
ARGANIL
BOLETIM MUNICIPAL

M
AI

O 
/ 

20
16

in
fo

m
ai

l

Câmara Municipal assina 
contratos-programa no 
valor de 370 mil euros
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Município de Arganil quer conhecer os “segredos” do Teatro Alves Coelho

No âmbito da elaboração dos projectos de arquitectura e especialidades para 
reabilitação do Teatro Alves Coelho constatou-se a indisponibilidade de projectos 
e cálculos estruturais reportados à data da construção deste marcante edifício 
da Vila de Arganil. A intervenção prevista, que visa devolver a dignidade e trazer 
funcionalidade e conforto ao Teatro Alves Coelho, obriga a um conhecimento 
aprofundado da estrutura do edifício.

Nesta sequência, a Câmara Municipal de Arganil celebrou um contrato de 
prestação de serviços com o ITeCons – Instituto de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade (que tem 
entre os seus fundadores honorários a Universidade de Coimbra) para realização de 
ensaios, sondagens e levantamento estrutural do edifício existente.

Estes trabalhos, que tiveram início no passado dia 15 de Abril e decorram a bom 
ritmo, permitirão conhecer detalhadamente todos os aspectos críticos relacionados 
com o Teatro Alves Coelho. De facto, os trabalhos realizados permitirão identificar e 

localizar os elementos estruturais principais, determinar a sua geometria e secções, 
testar a resistência e caracterizar os materiais utilizados, conhecer as eventuais 
patologias em elementos estruturais e executar sondagens e ensaios geológicos e 
geotécnicos.

A título de curiosidade, podemos informar que foi já possível constatar que o 
edifício do Teatro Alves Coelho tem pilares construídos em tijolo burro sobreposto, 
similares aos do edifício da Cerâmica Arganilense; um outro marco, neste caso da 
arquitectura industrial, existente no concelho de Arganil.

Após a conclusão para breve destes ensaios, sondagens e levantamento 
estrutural do edifício a Câmara Municipal ficará a conhecer todos os “segredos” 
do edifício do Teatro Alves Coelho, sendo então possível concluir os projectos de 
arquitectura e especialidades para reabilitação do Teatro Alves Coelho e avançar com 
a respectiva empreitada.

No âmbito do Dia Mundial da Consciencialização do 
Autismo e como forma de o assinalar, Ana Sofia Antunes, 
Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, 
visitou, no dia 26 de Abril, a Escola E.B. 2,3 de Arganil, na qual 
foi recebida com o hino do Agrupamento “Força de Acreditar” 
e onde participou no conjunto de atividades promovidas e 
desenvolvidas pelo Agrupamento de Escolas de Arganil, sob o 
tema “Descobrindo o Autismo”. 

Esta iniciativa contou ainda, pela manhã, com um painel 
de convidados que abordaram o tema em questão e com a 
atuação do grupo musical da APPACDM Arganil. 

Durante a visita, a Secretária de Estado revelou o seu 
contentamento relativamente às alterações legislativas 
que possibilitaram há alguns anos a esta parte, a integração 
de crianças com deficiência, quase totalmente, nas escolas 
regulares, concluindo que, neste ano letivo, 98% das crianças 
com necessidades educativas especiais frequenta o ensino 
regular. 

A Secretária de Estado, Ana Sofia Antunes, esteve ainda 
na Câmara Municipal de Arganil, onde foram debatidos, em 
reunião privada, assuntos importantes para o concelho, na 
área da deficiência.

Secretária de Estado da Inclusão de Pessoas com Deficiência visitou a Escola EB 2,3 de Arganil



Cara(o) Arganilense:
Arganil é hoje um concelho melhor para viver, visitar e investir.
O ranking publicado pela Bloom Consulting coloca-nos numa posição muito competitiva no contexto da Região, confirmando 

um percurso ascendente nos últimos anos.
Este é um dos temas deste Boletim Municipal, no qual se abordam outras temáticas da atividade municipal com a Educação, a 

Cultura, a Ação Social, o Empreendedorismo, o Associativismo, o apoio às Freguesias ou as Comemorações do 25 de Abril.
Recebemos, com muito agrado, a visita da Senhora Secretária da Incusão das Pessoas com Deficiência, Dr.ª Ana Sofia Antunes, 

que é oriunda da Freguesia de Pombeiro da Beira, que engrandeceu o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, assinalado 
pelo Agrupamento de Escolas de Arganil.
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Arganil é hoje um melhor concelho para viver, investir e visitar, segundo dados 
divulgados na última semana pela consultora Bloom Consulting Portugal City Brand.

A Bloom Consulting Portugal City Brand avalia, desde 2014, a performance e 
atratividade da marca dos 308 municípios de Portugal, nas categorias Turismo 
– Visitar; Negócios – Investir e Talento – Viver, através da análise de variáveis 
de eficácia como, contabilização do desempenho económico ao nível da criação 
de empresas, taxas de desemprego, número de unidades hoteleiras e taxas de 
dormidas, níveis de criminalidade e segurança e poder de compra dos habitantes. 
São ainda considerados no estudo dados estatísticos relativos à procura, pesquisas 
on-line, que tiveram como objeto o município em causa; bem como, o desempenho 

através do site e redes sociais.
Os resultados publicados posicionam o Município de Arganil na 124ª posição, 

a nível nacional, o que se traduz numa subida de 33 posições face ao ano de 2015, 
tendo por base a mesma análise.

No que respeita à região centro, no total dos 100 Municípios que a compõem, o 
Município de Arganil ascende à 35º posição, traduzido numa subida de 13 lugares. 
Com uma subida registada em todas as categorias analisadas, Arganil posiciona-se 
ao nível dos Negócios, na 48ª posição, registando uma subida de 15 lugares; ao nível 
do Turismo na categoria Visitar, ocupa a 31º posição numa subida de 10 lugares e 
na categoria Viver, ocupa a 44ª posição com um registo de subida igual a 6 lugares.

A Praia Fluvial de Piódão, no concelho de Arganil, exibirá nesta época balnear 
e, pela primeira vez, a Bandeira Azul, galardão ambiental atribuído pela Associação 
Bandeira Azul da Europa (ABAE), que atesta a qualidade superior da água, as 
caraterísticas da envolvente e a qualidade de infraestruturas de apoio e segurança.

No ano em que se comemoram 30 anos de Bandeira Azul, sob o mote “Trinta 
anos, trinta critérios, um objetivo” foi atribuído um número recorde de galardões 
através de 314 distinções, das quais 22 pertencem a praias fluviais e que confirmam 
Portugal como o 5º país do mundo com mais Bandeiras Azuis.

Município de Arganil sobe 33 posições no ranking de melhores municípios para 
visitar, viver e investir

Praia Fluvial de Piódão conquista Bandeira Azul
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A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Arganil (CPCJ), 
associando-se pelo segundo ano consecutivo à iniciativa “ABRIL – Mês 
da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude”, sensibilizou a 
comunidade através de um laço azul, humano, símbolo da luta contra 
os maus-tratos, com recurso a balões azuis moldáveis.

Esta ação desenvolvida na Praça Simões Dias, envolveu crianças do 
Jardim de Infância, da Escola do 1º Ciclo de Arganil, da Casa da Criança 
de Arganil e crianças que, simultaneamente, frequentam o Centro de 
Atividades de Tempos Livres (CATL) da Santa Casa da Misericórdia de 
Arganil.

A ideia de negócio desenvolvida e apresentada pelos alunos Daniel Brito e Nelson 
Andrade, no passado dia 27 de Abril, no Auditório da Biblioteca Municipal Miguel 
Torga, conquistou de forma unânime o júri e todos os presentes na 3ª edição do 
Concurso Municipal de Ideias de Negócio, no qual foram apresentados 10 projetos 
pré-selecionados de um total de 15 realizados pelos alunos da Escola Secundária 
de Arganil.

Este inovador projeto que se sagrou vencedor, da iniciativa promovida pela 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM RC), Município de Arganil e 
Agrupamento das Escolas de Arganil, consiste num equipamento de aquecimento 
de água a baixo custo, com energia limpa e de fácil implementação. O projeto, cujo 
protótipo já se encontra desenvolvido e foi apresentado, contou com a orientação do 
docente Júlio Marques.

Enquanto vencedores do Concurso de Ideias de Negócio, Daniel Brito e Nelson 
Andrade receberam um vale tecnológico no valor de 75 euros, cabendo a esta dupla 
representar Arganil na Final do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio, que 
decorrerá na Cerâmica Arganilense no próximo dia 5 de Junho 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 “Bike Energy” dos 
alunos João Baptista e Cláudio Neves com o apoio do docente José Mário e “Solar 
Phone” dos alunos Alexandre Rodrigues e Ricardo Oliveira com orientação do 
mesmo docente. Os vencedores do 2º lugar arrecadaram ainda um vale tecnológico 
de 50 euros e os vencedores do 3º lugar, um vale tecnológico no valor de 25 euros.

Laço Azul 2016

3ª Edição do Concurso Municipal de Ideias de Negócio CIM-RC

O Comité Português para a UNICEF aprovou a adesão da Câmara Municipal de Arganil ao 
Programa “Cidades Amigas das Crianças”, cujo protocolo será assinado em breve.

Num mundo cada vez mais urbano, os desafios que se colocam às crianças e jovens reforçam o 
papel das administrações locais na resposta às necessidades e bem-estar das suas comunidades. 
Desta forma, o conceito “Cidades Amigas das Crianças”, lançado pela UNICEF em 1996, surge com 
o objetivo de colocar “as crianças em primeiro lugar” tanto no mundo em desenvolvimento como 
no mundo industrializado, em contexto rural ou urbano, dando-lhes uma participação ativa. Para 
que esta participação seja efetiva, é necessário que sejam criadas oportunidades de envolvimento 
cívico que lhes permita dar o seu contributo para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade.

Assim, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das crianças, reconhecendo e realizando 
os seus direitos e, consecutivamente, contribuir para o progresso, o Município de Arganil 
compromete-se em adotar uma política coordenada para a infância e adolescência, que potencie 
a articulação entre todos os setores municipais como educação, habitação, lazer e tempos livres, 
bem como, o estabelecimento de parcerias com instituições e entidades que trabalham com e 
para as crianças.

Município de Arganil adere ao programa da 
UNICEF “Cidades Amigas das Crianças”
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Comemoraram-se no passado dia 25 de Abril, 
42 anos sobre a Revolução dos Cravos, celebrando-
se igualmente 42 anos de liberdade e democracia. 
Esta data, tão presente na memória coletiva dos 
portugueses, foi assinalada pelo Município de Arganil 
através do habitual hastear de bandeira nos Paços 
do Município, acompanhado da interpretação do Hino 
Nacional pela Associação Filarmónica Arganilense, 
Sessão Solene no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
terminando na Cerâmica Arganilense, com um 
concerto comemorativo desta efeméride.

No decorrer da Sessão Solene, na qual deram o 
seu contributo celebrando Abril: António João Lopes, 
representante da bancada da CDU; Dra. Arménia 
Coimbra, representante da bancada do PS e Dra. 
Fernanda Dias, representante da bancada do PSD, 
foram ainda assinados contratos-programa com as 

Juntas e Uniões de Freguesia, Associações Culturais 
e Associações Desportivas do Concelho. O valor 
atribuído às Juntas e Uniões de Freguesia ascendeu 
a um total de 257.180,37 euros para a realização de 
pequenas obras e trabalhos de silvicultura preventiva 
e, para as Associações Culturais e Desportivas de 
113.925 euros, valor correspondente ao donativo 
anual que lhes é concedido pela autarquia.

A sessão terminaria com as palavras do Presidente 
da Assembleia Municipal, Dr. Avelino Pedroso, seguido 
do Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Ricardo 
Pereira Alves que a deu por encerrada.

As comemorações seguiram posteriormente na 
Cerâmica Arganilense, onde decorreu um concerto 
pela Orquestra Didática “Passo por Compasso”, com a 
participação do Orfeon Maestro Alves Coelho e dirigida 
pelo Maestro Tiago Mateus. Numa viagem ao passado 

Câmara Municipal de Arganil assinala os 42 anos do 25 de Abril

Freguesia Objeto do Contrato-Programa Valor

Freguesia de Arganil Calcetamento da Rua dos Mármores 20.000,00€

União das Freguesias de Côja e 
Barril de Alva

Aquisição da antiga Cerâmica Progresso, Pavimentação da Rua Alberto Bernardo Simões (Barril de 
Alva) e Execução de conduta de águas pluviais do Bairro Social até à ligação Côja-Barril de Alva e 
aquisição de equipamento para diversos travalhos de silvicultura

22.305,00€

Freguesia de Benfeita Requalificação da antiga escola primária da Benfeita e execução de diversos trabalhos de silvi-
cultura

29.844,80€

Freguesia de Celavisa Construção de muros de suporte na ligação Celavisa/Sequeiros e no aceso ao Caratão, reparação 
de caminho público em Linhares e limpeza, reparação e alargamento de caminho florestal em 
Pracerias

9.000,00€

União das Freguesias de Cepos 
e Teixeira

Construção de Sanitários Públicos (Teixeira) e de 1 Bungalow (Cepos) e execução de diversos 
trabalhos de silvicultura

24.386,00€

União de Freguesias de Cerdeira 
e Moura da Serra

Colocação de sinalética na freguesia e execução de diversos trabalhos de silvicultura 17.346,17€

Freguesia de Folques Construção de Polidesportivo 15.000,00€

Freguesia de Piódão Requalificação da Escola EB1 da Malhada Chã e construção de ponte de acesso ao Centro de Dia 
(Piódão) e execução de diversos trabalhos de silvicultura

29.988,30€

Freguesia de Pomares Abastecimento de água aos fontanários, requalificação de Parque Infantil, beneficiação do Largo 
da Eira (Portelinha) e reconstrução de muro (Portelinha) e aquisição de equipamento para diversos 
trabalhos de silvicultura

14.879,20€

Freguesia de Pombeiro da Beira Calcetamento Travessa das Carvalhas e parte da Rua da Liberdade-Murganheira e execução de 
diversos trabalhos de silvicultura

26.930,00€

Freguesia de S.Martinho da 
Cortiça

Aquisição de terreno para a Feira Franca e execução de diversos trabalhos de silvicultura 5.470,00€

Freguesia de Sarzedo Construção de Museu (3ª fase) e execução de diversos trabalhos de silvicultura 21.031,90€

União das Freguesias de Vila 
Cova de Alva e Anseriz

Requalificação das antigas Cavalariças do Convento e reconversão na Loja das Aldeias do Xisto- 1ª 
Fase e execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva

21.000,00€

Coletividade Valor
Associação Filarmónica de Arganil 3.875,00€

Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Côja 3.375,00€

Sociedade Filarmónica Flor do Alva 2.000,00€

Associação Filarmónica Barrilense 2.000,00€

União Recreativa Musical Pomarense 1.887,50€

Grupo Folclórico As Flores 1.637,50€

Grupo Folclórico da Região de Arganil 1.750,00€

Rancho Folclórico As Rosas de Côja 1.675,00€

Grupo Folclórico Os Malmequeres 1.700,00€

Grupo Folclórico Raízes de Sobral Gordo 1.400,00€

Rancho Juvenil da Casa do Povo de Arganil 2.000,00€

Rancho Infantil e Juvenil de Côja 2.000,00€

Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa 1.750,00€

Grupo de Danças e Cantares de Soito da Ruiva 1.400,00€

Tuna Popular de Arganil 2.000,00€

Tuna de Cantares de Côja 1.350,00€

Bombos de S. Nicolau 625,00€

Fanfarra da Associação dos Bombeiros de Côja 1.000,00€

União Recreativa Sarzedense 1.000,00€

Associação Juvenil Columbinos 1.750,00€

Associação Juvenil Projeto radical 1.250,00€

Associação Juvenil Chama Viva 1.000,00€

Associação Juvenil CUME 1.500,00€

Agrupamento de Escuteiros de Arganil 1.000,00€

Agrupamento de Escuteiros de Côja 1.000,00€

Associação Juventude Adventista 1.000,00€

Mais Além - Grupo Sócio-Cultural 10.000,00€

Associação Atlética de Arganil 24.000,00€

Clube Operário Jardim do Alva 18.000,00€

Grupo Desportivo de S. Martinho da Cortiça 11.000,00€

Grupo Desportivo Vilacovense 3.000,00€

Grupo Desportivo Pomarense 2.500,00€

Clube BTT Serra do Açor 1.250,00€

Vespa Clube  Serra do Açor 750,00€

Associação Desportiva Águias do Açor 500,00€

foram interpretadas e relembradas peças musicais que 
deram o mote à revolução de Abril, sob o tema: “25 
de Abril, uma expressão, uma memória”. O concerto, 
transmitido em direto pela Rádio Clube de Arganil contou 
com a apresentação do Presidente da Direção da Rádio, 
Prof. Jorge Silva e pelo Padre Dr. Rodolfo Leite. 



Oposição - Partido Socialista

INATEL Piódão Ultra Trail deu vitória ao arganilense André Rodrigues

Cara(o) Concidadã(o),

Abril é o mês em que tradicionalmente se 
comemora a Liberdade, a Democracia, a Tolerância, 
a Igualdade, princípios e valores que têm de estar 
presentes no dia-a-dia de qualquer cidadão, muito 
em especial de quem exerce cargos públicos.

Com preocupação e tristeza, os Vereadores do 
PS e os Arganilenses foram confrontados nas últi-
mas semanas com um conjunto de episódios públi-
cos nada dignificantes para quem os pratica, que 
são o corolário do relacionamento que há muito se 
observa entre o Município  de  Arganil  e  algumas  
Instituições e Organismos locais.

Algo vai mal quando o Município de Arganil é o 
centro de graves polémicas que tendem a prejudicar 
seriamente o desenvolvimento e a concretização de 
iniciativas e projectos que há muito esperam reso-
lução e que são relevantes para a  garantir  uma  
melhoria da qualidade de vida a todos os cidadãos.

Num Concelho que  se  debate  com  graves  
problemas ao  nível  do   despovoamento,  todos  
somos poucos para dar um contributo positivo para 
que o seu desenvolvimento seja uma realidade, pelo 
que o cenário de clivagem inter-institucional que se 
vem acentuando nos últimos tempos é um péssimo 
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exemplo  que  contraria  o  espirito  de  união e  de  
cooperação que deve   estar   presente  na  acção  
dinamizada pelos responsáveis locais.

Arganil e as suas Instituições têm de estar acima 
de eventuais divergências motivadas por interesses 
individuais ou protagonismos políticos que em nada 
abonam a imagem  das   Instituições   envolvidas,  
algumas das quais com um percurso que merecem o 
nosso maior respeito e consideração porque se con-
fundem com a história do nosso Concelho.

Os Arganilenses, por certo, que não se revêem 
nas permanentes desavenças entre a Câmara Mu-
nicipal e a Santa Casa da Misericórdia de Arganil 
– foi o CLAS, o Núcleo Executivo, a RLIS, o Teatro 
Alves Coelho, fora o que não se sabe. Também o 
relacionamento com o actual Presidente  da  União  
de  Freguesias de Coja e Barril de Alva já passou por  
melhores dias. Recentemente, fomos “brindados” 
com a notícia de que o secular jornal “A Comarca 
de Arganil” foi alvo de uma queixa do Presidente 
da Câmara Municipal, o que não podemos deixar de 
lamentar.

Tolerância e democracia não são sinónimo de 
unanimismo ou de pensamento único. Bem pelo 
contrário!

São expressões que significam diálogo e con-
certação   para   a  construção  de  entendimentos.    
Representam  a  capacidade  de   ouvir, analisar,  
acolher  opiniões distintas e sobretudo respeitar as 
ideias dos outros e os seus sentimentos pois a razão 
nunca está apenas de um dos lados. 

Tem sido este o apelo dos Vereadores do PS.

Também ao nível do funcionamento do Execu-
tivo Municipal já tivemos oportunidade de chamar 
a atenção para a falta de informação por parte da 
Maioria do PSD, como o comprovam as ordens de 
trabalho propostas para as reuniões de  Câmara.   
Alguns factos relevantes da vida do Concelho não 
são formalmente discutidos no local próprio, hav-
endo conhecimento deles apenas pelos comunica-
dos que o Município divulga pubicamente. 

Quando a Oposição, legitimamente, apresenta 
propostas    fundamentadas,   as   mesmas   são   
reiteradamente chumbadas. Mesmo o Relatório de 
Avaliação Anual do Estatuto do Direito da Oposição, 
que  deve  ser  presente  até  31   de  Março  aos  
respectivos titulares, nunca foi apresentado nem 
discutido nas reuniões do Executivo, apesar de estar 
disponível no site do Município! 

A Câmara Municipal deve constituir-se como 
factor de coesão e de união entre todos os Arga-
nilenses. Não pode ser o principal protagonista de 
um filme que não serve a ninguém, muito menos 
aos cidadãos que esperam respostas concretas para 
os seus problemas do dia-a-dia e   que   não  estão 
preocupados com lutas estéreis e sem sentido.

Arganil, a sua história, o seu presente e princi-
palmente o seu futuro, é   merecedora   de   uma  
atitude mais dialogante e mais próxima por parte 
dos seus responsáveis autárquicos e institucionais.

Quanto a nós, fazemos o que nos compete!

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

A Fundação INATEL e a Associação Desportiva O 
Mundo da Corrida, com o apoio da Câmara Municipal de 
Arganil e da Junta de Freguesia do Piódão, organizaram 
no passado dia 2 de Abril, o evento “INATEL PIÓDÃO 
ULTRA TRAIL”.

A prova, que este ano completou a sua 4ª edição, 
desafia os participantes a ultrapassarem quilómetros 
de trilhos nas belas encostas da Serra do Açor, 
destacando-se a passagem pelas Aldeias dos Piódão e 
Foz d’Égua e pelo Monte do Colcurinho (a quase 1300 
metros de altitude).

Com partida e chegada no INATEL Piódão Hotel, os 
900 participantes desta edição, podiam optar por uma 
das diferentes distâncias que compunham este trail, 50 
km se pretendessem correr no Ultra Trail; 24km caso 
pretendessem correr no Trail e 15km para o Mini Trail/
caminhada.

André Rodrigues de Arganil, que já se sagrara 
campeão nas edições de 2013 e 2014, voltou a sagrar-
se campeão ao alcançar o primeiro lugar nesta edição, 
no Ultra Trail, seguido de Tiago Aires e Délio Ferreira 
nos segundo e terceiro lugares respetivamente. No 

Trail Nelson Graça arrecadou o primeiro lugar, com 
Paulo Serra e Stefan Almeida nos segundo e terceiro 
lugares e, no Mini Trail, a vitória foi para Hélder Pereira 
deixando para segundo e terceiro lugares Arnaldo 
Ferreira e Pedro Simões.

Tal como nos anos anteriores, o INATEL Piódão Trail 
Running 2016 voltou a pertencer ao circuito nacional da 
ATRP, sendo a segunda prova do Campeonato Nacional 
de Trail Ultra com uma classificação de TU – M / Grau 3.
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Maio

Eventos

6 de Maio, 20h30
CINEDITA’16 – Festival de 
Curtas
Auditório da Cerâmica Arganilense

8 de Maio 2016, 16h00
Opera4Kids – Espetáculo In-
fantil
Auditório da Cerâmica Arganilense

15 de Maio 2016
Feira de Sopas e Doces
S. Martinho da Cortiça

18 de Maio 2016, 14h30
Gala Solidária CLDS 3G Arganil 
+ Inclusiva
Auditório da Cerâmica Arganilense

21 de Maio 2016, 21h30
Espetáculo de Dança
Auditório da Cerâmica Arganilense

23 de Maio 2016, 21h00
Ação de Sensibilização: Pre-
venção e Diagnóstico Precoce 
das Doenças Oncológicas 
(AEA)
Auditório da Cerâmica Arganilense

28 de Maio, 9h30
Feira das Velharias
Fonte de Amandos

Cinema

13 de Maio, 21h30
“Ameaça Global”
Auditório da Cerâmica Arganilense

20 de Maio, 21h30
“Capital América - Guerra 
Civil” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

22 de Maio, 16h00
“O Livro da Selva” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

27 de Maio, 21h30
“A Chefe” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

Decorreu no passado dia 30 de Abril, na Cerâmica Arganilense, 
o evento “Made In – Amazing People”, uma iniciativa trazida pelo 
projeto CLDS 3G Arganil + Inclusiva, da responsabilidade da Red 
Productions.

Made In – Amazing people, é um conjunto de conferências 
informais que incidem no testemunho de cidadãos locais 
que possam inspirar a sociedade para uma cultura criativa e 
empreendedora. É um evento que percorre o país à procura 
de pessoas incríveis, cujos projetos de vida se distinguem 
pela sua audácia e inovação, atitude e vontade de vencer. A 
estes empreendedores é colocado o desafio da partilha do seu 
exemplo e, de forma dinâmica e criativa, estimular o espírito 

empreendedor do público presente, em apenas 15 minutos, 
numa conversa descontraída e interativa.

Este evento contou com a partilha de experiências de 15 
arganilenses, sendo eles: Rodrigo Oliveira, Filipe Lourenço e 
André Rodrigues no painel “Resiliência”, Hugo Silva, Ana e Carla 
Brito, David Nunes e Alberto Ferreira, no painel “Ousadia”, Diogo 
Barata, Laurent Filipe, Marta Lourenço e Marito Marques no 
painel “Dedicação” e Ana Marques, Fátima Quaresma e Manuel 
Marques no painel “Perseverança”. Para terminar, contou ainda 
com o testemunho de um convidado especial, Ruy de Carvalho, 
ator de um invulgar talento e também ele um exemplo de 
longevidade e perseverança.




