
ARGANIL
BOLETIM MUNICIPAL

JU
LH

O 
/ 

20
16

in
fo

m
ai

l

XI Feira das Freguesias:
uma das maiores de sempre!
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Decorreu no dia 7 de Junho, na Escola Secundária de 
Arganil e depois de ter percorrido cada uma das escolas 
do Agrupamento de Escolas de Arganil, a cerimónia de 
encerramento da passagem da “Rota dos 20” pelas 
Escolas do Concelho, com a entrega dos testemunhos 
por parte das Escolas ao Vice-presidente do Município 
de Arganil, que posteriormente serão entregues à 
ABAE - Associação Bandeira Azul da Europa.

Os testemunhos, passados pelos alunos da 
escola de Vila Nova de Poiares, foram recebidos no 
dia 24 de maio numa sessão que decorreu no Salão 
Nobre da Câmara Municipal, pela Escola do Ensino 
Básico de Pomares, que assim iniciou o percurso dos 
testemunhos pelo concelho de Arganil.

A “Rota dos 20 – Rota Eco-Escolas” é uma 
iniciativa da ABAE, que pretende assinalar os 20 anos 
das Eco-Escolas em Portugal e envolver as crianças e 
os jovens na criação de estratégias de intervenção na 
comunidade, identificando problemas e propondo as 
soluções com a finalidade de promover a mobilidade 
sustentável. Tem ainda como objetivo, sensibilizar 
a comunidade educativa para a importância de uma 
mobilidade mais segura, eficiente e inclusiva.

A “Rota dos 20” conta com 4 distintos testemunhos, 
sendo eles: Bandeira da Rota- Eco-Escolas e Livro das 
Escolas, que circularam por todas as escolas inscritas 
no programa Eco-Escolas; Livro do Município, que se 
destina a recolher ideias, sugestões, compromissos 

e opiniões sobre o Programa Eco-Escolas e, o 
Pergaminho, que depois de recolher as sugestões 
de melhoria dos alunos de cada uma das escolas do 
concelho, no que ao ambiente e sustentabilidade diz 
respeito, foi entregue ao Vice - Presidente da Câmara 
Municipal. 

As ideias de melhoria inscritas no Pergaminho 
foram lidas durante a sessão por cada um dos alunos 
representantes de cada uma das escolas, sob os 
ouvidos atentos de Luís Paulo Costa, Vice-Presidente 
da Câmara de Arganil, o qual se comprometeu a analisar 
os compromissos e sugestões dadas pelos alunos, e a 
concretizar pelo menos algumas delas, brevemente.

A nova Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Sail foi inaugurada 
no passado dia 19 de Junho, pelo Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Ricardo 
Pereira Alves e pelo Presidente da Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça, 
Rui Franco.

Com um investimento global de 65 mil euros, que, para além da ETAR abrange 
a rede de saneamento e uma estação elevatória, a infraestrutura irá servir uma 
população de 114 habitantes equivalentes, estando preparada para tratar um caudal 
médio diário de 14,59 m3/dia.

Concelho de Arganil cumpre “Rota dos 20 – Rota Eco-Escolas”

Inauguração da ETAR de Sail – São Martinho da Cortiça



Cara(o) Arganilense:
Neste Boletim Municipal de Julho passamos em revista os principais acontecimentos, que marcaram o último mês:
A Feira das Freguesias, provavelmente a maior de sempre, consolidou-se como um ponto de encontro dos Arganilenses e 

como espaço de atratividade do Concelho em termos turísticos.
A nova Extensaõ de Saúde de São Martinho da Cortiça, que nascerá no edifício da Antiga Escola Primária foi apresentada no 

mesmo dia em que foi inaugurada a ETAR de Sail, mais um investimento de enorme relevância da Câmara Municipal, na área do 
Ambiente.

Também as temáticas do Empreendedorismo, do Ambiente e do Desporto associadas às Escolas não são aqui esquecidas.
Aproveito o ensejo para desejar a todos os Munícipes um excelente e retemperador período de férias!
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Foi apresentado publicamente, no passado dia 19 de Junho, no Centro Cultural 
de São Martinho da Cortiça, o projeto da nova Extensão de Saúde desta freguesia. 

A obra, resultante da requalificação da antiga escola primária, tem um orçamento 
que ronda os 180 mil euros e será comparticipada por Fundos Europeus, em cerca de 
102 mil euros, ficando o restante a cargo da Câmara Municipal de Arganil.

O concurso publico já foi lançado, prevendo-se o início dos trabalhos entre 
setembro e outubro e o seu término na primavera do próximo ano.

Não obstante os investimentos realizados na antiga Extensão de Saúde, esta 
já não apresentava condições nem capacidade de resposta para as situações 
identificadas, pelo que era premente tomar medidas, antecipando assim um futuro 
com mais segurança e melhores infraestruturas para os seus utentes.

A antiga Escola Primária, inativa desde a construção do novo edifício que albergou 
o Centro Escolar e que, esteve durante muitos anos ao serviço da educação, dará 
agora lugar à nova Extensão de Saúde de São Martinho da Cortiça, numa missão 
contínua de melhoria nos serviços e da qualidade de vida.

São Martinho da Cortiça terá brevemente uma nova Extensão de Saúde
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XI Feira das Freguesias – Mostra Gastronómica do Concelho de Arganil, um sucesso ano 
após ano

A 11º edição da Feira das Freguesias – Mostra Gastronómica, realizou-se nos 
passados dias 10, 11 e 12 de Junho. Evento de sucesso confirmado e que extravasa 
em larga escala os limites do concelho, reuniu nos três dias de realização milhares 
de pessoas, nesta que é a festa dedicada às freguesias do concelho e aquilo que de 
melhor têm para oferecer.

Animada pelo Grupo AFAdixie, a inauguração decorreu pelas 16h00 do dia 10 de 
Junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, contando com a 
presença de Ricardo Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arganil e seus 
vereadores; do Vice-Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 
(CIM-RC) e também Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José 

Carlos Alexandrino, um acérrimo apreciador deste certame; do Primeiro Secretário 
Executivo Intermunicipal da CIM-RC, Jorge Brito; do Presidente da Casa da Comarca 
de Arganil, Carlos Marques Luís; do Deputado da Assembleia da República, Maurício 
Marques, do Presidente da ADIBER, Miguel Ventura e dos presidentes das Juntas e 
Uniões de Freguesia do Concelho. 

Esta 11ª edição contou como habitualmente com a representação das 14 Juntas 
e Uniões de Freguesia concelhias, distribuídas por tasquinhas regionais e exploradas 
maioritariamente por associações ou coletividades, 12 mais precisamente e, por 
restaurantes, apenas 2, onde foram dadas a provar as melhores iguarias, tradições e 
sabores típicos do património gastronómico local.
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À apreciada gastronomia juntou-se a música tradicional local, com a atuação de 
21 grupos, ranchos folclóricos, tunas e filarmónicas, num acontecimento que para 
além de reunir arganilenses num convívio singular, deu as boas vindas a muitos 
visitantes de norte a sul do país atraídos pela oferta gastronómica e animação.

Do Concurso Gastronómico integrado no certame saíram vencedoras as Juntas de 
Freguesia de São Martinho da Cortiça, na categoria de Prato Principal – Coletividade, 
pela Liga dos Amigos de Pombeiras, com um delicioso Cabrito Assado em Forno 
de Lenha; a Freguesia de Piódão, na categoria de Prato Principal – Restaurante, 
pelo “A Saborosa”, igualmente com o prato de Cabrito; a Freguesia de Pomares, na 
categoria de Sobremesa – Coletividade, pelo Grupo de Danças e Cantares de Soito 
da Ruiva, com o típico Coscorel; a Freguesia de Piódão, na categoria de Sobremesa 

– Restaurante, pela “A Saborosa” com o tradicional e saboroso Arroz Doce e, numa 
nova categoria deste concurso, que pretendia premiar a tasquinha com melhor 
decoração, a Freguesia de Pomares, com uma fantástica ornamentação pelo Grupo 
de Danças e Cantares de Soito da Ruiva.

A Feira das Freguesias – Mostra Gastronómica, evento que se destaca pelo 
convívio e encontro intergeracional, é simultaneamente fator de desenvolvimento 
do potencial económico da região e um contributo único tanto para a divulgação 
do património gastronómico e cultural como para a preservação de iguarias de raiz 
secular do receituário concelhio.



Oposição - Partido Socialista

Caras e Caros Arganilenses,

Não estaremos longe da verdade se afirmarmos que, 
pelas suas particularidades, a  Feira das Freguesias de 
Arganil   reúne   um   amplo  consenso  em   torno   dos   
Arganilenses  e  já  está  enraizada  no  calendário  de 
animação do Concelho.

Tal deve-se à capacidade de concretização, à vontade 
de construir, à disponibilidade, ao voluntarismo e à soli-
dariedade que os cidadãos deste Concelho emprestam 
às  causas  em  que  acreditam  e   pelas   quais   se   em-
penham e se dedicam desinteressadamente, neste caso 
seja através dos grupos e associações a que pertencem, 
que uma vez mais mostraram a riqueza e a diversidade 
cultural   do   Concelho,  seja   pela  dinamização  das  
“tasquinhas” onde divulgaram e valorizaram as espe-
cialidades da nossa gastronomia.

E foram centenas, as pessoas que durante os 3 dias 
da Feira estoicamente defenderam o que de melhor o 
nosso Concelho tem para oferecer. Parabéns a todas e 
todos pelo esforço despendido.

Mas 10 anos após a primeira edição, impõe-se uma 
reflexão construtiva em torno da Feira das Freguesias e 
da forma como a mesma poderá evoluir mantendo a sua 
genuinidade e autenticidade.

Concordando que este evento só tem razão de ser no 
centro da vila de Arganil, entendemos que o espaço em 
que o mesmo se desenvolve poderá ser mais amplo e 
aproveitar outros locais emblemáticos desta vila. 
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O  alargamento da Feira a zonas como a Rua 
Oliveira Matos, os Largos do Campanário e da 
Fonte da Bica permitiria torná-la mais ampla, 
com mais espaço para os visitantes usufruírem, 
evitando a forte concentração que actualmente 
se verifica entre a Praça Simões Dias e a Fonte de 
Amandos e a necessidade do corte ao trânsito na 
avenida José Augusto de Carvalho, com os incon-
venientes que tal situação sempre acarreta.

Por outro lado, esta abertura permitirá criar 
uma nova dinâmica numa área mais abrangente 
do centro histórico, com  impactos positivos no 
comércio local que necessita de iniciativas que 
possam ajudar à sua revitalização. 

É também fundamental que as Freguesias 
e as Instituições que as representam estejam 
sensibilizadas para a importância que assume a 
decoração a apresentação das suas “tasquinhas”, 
tornando-as mais atractivas e emprestando uma 
imagem mais apelativa junto de quem nos visi-
ta, sem esquecer que a  gastronomia  do  nosso
Concelho deve assumir, sempre, o principal pro-
tagonismo na oferta que disponibilizam.

No âmbito dos prémios atribuídos pelo Mu-
nicípio no concurso gastronómico, a criação de 
uma distinção para a decoração do espaço, por 
proposta dos Vereadores do PS, foi uma medida 
positiva adoptada este ano, constituindo-se como 
um estímulo para que a Feira das Freguesias 
possa, também a este nível, ser distintiva e dig-
nificada.

Ao nível da programação cultural e de ani-
mação e sendo esta uma iniciativa totalmente 
assente na oferta cultural do nosso Concelho, 
atrevemo-nos a propor que outros grupos sejam 
envolvidos  pela diversidade que poderiam em-
prestar ao evento.

A Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Coja, 
única do nosso Concelho, cuja grandeza e brilho 
podem conferir outra imponência à abertura 
da Feira das Freguesias, é  um  exemplo  desta 
sugestão, sendo também uma forma de Arganil 
reconhecer  a  sua importância no  contexto da    
diversidade   de   competências  e  acções   dos   
nossos Bombeiros. Da mesma forma, julgamos 
que o Orfeão Maestro Alves Coelho, apesar da 
sua especificidade, é merecedor da sua inclusão 
no programa de animação da Feira das Fregue-
sias, se as condições em que a mesma se realiza 
permitirem uma actuação ao nível a que já nos 
habituou.

Estas sugestões devem ser vistas como um 
contributo positivo de quem está atento e en-
tende que é importante reflectir sobre a Feira das 
Freguesias, para que a mesma possa evoluir e vá 
ao encontro das expectativas dos Arganilenses, 
que também se desenvolvem e se tornam, legiti-
mamente, mais exigentes.

Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,

Miguel Ventura
 
João Pedro Pimentel

Escola Secundária de Arganil arrecada o 3º prémio no III Concurso Intermunicipal 
de Ideias de Negócio CIM-RC

A 3ª edição do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio promovida pela 
CIM-RC e com o contributo da GesEntrepreneur, realizou-se no dia 5 de Junho, 
no Auditório da Cerâmica Arganilense, que o acolheu tendo em conta a vitória 
neste concurso na passada edição, com o projeto FriendCap.

Da Escola Secundária e a representar o Município de Arganil estavam os 
alunos Daniel Brito e Nelson Andrade, sob a orientação do Prof. Júlio Marques, 
com o projeto Magnetic Heater, um equipamento de aquecimento de água a 
baixo custo, com energia limpa (zero emissão de CO2) e de fácil implementação.

O juri, composto por Conceição Carvalho (da CCDRC), João Mateus (Fundação 
EDP), Carlos Cerqueira (IPN), Rui Olivença (Pampilhosa Hotel) e Gonçalo Gomes 
(Turismo Centro de Portugal), deliberou, depois das apresentações dos 17 
municípios concorrentes, que o vencedor seria o projeto do aluno Bruno Paulino, 
Genes da Serra, da EPTOliva de Tábua, com a criação de uma fralda ecológica a 

partir do subproduto (lã) da ovelha bordaleira.
Arrecadou o 2º lugar o projeto Pedra Cavaleira, do aluno Micael Batista, da 

Escola Profissional Agrícola Afonso Duarte de Montemor-o-Velho, com uma 
Cerveja Artesanal feita com o Arroz Carolino do Baixo Mondego com certificação 
IGP.

Num honroso 3º lugar, ficou a equipa que jogava em casa, Daniel Brito e 
Nelson Andrade, da Escola Secundária de Arganil, com o projeto Magnetic 
Heater.

No dia anterior, 4 de junho, decorreu o igualmente a 3ª edição do Concurso 
Intermunicipal de Ideias de Negócio mas para o 3º ciclo do Ensino Básico, na 
Figueira da Foz. Sagrou-se vencedor o projeto Walking Pal, dos alunos João 
Leitão e Rui Costa Mateus Saldanha, sob orientação do professor José Augusto 
Rodrigues, do Agrupamento de Escolas de Mortágua.



4º Festival de Natação de Arganil é mais um sucesso da Piscina Municipal
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Julho

Eventos

16 de Julho de 2016, 20h30
XXXI Festival Nacional de Fol-
clore do Rancho Folclórico As 
Rosas de Côja
Parque do Prado - Côja

16 de Julho de 2016, 21h00
Festival do Rancho infantil da 
Casa do Povo de Arganil
Praça Simões Dias

16 de Julho de 2016, 21h30
“Deixe a sua luz brilhar”
Auditório da Cerâmica Arganilense

16 de Julho 2016
Feira das Velharias - Edição 
Extraordinária
Rua Oliveira Matos - Arganil

23 de Julho 2016
Feira das Velharias
Fonte de Amandos - Arganil

30 de Julho 2016, 21h30
Noites de Verão
Praça Simões Dias

31 de Julho 2016, 17h00
Audição do Atelier do Piano, 
com Olga Prats
Auditório da Cerâmica Arganilense

Cinema

1 de Julho, 21h30

“Tartarugas  Ninja:  o   
romper das sombras” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

8 de Julho, 21h30
“Warcraft: o primeiro de 
dois mundos” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

10 de Julho, 16h00
“Angry Birds: o filme” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

15 de Julho, 21h30
“Má Vizinhança 2”
Auditório da Cerâmica Arganilense

22 de Julho, 21h30
“Mestres da Ilusão 2”
Auditório da Cerâmica Arganilense

29 de Julho, 21h30
“À procura de Dory”
Auditório da Cerâmica Arganilense

19ª Edição do evento desportivo “Arganilíadas”

A Escola Secundária de Arganil acolheu na manhã do dia 7 de 
junho, a 19.ª edição das Arganilíadas. 

Esta iniciativa, dirigida ao 1º Ciclo do Ensino Básico, foi 
promovida pela Câmara Municipal de Arganil em estreita parceria 
com o Agrupamento de Escolas de Arganil e juntou cerca de 400 
alunos das escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico do concelho de 
Arganil. 

Na ordem do dia estavam diversas atividades desportivas 
como atletismo e futebol 5, entre outras mais lúdicas, 

como os jogos tradicionais e educativos, que decorreram 
simultaneamente entre o pavilhão e o campo exterior da Escola 
Secundária. 

As provas terminaram com a entrega de prémios, no salão 
polivalente desta Escola, tendo sido premiados os alunos com os 
melhores resultados nas diferentes modalidades, quer a título 
individual quer coletivo (escola). Como todos os participantes 
foram verdadeiros vencedores, cada um deles levou também 
uma medalha pela participação.

No passado dia 24 de Junho realizou-se o 4º Festival de 
Natação na Piscina Municipal de Arganil que contou com a 
participação das turmas de Bebés, Adaptação ao Meio Aquático 
1 e 2, Pré-aperfeiçoamento, Aperfeiçoamento 1 e 2, Competição, 
Hidroginástica e Hidroginástica Sénior, totalizando cerca de 
centena e meia de participantes.

A abertura solene do Festival de Natação coube ao Presidente 
da Câmara Municipal de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves, que 
voltou a congratular-se pela enorme afluência que a Piscina 
Municipal de Arganil tem tido desde a sua abertura, a qual 
demonstra bem a dinâmica desta infraestrutura, que procura a 
satisfação permanente dos seus utilizadores. Foi enaltecido a 
qualidade do trabalho desenvolvido, a dedicação e empenho de 
todos os colaboradores, que permitem dar uma resposta com 
qualidade, indo ao encontro das necessidades dos utilizadores. 
Foram igualmente evidenciados os resultados alcançados pela 
equipa de competição da Escola Municipal de Natação de Arganil, 
que na sua segunda época a participar no Circuito Municipal de 
Escolas de Natação alcançou o 6º lugar com 630 pontos em 19 
Escolas/Clubes de Natação participantes, tendo melhorado o 
10º lugar com 402 pontos alcançado na época anterior.

Este Festival de Natação que vai já na sua 4ª edição, 
tem como objetivo fazer breves demonstrações das várias 
modalidades e níveis de ensino, dando a conhecer o trabalho 
desenvolvido pela Escola Municipal de Natação ao longo da 
época. De referir a elevada afluência de pais, familiares e amigos 
que fizeram questão de marcar presença deixando as bancadas 
bem compostas num ambiente de festa apoiando todos 
participantes.

O 4º Festival de Natação de Arganil teve o seu momento 
alto com a realização de uma Mega Aula de Hidroginástica, 
dada pelos cinco professores da Escola Municipal de Natação 
de Arganil em simultâneo e que contou com a participação dos 
alunos das aulas de Hidroginástica e Hidroginástica Sénior, bem 
como de todos aqueles que quisessem participar. 

No final das demonstrações, alunos, pais, familiares e 
amigos foram presenteados com um pequeno lanche.

A Câmara Municipal de Arganil informa que as aulas da 
Escola Municipal de Natação continuam a decorrer normalmente 
até ao dia 31 de Julho, encerrando a Piscina no mês de Agosto 
para manutenção.




