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20ª edição das Arganilíadas
A Escola Secundária de Arganil acolheu na manhã do dia 7 de junho, a 20.ª edição
das Arganilíadas.
Esta iniciativa, dirigida ao 1º Ciclo do Ensino Básico, é 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 por escola. Como todos os participantes
foram verdadeiros vencedores, cada um deles levou também uma medalha pela
participação.

Final do Concurso “Viver a Leitura” – 8ª edição
Realizou-se no dia 6 de Junho a final do concurso “Viver a Leitura” dirigido aos
jovens que frequentam o 2º e 3º ciclo no Agrupamento de Escolas de Arganil.
Este Concurso resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e o Agrupamento
de Escolas num projecto conjunto da Rede de Bibliotecas do Concelho de Arganil.
Na final, que se realizou no Auditório da Biblioteca Municipal, os 10 finalistas
representaram as duas EB23 do Agrupamento de Escolas: Arganil e Côja.
As excelentes prestações de leitura expressiva que os candidatos protagonizaram
dificultaram o trabalho do Júri na escolha dos melhores leitores.
Foram finalistas: Jéssica Fernandes – Arganil (3º Ciclo); Henrique Quaresma –
Arganil (2º Ciclo); Mariana Gonçalves – Coja (2º Ciclo); Constança Trindade – Coja

(3º Ciclo); Andreia – Arganil (2º Ciclo); Madalena Cunha – Coja (2º Ciclo); Mariana
Rodrigues – Coja (3º Ciclo); Joice Figueiredo – Arganil (3º Ciclo); Joana Tavares – Coja
(3º Ciclo); Emely Souza – Arganil (3º Ciclo).
Os Vencedores foram:
1º Prémio: Joana Tavares – Coja (3º Ciclo)
2º Prémio: Emely Souza – Arganil (3º Ciclo)
3º Prémio: Mariana Rodrigues – Coja (3º Ciclo)
Parabéns aos vencedores, aos participantes e a todos os envolvidos na
organização.

Piódão recebe Gala Final das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias
Foram tornados públicos, no dia 7 de junho, os locais e as datas das 7 Galas
eliminatórias das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias.
A Aldeia Histórica de Piódão, no concelho de Arganil, irá receber a Gala Final das
7 Maravilhas de Portugal – Aldeias, no dia 3 de setembro, onde serão conhecidas as
7 Aldeias vencedores.
As Galas serão emitidas em direto na RTP todos os domingos de julho e agosto,
a partir das 21 Horas.
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Recorde-se que a Aldeia Histórica de Piódão foi uma das selecionadas na
categoria “Aldeias Remotas” e estará agora à aprovação do público português
juntamente com: Gondramaz (Miranda do Corvo – Centro); Fajã de São João (Calheta
– Açores); Curral das Freiras (Câmara de Lobos – Madeira); Castro Laboreiro (Melgaço
– Norte); Branda da Aveleira (Melgaço – Norte) e Aldeia da Pena (São Pedro do Sul
– Centro).
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Cara(o) Arganilense,
Neste Boletim Municipal congratulamo-nos com a abertura do concurso público para a empreitada de requalificação da
estrada nacional 342, entre Arganil e Côja, obra há muito reivindicada pela Autarquia e pelos Arganilenses e que é um eixo
estratégico de desenvolvimento do Concelho que, após a sua reabilitação, reforçará a nossa coesão territorial.
Destaque também para a escolha do Piódão para palco da Gala Final das 7 Maravilhas de Portugal- Aldeias, sem
esquecer o balanço da Feira das Freguesias, que foi mais uma vez um enorme sucesso, ou as Arganilíadas e a iniciativa
Idosos em Movimento.
Um referência ainda ao conjunto de obras em curso no Concelho e à apresentação do programa das Noites de Verão.
Neste início da época de veraneio, desejo a todos umas ótimas férias!

EN 342 vai ser requalificada- Aberto Concurso Público
Foi publicado no passado dia 12 de Junho, no Diário da República o anúncio do
concurso público para a empreitada de beneficiação da EN 342, entre a Arganil e
Côja.
Com um valor base de 2,75 milhões de €, a obra destina-se a melhorar
as condições de circulação e de segurança rodoviária, entre os dois principais
aglomerados populacionais do Concelho, numa extensão de 12,67 Km.
A Câmara Municipal congratula-se com a abertura do concurso para a empreitada,
por parte da Infraestruturas de Portugal, após múltiplas diligências desenvolvidas
pela Autarquia, reivindicando a requalificação de uma via absolutamente estratégica
para o Concelho.
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XII Feira das Freguesias: “ O Ponto de Encontro de
todos os Arganilenses”

A 12º edição da Feira das Freguesias – Mostra Gastronómica, realizou-se nos
passados dias 09, 10 e 11 de Junho. Evento de enorme 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 àquilo
que de melhor têm para oferecer.
Animada pela Fanfarra dos Bombeiros de Côja, a inauguração decorreu ao final
da tarde do dia 9 de Junho, contando com a presença de Ricardo Pereira Alves,
Presidente da Câmara Municipal de Arganil e seus vereadores; do Presidente
da Assembleia Municipal, Avelino Pedroso; do Vice-Presidente da Comunidade
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Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) e também Presidente da Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino; do vice-presidente da
CCDRC, Veiga Simão; 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 Câmara
Municipal de Tábua, Mário Loureiro; do Presidente da ADIBER, Miguel Ventura; da
diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte,
Adília Farinha; da Presidente da Escola Secundária de Arganil, Anabela Soares e dos
presidentes das Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho.

Esta 12ª 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.

À apreciada gastronomia juntou-se a música tradicional local, com a atuação de
24 grupos, entre os quais ranchos folclóricos, tunas, bombos, filarmónicas e grupos
musicais, 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 cultural.

Do Concurso Gastronómico integrado no certame saíram vencedoras as Juntas
de Freguesia de Sarzedo, na categoria de Prato Principal – Coletividade, pela União
Recreativa Sarzedense, com uma deliciosa Feijoada; a Freguesia de Piódão, na
categoria de Prato Principal – Restaurante, pelo “A Saborosa”, com o prato de Cabrito
Assado; 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, pelo “A Saborosa” com o
tradicional e saboroso Arroz Doce e, na categoria de 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.
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X Idosos em Movimento
No passado dia 17 de junho de 2017, a Câmara Municipal de Arganil concretizou
o “X Idosos em Movimento”, proporcionando a cerca de 380 participantes, entre
utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social e Misericórdias
concelhias, seus representantes e das Freguesias/Uniões de Freguesia do concelho,
uma viagem à Quinta da Malafaia, em Viana do Castelo.

Aos Seniores participantes, foi proporcionado o Arraial Minhoto, onde
saborearam petiscos regionais, e puderam assistir a um programa de animação
com música e dança folclórica e popular nortenha, artistas em palco com cantigas
tradicionais portuguesas, marchas populares com cabeçudos e gigantones, e uma
bonita largada de balões.

C.O.J.A. Campeão Distriral - INATEL
A equipa sénior do Clube Operário Jardim do Alva (C.O.J.A) sagrou-se no passado
dia 28 de maio Campeã Distrital do Campeonato INATEL. O jogo que lhes garantiu
o título foi disputado no dia 28 de Maio, na Lousã, contra a equipa Sanjoanense FC,
terminando com o resultado 0-1, em benefício da equipa de Côja.

Fotografia: Tomás Rodrigues

Oposição - Partido Socialista

Caras(os) Concidadãs(os),
Foi apresentado em Abril último, um documento
em formato digital que teria como objectivo efectuar o
balanço de 12 anos de exercício autárquico das equipas
lideradas pelo actual Presidente da Câmara Municipal.
Embora confrontados com esta publicação no
momento, a bancada do PS desde logo manifestou a
sua desconfiança relativamente aos objectivos que
estariam na base da sua concepção e divulgação,
nomeadamente o facto de o mesmo se constituir como
um instrumento ao serviço do período eleitoral que se
aproxima. Estávamos correctos na nossa análise.
Com a publicação e distribuição deste documento
em livro, e os custos elevados que acarreta, concluímos que as intenções associadas ao mesmo têm
efectivamente o propósito de evidenciar uma obra de
12 anos, como se os mandatos autárquicos tivessem
esta duração, o que não corresponde à verdade.
Por outro lado, quando o Município de Arganil desde há cerca 2 anos publica mensalmente este Boletim
Municipal através do qual é divulgada a sua actividade,
entendemos que é uma redundância a edição do referido livro “Arganil em Movimento”, sendo um desperdício
de recursos que fazem falta e deveriam ser aplicados
em benefício directo das populações.
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Em relação ao conteúdo desta publicação, quem
conhece e sente este Concelho facilmente verifica que o mesmo não transmite a realidade que os
Arganilenses vivem no seu dia-a-dia.
Como por variadas vezes já afirmámos, ao longo
do mandato assumimos uma postura construtiva e
responsável, capaz de reconhecer o que está bem e
contestar o que está mal.
Por isso, saudamos e registamos com agrado tudo
o que produz um efeito positivo na qualidade de vida
dos Cidadãos e, naturalmente, intervenções foram
realizadas que causaram esses impactos. Outra coisa
não seria de esperar em 12 anos de trabalho.
Contudo, cumpre-nos alertar para o muito que não
foi concretizado, para as expectativas defraudadas,
para um retrato do Concelho que fica muito aquém da
imagem que se quer transmitir e para um Território que
não aproveitou muitas das oportunidades que teve à
sua disposição e definiu prioridades erráticas e com
elevados custos financeiros e sociais, que o tempo tem
vindo a confirmar.
Como sempre dissemos, faríamos diferente e, em
nosso entender, conseguíamos fazer melhor em prol do
nosso Concelho.
Nunca nos apropriaríamos de intervenções da
responsabilidade de outros Parceiros, pois várias
intervenções identificadas só foram possíveis dado o
enorme esforço e empenho a nível logístico, administrativo e sobretudo financeiro, dos que muito lutaram
para que tal fosse possível, seja Juntas de Freguesia,
Instituições, Empresas ou Cidadãos. Também várias
intervenções da responsabilidade da Administração
Central são promovidas como se tratassem de obras
municipais.

Por outro lado, torna-se evidente a ausência de
várias referências, essas sim da responsabilidade do
Municipio e para as quais houve tempo para dar uma
resposta concreta durante a última década.
Não há uma fotografia do Teatro Alves Coelho.
Pudera, este equipamento histórico de Arganil sempre
foi esquecido, tendo sido devolvido ao proprietário sem
que tenha sido alvo da remodelação pela qual a Câmara
Municipal se comprometeu, sendo o espelho do espaço
que a cultura ocupou nas prioridades dos Executivos
PSD.
Sobre a Cerâmica Arganilense, uma tímida
referência, ficando a ideia que, excepção feita às piscinas,
continuamos sem conhecer a verdadeira utilidade do
maior investimento municipal alguma vez feito em
Arganil, já que todos os pressupostos em que se
baseou o “plano de negócios” falharam totalmente!
Muitos mais exemplos existem, nomeadamente na
área social, para confirmarem que o dito “movimento
de Arganil”, não corresponde à realidade sentida por
quem vive neste Concelho.
Não fomos movidos por nenhuma força que nos
aproximasse de indicadores de desenvolvimento mais
favoráveis e, sobretudo, dos Concelhos vizinhos que
viram destacar-se no panorama regional, sobretudo ao
nível da dinâmica económica e social instalada.
Contrariamente ao propagandeado, infelizmente
este não é o concelho com que todos nós sonhamos
e desejamos.
Os Vereadores do PS,
Miguel Ventura e João Pedro Pimentel

Arganil em Movimento

Julho
Cinema
02 de Julho, 16h00
Capitão Cuecas – O Filme
Auditório da Cerâmica
Arganilense
07 de Julho, 21h30
A Múmia
Auditório da Cerâmica
Arganilense
14 de Julho, 21h30
The Hunter’s Prayer: Assassino
Contratado
Auditório da Cerâmica
Arganilense

Requalificação do Antigo Quartel da GNR para Casa das Coletividades Requalificação de Imóvel para instalação da Extensão de Saúde de São
Martinho da Cortiça
(2ª fase)

21 de Julho, 21h30
Transformers: O Último
Cavaleiro
Auditório da Cerâmica
Arganilense
23 de Julho, 16h00
Gru – O Maldisposto 3
Auditório da Cerâmica
Arganilense
28 de Julho, 21h30
Homem-Aranha: Regresso a
Casa
Auditório da Cerâmica
Arganilense

Eventos

Reparações Pontuais na Estrada Municipal 523

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

08 e 09 de Julho
+ Arganil, Aldeias em
Movimento – Freguesia de
Benfeita (CLDS3G Arganil +
Inclusiva)
Benfeita
22 de Julho, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos
29 de Julho, 21h30
Noites de Verão 2017: Marito
Marques e ADIAFA
Praça Simões Dias

Ligação Sarnadela – Cruzamento de Priados (Requalificação da Rede Viária Municipal 2016 – Zona Oeste)
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