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Inauguração do “Átrio Guilherme Filipe” na Câmara Municipal de Arganil
120 anos se passaram sobre o nascimento de Guilherme Filipe, ilustre pintor
que, embora não sendo natural do concelho de Arganil é oriundo da Beira Serra e
nela deixou uma significativa obra.
Para assinalar esta data, o Município de Arganil, numa parceria com o Atelier 26
(Porto), dirigido pelo Mestre Alberto Péssimo e com a Editorial Moura Pinto, prestoulhe assim homenagem no dia 15 de julho. A sessão teve início no Salão Nobre dos
Paços do Concelho, através de uma breve apresentação da vida e obra, pelo Dr. José
Queiroga, na presença do Mestre Alberto Péssimo, do Presidente da Editorial Moura
Pinto, do Vice-Presidente, da Câmara Municipal de Arganil, Dr. Luís Paulo Costa e da
Vereadora da Cultura, Dra. Paula Dinis.
Esta sessão foi seguida da inauguração de uma exposição de pintura, composta
por obras dos alunos do Atelier 26 que, através da sua interpretação e numa nova
abordagem, retratam a obra de Guilherme Filipe. A par desta exposição foi inaugurada
a nova Sala Guilherme Filipe, anteriormente sediada na Casa da Cultura, que agora
passa para o edifício da Câmara Municipal de Arganil, passando a designar-se “Átrio
Guilherme Filipe”. Esta mudança, nas palavras da Vereadora da Cultura e do VicePresidente da Câmara Municipal de Arganil, deve-se ao facto de pretender dar uma
maior visibilidade aos trabalhos a expor, considerando que estão agora no coração
da vila, num local de referência e de maior facilidade de acesso.
Esta exposição está patente no novo Átrio Guilherme Filipe até ao dia 10 de
agosto e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 9h00 e as 17h30.

Piscina Municipal de Arganil em festa com o 5º Festival de Natação de Arganil
No passado dia 6 de Julho realizou-se o 5º Festival de Natação na Piscina
Municipal de Arganil que contou 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 duas centenas de
participantes.
Este Festival de Natação, que vai já na sua 5ª edição, tem como objetivo fazer
demonstrações das várias modalidades e níveis de ensino da adaptação ao meio

aquático e natação, dando a conhecer o trabalho desenvolvido pela Escola Municipal
de Natação ao longo da época, trabalho este que tem tido o reconhecimento de todos
aqueles que o acompanham de perto, bem como por outras Escolas de Natação,
que reconhecem a qualidade do trabalho desenvolvido, considerando já a Escola
Municipal de Natação de Arganil um exemplo a seguir. 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.

I Encontro de Arquivos – CIM – Região de Coimbra
Teve lugar no passado dia 30 de junho de 2017, no Auditório da Biblioteca
Municipal Miguel Torga de Arganil, o I Encontro de Arquivos – CIM – Região de
Coimbra. Este projeto do Município de Arganil teve como principais objetivos
incentivar o interesse e a promoção do património arquivístico, desenvolver uma
rede colaborativa e fortalecer as relações entre as autarquias da região centro em
relação aos Arquivos Municipais.
O evento contou com a colaboração da Direcção-Geral do Livro dos Arquivos e
das Bibliotecas (DGLAB) e com o apoio da Associação Portuguesa de Bibliotecários,
Arquivistas e Documentalistas (BAD), inserido nas comemorações do dia
Internacional dos Arquivos.

Temas como as boas práticas de gestão da informação pública, estratégias e
vantagens de trabalho colaborativo no domínio da gestão da informação arquivista,
foram alvo de debate e discussão. Coube ainda a Ricardo Moreira, Arquivista do
Município de Arganil, promover o debate sobre as vantagens da criação de um grupo
de trabalho colaborativo entre os Arquivos Municipais da Comunidade Intermunicipal
da Região Coimbra (CIM-RC).
Como resultado desta iniciativa pioneira na Região de Coimbra, será desenvolvido
um projecto de intervenção regional, com o objetivo de fortalecer as relações entre
os Arquivos Municipais, bem como a promoção, salvaguarda e divulgação do
património arquivístico.

Praias do Concelho galardoadas com
diversos títulos

Grupo Folclórico da Região de Arganil
representa Arganil na República Checa

Foi hasteada na Praia Fluvial do Piódão no passado dia 5 de Julho, a “Bandeira
Azul”, atribuída pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).
No mesmo dia, pela 10ª vez consecutiva, a Praia Fluvial de Pomares foi
galardoada com a “Bandeira Praia Acessível”.
Para acabar o dia, da melhor forma, a Praia Fluvial da Cascalheira, na Freguesia
O Grupo Folclórico da Região de Arganil, representou o concelho nos festivais da
de Secarias, foi galardoada com 3 títulos: “Bandeira de Ouro”, “Bandeira Azul” e
cidade
de Praga, República Checa.
“Bandeira Praia Acessível”.
O
Município
de Arganil fez-se representar por intermédio do seu Vice-Presidente,
De salientar, que todas estas praias se encontram vigiadas até ao final da época
Dr.
Luís
Paulo
Costa.
balnear.
FICHA TÉCNICA
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Cara(o) Arganilense,

Nesta edição do Boletim Municipal regozijamo-nos com a passagem do Piódão à final das 7 Maravilhas de Portugal –
Aldeias, cuja Gala decorrerá no dia 3 de Setembro naquela Aldeia Histórica.
Saudamos a abertura do pólo do Conservatório de Música de Coimbra, em Arganil, iniciativa na qual a nossa comunidade tanto se empenhou.
Revisitemos um conjunto de iniciativas Culturais, Desportivas e de outra natureza, bem como as obras em curso, que
valorizam e engradecem o Concelho.

Conservatório de Música de Coimbra abre pólo em Arganil
O Conservatório de Música de Coimbra, o Agrupamento de Escolas de Arganil e
o Município de Arganil propõem-se, já no próximo ano letivo (2017/18), a dar início
ao funcionamento de um polo descentralizado de ensino especializado de Música
em Arganil.
O Polo lecionará o Curso Básico de Música em regime articulado (em articulação
pedagógica com o Agrupamento de Escolas de Arganil) e em regime supletivo
(independentemente da escola básica de frequência).
Prevê-se que as turmas de regime articulado, compostas por alunos do 5º ano
de escolaridade (em 2017/18), funcionem em Arganil e em Coja,

As turmas de regime supletivo poderão integrar alunos de diversos níveis de
escolaridade.
As aulas de Instrumento, Formação Musical e Classe de Conjunto decorrerão na
Escola Secundária de Arganil. As aulas de formação geral decorrerão nas Escolas do
Agrupamento, a frequência dos Cursos de Música, será sujeita a realização de provas
de acesso.
O Polo irá lecionar instrumentos, em madeira, como flauta transversal, oboé
e clarinete, instrumentos em metais, como trompete, trombone, trompa e tuba e
percussão. O instrumental será objeto de apoio, por parte da Câmara Municipal.

Arganil participou nas comemorações dos 110 anos da cidade de Dudelange
(Luxemburgo)
Na sequência do convite do Bourgmestre de Dudelange (Luxemburgo), Dan
Biancalana, cidade geminada com Arganil, o Município de Arganil participou nas
comemorações dos 110 anos daquela localidade luxemburguesa.
A comitiva, liderada pelo Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Ricardo
Pereira Alves, integrava o Presidente da Assembleia Municipal, Avelino Pedroso, o
Vereador Municipal, Miguel Ventura, o Presidente da Junta de Freguesia de Arganil,
João Travassos, o Presidente da Associação Filarmónica Arganilense, Artur Dinis e os
executantes do grupo AFADIXIE, que representaram, ao mais alto nível, o Concelho
de Arganil no evento cultural, que também reuniu grupos culturais originários de
outras cidades geminadas com Dudelange: Berane (Montenegro), Lauenburg
(Alemanha), Lebork (Polónia) e Manon (França), cuja abertura foi presidida pelo
Ministro do Interior do Luxemburgo, Dan Kersch e que contou ainda com a Presença
do Cônsul-Geral de Portugal no Luxemburgo, Rui Monteiro.
Antes da iniciativa de cariz cultural, que se realizou no Sábado, dia 1 de Julho,

decorreu um encontro político, entre as delegações de cada uma das cidades
geminadas com Dudelange, no qual, foram apresentados os principais projetos
locais e discutidas formas de aprofundar as relações entre as comunidades, através
de intercâmbios ao nível da Juventude, da Cultura ou da Economia!
Domingo, dia 2 de Julho, a comitiva Arganilense esteve ainda no Mercado do
Mundo, iniciativa que decorre anualmente em Dudelange, cujo ato de inauguração
foi presidido pelo Ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Romain Schneider,
logo após à realização de uma visita guiada aos principais pontos de atração daquela
cidade luxemburguesa.
No decurso da visita, na qual os autarcas e dirigentes Arganilenses tiveram
ocasião de se encontrar com a comunidade portuguesa, em particular com muitos
Arganilenses que ali residem, participaram ainda num programa matinal da Rádio
Dudelange, dirigido por Vítor Santos, no qual falaram sobre o Concelho de Arganil,
que foi abrilhantado pelo grupo AFADIXIE.
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PIÓDÃO APURADO PARA A FINAL DO CONCURSO “7
MARAVILHAS DE PORTUGAL – ALDEIAS”
A aldeia de Piódão é uma das aldeias finalistas do concurso “7 Maravilhas de o título de Maravilha de Portugal frente a Castro Laboreiro, na Gala Final que se
Portugal – Aldeias”, na categoria “Aldeias Remotas”.
realizará no Piódão.
Eleita no passado dia 30 de julho pelo público português, o Piódão disputará

Laurent Filipe padrinho da Candidatura
do Piódão às 7 Maravilhas de Portugal –
Aldeias
Laurent Filipe, conhecido músico, descendente do concelho de Arganil, é o
padrinho da candidatura da aldeia do Piódão às 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias.
A Aldeia Histórica de Piódão, é uma das finalistas do concurso 7 Maravilhas de
Portugal – Aldeias, na categoria “Aldeias Remotas”, que terá a gala final no próximo
dia 03 de Setembro, no Piódão, com transmissão em direto na RTP1.
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Arganil em Movimento

Requalificação do Antigo Quartel da GNR para Casa das Coletividades (2ª fase)

Requalificação de Imóvel para instalação da Extensão de Saúde de S. Martinho da Cortiça

Acesso ao Bairro do Torrão (Requalificação da Rede Viária Municipal 2016 – Zona Este)

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

Pavimentação do Acesso a Mancelavisa (Requalificação da Rede Viária Municipal 2016 – Zona
Oeste)

Pavimentação da Travessa do Vale Cabreira (Requalificação da Rede Viária Municipal 2016 –
Zona Oeste)
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“Teatro às Quintas” em itinerância pelas freguesias do concelho de Arganil
O Município de Arganil através dos grupos de teatro TEIA (Associação Juvenil
CUME) e Gorgulhos Teatro na Serra levará, durante os meses de Julho e Agosto, as
suas mais recentes peças teatrais às freguesias de Pomares (20/7), Benfeita (27/7),
Piódão (27/7), Cerdeira (3/08), Vila Cova de Alva (17/8), São Martinho da Cortiça
(17/8), Côja (24/8) e Cepos (31/8).
Os espetáculos teatrais desta iniciativa, são fruto de um convite deste Município
aos dois grupos de teatro concelhios e serão sempre apresentados às quintasfeiras, pelas 21h30, tendo como objetivo levar a cultura, de forma descentralizada
e homogénea, aos diferentes cantos do concelho, promovendo assim a integração,
coesão e o acesso a esta arte.

25ª Volta a Portugal do Futuro 2017
A 2ª etapa da 25ª Volta a Portugal do Futuro 2017 teve o início em Arganil, no
Esta etapa, também considerada a "Etapa Rainha" da prova efetuou a ligação de
passado dia 30 de Junho.
Arganil à Serra de S. Macário (Viseu).

Oposição - Partido Socialista

Caras(os) Concidadãs(os),
Os Vereadores do PS têm utilizado este espaço
para partilhar com todos os Munícipes o trabalho que
efectuam ao nível do Executivo Municipal e as ideias e
propostas que temos apresentado e defendido, com
vista à melhoria constante do nosso Concelho.
Entramos nos últimos 2 meses do mandato, no fim
do qual terminaremos a nossa missão enquanto autarcas, pelo menos por agora, embora nunca deixaremos
de estar presentes e de ajudar ao futuro de Arganil,
através da permanente disponibilidade para apoiar as
Instituições e Pessoas junto das quais possamos ser
úteis.
É, pois, chegado o momento de efectuar um
balanço geral do que foi a nossa experiência autárquica nos últimos anos, a qual muito nos honrou, pela
possibilidade que nos foi conferida de demonstrar que
efectivamente conseguíamos fazer melhor, tal como
afirmámos nas últimas eleições.
Começamos por agradecer a confiança depositada
por todos os que acreditaram no Projecto Autárquico
do PS de 2013 e nas pessoas que o integraram, seja na
Câmara Municipal, na Assembleia Municipal ou Juntas
e Assembleias de Freguesia e aos que ao longo deste
período nos incentivaram com as suas sugestões ou

6

mesmo as criticas que fizeram melhorar o nosso desempenho. A constante presença que fomos mantendo junto de todos, permitiu reforçar as ligações e os
contactos pessoais que são fundamentais para o bom
desempenho dos cargos.
Apresentámos um projecto envolvente, participativo, ambicioso, inovador, de proximidade, baseado no
conhecimento da realidade do Concelho, cuja concretização, não temos grandes duvidas, teria exercido um
impacto muito positivo na qualidade de vida de todos
os Cidadãos.
Apesar dos eleitos do PS estarem em minoria nos
Órgãos Autárquicos, tal facto não nos condicionou nem
inibiu de exercer uma atitude pró-activa seja na apresentação de propostas alternativas, seja na censura
fundamentada às opções da Maioria do PSD que, em
nosso entender,estavam erradas e não respondiam às
necessidades e prioridades do Concelho.
Esta tem sido uma acção marcada fortemente
pelos valores e princípios do Partido Socialista que
defendemos, como seja a Solidariedade para com as
populações, sobretudo nos piores momentos da crise
que afectou o nosso País e que trouxe consequências
para muitos Arganilenses, a Tolerância na aceitação e
consensualização de outras ideias consideradas mais
adequadas, a Liberdade de expor o nosso pensamento,
a Igualdade no tratamento das questões, repudiando
as práticas discriminatórias, a que se alia a defesa de
um projecto Progressista e deModernidade que deveria conduzir à aproximação do Concelho aos níveis de
desenvolvimento que merece e que estão patentes em
vários Municípios vizinhos.
Infelizmente para os Arganilenses, o tempo
tem-nos dado razão. Infelizmente porquanto se
tivessem sido acolhidas algumas das nossas propostas
e sugestões por certo que o Concelho estaria diferente,
para melhor.

Ao reler as diversas mensagens que ao longo dos
últimos anos fomos deixando através deste Boletim
Municipal, é fácil de recordar o conjunto de iniciativas que fomos concretizando nas diversas áreas da
governação municipal e de interesse para o Município
e daí facilmente se conclui que o PS era a alternativa
credível, responsável e consciente que o Concelho necessitava.
Temos a humildade suficiente para reconhecer que
também cometemos erros e que nalguns aspectos
poderíamos ter tido uma postura diferente. Mas só não
erra quem nada faz e quem assiste ao jogo da bancada
não se dispondo a dar um pouco de si em prol da sua
comunidade.
Contudo, tão-somente sempre procurámos deixar
um contributo positivo para o engrandecimento da
nossa terra e do Concelho. E sem falsas modéstias,
esse é o maior orgulho destes tempos que, da nossa
parte, resultam num sentimento de dever cumprido.
A todos os Arganilenses, incluindo todos quantos
nos visitam nesta época de Verão, formulamos votos
de boas férias e de excelentes momentos de convívio
que sejam retemperadores para ultrapassar os desafios, individuais e colectivos, que teremos de enfrentar.
Os Vereadores do PS,
Miguel Ventura e João Pedro Pimentel

EB1 de Arganil vence 1º Prémio nos desafios “Brigada da
Cantina” e “Eco-Lancheiras” 2016/17
A “Brigada da Cantina” a “Eco-lancheiras” e o “Painel dos
Alimentos”, foram desafios propostos para o ano letivo 2016/17,
lançados pelo programa Eco-Escolas na adoção do tema
“Alimentação Saudável e Sustentável”.
Estes desafios visavam, no caso da “Brigada da Cantina”, a
criação de um grupo de alunos com o objetivo de monitorizar
atitudes e zelar pela adoção de bons hábitos de higiene e saúde,
evitar o desperdício alimentar e analisar questões do ruído no
refeitório escolar. No caso da “Eco-lancheiras”, a criação de uma
eco-lancheira e a elaboração de uma ementa semanal, com
cinco lanches, em dois momentos diferentes (outono/inverno e
primavera/verão).
A turma do 4ºB, da EB1 de Arganil, foi a responsável pela
implementação e avaliação do projeto “Brigada da Cantina” e a
turma do 3ºB foi a responsável pela criação da “Eco-lancheira”.
A avaliação do ruído, a higienização das mãos, o bom
comportamento durante a hora do almoço e o combate ao
desperdício alimentar, foram os temas avaliados pelo grupo de
alunos responsável pelo projecto, Brigada da Cantina, com a
devida orientação da Prof.ª Manuela Silva e apoio do Município
de Arganil.
Os resultados obtidos foram registados e divulgados em sala
de aula a todas as turmas e junto da comunidade, através de
folhetos e desdobráveis.

O projecto “Brigada da Cantina” conquistou o 1º Prémio, no
1º escalão – jardins-de-infância e 1º ciclo do ensino básico, exáqueo com o Colégio Nossa Senhora da Bonança do Candal de
Vila Nova de Gaia. O projecto “Eco-lancheira” conquistou o 1º
Prémio, também no 1º escalão, ex-áqueo com o Colégio Nossa
Senhora da Bonança do Candal de Vila Nova de Gaia e com a
Escola Básica Professor Arménio Lança, de Santiago do Cacém.
Referir ainda que, no desafio “Painel dos Alimentos”, que
visava a criação de um painel de “alimentos processados vs.
alimentos não processados”, a EB1 de Côja conquistou um
honroso 2º Prémio, pela sua criação.

Noites de Verão
05 de Agosto, 21h30
Mostra de Folclore Lusa/
Venezuelana (Grupo Folclórico
da Região de Arganil)
Praça Simões Dias
12 de Agosto, 21h30
Arganil Tem Talento (Associação
Juvenil C.U.M.E.)
Praça Simões Dias
19 de Agosto, 21h30
Salvador Sobral
Praça Simões Dias
26 de Agosto, 21h30
7º Encontro de Concertinas
(Grupo de Concertinas Sons &
Suadelas)
Praça Simões Dias

Sessão Solene de entrega de Certificados de Participação,
aos alunos que frequentaram os Programas “Universidade de
Verão” e “Escola de Verão Júnior” 2017
Decorreu dia 24 de Julho, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho, a Sessão Solene de entrega de certificados de
participação aos alunos que frequentaram os Programas
«Universidade de Verão», promovido pela Universidade de
Coimbra, e «Escola de Verão Júnior» promovido pela Escola
Superior de Educação de Coimbra. Estes Programas, de
intervenção educativa, têm como objectivo promover o
conhecimento, a cultura, a ciência e a arte junto dos mais jovens,
através de atividades lúdicas e pedagógicas de exploração e
experimentação, num contexto real institucional.
A cerimónia contou com a presença do Presidente da
Câmara Municipal de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves e da
Directora do Agrupamento de Escolas de Arganil, Prof. Anabela
Soares, para além dos alunos “premiados” e respectivos pais e
encarregados de educação.

Agosto

A participação destes alunos nas actividades de verão
referidas, neste mês de julho, surge da colaboração entre
o Município de Arganil e as Instituições de Ensino Superior
referidas, bem como do Agrupamento de Escolas de Arganil que,
através do Regulamento de Atribuição de Bolsas a este nível,
aprovado em 2010, possibilitou a 34 jovens, do 5º ao 12º ano,
com comprovado mérito escolar, participar numa experiência
educacional única, na qual a Autarquia investe cerca de 5 mil
euros.
Numa aposta clara na educação das suas crianças e jovens
do concelho, o Município de Arganil prentede com esta iniciativa,
para além de premiar a excelência e o mérito escolar, proporcionar
experiências significativas que os motivem a adquirir maior grau
de escolaridade, mais competências sociais e de cidadania, tendo
em vista um futuro melhor para a comunidade local.

Eventos

04 e 31 de Agosto
Exposição de Desenho de Isabel
Braga
Biblioteca Municipal Miguel Torga

11 e 12 de Agosto
Feira de Artesanato, Velharias e
Antiguidades
Côja

11 de Agosto a 05 de Setembro
Exposição” Memórias” de
António Melo
Átrio Guilherme Filipe

14 e 15 de Agosto
Festival Músicas de Verão 2017
Parque Verde do Prado - Côja

26 de Agosto, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos
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