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Prémio 5 Estrelas distingue Piódão
Empresas de Arganil entre as melhores do País
com galardão de excelência – Entrega
de Prémios

A aldeia histórica de Piódão foi reconhecida com o prémio Portugal
Cinco Estrelas 2019 na categoria de Aldeias e Vilas, revalidando,
assim, pelo segundo ano consecutivo, o estatuto de ícone regional
e destino turístico de excelência nacional. A entrega deste galardão
aconteceu no dia 17 de maio, no Solar do Vinho do Dão em Viseu
e para o receber estiveram Paula Dinis, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Arganil e José Lopes, Presidente da Junta de Freguesia
de Piódão.
Refira-se que o Prémio 5 Estrelas resulta de uma votação online
que identifica, segundo a população portuguesa, o que de melhor
existe em cada um dos 20 distritos do país, incluindo regiões
autónomas, ao nível dos recursos naturais, gastronomia, arte e
cultura, património e outros ícones regionais de referência nacional,
bem como distingue empresas portuguesas que se diferenciam a
nível regional. Nesta edição foram avaliados 438 produtos, serviços
e marcas, organizados em 59 categorias de consumo.

Arganil viu três empresas do concelho serem reconhecidas com o Estatuto de Pequenas
e Médias Empresas de Excelência. A Construções Castanheira & Joaquim, a N. F. Pegado –
Empresa de Sinalização e Publicidade e a Ramal Pombeiro Construções foram distinguidas
na Gala PME Excelência, promovida pelo jornal Diário de Coimbra e que teve lugar na
Quinta das Lágrimas, em Coimbra no dia 31 de maio. Destacando-se entre as milhares
de PME nacionais, pela qualidade do seu desempenho económico e financeiro e pelos
extraordinários padrões competitivos demonstrados ao longo de 2018, a Construções
Castanheira & Joaquim e a Ramal Pombeiro Construções, presentes na cerimónia, receberam
o prémio PME Excelência das mãos da vereadora da Câmara Municipal de Arganil Érica
Castanheira.
Revelando-se honrado com estas distinções, Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara
Municipal de Arganil, salienta que “este é o reconhecimento do incansável trabalho e
empenho dos empresários do concelho e da notável capacidade que têm demonstrado
em se reinventar para enfrentar os desafios”. São empresas, acrescenta, “responsáveis por
dezenas de postos de trabalho, que contribuem diariamente para o desenvolvimento e
riqueza do território”. Merecem, por isso, “total respeito e gratidão da autarquia, que vê em
medidas como a isenção do pagamento da derrama, anunciada no início do ano, o caminho
certo para a valorização e crescimento do concelho”, sublinha Luís Paulo Costa.
Digno de nota é, também, o acréscimo de PME Excelência que se tem registado de ano
para ano no concelho de Arganil. Entre 2017 e 2018, o número de empresas reconhecidas
passou de uma para três, com a Construções Castanheira & Joaquim a voltar a merecer nova
distinção, atribuída anualmente pela IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e
pelo Turismo de Portugal.

Restaurante de Arganil entre os melhores da Região de Coimbra
O restaurante “A Grelha”, em Arganil, foi distinguido como um dos melhores restaurantes dos 19
concelhos que compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, no âmbito do Programa
Seleção, Gastronomia e Vinhos, promovido pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP), Turismo do Centro de Portugal e Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC).
O diploma e a placa de divulgação, que premeiam “A Grelha” pela alto desempenho e cumprimento dos
critérios de qualidade verificados pelas equipas auditoras, no domínio gastronómico, técnico e de serviço,
foram entregues no dia 8 de maio, numa cerimónia que teve lugar no Convento de São Francisco, em
Coimbra.
A sessão foi presidida pela Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e contou com a
presença do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, que aproveitou a ocasião para
felicitar os proprietários e destacar a alta qualidade da oferta gastronómica do concelho. “Este prestigioso
certificado vem comprovar a excelência da oferta gastronómica de Arganil, responsável por atrair cada vez
mais turistas. Somos um concelho que sabe como bem receber e cativar quem nos visita”.
Com 80 restaurantes distinguidos, a Região de Coimbra destacou-se das restantes Comunidades
Intermunicipais, Aveiro, Beira Baixa e Leiria, obtendo a mais alta taxa de sucesso do programa Seleção,
Gastronomia e Vinho de Coimbra.

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Cara(o) Arganilense,

Iniciamos este mês de junho ainda com as emoções do rally bem presentes, depois de um regresso feliz e grandioso da modalidade a Arganil e à região Centro. Foi
um dia de festa, marcado por grandes momentos de espetáculo, para o qual contribuíram não só a destreza e o profissionalismo dos melhores pilotos do circuito mundial, num troço reconhecido por não ser para brincadeiras, como a forma exemplar como o público se comportou antes e durante as etapas. A eles, à organização da
prova e aos colaboradores da autarquia, alguns dos quais se dedicaram quase que exclusivamente aos preparativos da prova, dirijo um especial agradecimento. Ficou
demonstrado que Arganil estava e está totalmente preparada para acolher um evento de tamanha dimensão e uma modalidade com tanta tradição e significado para
os arganilenses. Com a ajuda e o empenho de todos, comprometemo-nos a fazer ainda mais e melhor no próximo ano, reafirmando Arganil no circuito mundial como
a grande Capital do Rally.
Revisitamos, ainda, neste Boletim de junho, a Feira Medieval, o Encontro Nacional de Infantis em Natação e o festival de curtas “Cinedita”, colocando também em
destaque um conjunto alargado de intervenções que se encontram em curso no concelho, nas áreas do abastecimento de água, espaço público e espaços verdes e de
lazer.
Termino com a referência à 14.ª edição da Feira das Freguesias, que vai encher o coração da vila de sons tradicionais, aromas e sabores irresistíveis num fim-desemana prolongado, que se quer de muita animação e convívio. Junte-se à festa que põe em evidência o que de melhor e mais genuínos se faz por cá!

Município de Arganil celebra contrato-programa de apoio à realização do Rally
O presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, formalizou o
contrato-programa de desenvolvimento desportivo de apoio à realização do Rally
de Portugal 2019, no dia 24 de maio, numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre
da Câmara Municipal de Coimbra.
A concretização do ambicionado regresso do Mundial de Ralis à região Centro,
após uma ausência de 18 anos, envolveu um significativo investimento por parte
dos Municípios de Coimbra, Arganil, Lousã e Góis, designadamente na reabilitação
de troços de vias e colocação rails de proteção, bem como pelo Turismo Centro de
Portugal e ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto.
Reforçando as palavras de Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de
Portugal (ACP), que prevê um impacto financeiro “quatro ou cinco vezes superior”
ao investido, Luís Paulo Costa considera que a repercussão deste evento vai para
lá do retorno económico direto e imediato. “Em Arganil, o retorno mede-se mais a
longo prazo, do ponto de vista da projeção da marca do nosso território um pouco
para fora de portas”, referiu o presidente da autarquia de Arganil durante a sua
intervenção na cerimónia de assinatura dos contratos-programa.

Rally na região Centro por mais três anos
Ainda durante a cerimónia, o presidente do ACP garantiu a continuidade do rally
na região Centro nos próximos três anos, alertando, no entanto, que “um incidente,
mesmo que pequeno”, é motivo suficiente para fazer com que a prova seja retirada,
pela federação internacional, não só da zona Centro, mas também do país.
O esforço financeiro realizado pelos Municípios de Arganil, que incluiu a
colocação de 1650 metros de rail de proteção, de Góis e da Lousã justifica o
compromisso. “O investimento que as câmaras fizeram foi de tal maneira grande
que vamos manter o rally pelo menos 3, 4 anos no Centro, de forma a rentabilizar
tanto o investimento anual como o esforço financeiro que fizeram na reparação
dos troços”, salientou Carlos Barbosa.

O feliz regresso do rally a Arganil

Foi como se nunca de cá tivesse saído. O Rally de Portugal abriu caminho pelas
estradas de terra batida de Arganil no dia 31 de maio, para reacender a paixão nos
fãs da modalidade e aguçar o gosto às gerações mais novas, depois de afastado
do concelho e da Região Centro do país durante 18 anos. O melhor entre os
melhores pilotos do mundo foi o estónio Ott Tanak, da Toyota, que conseguiu
na primeira passagem por Arganil uma vantagem decisiva na caminhada para a
conquista do Vodafone Rally de Portugal 2019, organizado pelo Automóvel Club
de Portugal (ACP). A assistir às espetaculares manobras dos astutos pilotos, que
proporcionaram grande emoção e reviravoltas na hierarquia, estiveram largos
milhares de fãs e curiosos, que se deslocaram à “Capital do Rally” neste tão ansiado
regresso. O público vibrou com curvas enganchadas, acentuados desníveis e saltos
encadeados, que exigiram sangue frio aos pilotos, muitos deles a estrearem-se
no clássico troço de Arganil. Para êxtase dos aguardavam ansiosamente pelo rally

noite dentro, e à boa maneira antiga, as máquinas “ganharam asas” ao longo do
troço, entre a mítica e requalificada Casa do PPD e a descida do Alqueve, ao longo
de 14,44 desafiantes e implacáveis quilómetros.
Luís Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal, apontado pelos seus
pares e pelo próprio presidente do ACP, Carlos Barbosa, como um dos grandes
impulsionadores do regresso do rally a Arganil e à região Centro, acompanhou a par
e passo a prova, passando pelos locais mais emblemáticos do troço. Ainda mesmo
antes de o pó assentar, Luís Paulo Costa era um autarca visivelmente satisfeito e
orgulhoso. “Foi gratificante ver o comportamento exemplar do público durante as
duas passagens por Arganil, revelando que estávamos mais do que preparados
para voltar a acolher um desporto que tanto respeitamos e que é tão caro aos
arganilenses”. Para Luís Paulo Costa, este foi “definitivamente um feliz regresso do
rally a casa e uma aposta totalmente ganha”.

Os bastidores do rally no Sub-Paço

Em Arganil, os bastidores do rally estiveram concentrados no Parque Verde
Urbano do Sub-Paço, dando oportunidade aos fãs da modalidade, aos saudosistas
e curiosos de ver de perto as novas máquinas do WRC e contactar com os pilotos
- e foram muitos os que por lá passaram para ao longo do dia. Entre mudanças
de pneus, lavagens das máquinas e depósitos a atestar, muitos foram os fãs da
modalidade aproveitaram para tirar a tão desejada fotografia aos melhores pilotos

do mundo. Entre uma passagem e outra, foi também de retemperar as forças e
refrescar do intenso calor que se fez sentir, com iguarias regionais, num almoçobuffet promovido pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, com a
colaboração do Centro de Emprego e Formação Profissional de Arganil, no âmbito
do programa “Região de Coimbra: Região Europeia de Gastronomia 2021”.

Requalificação da Casa do PPD

A Câmara Municipal de Arganil assinalou o regresso da modalidade ao concelho
depois de 18 anos com a reabilitação da Casa do PPD, símbolo do Rally em Arganil
que marcou para sempre a história da modalidade. A sessão de descerramento da
placa aconteceu minutos antes de se começarem a ouvir os primeiros arranques
dos motores, com Luís Paulo Costa, presidente do Município de Arganil, Carlos
Barbosa, presidente do ACP, e o quatro vezes campeão nacional Carlos Bica a
fazerem as honras da casa.
A mítica Casa do PPD surgiu na década de 1970, altura em que Arganil se assumia
como uma das mais emblemáticas e famosas classificativas do Rally de Portugal.
Ponto de encontro para os inúmeros fãs da modalidade que se deslocavam ao

concelho de Arganil, vindos de vários pontos do país e do mundo, a pequena casa
do guarda-florestal aqui instalada ganhou uma nova roupagem, em 1975, ao ser
pintada com a inscrição PPD. As letras, a cor-de-laranja, que simbolizavam as
iniciais do partido que concorria às primeiras eleições democráticas realizadas em
Portugal após a Revolução de 25 de Abril, não passaram despercebidas a ninguém.
Nem mesmo aos copilotos, que, ao avistarem a inscrição à distância, indicavam ao
companheiro de equipa: “À direita, com travagem na Casa do PPD”. A mensagem
foi apagada décadas mais tarde, mas a referência permanece, tal como o estatuto
de local de culto que ganhou entre várias gerações de aficionados.

Espetáculo Videomapping: ACR - Arganil Capital do Rally

Arganil parou na noite de 30 de maio, véspera do tão aguardado regresso do
Rally de Portugal a Arganil, para assistir a um espetáculo histórico, interativo e
imersivo de Video Mapping na imponente fachada do edifício da antiga Cerâmica
Arganilense.
Sob o título, ACR – Arganil Capital do Rally, o evento que marca na história
o regresso da modalidade ao concelho assumiu-se como uma celebração do

entusiasmo dos arganilenses em voltar a fazer parte ativa nesta prova do desporto
automóvel, revelando Arganil como orgulhoso anfitrião.
A história do Rally já não se faz sem nós!
O evento ACR - Arganil Capital do Rally foi criado e produzido pela Tavolanostra Eventos Globais e para além de outros parceiros contou com o patrocínio da Nicola
Cafés.

Obras a decorrer no Concelho de Arganil
Nova Estação de Tratamento de Águas Residuais de Relvinha

A nova Estação de Tratamento de Águas Residuais de Relvinha representa um investimento camarário superior a 1 milhão de euros, prevendo-se a sua conclusão
em breve.

Reabilitação do Reservatório de Água de
Folques

Regularização da linhas de água
Pomares

Procedeu-se à reabilitação do Reservatório de Água de Folques.

Tendo em vista a preservação dos solos, encontra-se a decorrer a regularização
das linhas de água em Pomares.

Estrada EM 543,Cartamil - Teixeira - Cepos Acesso ao Parque de Lazer de Chã da
- Limite Concelho com Góis
Cabeça, Cepos

Tendo em vista a reposição das condições da rede viária municipal e segurança
rodoviária, o Município de Arganil procedeu à reabilitação da Estrada EM 543, Foi requalificado o acesso ao Parque de Lazer de Chã da Cabeça, em Cepos, uma
obra que ascendeu ao valor de 15.000,00€
uma obra que ascendeu ao valor de 225.000,00€

Arranjo na Avenida José Augusto de
Carvalho, em Arganil

Arranjos no Largo do Pelourinho,
em Arganil

Com o objetivo de requalificar aquela zona pedonal, o Município de Arganil Tendo como objetivo o aumento da segurança pedonal, o Munícipio de Arganil
procedeu a arranjos no Largo do Pelourinho.
efetuou um investimento que ascendeu os 16.000,00€

Nova Estação de Tratamento de Água de Alagoa

A nova Estação de Tratamento de Água de Alagoa que irá abastecer os munícipes do sistema de Alagoa e também os do sistema do Feijoal trata-se de um
investimento de aproximadamente 3 milhões de euros por parte da Águas do Centro Litoral.

Repavimentações de ruas de Arganil

Encontram-se concluídas as repavimentações das ruas de Arganil onde foi necessária a intervenção para efetuar a ligação do novo Depósito de Abastecimento de
Água de Arganil à nova Estação de Tratamento de Água de Alagoa. (AdCL)

Obras resultantes de Contratos-Programa com Juntas e Uniões de Freguesia
Beneficiação do Largo da Nogueira
Arganil

Calcetamento da Estrada do Cemitério
Cerdeira

Reabilitação do espaço envolvente à zona
balnear de Folques

Construção de valeta na Rua da Barroca,
Sarnadela, Pombeiro da Beira

Calcetamento da Rua da Fonte, Sarnadela, Calcetamento da Rua do Outeirinhos,
Pombeiro da Beira
Salgueiral, Pombeiro da Beira

Festival Literário Internacional do Interior
tem honras de abertura em Arganil
Arganil foi o Município escolhido para acolher a sessão de abertura da 2ª edição do Festival
Literário Internacional do Interior (FLII) – Palavras de Fogo. Organizado pela Cooperativa
Artística Editorial Arte-Via, este festival pretende entre os dias 14 e 17 de junho envolver 12
concelhos do centro do país afetados pelos incêndios de 2017, suas Bibliotecas Municipais e
Redes de Bibliotecas Escolares, num conjunto de eventos associados à literatura.
Dedicado a José Saramago, Sophia de Mello Breyner Andresen, Jorge de Sena e aos 30
anos da queda do Muro de Berlim, tem como tema transversal “A arte e a cultura como
reanimadores de uma região e de um povo” e traz a Arganil, às Bibliotecas de Arganil e Coja,
além de apresentações de livros, palestras, exposições, concursos e a Feira do Livro Usado,
encontros com escritores e ilustradores internacionais, como Andréa Del Fuego e Danuta
Wojciechowska, numa programação que inicia logo no início do mês e se prolonga até ao
dia 30 de junho.
Incluído neste festival está ainda a atribuição do Prémio Literário FLII – Palavras de Fogo,
a originais de autores até aos 35 anos, a ser anunciado em Arganil, aquando da sessão de
abertura do FLII. O Festival termina em Pedrógão Grande, no dia 17 de junho, dia em que se
assinalam 2 anos sobre os incêndios de 2017.

PROGRAMA:
3 a 13 de junho – Biblioteca Municipal de Arganil
Exposição de Pintura “Máquina de Voar” de Dina
Sachse
4 a 14de junho – Biblioteca de Coja
Exposição “A Evolução da Língua Materna ao longo
dos tempos” (inauguração dia 4/06, às 17h)

7 a 30 de junho – Biblioteca Municipal de Arganil
Feira do Livro Usado – inauguração dia 7 às 16h
7 de junho – Biblioteca de Coja
Pais e Filhos, Livros e Ternura: Encontro na
Biblioteca
13 de junho – Biblioteca Municipal de Arganil e Coja
Encontro com a ilustradora Danuta Wojciechowska

5 de junho, 10h30 – Biblioteca Municipal de Arganil
14 de junho, 19h – Cerâmica Arganilense
9ª Edição do Concurso Concelhio de Leitura “Viver
Sessão de Abertura do FLII – Palavras de Fogo
a Leitura” com alunos do 2º e 3º ciclos das EB2,3 de
Painel: Gonçalo M. Tavares, Andréa del Fuego,
Arganil e Coja
Sérgio Machado Letria, António Pedro Pita

14 de junho, 15h – Biblioteca de Coja
Andréa del Fuego e André de Toledo Sader com
alunos do 3º ciclo
14 a 28 de junho – Biblioteca Municipal de Arganil
Exposição “O Lagarto”, baseado na obra de José
Saramago, com a presença de Andréa del Fuego
17 a 28 de junho – Biblioteca de Coja
Exposição “Sophia” (inauguração dia 17 às 17h)
22 de junho, 20h30 – Cepos
O Solstício de Verão na Chã da Cabeça
Apresentação do Livro “Realidade Total” de Maria
Alzira Brum

Luís Paulo Costa
assinala Dia da
Europa com alunos
do concelho
O presidente da Câmara Municipal
de Arganil, Luís Paulo Costa, participou
nas comemorações do Dia da Europa,
assinalado no Agrupamento de Escolas de
Arganil, no dia 9 de maio, com a iniciativa
“A Europa Vai à Escola”. Esta ação,
dinamizada pela Centro de Informação
Europe Direct da Região de Coimbra (CIED
RC), teve como finalidade sensibilizar os
alunos para as questões europeias e para
a importância dos fundos comunitários
na vida de cada cidadão. A história da
União Europeia e o funcionamento das
Instituições Europeias foram alguns dos
assuntos que motivaram o diálogo entre
os alunos e o presidente da Câmara,
nesta ação intermunicipal, implementada
nas escolas das 19 Câmara Municipais da
Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra.

Aldeia Histórica de Piódão esteve no programa “Praça da Alegria” da RTP

No dia 14 de Maio, a Aldeia Histórica do Piódão esteve em destaque no programa
Durante o período do referido programa foram apresentados artesãos, figuras
“Praça da Alegria” da RTP.
da terra, gastronomia, coletividades, entre outros.

Concerto
Solidário
“Unidos por
Moçambique
- Cidade da
Beira”
Decorreu no dia 18
de Maio, no Multiusos da
Cerâmica Arganilense, o
Concerto Solidário “Unidos
por Moçambique”, com o
objetivo de contribuir para
a ajuda à Cidade da Beira,
em Moçambique, após a
devastadora passagem do
ciclone Idaí por aquele país.
Este evento contou com
a participação do Orfeão
Maestro Alves Coelho, da
Tuna Popular de Arganil e da
Associação FIlarmónica de
Arganil.

Cerâmica Arganilense tem um Labirinto de Ideias para visitar até Julho

Está aberto ao público, desde o dia 3 de junho o LABirinto de Ideias, exposição
multitemática de ciência e aprendizagem informal que promete desafiar a
curiosidade dos mais novos. Levada a efeito pelo Exploratório – Ciência Viva, foi
neste dia inaugurada na presença do Presidente da Câmara Municipal, Luís Paulo
Costa, do Vereador da Educação, Luís Almeida, do Diretor do Exploratório, Paulo
Trincão e Aurora Moreira membro da direção, da Diretora do Agrupamento de
Escolas, Anabela Soares e Alfredo Gonçalves, adjunto da direção.
O Labirinto de Ideias conta assim com 8 diferentes zonas temáticas para explorar
e aprender e está vocacionado para crianças a partir do pré-escolar. A entrada é
A Capela de São Pedro reabre
ao público no próximo dia 15 de
junho, após ter sido alvo de obras de
reabilitação e beneficiação realizadas
com o intuito de salvaguardar e
valorizar um imóvel cuja relevância
histórica, patrimonial e arquitetónica
originaram a sua classificação como
Monumento Nacional.
A reabertura deste que é o
edifício religioso mais icónico do
Concelho de Arganil e da região vai
assinalar-se através de uma sessão
de inauguração, a ter lugar no dia 15
de Junho, pelas 17h00 e contará com
a presença da Diretora Regional de
Cultura do Centro, Suzana Menezes.
A marcar esta reabertura, para
além de uma exposição evocativa
que mostra a Capela de São Pedro
ao longo dos tempos, vai ter lugar
uma apresentação pelas técnicas
de conservação e restauro da DRCC,
Isabel Feijão e Júlia Oliveira.
A
sessão
inaugurativa
de
reabertura deste singular edifício,
termina com um recital de piano,
clarinete e eufónio, por Cláudio Vaz,
Bruna Dinis e Inês Luzio.
Recorde-se que esta intervenção
resultou
do
Protocolo
de
Colaboração estabelecido entre o
Município de Arganil e a Direção
Regional de Cultura do Centro
(DRCC), no âmbito do qual a DRCC
assumiu a responsabilidade pela
elaboração do projeto de execução
e por prestar todo o apoio técnico
necessário, cabendo ao Município de
Arganil garantir o financiamento do
investimento e a execução da obra,
objeto de comparticipação pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional (FEDER) através do CENTRO
2020.

livre e o espaço visitável tantas vezes quantas a vontade determinar, entre as 10h e
as 13h e entre as 14h e as 19h de domingo a sexta-feira, encerrando aos sábados.
Luis Paulo Costa em visita ao espaço aquando da sua inauguração, referiu que
“esta é uma exposição muito interessante para as famílias e não só para o público
escolar”, uma “oportunidade de entender muitas questões da física, da matemática
e relacionadas até com o senso comum”, acrescentou.
Convidamo-lo assim a visitar este espaço, até ao dia 7 de julho e a desfrutar de
cada um destes quase mágicos dispositivos, que com certeza vão esclarecer muitos
mistérios e fenómenos com que todos os dias contactamos.

Prémio Jorge Paiva - Escola e
Responsabilidade Ambiental 2019

Alunos de Arganil participaram na Expo
Empresas em Vila Nova de Poiares
No Dia Internacional da Reciclagem, 17 de Maio, a Câmara Municipal destacou
o empenho e a forte consciencialização ambiental dos jovens arganilenses, em
particular do António, da Inês, da Joana, do Ivo e do Afonso. Estes cinco alunos da
Escola Secundária de Arganil foram distinguidos com o Prémio Jorge Paiva - Escola
e Responsabilidade Ambiental 2019, pelo trabalho desenvolvido com o programa
“EXPLORADORES@SERRAAÇOR”, promovido pela Câmara Municipal de Arganil, que
este ano vai ter 2.ª edição. O Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo
Costa, marcou presença na cerimónia de entrega dos prémios, decorrida na antiga
Cerâmica Arganilense, no da 11 de maio, reconhecendo a importância de estimular
a consciência dos jovens para um concelho mais sustentável e amigo do ambiente.

Os projetos “Quem não sabe fazer mais nada, faz colheres de pau” da turma
5º A e “Alva Editora” da turma 9º CEF do Agrupamento de Escolas de Arganil,
representaram o concelho de Arganil na Expo | Empresas, Artes e Ofícios, que se
realizou no dia 25 de maio, no Pavilhão Gimnodesportivo de Vila Nova de Poiares,
atividade esta, no âmbito do projeto da CIM-RC, “Empreendedorismo nas Escolas
da Região de Coimbra – Imagine, Create Succeed”.
A concurso estavam 16 turmas do 2º ciclo e 18 do 3º Ciclo do Ensino Básico
da Região de Coimbra, às quais foram atribuídos stands para a apresentação e
divulgação de cada uma das ideias de negócio ou empresas.
Ainda que não tenham sido premiadas, ambas as turmas de arganil defenderam
com afinco a sua ideia de negócio, carregando orgulhosamente o nome do concelho.

Luís Paulo Costa presente na
Feira de Maio, “o evento de
afirmação de Pombeiro da
Beira”
A Feira de Maio, “o principal evento de afirmação de
Pombeiro de Beira”, nas palavras de Luís Paulo Costa,
presidente da Câmara Municipal de Arganil, fez com
que todos os caminhos fossem dar a uma das maiores
freguesias do concelho de Arganil, nos dias 11 e 12
de maio. A tradicional Mostra de Ofícios, Costumes e
Atividades ficou marcada por muita animação, com o
Festival de Folclore dos Columbinos e a participação de
vários ranchos convidados que, com a sua diversidade
cultural, enriqueceram o certame.

Feira de Sopas
e Doces em São
Martinho da
Cortiça
A mesa voltou pôr-se em S.
Martinho da Cortiça, pelas mãos
da Associação Juvenil Projeto
Radical, para mais uma edição
da Feira de Sopas & Doces, o
certame que conquista pelo
estômago locais e visitantes.
Com a colaboração da Junta
de Freguesia de S. Martinho da
Cortiça e da Câmara Municipal de
Arganil, o certame foi temperado
com muita comida e animação
musical durante o dia 19 de maio,
contando com a participação do
presidente da Câmara Municipal
de Arganil, Luís Paulo Costa.

Feira Medieval: Arganil recuou ao tempo de Fernão Rodrigues Redondo e Marinha
Afonso

Arganil vestiu-se a rigor para a 10ª edição da Feira Medieval de Arganil, este ano
subordinada ao tema “Os Esposais Senhoriais”, pretendendo assinalar e celebrar o
casamento entre Fernão Rodrigues Redondo e Marinha Afonso de Arganil, fundadores
da Capela de São Pedro. Celebrou-se assim, nos dias 3 e 4 de maio, não apenas o
contrato nupcial, mas também todas as cerimónias festivas que antecedem o ato do
casamento, evidenciando todas as mercadorias, manjares, atividades económicas e
habilidades das gentes de Arganil.

A organização esteve a cargo da Câmara Municipal numa parceria com o
Agrupamento de Escolas de Arganil e contou com a participação da Viv’Arte, responsável
por várias recriações históricas, espetáculos de teatro de fogo e espetáculos interativos
com o público. Os alunos do Agrupamento de Escolas também promoveram diversas
atividades, desde danças medievais, teatros e jogos tradicionais, participando ainda
nesta iniciativa artesãos, comerciantes e várias associações do concelho totalizando
cerca de 30 barraquinhas de comes e bebes e artesanato, distribuídas pela Rua Oliveira
Matos, Campanário, Largo do Pelourinho e Praça Simões Dias.

CINEDITA premeia a criatividade em edição de curtas dedicada aos filmes 007

“Mestre Bessa” de João Ferreira e Pedro Nogueira da
Universidade Católica Portuguesa foi a curta vencedora
do 4º Festival de Curtas Metragens de Arganil: CINEDITA,
este ano subordinado aos filmes do agente mais famoso
do mundo, de seu nome Bond…James Bond.
O júri, composto por António Moreira, Professor
Auxiliar no Departamento de Educação e Ensino
à Distância da Universidade Aberta; Elsa Mendes,
coordenadora Nacional do Plano Nacional de Cinema;
João Tomé de Carvalho, Jornalista da RTP; Emídio
Buchinho, Designer, montador e operador de som
e Isabel Silva, Diretora de Produção e Professora de
Cinema elegeu ainda como melhores curtas dentro das
categorias a concurso, “Agridoce” de Tiago Monteiro - da

Escola Artística Soares dos Reis na categoria Animação;
“Metade” de Hugo Neves, Filipe Teixeira, António Riboira
e Vasco Gonçalves – Universidade da Trás-os-Montes
e Alto Douro, na categoria Experimental; “A Besta” de
Rafael Soares – Escola Secundária Domingos Sequeira na
categoria Documentário e “Tarde ou Nunca” de Mateus
Oliviera – Escola Artística Soares dos Reis, na categoria
Ficção. “Lisbon Poetry Orchestra” de Manuel Gil, João
Duarte e Inês França da Escola Superior de Artes e Design
das Caldas da Rainha recebeu ainda uma menção honrosa
pela curta de animação apresentada.
Como vem sendo hábito nas edições deste Festival,
houve lugar para homenagear uma associação do
concelho, desta feita, a Associação de Pais e Amigos da

Pessoa com Deficiência Mental de Arganil (APPACDM),
através da história de Sandra e dos seus dois irmãos que
passam os seus dias nesta instituição. Um documentário
tocante, de amor e superação que mereceu um efusivo
aplauso da plateia.
O CINEDITA ocorre desde 2016 no âmbito dos cursos
profissionais de Técnico de Multimédia e Técnico de Vídeo
do Agrupamento de Escolas de Arganil envolvendo alunos
na produção do festival, com o objetivo estimular a cultura
cinematográfica e o intercâmbio cultural. O Cinedita, para
além de outros parceiros, conta com o apoio do Município
de Arganil.

Arganil foi palco do Encontro Nacional de Infantis em Natação

Nos dias 4 e 5 de Maio, Arganil acolheu o Encontro
Nacional de Infantis em Natação.
Este Encontro reuniu em Arganil os melhores
nadadores nacionais neste escalão, ficando apurados
através cumprimentos dos requisitos exigidos Federação
Portuguesa de Natação e aplicados pelas Associações
Territoriais a nível nacional. A dimensão deste evento ficou
evidente pela presença das Associações Territoriais do
Algarve, Alentejo, Distrito de Santarém, Lisboa, Distrito de
Leiria, Interior Centro, Coimbra, Centro Norte de Portugal,
Nordeste, Norte de Portugal, Minho e Açores, totalizando
entre nadadores e técnicos cerca de 200 participantes.
O Encontro Nacional de Infantis em Natação foi
organizado pela Federação Portuguesa de Natação,
Associação de Natação de Coimbra e o Município de
Arganil. O Município de Arganil contou com a colaboração
de parceiros locais (Agrupamento de Escolas de Arganil,
CrossBox Açor, Associação Atlética de Arganil, Escola
Academia Sporting, E-Motion Dance School e Bombeiros
Voluntários Argus) criando assim um experiência única e
inesquecível a todos os participantes.

O Vereador do Desporto Luís Almeida deu as boasvindas e entregou uma lembrança a todas as Associações
Territoriais, referindo que era um grande orgulho Arganil
ser palco deste evento, que era o reconhecimento da
aposta que o Município de Arganil tem vindo a realizar
no fomento da natação e da qualidade do trabalho
desenvolvido pela Escola Municipal de Natação de Arganil.
No Complexo da Cerâmica Arganilense foram
dinamizadas várias modalidades desportivas, Testes /
Avaliações, Treino Técnico de Natação 1 e 2, Futebol, GiraVólei e CrossFit. As refeições e dormidas realizaram-se na
Escola EB 2/3 de Arganil. No sábado à noite a Comitiva
do Encontro deslocou-se para a Feira Medieval que se
encontrava a decorrer no centro histórico, ficando a
assistir a parte do espectáculo, sendo posteriormente
recebidos pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Arganil e o Senhor Vereador do Desporto,
Luís Almeida.
No domingo continuaram as actividades no Complexo
da Cerâmica Arganilense, continuando posteriormente
no Parque Urbano do Sub-Paço, onde estava a decorrer a

chegada da 12ª Maratona de BTT de Arganil. As actividades
ficaram concluídas com a dança Hip-Hop promovida pela
Escola de Dança E-Motion Dance School.
De seguida, a Comitiva regressou à Escola EB2/3 de
Arganil para realizar o almoço e preparar as malas para
regressar às suas terras.
O Encontro Nacional de Infantis em Natação permitiu
promover não só Arganil, mas também a qualidade
do trabalho das várias entidades parceiras do evento,
proporcionando aos participantes a possibilidade de se
envolverem e participarem nas várias actividades que
estavam a decorrer na vila de Arganil, nomeadamente,
a Feira Medieval e a 12ª Maratona de BTT de Arganil,
proporcionando um experiencia única a todos os que
fizeram parte deste evento.
A qualidade e organização do Evento foi muito
elogiada por todos, nomeadamente, pela Federação
Portuguesa de Natação, Associações Territoriais, técnicos
e nadadores.

Oposição - Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil
Caro(a) Amigo(a),
No texto do Partido Socialista publicado no Boletim
Municipal do passado mês de Janeiro, referimos que
era “necessário continuar a garantir um rumo que, por
um lado, defenda escrupulosamente os princípios da
construção europeia e, por outro, prossiga um caminho
de competência e credibilidade, continuando a devolver
esperança e confiança aos portugueses”.
A primeira etapa deste rumo está conseguida. Nas
eleições para o Parlamento Europeu do passado dia 26
de Maio, o Partido Socialista alcançou uma confortável
vitória, vencendo na generalidade do território nacional,
com exceção do distrito de Vila Real e da Região Autónoma
da Madeira.
No concelho de Arganil, o Partido Socialista alcançou
uma assinalável vitória. Das 14 freguesias do concelho,
venceu as eleições em 10: Arganil, Benfeita, Celavisa,
Folques, Pomares, Pombeiro da Beira, Secarias, União
das Freguesias de Cepos e Teixeira, União das Freguesias
de Côja e Barril e União das Freguesias de Vila Cova de

Alva e Anseriz. Foi um resultado expressivo, tanto a nível
territorial (n.º de freguesias) como em termos de votos
(1456 votos), atingindo um resultado de 38,25%. Este
resultado é cerca de 5 pontos percentuais superior ao
resultado do Partido Socialista alcançado a nível nacional
e cerca de 3 pontos percentuais superior ao resultado do
Partido Socialista alcançado a nível distrital.
Este resultado é o reconhecimento do eleitorado
do concelho de Arganil pelo grande trabalho realizado
pelo Partido Socialista na recuperação do nosso
país, na reposição dos rendimentos e na dignificação
dos Portugueses, nunca abandonando o rigor e a
responsabilidade orçamental. De facto, o país apresenta
hoje, entre outros avanços, níveis de desenvolvimento
económico como há muito não se viam, com as
exportações a crescer, o défice das contas públicas e a
dívida a diminuir, e o desemprego e a pobreza a baixar.
É também o reconhecimento do PS como o partido
que melhor tem defendido e que melhor pode defender
os princípios fundadores da Europa, alicerçada na paz,
na liberdade e na solidariedade, e simultaneamente

moderna, forte e progressista. Só desta forma será
possível ter uma Europa coesa e preparada para enfrentar
e derrotar os extremismos que começam a surgir em
muitos dos Estados-membros da União Europeia.
O Partido Socialista agradece ao eleitorado do
concelho de Arganil o resultado alcançado nestas eleições
e parte extremamente motivado para os próximos
embates eleitorais: as legislativas de 6 de Outubro de
2019 e as Autárquicas de 2021. Localmente, continuará o
trabalho com os seus autarcas eleitos e com os munícipes
do concelho, lutando por um rumo diferente para Arganil.
Um rumo que dê uma perspetiva de futuro e progresso
ao concelho e que o arranque da letargia e decadência
em que está mergulhado há demasiado tempo.
Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara
Muncipal de Arganil
Fernando Vale
Tyoga Macdonald

Junho

PIODÃO
06|07JUL

EXPOSIÇÕES
aldeias em festa!

2019

AS CATRAIAS
DA ESTRADA REAL
DO PIÓDÃO

Eventos

28-30 JUN.
SORTELHA
Beijo sem Fim

06-07 JUL.
PIÓDÃO
As Catraias da Estrada
Real do Piódão

12-14 JUL.
LINHARES
DA BEIRA
Dom Rodrigo Mendes
e o Milagre da Lua Nova

20-21 JUL.
MARIALVA
Maria Alva Pés de Cabra

26-28 JUL.
CASTELO
NOVO
A Grande Batalha
da Gardunha

Festival de Música Antiga

06-08 SET.
CASTELO
RODRIGO
Cristóvão de Moura
Herói ou Vilão

27-28 SET.
CASTELO
MENDO
Menda e o Monstro

11-13 OUT.
TRANCOSO
Vou-me à Feira
de Trancoso

01-03 NOV.
IDANHA-A-VELHA
Nas Terras do Rei Wamba…
Há Sementes!

08-10 NOV.
MONSANTO

música,
gastronomia,
animação de rua,
visitas guiadas,
oficinas
e muita,
muita festa

03 a 17 de Junho
Exposição “Marca do Património
Europeu”
Átrio de Exposições Guilherme Filipe
03 a 13 de Junho
FLII: Exposição de Pintura “Máquina de
Voar” de Dina Sache
Biblioteca Municipal de Arganil
04 a 14 de Junho
FLII: Exposição “A Evolução da Língua
Materna ao Longo dos Tempos”
Biblioteca de Côja
14 a 28 de Junho
FLII: Exposição “O Lagarto”, baseado
na obra de José Saramago com Andréa
Del Fuego
Biblioteca Municipal de Arganil
17 a 28 de Junho
FLII: Exposição “Sophia”
Biblioteca de Côja
EVENTOS CULTURAIS
04 de Junho a 07 de Julho
das 10h às 19h (encerra aos sábados)
LABirinto de Ideias
Cerâmica Arganilense
05 de Junho, 10h30
FLII: 9ª edição d Concurso de Leitura
“Viver a Leitura”
Arganil e Côja
7 a 30 de Junho
FLII: Feira do Livro Usado
Biblioteca Municipal de Arganil
7 de Junho, 16h00
FLII: Pais e Filhos, Livros e Ternura:
Encontro na Biblioteca
Biblioteca de Côja
13 de Junho
FLII: Encontro com a ilustradora:
Danuta Wojcichowska
Biblioteca de Côja
14 de Junho, 15h00
FLII: Andréa del Fuego com alunos do
3º ciclo
Biblioteca de Côja
14 de Junho, 19h00
Festival Literário Internacional do
Interior - FLII
Cerâmica Arganilense
15 de Junho, 17h00
Reabertura da Capela de S. Pedro
S. Pedro - Arganil

Histórias da Aldeia,
entre a noite
e a madrugada

16 de Junho
Festival Intercultural (FAMI)
Côja

21-22 DEZ.
ALMEIDA

19 de Junho, 21h00
Inspira-te: “Não faças Teatro”
Auditório da Cerâmica Arganilense

D. Maria, a Princesa,
vai Casar

27-30 DEZ.
BELMONTE
Festa das Luzes

22 de Junho, 9h00
FLII: O Solstício de Verão na Chã de
Cabeça
Apresentação do Livro “Realidade
Total” de Maria Alzira Brum
Cepos
22 de Junho, 9h00
Feira das Velharias
Fonte de Amandos

www.aldeiashistoricasdeportugal.com / www.cm-arganil.pt

25 de Junho, 21h00
Inspira-te: Café com Ciência
Cerâmica Arganilense
29 de Junho, 21h30
Concerto “Somos 14” - Orquestra de
Arganil
Praça Simões Dias
CINEMA
14 de Junho, 21h30
Filme “Aladino”
Auditório da Cerâmica Arganilense
21 de Junho, 21h30
Filme “Godzilla II”
Auditório da Cerâmica Arganilense
23 de Junho, 16h00
Filme “A Grande Viagem”
Auditório da Cerâmica Arganilense
28 de Junho, 21h30
Filme “X-Men: Fénix negra”
Auditório da Cerâmica Arganilense

