigos de Alfredo César Torres, acompanhadas 
de algumas imagens históricas do espólio da Câmara Municipal de Arganil.

Após as boas vindas ao público e mesmo antes de iniciar o almoço, o Núcleo 
de Pilotos do Centro, trouxe as suas “máquinas” para uma pista improvisada e 
emocionou, através do ruído e do “cheiro a pneu”, as dezenas de pessoas que iam 
chegando à receção do evento, sob um sol radiante a fazer esquecer as temperatu-
ras mínimas que se têm feito sentir.

Deu início ao evento e as boas vindas aos mais de 250 presentes, o Presiden-
te da Câmara Municipal de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves, seguido do Presi-
dente do Portugal Motorsport, Luis Caramelo que, no decorrer deste convívio, foi 
apresentando juntamente com o conceituado jornalista Pedro Castelo, os nomes  
escolhidos para os Awards deste ano. 

Entre o público, destaca-se a presença do Presidente da FPAK (Federação Portu-
guesa e Automobilismo e Karting) Manuel de Mello Breyner; Diretor-Geral da FPAK, 
Joaquim Capelo; Presidente do Targa Clube, Fernando Baptista; Presidente Olival 
Motorizado, Ricardo Capitão;

Presidente Assembleia Geral Escuderia Castelo Branco, Nuno Almeida Santos; 
Presidente Penela Race Events, Carlos Miguel; Presidente da Associação Portugue-
sa de Pilotos Automóvel, Luís Carlos Ramalho; Presidente do Clube Mototurismo 
de Setúbal, Fernando Matias; Filha e neto de César Torres, Isabel Torres e Bernardo 
Pego e Responsável pelo Plano de Segurança do Dakar, Alberto Gonçalves.

Arganil, bem conhecida pelo seu apoio e paixão pelo desporto motorizado, foi 
a primeira entidade a receber um “Portugal Motorsport Award”, na pessoa do seu 
presidente Eng.º Ricardo Pereira Alves, tendo-se juntado a esta categoria, a Escude-
ria Castelo Branco, provavelmente o clube nacional que mais cresceu em qualidade 

nos últimos anos, no desporto automóvel nacional.
Álvaro Parente, que não pôde estar presente e como tal foi representado por 

Jorge Girão, foi também distinguido pois, à semelhança do grande Campeão Fernan-
do Peres, detém uma longa carreira recheada de títulos. Juntou-se a Fernando Peres 
no palco, o técnico Luís Dias, com o prémio para a categoria daqueles que preparam 
e fazem os pilotos correr, instituído pela First Stop, conhecido pela sua dedicação à 
Diabolique e à Peres Motorsport. A primeira parte da entrega de prémio encerraria 
com a entrega de um Award ao jornalista João Carlos Costa, pela sua carreira e com-
petência no capítulo da informação motorizada.

Um pequeno intervalo durante o almoço serviu para o piloto Manuel Filipe Rolo, 
distinguir e ser distinguido com um prémio entregue por todos os seus navega-
dores durante a sua carreira, grande parte deles presentes nesta edição do Portugal  
Motorsport Awards. 

A segunda parte de entrega de prémios iniciaria com a distinção de José Pedro 
Fontes, campeão nacional em todas as categorias nas quais participou e Campeão 
Nacional de Ralis em título, bem como, com a distinção de António Rodrigues, piloto 
de Guimarães, que brindou o público muitas vezes com destacadas atuações em 
diversas categorias do desporto automóvel nacional. 

A atribuição de prémios encerrou com a merecida distinção de dois magníficos 
campeões, Rui Madeira e Nuno Rodrigues da Silva, a dupla que primeiro alcançou 
uma distinção no Mundial de Ralis e uma das poucas duplas portuguesas a vencer 
o Rally de Portugal.

Já a tarde ia a meio quando se encerrou a festa, com um brinde final entre to-
dos os participantes, que nas palavras de Luis Caramelo foi possível muito graças à 
boa vontade e apoio da Câmara Municipal de Arganil e de tantos outros patrocina-
dores como: QF; Caves de São Domingos; Cipriano & Antunes; First Stop; Hotel de 
Arganil – que na noite anterior proporcionou uma agradável tertúlia com pilotos e 
navegadores, a fazer lembrar os áureos tempos do Rally de Portugal – Matutano; 
Movielight; Olival Motorizado – criador do troféu dedicado à técnica e com presença 
numerosa e destacada neste evento, tal como o Núcleo de Pilotos do Centro e Clube 
do Peixe.

A grande festa do automobilismo nacional, que distingue e homenageia figuras e 
entidades incontornáveis do desporto automóvel nacional, regressa assim após um 
interregno de 3 anos e realiza-se num dos mais míticos locais de passagem do Rally 
de Portugal, a célebre Capital ou Catedral do Rally, assim saudosamente apelidada 
pelos amantes da modalidade. 
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Município de Arganil distinguido no Portugal 
Motorsport Awards
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Arganil em Movimento

Beneficiação da ligação Celavisa - EN 342

Construção de Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Pombeiro da Beira

Requalificação do Antigo Quartel da GNR para Casa das ColetividadesReabilitação da Escola do 1ºCEB e Jardim de Infância do Sarzedo – Arganil

Beneficiação da ligação Benfeita - Pardieiros

Beneficiação da E.M. 544 (Mourão - Arganil) 



Realizou-se no passado dia 14 de Janeiro, no Es-
paço Multiusos da Cerâmica Arganilense, a ação “Ideias 
com Futuro”, organizada pelo CLDS 3G Arganil + Inclu-

siva numa parceria com o Município de Arganil, com o 
objetivo principal de promover atitudes empreendedo-
ras e inovadoras que favoreçam a igualdade de opor-
tunidades e o crescimento sustentável do concelho, 
traduzindo igualmente, o trabalho e o esforço que tem 
sido desenvolvido pelo Agrupamento de Escolas e pelo 
Município de Arganil na criação de uma cultura em-
preendedora e na promoção do espírito de iniciativa.

Devido ao papel que têm desempenhado neste 
âmbito, coube ao Presidente da Câmara Municipal, 
Eng.º Ricardo Pereira Alves e Diretora do Agrupamento 
de Escolas de Arganil, Dra. Anabela Soares, dar início 
ao evento, ao qual se seguiram as apresentações dos 
projetos iWish por Alfredo Costa e Ricardo Moreira;  
Solar Phone, por Ricardo Oliveira e Alexandre Rodri-
gues; Donkey Cosmetics, por João Castanheira e Friend-
cap, projeto vencedor do III Concurso Intermunicipal de  
Ideias de Negócios da CIM-RC de 2015, por Vanessa 
Gama e António Ferreira.

A segunda parte do evento contou com os teste-
munhos de Maria Teresa Azoia da iellow, uma marca 
de mel dedicada a valorizar este alimento; José Diogo 
Quintela, do grupo humorístico Gato Fedorento, sócio 
da Padaria Portuguesa e da Feels Like Home, empresa 
de aluguer temporário a turistas; João Paulo Oliveira 
Vice-Manager Planning & Efficiency – Fab4you, a 3.ª 
maior empresa ibérica de brinquedos didáticos e Ri-
cardo Silva da Follow Inspiration, que desenvolveu o 
wiiGO, um carrinho de compras autónomo. 

A encerrar o evento o Representante do Centro So-
cial e Paroquial de Côja, Albino Vitória e a Coordenadora 
Técnica do CLDS, Elisabete Oliveira, agradeceram o 
contributo de todas as pessoas e Entidades envolvidas, 
sublinhando esperar que este momento possa poten-
ciar que os projetos apresentados possam encontrar 
espaço para se implementar e crescer. A tarde deu-se 
assim por encerrada com um momento musical pro-
tagonizado pelos AfaDixie.

Oposição - Partido Socialista
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Empreendedorismo CIM: Inês e Gaspar visitaram escolas do 1º Ciclo de Coja e São 
Martinho da Cortiça

O Gaspar e a Inês, personagens principais da 
“Aventura do Gaspar”, do Programa de Empreende-
dorismo nas Escolas dinamizado pela CIM em parce-
ria com o Município de Arganil, visitaram, na passada 
sexta-feira, duas turmas do 1º ciclo do Centro Escolar 
de Coja e uma turma do Centro Escolar de São Martinho 
da Cortiça. Para além de algumas atividades planea-
das fizeram ainda a entrega do Kit do Empreendedor, 

no sentido do desenvolvimento da temática do em-
preendedorismo no 1º ciclo do Ensino Básico.

Esta visita foi acompanhada, no Centro Escolar 
de Coja, pela vereadora do pelouro da Juventude, Dra. 
Paula Dinis e, no Centro Escolar de São Martinho da 
Cortiça, pelo vereador, Prof. António Seco, tendo estado 
presente em ambos os centros escolares a Diretora 
do Agrupamento de Escolas de Arganil, Dra. Anabela 

Soares.
O alargamento do Concurso Intermunicipal de  

Ideias de Negócio às escolas do 1.o ciclo do ensino bási-
co, é uma novidade da edição de 2017 deste programa, 
que permitirá às crianças uma experiência real na área 
do empreendedorismo, idade na qual a sua personali-
dade e consciência adquire contornos mais precisos e 
se dá início à exploração da sua individualidade.

Ideias com Futuro

Caras(os) Concidadãs(ãos),

O nosso Concelho tem sido caracterizado por um 
acelerado processo de decréscimo da população resi-
dente, sobretudo dos mais jovens, estando actual-
mente em causa a própria capacidade de regeneração 
da população.

Este fenómeno demográfico, de despovoamento e 
envelhecimento da população, conduz ao agravamento 
das assimetrias que nos afastam de outras Regiões, 
seja em termos económicos, sociais ou culturais, pelo 
que a todos obriga e responsabiliza a assumir uma ati-
tude mais pró-activa no sentido de estabelecer novas 
formas de mobilização e envolvimento das instituições 
locais e dos cidadãos num projecto colectivo de desen-
volvimento do Concelho, com o objectivo de alterar este 
cenário.

Por outro lado, esta genuína concertação de in-
teresses e de vontades é fundamental para a coesão 
e união que tem de estar presente no Concelho, a to-
dos comprometendo pelo sucesso daí decorrente, 
demonstrando que apesar da salutar competitividade 
existente, deve sobretudo ser sinónimo de uma cumpli-
cidade e complementaridade de esforços no sentido de 
promover um Concelho mais solidário e com melhores 
condições de prosperidade para todos.

Ao longo destes anos, não se vislumbraram medi-
das do Município de Arganil para inverter esta tendên-
cia e para criar um ambiente favorável à cooperação e 
à parceria entre os várias agentes locais, individuais e 
colectivos, que permita ganhar dimensão e fazer mais 
e melhor com a aplicação de menos recursos.

Vários são os exemplos do que não tem sido  
efectuado para alterar este panorama e ir ao encontro 
das preocupações manifestadas, apesar dos alertas e 
das propostas apresentadas pelos Vereadores do PS ao 
longo do mandato, para alterar esta realidade.

Com efeito, o abandono de ideias como a dinami-
zação da Casa do Empreendedorismo que se encon-
trava prevista no Plano Estratégico do Turismo e se 
constituía como um espaço de concertação entre os 
agentes turísticos do Concelho, em nada contribui para 
incentivar boas práticas de articulação dos agentes que 
têm influência neste importante sector económico, que 
maximizem os impactos resultantes das suas activi-
dades.

Os custos desta acção já foram assumidos quando 
da elaboração do referido Plano, pelo que a sua imple-
mentação apenas carece de vontade em concretizá-la.

Também a nível cultural, devemos ter em  
consideração a riqueza do Concelho ao nível das suas 
Bandas Filarmónicas e a necessidade crescente de pro-
mover iniciativas demonstrativas da excelente quali-
dade artística que apresentam na actualidade.

Neste sentido, e com o objectivo de incentivar e mo-
tivar os executantes das várias Filarmónicas, os Vere-
adores do PS lançaram o desafio para que no contexto 
das Festas do Município, em Setembro, possa ser apre-

sentado um espectáculo da “Orquestra Filarmónica do 
Concelho de Arganil”, a ser constituída com elementos 
oriundos das nossas cinco Filarmónicas.

Por certo que esta ideia seria uma magnífica e  
sublime forma de celebrar a cultura Arganilense nas 
Festas do Concelho de 2017 e dar forma à união e 
coesão entre as suas Instituições, alicerçada na identi-
dade e autonomia que cada qual possui, pois é da diver-
sidade que emerge a nossa força colectiva.

Este é mais um exemplo do que poderá ser  
concretizado com o objectivo de quebrar barreiras e 
construir pontes entre as várias Instituições e popu-
lação do nosso Concelho, trilhando um caminho de 
reforço da nossa capacidade em ultrapassar as dificul-
dades com que somos confrontados.

Para tal, é determinante que o próprio Município 
assuma as suas responsabilidades, enquanto principal 
motor desta dinâmica, de promover o envolvimento e 
a concertação entre os vários agentes institucionais e 
individuais, chamando-os a participar neste processo 
e a demonstrar as virtudes que estão associadas ao 
mesmo.

Neste ano, marcado pela realização de eleições 
autárquicas, formulamos votos de que tal venha a 
ser uma realidade, a bem do Concelho e de todos os  
Arganilenses, pois juntos somos muito mais fortes que 
a soma das partes.

Os Vereadores do PS,
Miguel Ventura e João Pedro Pimentel



Autarcas da CIM Região de Coimbra de visita a Município de 
excelência
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Fevereiro

Eventos

1 a 28 de fevereiro, entre as 
9h00 e as 17h30
Exposição “Os Animais Fantásti-
cos” pela ANACED
Átrio da Câmara Municipal de Ar-
ganil

9 de fevereiro
Torneio de Natação do Desporto 
Escolar
Piscina Municipal de Arganil

11 de fevereiro, 21h30
VII Aniversário do Grupo de Con-
certinas “Sons & Suadelas”
Cerâmica Arganilense

18 de fevereiro, 15h00
V Concentração do Circuito Mu-
nicipal de Escolas de Natação
Piscina Municipal de Arganil

24 de fevereiro
Desfile de Carnaval do Agrupa-
mento de Escolas de Arganil

25 de fevereiro, 9h30
Feira de Velharias
Fonte de Amandos, Arganil

28 de fevereiro, 14h00
COJA – Carnaval do Concelho de 
Arganil
Coja

 

A CIM Região de Coimbra deslocou-se na passada semana 
ao Município de Alcobendas, que fica na zona norte da área  
metropolitana de Madrid (Espanha) e que foi recentemente dis-
tinguido com o prémio de excelência europeu, no que se refere 
à Certificação da Qualidade da EFQM (European Foundation for 
Quality Management).

A comitiva da CIM-RC foi recebida pelo vice-presidente do 
Município de Alcobendas e responsável pelo desenvolvimento 
urbano, Ramón Cubián, que entregou a João Ataíde, presidente 
da CIM Região de Coimbra, uma réplica da estátua “Menina”, sím-
bolo da cidade espanhola.

Alcobendas é assim o primeiro Município a receber tal distin-
ção, pelo que a relevante e oportuna visita da CIM-RC surgiu no 
sentido do contacto e observação das metodologias e práticas 

autárquicas aplicadas que lhes conferiu o estatuto de excelência 
na gestão autárquica.

Os presidentes dos Municípios que compõe a CIM-RC par-
ticiparam em várias sessões, nas quais tiveram oportunidade de 
conhecer e discutir algumas ferramentas e instrumentos ino-
vadores, com enfoque na adoção do modelo EFQM de excelên-
cia pelo Município de Alcobendas, assentes em temas como a  
participação dos cidadãos na atividade do município;  
ambiente e sustentabilidade, empreendedorismo, desenvolvi-
mento económico e utilização das tecnologias de Informação e 
comunicação. 

O Município de Arganil esteve representado nesta comitiva, 
pelo seu Vice-Presidente, Dr. Luis Paulo Costa.

“Mapa Transfronteiriço Centro de Portugal e Extremadura”, 
apresentado na FITUR, pretende aproximar as duas regiões

A Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal e a 
Junta de Turismo da Extremadura apresentaram no passado dia 
19 de janeiro, no stand do Turismo da Estremadura, na Feira In-
ternacional de Turismo de Madrid (FITUR), o “Mapa Transfron-
teiriço Centro de Portugal e Estremadura”, na qual esteve pre-
sente uma delegação da Comunidade Intermunicipal da Região 
de Coimbra, (CIM-RC) com representação do Município de Arga-
nil, pelo seu vice-presidente, Dr. Luis Paulo Costa.

Esta é a primeira ação materializada de um projeto mais 
abrangente e de parceria institucional entre ambas as entidades, 
que assume como principal propósito alavancar “uma estratégia 
de promoção turística entre ambos os territórios, num aprovei-
tamento de recursos e na conjugação de meios e de vontades”.

O mapa em questão pretende promover junto do grande 
público, quer em Espanha quer em Portugal, alguns dos princi-
pais recursos e produtos turísticos existentes no Centro de Por-

tugal e na Estremadura, em particular o património edificado e 
imaterial, a cultura, gastronomia e o enoturismo.

Estiveram presentes nesta sessão o Diretor Geral da Junta 
de Turismo da Extremadura, Francisco Martín-Simón, o Presi-
dente da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Por-
tugal, Pedro Machado; o Presidente da CIM-RC e sua comitiva, 
João Ataíde, a Diretora Geral de Ação Exterior, Rosa Balas e o  
membro da Direção do Turismo do Centro de Portugal, Jorge 
Loureiro. Pedro Machado acabou por sublinhar a importân-
cia desta parceria, referindo que “sendo Espanha o primeiro e 
por isso, principal mercado emissor para o Centro de Portugal, 
e sendo o crescimento económico da Província da Estrema-
dura superior à média espanhola, este é um mercado que nos  
interessa particularmente, também pela proximidade ao Centro 
de Portugal, no âmbito da estratégia de internacionalização de-
fendida para a nossa região”.



Inauguração do anfiteatro da Casa do Povo de Coja
Foi inaugurado no passado dia 22 de janeiro, em Coja, o novo anfiteatro da 

Casa do Povo, constituído por uma bancada que comporta 160 lugares. O palco foi  
remodelado, bem como o edifício ao nível da caixilharia, portas, pavimento, 
canalizações e pinturas. Através de um investimento total de 70.000 euros, esta 
obra contou com o apoio financeiro da Câmara Municipal de Arganil, no valor de 
40.000 euros.

Este novo equipamento vem proporcionar à freguesia e, nomeadamente à Asso-
ciação Filarmónica Pátria Nova de Coja, à Tuna Cantares de Coja, ao Rancho Folclóri-
co “As Rosas de Coja” e à Liga Regional Cojense, que lá desenvolvem a sua atividade, 
melhores condições e comodidade para a realização de iniciativas culturais, nome-
adamente espetáculos de maior envergadura, que a propósito, referiu o Presidente 
da Direção da Casa do Povo de Coja, Dr. António Cardoso: “é um argumento que 
pode deslocar para Coja outro tipo de espetáculos e de eventos que poderão trazer  
mais-valias ao nível da economia local”.

Ricardo Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, no uso da pa-
lavra, felicitou os órgãos sociais desta coletividade e António Cardoso, em particular, 
pela obra realizada, sublinhando que através da criação deste anfiteatro, a Casa do 

Povo de Coja “dá mais um passo, no sentido de criar melhores condições para aque-
les que aqui ensaiam mas também para todos aqueles que vêm assistir aos espe-
táculos que aqui são apresentados”. 

Aproveitando a ocasião, o Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Ricardo 
Pereira Alves, fez um balanço daquilo que tem vindo a ser feito na União de Fregue-
sias de Coja e Barril de Alva nos últimos onze anos, referindo que: “houve um investi-
mento público total de cerca de 4,7 milhões de euros”, adiantando que “temos ainda 
muitas coisas para fazer até ao final do mandato”, tendo previsto um investimento 
de cerca de 900.000 euros que passam pela ligação Coja-Barril de Alva-Vila Cova do 
Alva, bem como pela ligação das antigas fossas do Barril de Alva à ETAR.

No decorrer da inauguração do anfiteatro, foi descerrada uma placa alusiva à 
mesma, pelo Presidente da Câmara Municipal e pelo Presidente de Direção da Casa 
do Povo, tendo sido este renovado espaço, posteriormente benzido pelo pároco Ro-
dolfo Leite. A festa foi enriquecida com as atuações do Rancho Folclórico As Rosas, 
a Tuna Cantares de Coja e a Filarmónica Pátria Nova, culminando o evento com um 
porto de honra.


