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Markku Alen 
visitou ARGANIL
- A Capital do Rally 
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Decorreu no dia 17 de Fevereiro, no Centro 
Empresarial e Tecnológico de Arganil, a sessão de 
esclarecimentos promovida pelo Município de Arganil, 
a Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias 
Histórias de Portugal (ADTAHP) e o GAL ADIBER, 
integrada na elaboração da Estratégia de Eficiência 
Coletiva a implementar no território da Rede das 
Aldeias Históricas de Portugal no âmbito do atual 
quadro comunitário de apoio 2014-2020. Estiveram 

presente o Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Eng.º Ricardo Pereira Alves, a Dra. Dalila Dias, por parte 
da ADTAHP e o Dr. Miguel Ventura por parte do GAL 
ADIBER.

Tratou-se de uma sessão dirigida aos agentes 
privados do Concelho de Arganil que tenham intenções 
de investimento, em particular na área do turismo e dos 
produtos endógenos, os quais ao sinalizarem as suas 

intenções de investimento para integração na referida 
Estratégia de Eficiência Coletiva e caso as mesmas 
venham a ter acolhimento, poderão vir a beneficiar de 
uma majoração na análise do mérito da candidatura 
que vierem a apresentar para cofinanciamento do 
projeto. Isto para além dos benefícios que, desde 
logo, advêm do facto de estarem integrados numa 
Estratégia de Eficiência Coletiva, nomeadamente ao 
nível da comunicação e animação.

Sinalização de intenções de investimento privado para possível enquadramento na Es-
tratégia de Eficiência Coletiva “Aldeias Históricas de Portugal”



Cara(o) Arganilense:

Nesta edição de Março do Boletim MUnicipal damos particular destaque à visita do piloto finlandês Markku Alen, que veio en-
grandecer a exposição “Arganil - Capital do Rally” e reforçar a notoriedade do Concelho numa área estratégica para gerar atratividade 
turística.

Destaque ainda para a Mobilidade, com o anúncio de um investimento de quase 1,7 milhões de Euro na requalificação da Rede 
Viária Municipal.
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O Município de Arganil apresentou no passado 
dia 10 de Fevereiro, o plano de mobilidade para 2016 
– “Arganil + Mobilidade” – um significativo conjunto 
de intervenções, que contempla a requalificação das 
ligações: Chapinheira - Murganheira (Freguesia de 
Pombeiro da Beira), numa extensão de 2,7 Km; Selada 
das Eiras – Cepos (União de Freguesias de Cepos e 
Teixeira), numa extensão de 8.0 Km; Agroal-Sobral 
Magro-Soito da Ruiva-EM 508 (Freguesia de Pomares), 
numa extensão de 10.1 Km; Benfeita-Pardieiros-Mata 
da Margaraça (Freguesia de Benfeita) numa extensão 
3.1 Km; EN 342-Celavisa (Freguesia de Celavisa), numa 
extensão de 1,3 Km; Côja-Barril de Alva-EN 342 (União 
de Freguesias de Coja e Barril de Alva), numa extensão 
de 5.3 Km, entre outros arruamentos e caminhos 
municipais do concelho. 

Num investimento total previsto de 1 milhão e 670 
mil euros, as intervenções a realizar totalizam uma 
extensão de 35 Km e uma área de 170 000 m2. 

Em curso, encontram-se já as obras de 
requalificação da ligação Chapinheira – Murganheira na 
Freguesia de Pombeiro da Beira e, para breve, o início 
dos trabalhos das ligações Selada das Eiras – Cepos, 
na União de Freguesias de Cepos e Teixeira e, Agroal-
Sobral Magro-Soito da Ruiva-EM 508 na Freguesia de 
Pomares.

Arganil + Mobilidade: Plano de Mobilidade 2016



A exposição “Arganil – Capital do Rally”, patente na Cerâmica Arganilense até 6 
de Março, recebeu no passado dia 13 de Fevereiro a visita de um ilustre convidado: o 
"finlandês voador" Markku Alen.

Alen chegou à Cerâmica Arganilense ao início da tarde, já os fãs e entusiastas do 
Rally se encontravam ansiosos nas instalações, muitos deles, munidos de miniaturas 
de carros e fotografias antigas, na esperança de levar para casa os mesmos objetos 
mas engrandecidos com o autógrafo do piloto.

A visita iniciar-se-ia exatamente pelo percurso da exposição, onde de forma 

pormenorizada foram sendo dadas algumas informações sobre os conteúdos, pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Ricardo Pereira Alves.

O piloto filandês aproveitou esta visita para deixar no espaço que lhe foi dedicado 
e por ele inaugurado, um seu antigo fato que, certamente, tem nele impregnado 
memórias que ficaram para a história do rally. No mesmo espaço, encontra-se um 
Lancia Delta Integrale igual ao que conduziu, no qual fez questão de deixar também 
a sua assinatura.
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Markku Allen visitou a exposição “Arganil – Capital do Rally”
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Muito acarinhado pelos presentes que o acompanharam com entusiamo, seguiu-
se uma tertúlia na qual se recordaram momentos altos e cruciais da sua carreira, 
bem como, as míticas e decisivas passagens pelo concelho. Com muita interação por 
parte do público que assistia e, como não poderia deixar de ser, falou-se também 
no desejo e possibilidade do regresso do Rally, onde ele nunca deixará de pertencer, 
Arganil.

Já a noite caía quando se deu por finalizada a tertúlia e Markku Alen, para gáudio 
dos persistentes fãs, concedeu alguns instantes para uma pequena sessão de 
autógrafos e fotografias, afinal, estávamos na presença de uma verdadeira lenda, 

do ainda recordista de vitórias no Rally de Portugal.
A manhã do dia seguinte, domingo, esteve reservada para uma sessão de 

autógrafos e fotografias, com maior espaço para trocar algumas palavras com os 
fãs.

Através desta iniciativa do Município de Arganil se corrobora que, Markku Alen 
adora Portugal e Portugal, especialmente Arganil, adora Markku Alen. Com cinco 
vitórias no Rally de Portugal é natural que o nosso país ocupe um especial lugar no 
coração deste ainda recordista gigante da modalidade.



Oposição - Partido Socialista

Piscina Municipal de Arganil foi talismã para a sua equipa de competição

Caras(os) Concidadãs(os),
Os Vereadores do PS já abordaram neste espaço 

a necessidade de promover uma verdadeira política 
de ordenamento do território e de reabilitação urbana 
dos aglomerados populacionais do nosso Concelho, 
sobretudo os mais degradados e descaracterizados.

Num concelho que se quer afirmar como destino 
turístico diferenciador e de qualidade, é fundamental 
prestar a atenção devida ao estado em que se encon-
tra o edificado das nossas aldeias, não apenas numa 
lógica de valorização dos nossos principais recursos, 
a paisagem e o património, mas sobretudo para pro-
mover a melhoria da qualidade de vida de quem aí re-
side e se esforça por manter a vida nesses espaços 
dispersos e isolados, reforçando o seu sentido de 
pertença ao território.

A definição de Áreas de Reabilitação Urbana, as 
famosas ARU, surge assim como um interessante 
mecanismo de mobilização dos proprietários para 
encetarem um processo de recuperação dos seus im-
óveis, de forma integrada e harmoniosa, devolvendo-
lhe condições de habitabilidade e de funcionalidade, já 
que coloca à sua disposição um conjunto de benefícios 
fiscais e de outra natureza a ser atribuídos pelo Mu-
nicípio ou outras Entidades (IMI, IMT, Taxas e licenças, 
IVA, IRS e IRC, …).
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Complementarmente estarão disponíveis instru-
mentos financeiros de apoio à reabilitação e a projec-
tos de eficiência energética nos edifícios, que facili-
tarão a concretização dos investimentos por parte dos 
proprietários dos imóveis, sejam públicos ou privados, 
desde que estejam devidamente enquadrados numa 
ARU.

Mas não só. A delimitação da ARU, cria igualmente 
a oportunidade da programação de intervenções de 
requalificação do espaço público seja no sentido do 
reforço das redes de infra-estruturas e equipamen-
tos, seja na criação de uma imagem urbana coerente e 
renovada, ou no sentido da promoção da mobilidade, 
do conforto e da segurança. E o Concelho bem precisa 
de uma estratégia alargada e de acções concretas 
nesse âmbito.

Recentemente foi aprovada uma ARU para a sede 
de Concelho, a qual foi significativamente melhorada 
com o contributo dos Vereadores do PS, ao proporem 
o seu alargamento a zonas da vila que estavam aus-
entes da proposta inicial e que justificavam em pleno 
essa integração. 

Nessa ocasião, e posteriormente em Assem-
bleia Municipal, os eleitos PS têm reclamado para a 
necessidade de serem estudadas e implementadas 
outras ARU, nomeadamente nos principais aglom-
erados urbanos e em algumas aldeias, que pela sua 
importância no contexto local e pela sua história e 
riqueza patrimonial, devem ser alvo de uma profunda 
reabilitação urbanística, possibilitando que beneficiem 
destes incentivos.

Conhecemos as condicionantes para a aprovação 
das ARU por parte das Entidades competentes, nome-

adamente quanto à sua disseminação pelo Concelho, 
contudo entendemos que deve ser efectuado um es-
forço por parte do Município em alargar o território 
abrangido pelas ARU, dando assim um importante 
passo para a competitividade urbana e para pro-
mover a sustentabilidade ambiental, cultural, social e 
económica desses espaços.

Mas para além da intervenção das aldeias, poderá 
ainda ser enquadrada numa ARU a reabilitação de es-
paços e unidades industriais abandonadas com vista 
à sua reconversão. Também neste aspecto, Arganil 
tem um trabalho importante a desenvolver, nome-
adamente em áreas como o Vale de Zebras ou em 
Coja, onde antigas instalações industriais se encon-
tram em avançado estado de degradação e completa-
mente devolutas, em nada dignificando a sua história 
e quem aí desenvolveu a sua actividade, como em-
presário ou trabalhador.

Consideramos que é chegado o tempo de dar mais 
este passo em direcção à construção de um Concelho 
que tem respeito pelo passado e pela memória de to-
dos os que ao longo dos anos contribuíram para a sua 
edificação.

Não podemos de forma alguma desperdiçar esta 
oportunidade de agarrar o desenvolvimento, sob pena 
de continuarmos a assistir, impávidos e serenos, ao 
abandono das nossas aldeias, à degradação do nosso 
património, ao despovoamento, ou seja, à “morte 
lenta” do Concelho de Arganil!

Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,
Miguel Ventura
João Pedro Pimentel

No passado dia 20 de Fevereiro a Piscina Municipal de Arganil, acolheu a 5ª 
Concentração do Circuito Municipal de Escolas de Natação e, pelo segundo ano 
consecutivo foi palco de uma prova que envolve 19 Escolas/Clubes de Natação, 
nomeadamente: Arganil, Vouzela, Penalva do Castelo, A.R.C.A., Mangualde, Castro 
de Aire, Aguiar da Beira, Lamego, ForLife, São João da Pesqueira, Nelas, AEFD São 
Pedro do Sul, Sernancelhe, Príncipe Perfeito, Vila Nova de Paiva, Tábua, Resende, 
Centro C.R. Ferreirim e AEFD Tondela, com mais de 200 nadadores e cuja abertura 
do evento coube à Vereadora do Desporto Dra. Paula Dinis.

A “jogar em casa” a equipa de competição da Escola Municipal de Natação de 
Arganil quis aproveitar o apoio do público, para melhorar a sua classificação geral, 
fazendo-se representar por 16 nadadores: Ana Catarina Gomes, Cláudio Cordeiro, 
Duarte Nunes, Duarte Vaz, Henrique Marques, Luís Dias, Mariana Branco, Ricardo 
Teixeira, Simão Rodrigues, Diogo Rodrigues, Ana Carolina Dias, Sofia Sêco, Ana 
Beatriz Costa, Mónica Alves, Henrique Santos e Cristiana Estevão, acompanhados 
pelos professores Paulo Soares, Rodolfo Neves, Henrique César, José Miguel Gama 
e Filipe Tavares.

No intervalo, pelas mãos do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Eng.º 

Ricardo Pereira Alves, foram entregues as lembranças a todas as Escolas/Clubes, 
bem como, os diplomas de recordes obtidos na prova anterior que se realizou na 
Piscina Forlife (Viseu). 

Como “peixes na água”, uma vez que prestavam provas “em casa”, os nadadores 
de Arganil deram um salto na tabela classificativa, conseguindo alcançar a sua 
segunda melhor pontuação de sempre, que se traduziu na sua melhor classificação 
coletiva, com um total de 67 pontos. 

Após a quinta etapa do Circuito Municipal de Escolas de Natação a Escola 
Municipal de Natação de Arganil sobe assim ao 8º lugar com 315 pontos, estando 
a trinta e sete pontos do 7º classificado (AEFD São Pedro do Sul) e tendo o 9º 
classificado (ARCA – Carregal do Sal) a 14 pontos.

A próxima etapa do Circuito Municipal de Escolas de Natação está marcada para 
dia 19 de Março, nas Piscinas Municipais de Castro Daire. 

No próximo sábado dia 27 de Fevereiro é vez dos mais novos participarem no 
27º Torneio Professor Afonso Saldanha que terá lugar nas Piscinas Municipais de 
São Pedro do Sul.



Desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas – “Do Oriente 
para o Ocidente”

7

Março

Eventos

3 de Março, 16h00
Inauguração da exposição: 
“Caminhos”
Sala Guilherme Filipe (Casa Munici-
pal da Cultura)

4 de Março, 16h00
Inauguração da Exposição: 
“Diálogo de Silêncios”
Átrio da Câmara Municipal de Ar-
ganil

5 de Março
Apresentação da peça “Aus-
chwitz” - Companhia de Teatro 
TEIA (CUME)
Auditório da Cerâmica Arganilense

15 a 18 de Março de Março
23ª Feira do Livro de Arganil
Multiusos da Cerâmica Arganilense

26 de Março, 22h30
10º Arganil Rock
Cerâmica Arganilense

26 de Março, 9h30
Feira das Velharias
Fonte de Amandos

26 de Março, 9h00
Feira “Arganil + Agrícola”
Mercado Municipal, Paço

Cinema

4 de Março, 21h30
“A Queda de Wallstreet” (5 
nomeações para Oscar)
Auditório da Cerâmica Arganilense

11 de Março, 21h30
“Carolo” (6 nomeações para 
Oscar)
 Auditório da Cerâmica Arganilense

18 de Março, 21h30
“Deadpool” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

20 de Março, 16h00
“Zootrópolis” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

25 de Março, 21h30
“Zoolander 2”
Auditório da Cerâmica Arganilense

31 de Março, 14h30
“Irmãos e Espiões”
Auditório da Cerâmica Arganilense

O desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas de Arganil 
2016, que teve como tema: “Do Oriente para o Ocidente” 
decorreu, como já é hábito, com muito boa disposição e 
originalidade dos trajes carnavalescos, fruto do trabalho conjunto 
entre professores, pais e alunos.

À semelhança dos anos anteriores e, com condições 
meteorológicas favoráveis, até o sol assistiu ao desfile que se 
dividiu em dois percursos, sendo um pelas ruas da vila de Arganil 
no período da manhã e o outro, pelas ruas da vila de Coja, no 
período da tarde. 

A concurso estavam bilhetes de cinema para a escola/turma 
vencedora do desfile de Arganil e para a escola/turma vencedora 
do desfile de Coja. 

Em Arganil o prémio foi entregue ao Jardim de Infância e 1º 
CEB de S. Martinho da Cortiça, disfarçados de “Sevilhanos” e em 
Coja, o Jardim de Infância e 1º CEB de Pomares, disfarçados de 
pequenos “Chineses”.




