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Mata da Margaraça comemora 
o seu 36º aniversário



Arganil sobe oito posições no ranking das melhores cidades para viver

Viver, visitar e investir em Arganil tem cada vez 
mais vantagens. A conclusão é do estudo da Bloom 
Consulting Portugal City Brand Ranking, que avalia 
pelo quinto ano consecutivo o impacto da marca 
de cada um dos 308 municípios portugueses nas 
áreas do Turismo (Visitar), Investimento (Negócios) 
e Talento (Viver).

Registando um crescimento de oito por cento 
na captação de investidores, turistas e novos 
residentes em relação ao ano passado, Arganil 
sobe oito lugares no ranking nacional, saltando 

da 123.ª para a 115.ª posição. De salientar ainda o 
32.º posto ocupado no ranking da Região Centro, 
abrangida por 100 municípios, que se traduz numa 
ascensão de três posições relativamente a 2017.

A subida registada na classificação regional 
é acompanhada pelo bom desempenho em 
cada umas das categorias analisadas pela Bloom 
Consulting. No que diz respeito ao turismo e ao 
indicador Visitar, Arganil ocupa o digno 24.º posto 
do ranking, sendo que nos Negócios e na categoria 
Viver as posições ocupadas são a 42.ª e a 45.ª, 

respetivamente.
Os resultados da conceituada consultora 

resultam da análise de múltiplas variáveis de 
eficácia, como a 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 online, bem como o 
desempenho através do site e redes sociais.  

A Casa das Coletividades de Arganil abriu 
portas na passada quarta-feira, dia 21 de março, 
para receber e dar as boas-vindas às associações, 
numa cerimónia que que contou com a presença 
do Presidente da Câmara, Luís Paulo Costa, da 
Vice-Presidente, Paula Dinis, e dos Vereadores Luís 
Almeida e Érica Castanheira.

O renovado espaço de celebração do 
associativismo cultural, que resulta da 
requalificação do antigo Quartel da GNR, é, agora, 
a casa de seis associações musicais, recreativas e 
culturais, que têm contribuído para levar a bandeira 
do associativismo e regionalismo da Beira Serra  
para lá das fronteiras de Arganil, enaltecendo as 

raízes e celebrando a identidade de um concelho 
que se orgulha genuinamente do que tem.

São elas a Associação Filarmónica de Arganil, a 
Tuna Popular de Arganil, a Confraria do Bucho de 
Arganil, o Clube BTT da Serra do Açor, a CUME e o 
Clube de Caça e Pesca do Concelho de Arganil.

Chaves da Casa das Coletividades entregues a seis 
associações de Arganil



Secretária de Estado celebra 36.º aniversário da Mata da Margaraça

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,

Destacamos convicta e orgulhosamente o que o Blooming Consulting atesta com o rigor que lhe é reconhecido: Arganil está mais atrativa do que nunca 
aos olhos dos moradores, visitantes e investidores. A subida de oito lugares no ranking dos melhores municípios do país para viver surge em evidência nesta 
edição do Boletim Municipal de março, um mês particularmente marcado pela realização de iniciativas de destaque nas áreas da cultura, dos negócios, do 
associativismo e, em especial, do ambiente e da floresta, que trouxeram ao nosso concelho influentes personalidades do panorama político, capazes de 
bafejar auspiciosamente o futuro do nosso concelho.

Celebrámos o 36.º aniversário da fustigada mas resistente e vigorosa Mata da Margaraça, na presença da Secretária de Estado do Ordenamento do 
Território e da Conservação da Natureza, Célia Ramos; recebemos Rui Rio em Arganil, para tomar o pulso às ainda visíveis consequências do incêndio de 
outubro e vincar aquela que é também a posição defendida pelos arganilenses e que assenta na eminente e necessária criação de uma estratégia concertada 
para o problema dos fogos florestais. Assinalámos o Dia Mundial da Árvore e o Dia Intencional das Florestas da única forma possível: preenchendo a 
desfalcada e cinzenta Serra do Açor com esperançoso e colorido entusiasmo das crianças durante a plantação de cerca de 350 árvores. Sem esquecer que 
fomos orgulhosamente cúmplices da merecida e calorosa homenagem prestada ao antigo campeão de ralis, Carlos Bica, a propósito do seu 60.º aniversário, 
que promovemos mais uma edição da Feira do Livro, este ano a assinala as Bodas de Prata, e abrimos as portas à Casa das Coletividades. 

O 36.º aniversário da Paisagem Protegida da 
Serra do Açor assinalou-se no dia 3 de março 
com a presença da Secretária de Estado do 
Ordenamento do Território e da Conservação da 
Natureza, Célia Ramos. A sessão de comemoração, 
organizada pelo Agrupamento de Escolas de 
Arganil, teve lugar no Centro de Interpretação da 
Mata da Margaraça, sede do ICNF, e contou com 
a presença do Presidente da Câmara, Luís Paulo 
Costa, do Vereador da Educação, Luís Almeida, 
e da Vereadora do Ambiente e Floresta, Érica 
Castanheira.

Enfatizando a consciencialização da 
responsabilidade dos alunos do Agrupamento na 

proteção das florestas, o presidente da Associação 
de Estudantes da Estudantes, Ricardo Moreira, 
entregou o símbolo da Rota das Florestas ao 
Presidente da Câmara, que aproveitou para 
destacar a importância da data “para o nosso 
concelho e particularmente para a Paisagem 
Protegida da Serrado Açor. Acreditamos que 
oitenta por cento da Mata terá capacidade para 
se regenerar por si só. E, se tiver essa capacidade, 
dá-nos uma lição relativamente às espécies que 
utilizamos no resto do território”.

Luís Paulo Costa dirigiu-se, ainda, à diretora 
do Agrupamento de Escolas de Arganil, Anabela 
Soares, e aos alunos presentes, reconhecendo o 

trabalho que a escola tem vindo a desenvolver. 
“Não deve haver nenhum aluno no concelho que 
não conheça a Mata da Margaraça”. Revelando-
se com o convite para participar nas celebrações 
de aniversário, Secretária de Estado sugeriu aos 
mais novos que olhassem para a Mata de forma 
poderem ler a sua história. “Foi com emoção que 
aqui estive, numa iniciativa que nos faz pensar 
o futuro. Levo-os no coração mas também na 
cabeça”, referiu Célia Ramos, garantindo regressar 
quando “começarem a rebentar as primeiras 
árvores”.



Arganil de visita à Galiza para conhecer políticas de prevenção 
aos incêndios

APA-ARH Centro e Município de Arganil planeiam intervenções 
na Bacia Hidrográfica do Rio Alva

Na sequência dos incêndios florestais de 
outubro de 2017, a Agência Portuguesa do 
Ambiente, IP /Administração da Região Hidrográfica 
do Centro (ARH Centro) com a colaboração do 
Município de Arganil efetuou o levantamento 
da afetação destes incêndios florestais na rede 
hidrográfica do concelho com vista à identificação 
das necessidades de intervenção tendo em conta 

as medidas de proteção dos recursos hídricos.
Neste âmbito e após a identificação de todas 

as situações, no passado dia 02 de fevereiro, os 
técnicos da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 
– ARH Centro visitaram as zonas afetadas para em 
conjunto com o Município de Arganil definir as 
prioridades de intervenção.

A visita efetuada insere-se no âmbito do projeto 

de intervenção na Bacia Hidrográfica do Rio Alva.
Estiveram presentes na vista para além dos 

técnicos da APA – ARH Centro, por parte do 
Município de Arganil o Presidente Luís Paulo 
Costa, a Vereadora do Ambiente e Floresta, Érica 
Castanheira e Técnicos da área de Floresta e 
Ambiente.

O Presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, 
integrou a comitiva da Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM) na deslocação à Galiza, nos 
dias 12 e 13 de março, a fim de conhecer a estrutura de 
proteção civil e emergência daquela região do norte de 
Espanha e adquirir novas metodologias de preparação 
e intervenção possíveis de replicar no nosso território.

O ordenamento florestal e a profissionalização da 
proteção civil tem permitido a região autónoma galega 
reduzir eficazmente o impacto dos incêndios de outubro 
de 2017 e assumir-se como um exemplo de boas 
práticas nos domínios da gestão, prevenção e combate 
aos incêndios.

Durante a esta visita, os autarcas dos 19 municípios 
que integram a CIM-RC reuniram com o Governo 
regional da Galiza e com a Associação de Autarcas 
Galegos. Acompanhada pelo diretor geral de 
Emergências e Interior da Galiza, Luís Menor, a comitiva 
visitou a Academia Galega de Segurança Pública e o 
Centro Integrado de Assistência à Emergência, tendo 
oportunidade de aprofundar o conhecimento do modelo 
de autonomia de proteção civil da região da Galiza 
e de participar numa troca de experiências de duas 
regiões que, embora de países diferentes, apresentam 
características semelhantes e partilham das mesmas 
preocupações e responsabilidades no que diz respeito 
às políticas de prevenção e combate aos fogos florestais.

Rota pela Floresta percorre escolas do concelho

O Município de Arganil cumpriu, entre os dias 
26 de fevereiro e 2 de março, a Rota pela Floresta, 
iniciativa da Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE), proposta aos Municípios que integram a 
rede ECOXXI.

Esta ação, catalisadora de sinergias entre as 
escolas e as suas respetivas autarquias, visa agir 
pela proteção dos ecossistemas com particular 
enfoque na floresta, estruturando-se em torno de 
uma atividade que tem por objetivo promover a 
mobilidade sustentável e pôr em prática o exercício 
da cidadania alertando para os direitos, deveres e 
responsabilidades de cada um dos intervenientes.

A Rota pela Floresta é assim operacionalizada 
pelas Escolas de cada concelho através da 
passagem do Testemunho, constituído por uma 
pá, uma bandeira Eco-Escolas e um pergaminho 
de compromissos que percorre cada uma das 
escolas do concelho e que por fim é entregue ao 
Presidente da Câmara Municipal.

Com início na Escola do 1.º CEB e Jardim de 
Infância de Pombeiro da Beira, o testemunho 
continuou a sua jornada passando pela Escola 1.º 
CEB e Jardim de Infância de S. Martinho da Cortiça, 
tendo sido posteriormente entregue à Escola de 
1.º CEB e Jardim de Infância de Pomares que, por 

sua vez, o entregou à Escola de 1.º CEB e Jardim 
de Infância de Coja. Desta, passou para a Escola 
2,3 Prof. Mendes Ferrão de Coja, continuou o seu 
périplo pela Escola 1. º CEB e Jardim de Infância 
de Sarzedo, Escola 2, 3 de Arganil, Escola 1.º CEB 
e Jardim de Infância de Arganil que, por fim, o 
entregou à Escola Secundária de Arganil. 

Esta iniciativa integrou ainda diversas ações 
com as Escolas, tais como passeios pedestres, 
observação da natureza, elaboração de herbário, 
exposições, palestras, murais, plantações e visitas 
de estudo.



Alunos do 1º Ciclo e utentes da APPACDM de Arganil dão 
cor à Serra do Açor no Dia Internacional da Floresta

O Município de Arganil assinalou no dia 21 
de março, o Dia Internacional da Floresta através 
da iniciativa “Dar Cor à Serra do Açor” em Chã da 
Cabeça – Cepos, na União de Freguesias de Cepos 
e Teixeira.

A ação, que envolveu cerca de 350 alunos do 
1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho e utentes 
da APPACDM – Unidade Funcional de Arganil, 
teve como mote: “1 aluno = 1 árvore” e visou 
contribuir, considerando a paisagem desoladora 
que os incêndios de outubro nos deixaram, para 
a reflorestação da Serra do Açor e, no âmbito da 
educação ambiental, para a sensibilização dos mais 
novos para a proteção e conservação da natureza.

A entrada na Primavera brindou-nos com um 
dia solarengo e propício à plantação de árvores, 
atividade esta, que muito entusiasmou os alunos 
na responsabilidade de dar o seu contributo à 
natureza, que lenta mas vigorosamente começa a 
dar os seus sinais de recuperação. 

Para finalizar as comemorações deste dia 
Internacional da Floresta, que este ano e mais 
do que nunca, precisa de todos, seguiu-se um 
momento de convívio interescolar com um 
delicioso piquenique, seguido da formação de uma 
“árvore humana gigante” num gesto simples, mas 
com um grande significado de união e proteção da 
floresta. 

Acompanharam e colaboraram nesta atividade, 
através da plantação de árvores, o Presidente da 
Câmara Municipal, Luís Paulo Costa; o Vereador 
da Educação, Luís Almeida; a Vereadora do 
Ambiente Érica Castanheira; o Presidente da 
União das Freguesias de Cepos e Teixeira, José 
Costa e restantes membros do executivo; a 
Diretora do Agrupamento de Escolas, Anabela 
Soares e representantes da Associação “Pomares 
no Coração” que, gentilmente, cedeu as cerca de 
400 árvores autóctones, entre elas carvalhos, 
Medronheiros, Freixos, Louros, Murtas, Carvalhos, 
Azinheiras e Sobreiros, para plantio.



5º Torneio de Natação de 
Arganil encerra em grande as 
comemorações 5º Aniversário da 
Piscina Municipal de Arganil

Primeiro lugar histórico 
da estafeta de Arganil em 
Castro Daire

No passado domingo, dia 18 de Março, decorreu o 5º Torneio de Natação de 
Arganil. Este Torneio de Natação que se encontra inserido nas comemorações do 5º 
Aniversário da Piscina Municipal de Arganil contou com a participação de sete Escolas/
Clubes de Natação: EMNArganil, EMNTábua, EMNMortágua, EMNPampilhosa da Serra, 
Louzan Natação, Clube Caça e Pesca de Oliveira do Hospital e Centro de Atletismo de 
Seia, totalizando cerca de 120 nadadores.

Para dar as boas-vindas às equipas participantes o Município de Arganil esteve 
representar pelo Vereador do Desporto Luís Miguel Almeida que felicitou a Piscina 
Municipal de Arganil pelo seu 5º Aniversário, bem como todos os seus colaboradores 
pelo trabalho desenvolvido ao longo destes cinco anos. Não foi esquecida a equipa 
de competição da EMN Arganil que teve uma palavra de reconhecimento e incentivo 
pelos excelentes resultados que tem alcançado no Circuito Municipal de Escolas de 
Natação onde ocupa a segunda posição. De referir que a Federação Portuguesa de 
Natação fez questão de marcar presença no Torneio de Natação de Arganil, estando 
representada pela Catarina Teixeira.

As bancadas encheram para assistir a este espectáculo desportivo o que demonstra 
o interesse relativamente à modalidade natação, bem como a vontade dos pais, 
familiares e amigos em apoiar os seus nadadores, tendo sido constante o apoio aos 
nadadores ao longo de todo o Torneio.

No final do Torneio todas as equipas foram ovacionadas pelo público presente, 
enquanto realizavam a volta de honra, recebendo das mãos do Senhor Vereador 
do Desporto Luís Miguel Almeida e Catarina Teixeira da Federação Portuguesa de 
Natação as medalhas e diplomas de participação.

No passado dia 17 de Março (sábado), a equipa de competição da 
Escola Municipal de Natação de Arganil participou na 5ª Concentração 
do Circuito Municipal de Escolas de Natação que teve lugar nas 
Piscinas Municipais de Castro Daire. Nesta prova participaram 20 
Escolas/Clubes de Natação: Arganil, Vouzela, Penalva do Castelo, 
A.R.C.A., Mangualde, Castro de Aire, Aguiar da Beira, Lamego, ForLife, 
S. João da Pesqueira, Nelas, AEFD S. Pedro do Sul, Sernancelhe, 
Príncipe Perfeito, Vila Nova de Paiva, Tábua, Resende, Centro C.R. 
Ferreirim, AEFD Tondela e CCP Oliveira do Hospital. 

Após a quinta etapa do Circuito Municipal de Escolas de Natação 
a Escola Municipal de Natação de Arganil consolidou o 2º lugar com 
409 pontos, tendo apenas à sua frente a equipa de Castro Daire que 
regista 567 pontos, no 3º lugar a 16 pontos da equipa de Arganil 
encontra-se a equipa de Vouzela.

A encerrar o Torneio de Natação a estafeta de Arganil fez história 
ao alcançar pela primeira vez o 1º lugar na prova de estafetas, numa 
prova onde as três primeiras equipas ficaram separadas por décimos 
de segundo.

Com o Auditório da Biblioteca 
Municipal repleto de crianças e 
professores, decorreu no passado dia 
13 de Março a Final do concurso “Lê 
melhor quem Lê mais”.

Sendo um concurso de leitura 
expressiva onde apenas se avalia o 
prazer de ler e ouvir ler, a prova de leitura 
é muito exigente como se depreende 
dos critérios de avaliação que o Júri 
aplicou nas votações nomeadamente 
leitura sem “atropelos”, boa dicção, 
capacidade de tornar a leitura um 
prazer para quem ouve, grau de 
dificuldade do texto escolhido. A beleza 
das leituras que ali foram feitas deixou 
para o Júri a difícil tarefa de encontrar 
a vencedora que foi A Íris Canas Silva 
(4ºB da EB1 de Arganil), seguida da Rita 
Alexandra Gonçalves (EB1 de Pomares) 
e o Ricardo Filipe Santos (EB1 de S. 
Martinho da Cortiça).

Não podemos deixar de referir os 
outros quatro finalistas que foram o 
Rodrigo Alexandre Santos Almeida (EB1 
de Côja), a Maria Rita Simões Garrido 

da Costa (4º A da EB1 de Arganil), o 
Leandro Daniel Donato Frias (EB1 de 
Pombeiro da Beira), a Laura Raquel 
Oliveira Ferreira (EB1 de Sarzedo), 
bem como as outras 59 crianças que 
se inscreveram no concurso. Todos 
merecem PARABÉNS.

PARABÉNS merecem os professores 
que vivem com muito entusiasmo 
este concurso preparando os seus 
alunos para as provas, estimulando 
o prazer da leitura. Contudo, não 
podemos esquecer e dar PARABÉNS às 
Bibliotecas Públicas e aos seus Técnicos 
que com o seu trabalho diário criam as 
condições para que as nossas crianças 
e as suas famílias leiam cada vem MAIS 
e MELHOR.

Os prémios foram entregues pela 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Paula Dinis que na ocasião enalteceu 
os concorrentes e a organização do 
concurso, agradecendo a realização 
desta iniciativa que enriquece 
culturalmente o Concelho de Arganil.

Festival de histórias na Final 
da 12ª edição do concurso “ 
Lê melhor quem Lê mais”



XXV Feira do Livro de Arganil

Árvores, poesia, alegria, contos, histórias, livros, 
crianças, jovens, famílias, inclusão, arte, são as 
palavras-chave que podemos aplicar à XXV Feira do 
livro de Arganil que decorreu de 20 a 24 de Março 
no Espaço Multiusos da Cerâmica Arganilense.

Na verdade os livros, para além da sua própria 
importância, serviram de pretexto para a realização 
de um programa cultural que abarcou variadas 
áreas do saber e das artes.

Na abertura da Feira estiveram presentes 
o Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luis Paulo Costa, a Vice-Presidente, Paula 

Dinis e o Vereador da Educação, Luis Almeida 
que cumprimentaram os livreiros presentes e 
puderam constatar a quantidade e variedade de 
livros expostos, muitos deles da responsabilidade 
directa da Autarquia.

Com o objetivo de criar um ambiente íntimo e 
no qual, nenhum elemento da família se sentisse 
excluído, o programa cultural da XXV Feira do Livro, 
para além da diversificada oferta livreira, contou 
com toda uma atividade paralela e cultural, através 
de dramatizações, sessões de contos, encontros 
com escritores, apresentações de livros e alguns 

momentos musicais.
Num franco convite à cultura a toda a 

comunidade, a Feira do Livro foi, mais uma vez, 
uma aposta do Município de Arganil que, através 
da parceria com o Agrupamento de Escolas e do 
natural envolvimento da comunidade escolar, 
pretendeu incutir nas crianças hábitos de 
leitura, uma maior predisposição para as artes, 
um estímulo à criatividade e um contributo ao 
desenvolvimento intelectual de cada um.



Programas 
de incentivo 
SI2E e REPOR 
apresentadas 
em sessão de 
esclarecimento 
na Câmara 
Municipal de 
Arganil

O Salão Nobre dos Paços do Concelho 
recebeu no passado dia 12 de março, uma sessão 
de esclarecimentos promovida pela autarquia 
e pelo CLDS 3G Arganil + Inclusiva, que incidiu 
sobre os sistemas de incentivo às empresas 
SI2E e REPOR, programas estes exclusivamente 
direcionados para os concelhos afetados pelos 
incêndios de 2017.

Abriu a sessão, perante uma plateia repleta, 
a Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra. 
Paula Dinis à qual se seguiu a intervenção 
da Coordenadora Técnica do CLDS 3G, Dra. 
Elisabete Oliveira.

Coube posteriormente ao Dr. Luís Duarte, 
técnico da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Centro, a 
apresentação do sistema de incentivos SI2E, 
explicar de forma sucinta os aspetos mais 
relevantes deste programa que visa atrair 
novos investimentos empresariais geradores 
de emprego, destinando 12,5 milhões de euros 
à criação, expansão ou modernização de micro 
e pequenos projetos que contribuam para a 
criação de emprego e para a coesão económica 
e social.

Por sua vez, a Dra. Conceição Carvalho, 

Secretária Técnica do Programa Operacional 
da Região Centro – Centro 2020 da CCDR, fez 
a apresentação do programa REPOR, Sistema 
de Apoio à Reposição da Competitividade 
e Capacidades Produtivas, que prevê o 
restabelecimento rápido das condições de 
produção das empresas afetadas total ou 
parcialmente pelos incêndios, permitindo 
a aquisição e reparação de máquinas e de 
equipamentos, material circulante de utilização 
produtiva, obras de construção, remodelação ou 
adaptação das instalações.

Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio 2018
Arganil defende o projeto “Kinetic Energy” em Oliveira do Hospital

O Auditório da Casa da Cultura César Oliveira, 
em Oliveira do Hospital, acolheu no passado 
domingo, dia 24 de março, a final do Concurso 
Intermunicipal de Ideias de Negócio nível 
secundário/profissional, promovido pela CIM-RC 
e, no qual estiveram presentes, na defesa das 
respetivas ideias de negócio, os vencedores das 
finais municipais de cada um dos 18 municípios 
seus constituintes.

Os alunos Cláudio Neves e João Batista 
da Escola Secundária de Arganil, vencedores 
do Concurso Municipal de Ideias de Negócio, 
sob a orientação do docente Júlio Marques, 
representaram Arganil na 5ª edição desta 
iniciativa, com o Kinetic Energy, um gerador 
autossustentável a partir da sua ignição e que 
utiliza a força cinestética. Mais económico e 
ecológico que os geradores já existentes no 

mercado, é também mais silencioso e surge com 
vista à utilização de vendedores ambulantes, 
casas de férias sujeitas a falhas de luz ou mesmo 
domesticamente, garantindo que não haja 
interrupções na eletricidade.

O júri constituído por Conceição Carvalho, da 
CCDRC, Hélder Brito, da BLC3 e Paulo Caridade, 
empresário, avaliou os 18 projetos a concurso 
e declarou vencedor o projeto INsmartLIN 
Kit, trazido pelos alunos João Mortágua, 
Rafael Coelho e Sara Oliveira, do 12º ano, do 
Agrupamento de Escolas de Mortágua, seguido 
do projeto Pastorelho, do aluno Francisco 
Borges, da EPTOLIVA - Pólo de Oliveira do 
Hospital e consiste num pastel, característico da 
Serra e, em 3º lugar, o projeto Plano Total, dos 
alunos Alcibíades Soares, Carolina Coimbra e 
Mariana Lopes, da Escola Secundária Daniel de 

Matos do Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
de Poiares que, reinventaram o Plano Duro 
tradicional, tornando-o integral e dobrável.

Estiveram presentes e a apoiar os alunos de 
Arganil, o presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Luís Paulo Costa, o Vereador da Educação, 
Luís Almeida e a Diretora do Agrupamento de 
Escolas de Arganil, Anabela Soares, professores, 
técnicos do Município de Arganil, familiares e 
colegas dos alunos em questão.

Em números, a 5.ª edição do Concurso de 
Ideias de Negócio da CIM Região de Coimbra fica 
marcada pelo desenvolvimento de um total de 
243 ideias de negócio, das quais 168 chegaram 
às respetivas finais municipais, que selecionaram 
as 18 ideias finalistas apresentadas ontem em 
Oliveira do Hospital.



Empreitadas Municipais

Pavimentação na ligação Fronhas - Vale de Moinho

Construção de Estação de Tratamento de Águas Residuais e Sistema de 
Águas Residuais de Pombeiro da Beira Construção do muro de suporte à estrada em Pomares

Limpeza de desmoronamentos de terras

Intervenções em cerca de 80 imóveis danificados pelos incêndios, que colocaram em causa a segurança de pessoas e bens, no montante total de 
sensivelmente 500.000,00€

Construção do Sistema de Águas Residuais de Barril de Alva

Revestimento de valetas em xisto em Pomares



Oposição - Partido Socialista

I Encontro de Música Coral na 
Cerâmica Arganilense

O Auditório da Cerâmica Arganilense recebeu, no passado dia 
17 de março, o I Encontro de Música Coral, marcado pela presença 
do Orfeon Maestro Alves Coelho e o Coro Polifónico Municipal de 
Tábua, dirigidos pelos Maestros, José Miguel Marques e pelo Prof. 
Cristóvão Ramalho, respetivamente.

O repertório executado incluiu 8 peças, de seleção abrangente, 
apresentadas por cada um dos grupos, numa viagem marcada 
por várias épocas e géneros musicais, terminando com uma 
interpretação conjunta, que trouxe ao palco um total de cerca de 
setenta coralistas.

A Vice-presidente da Câmara Municipal, Paula Dinis, para 
além de agradecer a agradável noite que a todos os presentes 
foi proporcionada, pelos dois Coros, destacou a importância de 
iniciativas desta natureza, bem como a necessidade de reforçar o 
intercâmbio entre os dois concelhos vizinhos, que afinal tanto têm 
de comum para partilhar, nas mais diferentes áreas, para além de 
dar a possibilidade ao público em geral de conhecer e apreciar esta 
modalidade musical.

O espetáculo terminou, com a troca de lembranças entre os dois 
Municípios, Arganil e Tábua, sendo ainda oferecido, pelo Provedor 
da Santa Casa da Misericórdia de Arganil, José Dias Coimbra, uma 
lembrança a cada um dos grupos participantes.

Carlos Bica presenteado com 
homenagem surpresa em Arganil

A Câmara Municipal de Arganil abriu portas no dia 10 de março, para surpreender, 
homenagear e congratular Carlos Bica, antiga lenda dos ralis e um orgulhoso filho da 
terra, pelo seu 60.º aniversário.

A justa e condigna homenagem, organizada de forma cúmplice pela sua esposa, 
Susana Bica, e pela autarquia, juntou na antiga Cerâmica Arganilense 130 familiares, 
amigos e admiradores do antigo piloto natural de Celavisa, para um animado e amistoso 
almoço cujas receitas reverteram a favor da Conta Solidária de Apoio às Vítimas dos 
Incêndios, gerida pelo Município de Arganil. A ajudar à festa que ficará, seguramente, 
na memória do homenageado pelas melhores razões esteve o Rancho Folclórico da 
Ribeira de Celavisa, que enalteceu as raízes do ex-campeão do automobilismo com a 
sua atuação e se juntou aos presentes para lhe cantar entusiasticamente os parabéns.

Em dia de surpresas, Carlos Bica foi ainda conduzido numa emotiva viagem ao 
passado, com a inauguração da exposição “Recordações dos Ralis do Carlos Bica”, no 
átrio da Câmara, a propósito dos 30 anos da conquista do seu primeiro Campeonato 
Nacional de Ralis.

A cerimónia de homenagem dedicada àquele que foi o primeiro português a 
conquistar quatro títulos nacionais (1988-1991) contou com o Presidente e a Vice-
presidente da Câmara, Luís Paulo Costa e Paula Dinis, respetivamente, com o Vereador 
do Desporto, Luís Almeida, com a Presidente de Junta de Celavisa, Rosário Oliveira, 
bem como com alguns nomes incontornáveis no panorama do automobilismo: António 
Coutinho, Jorge Ortigão, José Pedro Fontes, Pedro Azeredo, Pedro Matos Chaves e Pinto 
dos Santos, que ficou conhecido pela sua mestria ao volante de uma Renault 4L.



Audição do Atelier do Piano

Decorreu no passado dia 25 de março, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Audição do 
Atelier do Piano, perante uma sala repleta e ansiosa por ouvir os seus pupilos.

Sob a orientação de Miguel Neves e, num momento que reúne o trabalho desenvolvido ao 
longo do período letivo, que expõe os resultados da aprendizagem e qualidade artística, foi com 
grande satisfação que se reconheceu o bom desempenho de todos os alunos, que expressou de 
forma singular a valorização da música na formação integral das crianças e jovens deste município.

Rui Rio de visita a Arganil para debater estratégia para 
a floresta

O Presidente do Partido Socialista Democrata, Rui Rio, esteve de visita a 
Arganil esta segunda-feira, dia 26 de março, para refletir sobre as causas e as 
consequências do incêndio de outubro de 2017 que afetou tragicamente o 
concelho e debater a criação de uma estratégia para a floresta.

Fazendo-se acompanhar pelo líder parlamentar, Fernando Negrão, e 
por uma vasta comitiva de deputados do círculo eleitoral de Coimbra, Rui 
Rio foi recebido pelo Presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, pela 
Vice-Presidente, Paula Dinis, e pelos Vereadores Luís Miguel Almeida e Érica 

Castanheira.
Os representantes políticos começaram por reunir com a Associação de 

Produtores Florestais de Arganil e com o Movimento Associativo de Apoio 
às Vítimas dos Incêndios de Midões, no auditório da Biblioteca Municipal 
Miguel Torga, tendo oportunidade de visitar, de seguida, as instalações dos 
Bombeiros Voluntários de Arganil e ouvir as preocupações do Presidente da 
direção, Pedro Pereira Alves, e do comandante dos BVA, Nuno Costa.

Município de 
Arganil associa-se 
à iniciativa “Hora do 
Planeta 2018”

No dia 24 de março comemorou-se a “Hora do Planeta”, 

uma iniciativa da organização global de conservação de 

natureza – WWF – World Wildlife Found. Esta iniciativa 

começou em 2007 em Sidney, na Austrália, quando 2,2 

milhões de pessoas e mais de 2.000 empresas apagaram 

as luzes por uma hora numa tomada de posição contra 

as mudanças climáticas.

Onze anos depois, a Hora do Planeta é uma ação 

verdadeiramente global que se celebra em todas as 

grandes metrópoles de todos os continentes, que 

incitam a que a população desligue as luzes durante uma 

hora em prol do planeta.

 O Município de Arganil, associando-se a esta 

comemoração, desligou todas as luzes de alguns espaços 

e edifícios do concelho, nomeadamente:  Edifício dos 

Paços do Concelho; Fonte da rotunda junto ao Turismo; 

Fonte de Amandos; Luzes do separador central da 

Avenida das Forças Armadas; Centro de Atividades 

Juvenis; Cerâmica Arganilense; Edifício da União de 

Freguesias de Côja e Barril de Alva e  Parque Verde do 

Prado.




