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M-Sport testa em Arganil
Depois de no fim-de-semana de 18 e 19 de março, 

os motores do Hyndai i20 WRC se terem feito ouvir em 
Arganil, será agora a vez da equipa M-Sport (com carros 
Ford) visitar a Catedral do Rally, para 5 dias de testes 
para o Rali da Argentina. Sendo o tipo de piso da Serra 
do Açor, perfeito para ajustes às especificações dos 
carros face às difíceis estradas argentinas, a M-Sport 
ruma assim ao nosso concelho entre os dias 12 e 16 
de abril, para mais um espetáculo de pura adrenalina.

Família Vespista envolve comunidade em festa
A Cerâmica Arganilense recebeu nos dias 25 e 26 de março a 1º edição do evento 

“Welcome Spring – Dia do Vespista”, uma organização do Vespa Clube de Portugal e 
do Vespa Clube Serra do Açor, que desde há dois anos a esta parte tem maturado a 
ideia de reunir a família “vespista” numa iniciativa, que pretendeu, simultaneamente 
dar a conhecer e envolver a comunidade. 

Pela iniciativa, materializada em dois dias de grande convívio, passaram cerca de 
1500 pessoas e cerca de 25 clubes nacionais distribuídos por stands, assim como, 
alguns produtores do concelho de Arganil com a divulgação de produtos endógenos.

O certame proporcionou um agradável e animado encontro entre amantes da 

icónica Vespa, através de um programa transversal, que foi também ele uma montra 
da cultura em que o clube anfitrião, Vespa Clube Serra do Açor, se insere. 

Para além da presença do Presidente do Vespa Clube de Portugal, este evento 
contou ainda com o Presidente da Entidade Mundial Vespa World Club e da PIAGGIO 
PORTUGAL e seus concessionários.

Entre mostras, jogos tradicionais, test drives de vários modelos Vespa, tertúlias e 
música pela noite dentro, viveram-se dois dias únicos, de partilha, amizade, diversão 
e de muito companheirismo.

Fotos:  Carlos Daniel Pereira



Cara(o) Arganilense,

Nesta edição de Abril do Boletim Municipal o tema do ambiente volta a estar em destaque, com o investimento de 3,1 
Milhões de €uros, que a Águas do Centro Litoral vai realizar no Concelho, com a aprovação de mais três candidaturas que 
o Município apresentou ao POSEUR (Programa Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos e com 
as obras de ETAR de Pombeiro da Beira.

Também o lançamento da publicação digital, na qual se faz o balanço de 12 anos de atividade autárquica, merece par-
ticular destaque, porque se trata de prestar contas aos Arganilenses sobre o trabalho desenvolvido.

Passamos ainda em revista o início das obras de Requalificação do Espaço Público da Vila de Arganil, o Dia do Vespista, 
a 24ª Feira do Livro e diversas obras, e atividades nas áreas da Educação, da Cultura, do Desporto ou da Mobilidade.
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A Requalificação do Espaço Urbano Público da Vila de Arganil
Iniciaram-se, nos primeiros dias de Março, as obras de requalificação do espaço 

urbano público da vila de Arganil, cujo prazo de execução previsto é de 180 dias.
Esta intervenção, a par da Casa das Coletividades, está enquadrada no Plano 

de Ação de Regeneração Urbana de Arganil e tem uma comparticipação de fundos 
europeus, através do programa Centro 2020, não podendo estas verbas ser aplicadas 
noutro local, que não a sede de Concelho.

A empreitada de requalificação do espaço urbano público de Arganil tem um 
investimento total de 1, 023 milhões de euros, contando com uma comparticipação 
de fundos europeus de 684 751,32 euros. Os principais objetivos da intervenção são 
tornar o centro mais atrativo e com melhores condições de mobilidade, através de 
uma profunda requalificação do espaço público, na qual serão utilizados materiais 

nobres e instalado novo mobiliário urbano, tornando o centro de Arganil mais 
moderno e com melhores condições para a dinamização do comércio tradicional.

A obra, que se desenvolverá por zonas, terá impacto natural na vida das 
pessoas e do comércio local, implicando alguns constrangimentos no seu decurso, 
que a Autarquia procurará sempre minimizar. Pelo facto, apresentamos as nossas 
desculpas, prometendo ser breves nas intervenções a realizar!

A requalificação do centro de Arganil surge a pensar nas pessoas e, também 
aqui, são as pessoas que estão em primeiro lugar!

Queremos que Arganil seja, cada vez mais, o melhor local para viver, visitar e 
investir!



Arganil marca presença no “Meet Up” da CIM-RC na 
BTL 2017 (CIM-RC)

A Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) inovou na 
participação na BTL deste ano através do “Região de Coimbra Meet Up”, um elogio 
à diversidade e excelência dos recursos e produtos endógenos do território, com o 
objetivo de fomentar aos agentes públicos e privados, o contacto com os principais 
compradores e expositores presentes na BTL.

Este encontro teve lugar no passado dia 16 de março, no novo espaço BTL 
Village, instalado no Pavilhão Multiusos, entre o Pavilhão 2 e o Pavilhão 3, no qual 
o presidente da CIM Região de Coimbra, João Ataíde, apresentou a estratégia para 
o Turismo e onde se pretendeu oferecer um momento de contacto e de network, 
promovendo o encontro entre a oferta e a procura e estimulando as oportunidades 
de negócio daí decorrentes. Entre outros autarcas da região, estiveram presentes, o 
presidente da Câmara Municipal de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves e Vereador,  
Prof. António Seco.

Este “Meet Up” contou, entre várias entidades da região de Coimbra, com agentes 
turísticos do concelho de Arganil, nomeadamente dos alojamentos rural e local: 12 
Meses Naturalmente (Cerdeira); Campus Natura (Folques); Casas da Coutada (Coja); 
Alojamento local de Pardieiros (Pardieiros); Casa do Rosmaninho (Benfeita); Casa da 
Moenda (Benfeita), Hotel de Arganil e do âmbito da animação, a empresa Kukuskids.

Presentearam este Meet Up com os seus genuínos e deliciosos produtos 
regionais, a Boutique da Tuxa (produtos regionais - pastelaria; Agro Argus (compotas 
e fruta desidratada); Celeste Almeida Padaria (pastelaria regional); Sabores de 
Arganil – Quinta do Ribeiro (queijos); Donanna (licores e compotas); Soares & Damião 
(fumeiro de Arganil); Casa da Carvalha (vinhos) e Carlos Prata Simões (Bucho), aos 
quais o Município de Arganil agradece a colaboração e participação em mais uma 
BTL, a mais importante feira de turismo nacional.
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XXIV Feira do Livro: um convite à cultura

O espaço multiusos da Cerâmica Arganilense acolheu, entre os dias 28 e 31 de 
março a 24ª edição da Feira do Livro de Arganil que, entre cerca de 8.000 livros, 
alguns com preços muito acessíveis, ofereceu um programa cultural abrangente e 
diversificado para toda a família. 

A inauguração contou com a presença do Vice-Presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Dr. Luis Paulo Costa e da Vereadora da Cultura, Dra. Paula Dinis que, na 
visita que abriria oficialmente o início da feira, testemunharam a presença de muitas 
crianças ávidas por folhear histórias de encantar e absorver todo o mágico universo 
que pode um livro proporcionar. 

Com o objetivo de criar um ambiente íntimo e no qual, nenhum elemento da 

família se sentisse excluído, o programa cultural da XXIV Feira do Livro, para 
além da diversificada oferta livreira, contou com toda uma atividade paralela e 
cultural, através de dramatizações, sessões de contos, encontros com escritores, 
apresentações de livros e alguns momentos musicais. 

Num franco convite à cultura a toda a comunidade, a Feira do Livro foi, mais uma 
vez, uma aposta do Município de Arganil que, através da parceria com o Agrupamento 
de Escolas e do natural envolvimento da comunidade escolar, pretendeu incutir nas 
crianças hábitos de leitura, uma maior predisposição para as artes, um estímulo à 
criatividade e um contributo ao desenvolvimento intelectual de cada um.
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Águas do Centro Litoral investem 3,1 milhões de euros 
no Abastecimento de Água

A Águas do Centro Litoral vai investir 3,1 milhões de euros na construção de uma 
Estação de Tratamento de Águas (ETA), cujo início dos trabalhos está previsto para o 
3º trimestre do presente ano e terá um prazo de execução de 545 dias.

A empreitada de Abastecimento de Água de Arganil – SAA Alagoa/Feijoal, cujo 
concurso público foi lançado no dia 9 de Março, prevê a construção de uma Estação 
de Tratamento de Águas, dois reservatórios, com capacidade de 500m3, assim como 
a substituição e construção de condutas adutoras para as localidades de Sarzedo e 
Secarias.

O projeto, apresentado em Reunião de Câmara pelo Vice-Presidente da Autarquia, 

Dr. Luís Paulo Costa, vem, segundo referiu, “resolver algumas questões quer do 
abastecimento às populações, quer da qualidade da água abastecida, acrescentando 
que, será abandonado o subsistema autónomo com captação de água do Feijoal, até 
agora existente, passando a fazer-se o transporte da água através desta Estação de 
Tratamento da Alagoa até ao Feijoal”.

Esta intervenção, há muito ansiada pelo executivo camarário e pelos arganilenses, 
permitirá alterar radicalmente o abastecimento de água na freguesia de Arganil e 
freguesias limítrofes.

Aprovadas mais três 
candidaturas do Município de  
Arganil pelo Programa  
Operacional  Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos  
(POSEUR)

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR) aprovou no passado dia 20 de março a candidatura submetida pelo 
Município de Arganil, para a operação POSEUR-03-2012-FC-000662 - Fecho 
do Sistema de Abastecimento de Água do Feijoal - Ligação alta - baixa (Feijoal - 
Bufalhão). Para a execução desta intervenção, foi aprovado um investimento total e 
elegível de 123 140,46 € e sobre o qual, o Fundo de Coesão comparticipará em 85%, 
isto é, em 104 669,39 €.

A intervenção que se pretende levar a efeito no âmbito da operação visa a 
adução de água tratada, a partir do sistema em “alta” de Feijoal, concretamente 

do reservatório existente em Picadoiro até um novo reservatório, a construir, em 
Bufalhão e consequente abastecimento da população desta localidade, que já se 
encontra infraestruturada com rede de distribuição de água. A partir deste pretende-
se ainda construir uma conduta distribuidora com ligação à rede de distribuição de 
água que serve a população de Bufalhão. 

Assim, a população desta povoação passará a ser abastecida pelo novo 
reservatório de Bufalhão que receberá água proveniente do Sistema de 
Abastecimento de Feijoal, suprimindo-se desta forma o subsistema autónomo de 
Bufalhão e a respetiva captação.

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR) aprovou no passado dia 10 de março a candidatura submetida pelo 
Município de Arganil, para a operação POSEUR-03-2012-FC-000524 - Fecho do 
Sistema de SAR de Côja - Ligação alta - baixa e extensão de serviço (Rua do Outeiro).

Para a execução desta intervenção, foi aprovado um investimento total de 105 
496,20 €, com um valor elegível de 45 837,17 € e sobre o qual, o Fundo de Coesão 
comparticipará em 85%, isto é, em 38 961,59 €.

A operação objeto desta candidatura visa concorrer para o fecho do Sistema 
de Saneamento de Águas Residuais de Côja, através da execução das soluções 

para coleta e transporte de águas residuais, incluindo sistemas gravíticos, com o 
objetivo de ampliar a rede de drenagem de águas residuais domésticas existente 
na Rua do Outeiro, que possibilitem o encaminhamento das mesmas para a ETAR 
existente, que se encontra sob a gestão da Águas do Centro Litoral, S. A., bem como, 
a consequente supressão das fossas séticas individuais existentes. 

Paralelamente proceder-se-á também à execução de uma nova rede de 
drenagem destinada a águas pluviais, cujo investimento tem um caráter não elegível 
e não será objeto de cofinanciamento pelo Fundo de Coesão. 

Fecho do Sistema de SAR de Côja - Ligação alta - baixa e extensão de serviço (Rua do Outeiro)

Fecho do Sistema de Abastecimento de Água do Feijoal - Ligação alta - baixa (Feijoal - Bufalhão)

O Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR) aprovou no passado dia 29 de março a candidatura submetida pelo 
Município de Arganil, para a operação POSEUR-03-2012-FC-000650 - Fecho do 
Sistema de AA de Celavisa - Ligação alta - baixa (Jurjais). Para a execução desta 
intervenção, foi aprovado um investimento total e elegível de 34.559,71€ e sobre o 
qual, o Fundo de Coesão comparticipará em 85%, isto é, em 29.375,75€.

Esta intervenção visa a adução de água tratada, por gravidade, a partir da rede de 

distribuição de água de Celavisa, até ao atual Reservatório de Jurjais e a consequente 
eliminação da alimentação deste último por minas. A eliminação das captações do 
tipo “mina” são uma prioridade para o Município de Arganil, de forma a conseguir 
garantir a boa qualidade da água distribuída, bem como uma melhor gestão do 
recurso através da diminuição das perdas de água tratada, que atualmente se 
verificam nestas situações.

Fecho do Sistema de AA de Celavisa - Ligação alta - baixa (Jurjais)



Comemorou-se no passado dia 27 de março o 
Dia Mundial de Teatro. O dia foi assinalado pelo grupo 
de teatro TEIA que, através do projeto TEIA Júnior, 
apresentou, no Auditório da Biblioteca Municipal Miguel 
Torga, a peça "Sapo Apaixonado" numa adaptação do 
texto original de Max Velthuiss, por Áurea Vila Nova.

Tendo como padrinho o Sr. João Bilha, esta nova 
célula do grupo TEIA, tem pequenos atores com 
idades compreendidas entre os 8 e os 12 anos, que 
se estrearam nesta tão importante data perante um 
auditório com lotação esgotada.

Caras(os) Concidadãs(os),

Iniciaram-se recentemente as obras de requali-
ficação urbana do centro da vila de Arganil, apoiadas 
por fundos comunitários disponibilizados pelo Plano de 
Acção de Regeneração Urbana (PARU).

Infelizmente este programa limita o apoio a 
iniciativas promovidas pelas Autarquias Locais, em 
áreas definidas para as sedes de Concelho (ARU), o que 
é demasiadamente redutor face às necessidades pre-
sentes no Concelho. 

Em termos de tipologias de intervenção, entre  
outras, são elegíveis projectos de qualificação e  
modernização do espaço, equipamentos e ambiente 
urbano; recuperação, expansão e valorização de es-
truturas ecológicas urbanas e infra-estruturas verdes; 
e qualificação e modernização dos edifícios públicos, 
visando a dinamização de actividades económicas em 
meios urbanos.

Em relação a esta matéria, os Vereadores do PS 
sempre demonstraram uma atitude responsável no 
sentido destas verbas serem utilizadas da melhor for-
ma no nosso Concelho.

Assim, num momento inicial, propusemos o alarga-
mento da ARU de Arganil, cuja proposta inicial estava 

limitada ao centro da vila, possibilitando enquadrar 
outras zonas, como por exemplo os Bairros do Prazo, 
do Sapatinho e da Barreira, bem como toda a área do 
Bairro do Hospital que estava excluída.

Tendo a noção que este seria um instrumento de-
terminante para o financiamento da reabilitação do 
Teatro Alves Coelho, e após a garantia da sua inclusão 
na proposta de PARU apresentada pelo Município,  
empenhámo-nos pessoalmente no sentido de sen-
sibilizar a Câmara Municipal e a Santa Casa da Miser-
icórdia de Arganil para a importância de estabelecerem 
o diálogo com o objectivo de viabilizar esta possibili-
dade, que está dependente do Municipio ter a posse do  
imóvel e autorização para aí intervir.

Uma vez mais não fomos ouvidos! Em nossa  
opinião perdeu-se uma oportunidade de excelência 
para que este património fosse recuperado no curto 
prazo. Outros valores se levantam, por isso Arganil 
continua a perder.

Somos optimistas e temos a esperança de que os 
PARU sejam reforçados num futuro próximo, mas so-
bretudo porque somos Arganilenses que muito gostam 
da sua terra, reiteramos a necessidade de se construir 
um entendimento entre as instituições para reunir as 
condições que permitam a candidatura de recuperação 
do Teatro Alves Coelho a estes financiamentos. Não 
deixemos para amanhã o que devemos fazer hoje!

Tendo-se gorado esta intervenção, a maioria no 
Executivo avançou com o projecto de requalificação do 
espaço público do centro de Arganil, a par da requalifi-
cação do antigo Quartel da GNR, para aí instalar a Casa 
das Colectividades.

Também nesta matéria apresentámos, atempada-
mente e no local próprio, as nossas opiniões que foram 
no sentido dos recursos financeiros disponibilizados 
pelo PARU poderem ser utilizados na recuperação de 
outro património edificado, de que é exemplo o imóvel 

recentemente demolido junto à Praça Simões Dias, o 
qual desde há vários anos, pelo abandono a que foi vo-
tado, em nada contribui para dignificar o ambiente ur-
bano de Arganil.

Insistimos igualmente no alargamento do projecto 
de requalificação urbana à rua Condessa das Canas e 
à rua Comendador Cruz Pereira, ou seja, onde estão  
instalados equipamentos de saúde e respostas sociais 
importantes, área que inexplicavelmente foi excluída 
deste projecto, apesar de carecer de uma intervenção 
de melhoria das condições de circulação, atendendo à 
sua utilização por parte de um significativo número de 
pessoas com dificuldades de mobilidade.    

No que concerne à recuperação do edificado, 
aproveitamos a oportunidade para partilhar a ideia de 
dotar Arganil de um posto de turismo num espaço mais 
central e visível, que disponha de condições adequadas 
para acolher quem nos visita. As actuais instalações 
da Associação de Produtores Florestais, na Av. José  
Augusto de Carvalho, seriam um espaço muito  
interessante que depois de recuperado e valorizado iria 
conferir outra dignidade a toda aquela zona.

Ao invés do investimento se centrar em  
aspectos que não são prioritários nesta fase, antes 
pelo contrário, consideramos que parte destas verbas,  
poderiam e deveriam ter sido utilizadas noutras in-
tervenções que traduzissem maiores impactos no  
dia-a-dia dos Arganilenses.

Nós fizemos a nossa parte!

Os Vereadores do PS,
Miguel Ventura e João Pedro Pimentel 

Oposição - Partido Socialista
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Piscina Municipal de Arganil comemorou o 4º aniversário
A Piscina Municipal de Arganil comemorou o seu 4º aniversário no mês de 

março, através de um programa de atividades para toda a família. As comemorações 
iniciaram-se na semana de 13 a 18 de março, na qual decorreu uma campanha 
com acesso gratuito para natação livre e hidroginástica. Ainda dentro desta 
celebração, no dia 20 de março e comemorando também o dia do pai, pais e filhos 
foram presenteados com entradas gratuitas, fomentando assim a utilização desta 
infraestrutura em família. As celebrações deste 4º aniversário culminaram, no dia 
26 de março, com a realização do 4º Torneio de Natação de Arganil, que contou com 
a presença das Escolas Municipais de Natação de Arganil, Tábua, Mortágua, Louzan 
Natação e Casa do Povo de S. Pedro de Alva, totalizando cerca de 100 nadadores.

Quatro anos decorreram, após a sua abertura e o balanço é muito positivo, em 

todas as valências e serviços que esta infraestrutura oferece. A Piscina Municipal 
conquistou o seu espaço nas rotinas diárias das famílias, que reconhecem a mais-
valia deste equipamento não apenas por questões de saúde, bem-estar e lazer, mas 
também por questões de adaptação ao meio aquático ou aprendizagem da natação. 

Hoje, após a sua inauguração, a Piscina Municipal de Arganil regista cerca de 
110.000 utilizações, evidenciando a dinâmica deste equipamento tão desejado 
pelos habitantes locais e mesmo de concelhos vizinhos, que beneficiam e usufruem 
da qualidade desta infraestrutura, bem como da qualidade e diversidade das aulas 
da Escola Municipal de Natação de Arganil, complementados pelos serviços de 
sauna e banho turco. 

“Sapo Apaixonado” no Dia Mundial do Teatro
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Abril

Eventos

04 de Abril a 30 de Abril
“Recordando Vitor Matias” 
uma exposição de Branca Vilar 
Matias
Átrio da Câmara Municipal de 
Arganil

07 de Abril, 21h30
Em Memória ou a vida inteira 
dentro de mim (Trigo LIMPO / 
Teatrp ACERT)
Multiusos da Cerâmica 
Arganilense

22 de Abril, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos

23 de Abril, 16h00
Concerto de Primavera Solidário
Associação Filarmónica de 
Arganil
Multiusos da Cerâmica 
Arganilense

25 de Abril, 15h00
Sessão Solene comemorativa 
do 25 de Abril
Salão Nobre dos Paços do 
Concelho

25 de Abril, 16h30
Concerto Comemorativo do 25 
de Abril
Orquestra Didática “Passo por 
Compasso”
Multiusos da Cerâmica 
Arganilense

29, 30 de Abril e 06, 07 de Maio
Caminhada Solidária (CLDS3G 
Arganil + Inclusiva)
Todas as Freguesias do Concelho

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

Requalificação de Imóvel para instalação da Extensão de Saúde de São  
Martinho da Cortiça

Requalificação do Espaço Urbano Público - Praça Simões Dias

Rua Maria de Lurdes Ventura - Arganil (Rede Viária Oeste) Reabilitação da Escola do 1ºCEB e Jardim de Infância do Sarzedo – Arganil

Arganil em Movimento



Decorre entre 13 de março e 17 de abril de 2017, o Concurso de Fotografia – 
“Arganil – Artes e Ofícios, Saberes Ancestrais”, organizado pela Câmara Municipal de 
Arganil, que tem como objetivo a valorização das tradições e aspetos do quotidiano 
– hábitos e costumes das nossas gentes.

Através da fotografia, enquanto forma de expressão do património cultural, 
traga até nós, aquele que poderá ser o mais ínfimo, mas genuíno recanto do nosso 
território.

Este Concurso tem como destinatários, fotógrafos amadores que pretendam ver 
os seus trabalhos avaliados e expostos pela sua criatividade, inovação e qualidade, 

respeitando o tema anunciado, reportado ao território do Concelho de Arganil.
O Concurso compreende duas categorias: fotografia a preto e branco e fotografia 

a cor sobre as quais serão atribuídos os prémios: 1º Prémio para cada uma das 
Categorias – cheque no valor de 250,00€; 2º Prémio para cada uma das Categorias 
– cheque no valor de 100,00€; 3º Prémio para cada uma das Categorias – cheque 
no valor de 50,00€.

Consulte o Regulamento no portal municipal em: www.cm-arganil.pt e no 
facebook oficial do Município de Arganil em: www.facebook.com/municipioarganil.

Concurso de Fotografia – “Arganil – Artes e Ofícios, Saberes Ancestrais”

Sessão Distrital do Parlamento dos 
Jovens em Arganil

A sessão distrital do Parlamento dos Jovens juntou na Cerâmica Arganilense, no 
passado dia 6 de março, mais de 70 alunos de 17 escolas do distrito de Coimbra. A 
sessão que teve como objetivo sublinhar a importância da participação dos jovens 
na resolução de questões que afetam o seu presente e futuro, fazendo ouvir as suas 
propostas junto dos órgãos do poder político, contou com deputados anteriormente 
eleitos em Sessão Escolar, na qual foi aprovado o Projeto de Recomendação da 
Escola a submeter então a esta Sessão Distrital.

Os deputados eleitos representaram as seguintes escolas: Agrupamento de 
Escolas de Arganil, Agrupamento de Escolas Infante D. Pedro, Agrupamento de 
Escolas de Tábua, Centro Educativo dos Olivais (Coimbra), Colégio Bissaya Barreto 
(Coimbra), Escola Básica Dr. Pedrosa Veríssimo (Paião – Figueira da Foz), Escola 
Básica e Secundária João Garcia Bacelar (Tocha – Cantanhede), Escola Básica 
Eugénio de Castro (Coimbra), Escola Básica Martim de Freitas (Coimbra), Escola 
Básica Professor Doutor Ferrer Correia (Miranda do Corvo), Escola Básica Rainha 
Santa Isabel (Pedrulha – Coimbra), Escola de Montemor-o-Velho, Escola de Oliveira 
do Hospital, Escola Fernando Namora (Condeixa-a-Nova), Escola Infanta D. Maria 
(Coimbra), Escola José Falcão (Coimbra) e o Instituto Educativo de Lordemão.

A sessão de abertura contou com a presença da deputada da Assembleia da 
República, Fátima Ramos; do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Ricardo 
Pereira Alves; da Diretora do Agrupamento de Escolas de Arganil, Anabela Soares, 
bem como, de um representante da DGEstE (Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares), Cristina Ferreira e de um representante do IPDJ (Instituto Português do 
Desporto e Juventude), Paula Candeias.

Na sessão, conduzida pelo aluno Miguel Seco, que presidiu à mesa, foram 
selecionados três projetos de recomendação a apresentar na Sessão Nacional deste 
Parlamento, nomeadamente das escolas: Martim de Freitas, (Coimbra), José Falcão, 
(Coimbra) e Fernando Namora, (Condeixa) sendo eles: “Divulgação da constituição 
da Republica Portuguesa, junto da população em geral e escolar, assim como, incluir 
os jovens nas Assembleias Municipais e de Freguesias, de modo a estes se sentirem 
representados”; “Assegurar a existência efetiva de um primeiro emprego a todos 
os jovens que terminem a sua formação (secundário/superior) sendo o Estado, em 
parceria com as entidades patronais, facilitador desse emprego, não só em Portugal 
mas em toda a União Europeia” e “Todo o cidadão tem direito à habitação, sendo 
dever do Estado atribuir casa, quando esta lhe for retirada por motivos económicos”.

A Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens terá lugar na Assembleia da 
República, nos dias 22 e 23 de maio e reunirá os deputados de cada um dos distritos 
com os seus projetos de recomendação.

“Candeia-Acendalha” vence Concurso 
Municipal de Ideias de Negócio 
2016/2017

A ideia de negócio desenvolvida e apresentada pelos alunos Mariana Ventura, 
Ana Fidalgo e Filipa Dias hoje, no Auditório da Biblioteca Municipal Miguel Torga, 
conquistou de forma unânime o júri e todos os presentes na 4ª edição do Concurso 
Municipal de Ideias de Negócio.

O projeto vencedor desta iniciativa promovida pela Comunidade Intermunicipal 
da Região de Coimbra (CIM RC), Município de Arganil e Agrupamento das Escolas 
de Arganil, consiste numa candeia cujo processo de combustão se dá através da 
reutilização de óleo alimentar, com o nome “Candeia-Acendalha”.

Enquanto vencedores do Concurso de Ideias de Negócio, Mariana Ventura, Ana 
Fidalgo e Filipa Dias receberam um vale tecnológico no valor de 75 euros, cabendo 
agora ao grupo, representar Arganil na Final do Concurso Intermunicipal de Ideias 
de Negócio, a realizar num Boot Camp nos dias 1 e 2 de abril, em Tábua e na qual 
competirão com os representantes dos 18 Municípios, que integram a Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra.

Para além do representante no concurso intermunicipal foram ainda apurados 
os 2º e 3º lugares que couberam, respetivamente, aos projetos “Pastel de Nata Bio” 
da aluna Paula Alves, apurando-se no 2º lugar, com um vale tecnológico de 50€ e 
aos alunos João Batista e Cláudio Neves, que arrecadaram o 3º lugar com o projeto 
“Ladder Seat” e receberam um vale tecnológico no valor de 25€.

Implementada pela primeira vez neste concurso, a CIM-RC desafiou ainda, 
os alunos do 3º ciclo, à criação da sua própria empresa tendo em consideração 
as características territoriais do seu município de forma particular e da Região de 
Coimbra de forma alargada, ao qual chamou Prémio “Expo Empresas”.

Sagraram-se vencedores deste prémio os alunos João Almeida, João Dias e Carla 
Figueiredo com a empresa “Best Art Mirror”, arrecadando um vale no valor de 100 
euros para desenvolvimento da ideia, a apresentar na final deste Concurso na Expo 
Mortágua, no dia 27 de maio.


