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Município de Arganil adere à Campanha “Por um País com bom Ar”, promovida pela Agência
Portuguesa do Ambiente
No passado dia 4 de junho, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente e da

recente instituição do Dia Nacional do Ar, a APA – Agência Portuguesa do Ambiente apresentou a
Campanha “Por um País com bom Ar” na Pampilhosa da Serra.
O Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, esteve presente na cerimónia
de assinatura dos protocolos de cooperação, que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal
de Pampilhosa da Serra.
Os protocolos de cooperação “Por um bom ar”, foram assinados entre a APA e as seguintes
entidades: Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré; Associação de Municípios do Planalto
Beirão; Centro de Serviços e Ambientes; Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro; Fundação
Mata do Buçaco; Instituto Politécnico de Coimbra; Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré e as
Câmaras Municipais de Castanheira de Pêra, Lousã, Pampilhosa da Serra, Sertã, Arganil, Castelo
Branco, Gouveia, Ílhavo, Mira, Mortágua, Oleiros, Oliveira do Hospital, Penacova, Penela, Tábua,
Tondela, Vila Nova de Poiares, Fundão, e Figueira da Foz.
A campanha, a nível nacional, pretende alertar, sensibilizar e envolver a sociedade portuguesa de
forma a fomentar um sentido de responsabilidade pessoal e uma maior motivação e compromisso
com a proteção da qualidade do ar, bem como a mobilização de diferentes intervenientes para o
desafio de preservar e melhorar a qualidade do ar hoje e no futuro.
Conheça a campanha em: https://qualar.apambiente.pt/

Dia Mundial da Diversidade Cultural
para o Diálogo e o Desenvolvimento

O Município de Arganil no âmbito do projeto “Arganil + Migração” cofinanciado pelo
Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração organizou um evento comemorativo do Dia
Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento, em parceria com o
Agrupamento de Escolas de Arganil. Este evento, decorreu no dia 21 de maio de 2019, na
Escola Básica Prof. Mendes Ferrão, em Côja, contando com a cerca de 230 participantes.
Puderam experimentar diversas atividades, como uma visita guiada à Escola Básica
Prof. Mendes Ferrão, visita assegurada pelos próprios alunos da escola, participar em
atividades lúdico-desportivas, elaborar conjuntamente um ‘Retrato de Família’ e, ainda,
receber a atuação do Grupo de Teatro Experimental de Poiares, que apresentou a peça
‘A Viagem da Princesa’.
Aos alunos e encarregados de educação presentes no evento, foi distribuído o “Guia
de Acolhimento à Escola”, um documento informativo elaborado pelos próprios alunos,
nas línguas portuguesa e inglesa.
Ao terminar as atividades, foi distribuído a todos os participantes um simpático lanche.
Este evento, que decorreu ao longo do dia, contou com a presença do Vereador do
Pelouro da Educação, Luís Almeida e da Diretora do Agrupamento de Escolas de Arganil,
Anabela Soares.
A comemoração deste dia junto dos alunos revelou-se de especial importância para
promover os valores de respeito e de cooperação entre pares e sensibilizá-los para a
relevância da valorização e do respeito pela diversidade cultural e todas as suas diferentes
formas de expressão (arte, música, idiomas, estilos de vida).

Arganil uniu-se por um Rally Mais
Sustentável

Planetário chegou a Arganil em dia de
celebração do Meio Ambiente

Tendo em conta a forte consciencialização ambiental das entidades da região
e das associações do concelho de Arganil, o Município e o ACP – Automóvel
Clube de Arganil, organizador do Rally de Portugal 2019, desenvolveram ações
diversas que apelaram à redução da quantidade de resíduos, incentivaram
à reciclagem e promoveram a limpeza das zonas espetáculo do troço. Sem
esquecer a componente solidária.
Reciclar é Ajudar - Em parceria com a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro.
Ao longo do troço, em especial nas zonas destinadas ao público, foram
instalados ecopontos para separação de plástico e metal (amarelo), vidro (verde),
papel e cartão (azul), num total de cerca de 135 estruturas para reciclagem.
Após a prova, os resíduos recolhidos foram pesados e convertidos num valor
monetário, que vai reverter para a APPACDM – Unidade de Arganil.
Limpar quando tudo passar, em parceria com a Associação Juvenil CUME.
Realizou-se uma campanha de limpeza nas zonas de espetáculo (Trash Tag
Açor), no dia seguinte à passagem do Rally pelo concelho, 1 de junho. Esta ação
inseriu-se também nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente, assinalado
no dia 5 de junho.

Foi de forma divertida e descontraída, mas com muito saber à mistura, que os
alunos do concelho de Arganil celebraram o Dia Mundial do Meio Ambiente, que se
assinalou no passado dia 5 de junho. A Ação de Educação Ambiental “A Nossa Casa
é Um Planeta” trouxe ao Polivalente da Escola Secundária de Arganil na passada
sexta-feira, dia 7 de junho, um estimulante e enriquecedor planetário, onde foram
apresentados e projetados a 360º três filmes diferentes, com conteúdos destinados
a alunos de todas as idades e focados essencialmente nas temáticas da redução,
reutilização e reciclagem.
Esta foi uma ação promovida pelo Município de Arganil, em parceria com a ERSUC
– Resíduos Sólidos do Centro, S.A., que pretende incentivar práticas ambientais junto
dos jovens, através de uma abordagem inovadora e entusiasmante. “Queremos que
os mais novos, que são o futuro deste planeta, consolidem os conhecimentos que
já têm e que levem estes ensinamentos para casa e os façam valer juntos dos pais
e dos avós”, sublinhou a Vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Arganil,
Érica Castanheira.
Durante este dia, os alunos do Agrupamento de Escolas de Arganil e os utentes
da APPACDM de Arganil tiveram oportunidade de aprender ou reaprender, num
cenário confortável e informal, como utilizar os recursos de uma forma responsável
e eficiente.

Presidente da Câmara Municipal de Arganil

Luís Paulo Costa
Caro(a) Arganilense,

Neste Boletim de julho, passamos em revista a Feira das Freguesias, uma das grandes e mais concorridas festas do concelho, que é já um evento referência na região
e se propõe a celebrar as nossas raízes gastronómicas e a exaltar a singular identidade de Arganil. O sucesso desta XIV edição, garantido graças ao forte envolvimento
das juntas e uniões de freguesias e das coletividades, vem reforçar a certeza de que somos um concelho que se orgulha verdadeiramente do que tem e do que faz,
cativando de forma autêntica quem nos visita.
Destaque ainda para a as Arganilíadas e para as Arganilíadas Júnior, que encerraram com chave de ouro mais um ano letivo, reunindo os alunos mais jovens do
concelho em torno da festa do desporto, celebrando o convívio, o espírito competitivo e os valores essenciais da prática desportiva.
O mês de junho ficou também marcado pelo compromisso da Câmara Municipal assumido com a Agência Portuguesa do Ambiente na luta por um “Por um país com
bom ar”, através da celebração de um protocolo de cooperação, a propósito do Dia Mundial do Ambiente.

Terminadas as intervenções, Capela de São Pedro está de novo aberta ao público
A Capela de São Pedro está agora aberta ao público após período de reabilitação
e beneficiação de que foi alvo. Fruto de um Protocolo de Colaboração estabelecido
entre o Município de Arganil e a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC),
foi objeto de comparticipação pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) através do CENTRO 2020.
A sessão de reabertura aconteceu no dia 15 de junho, na presença da Diretora
Regional de Cultura do Centro, Suzana Menezes; do Presidente da Câmara
Municipal, Luís Paulo Costa e da Assembleia Municipal, Ricardo Pereira Alves, da
Vice-Presidente e vereadora da cultura, Paula Dinis, do vereador, Luís Almeida, do
Presidente da Junta de Freguesia, João Travassos e do representante da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR), Bernardo Campos.

Para além do descerramento da placa da beneficiação decorrida no imóvel,
houve ainda espaço durante a sessão para uma breve apresentação da intervenção
de conservação realizada no espólio da Capela, pelas técnicas da DRCC Isabel Feijão
e Júlia Oliveira, culminado com o Recital duplo de Eufónio, Piano e Clarinete, por
Inês Luzio, Cláudio Vaz e Bruna Dinis, que fizeram ecoar nas paredes de pedra
desta ilustre Capela as melodias sublimes dos seus instrumentos.
Para visitar a Capela de São Pedro, exemplo raro da arquitetura gótica primitiva
e Monumento Nacional desde 1931, pela qual os arganilenses nutrem tão grande
carinho e orgulho, deve contactar o Posto de Turismo de Arganil, através do 235
200 137 ou do turismo.arganil@cm-arganil.pt.

Posto de Turismo de Arganil avançado - “Tradições de CÁ”
Câmara Municipal de Arganil vai integrar Rede Nacional
de Arte Rupestre

A Câmara Municipal de Arganil, representada
pela Vice-Presidente, Paula Dinis, consolidou a
intenção de constituir a Rede Nacional de Arte Préhistória, numa cerimónia que teve lugar no Museu
de Arte Pré-Histórica e do Sagrado do Vale do Tejo,
em Mação, no dia 24 de junho. A formalização do
ato constitutivo deste organismo intermunicipal,
que conta com a parceria de 30 instituições, está
agendado para o próximo dia 9 de outubro, Dia
Europeu da Arte Rupestre, no Museu do Côa, sede
da futura Rede Nacional de Arte Pré-Histórica.
Esta nova entidade vai permitir criar uma
renovada rota turística, que vai englobar todo
o interior do país, desde o Sul do Alentejo ao

Norte de Portugal, sendo uma rede constituída,
essencialmente, por municípios e organismos de
ensino superior, com uma abrangência territorial
considerável.
Revelando-se satisfeita e otimista com
a parceria, Paula Dinis, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Arganil, considera que “o
envolvimento neste projeto vai possibilitar a
Arganil trabalhar em rede, de forma integrada e
cooperativa, com outros municípios, permitindo
que as mais de cem gravuras rupestres presentes
na Freguesia do Piódão, um dos maiores e mais
diversos núcleos de arte rupestre de Portugal,
ganhem uma outra dimensão e cheguem a um
público casa vez mais abrangente”.
A Rede Nacional de Arte Pré-Histórica,
associação sem fins lucrativos, tem por missão
promover, valorizar e capacitar os recursos
patrimoniais e humanos das entidades integradas
na Rede, potenciar o impacto e a missão dos
sítios detentores de arte pré-histórica, instituir
mecanismos de partilha de recursos físicos e
humanos, criar canais de comunicação apropriados
ao desenvolvimento de projetos colaborativos e
promover a cooperação com redes internacionais
congéneres.

O posto de turismo de Arganil encontra-se a
funcionar durante o Verão junto à Câmara Municipal
de Arganil, enquanto posto avançado de informação
turística.
Apresentando-se como uma montra identitária
daquilo que melhor carateriza o concelho, o stand
“Tradições de CÁ” é uma viagem pelos saberes, pelas
tradições, pela cultura e sobretudo um ponto de boasvindas ao concelho de Arganil.
A partir de agora este posto está aberto, de segunda
a domingo entre as 9h00 e as 12h30 e as 14h00 e as
17h30.

Reabertura do Centro
Interpretativo de Chãs d’Égua

O Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs d’ Égua, na
freguesia de Piódão, abriu portas no dia 1 de junho, para receber
os muitos turistas e visitantes que se esperam no concelho de
Arganil neste verão. A Cerimónia de reabertura do Centro, que
contou com a presença da Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Arganil, Paula Dinis, e do Presidente da Junta do Pióldão,
José Lopes, ficou marcada pelas visitas guiadas às instalações e
à Rocha de Vale Covo, uma das maiores rochas de arte rupestre
da região, bem como pela apresentação dos novos percursos
pedestres. Até 7 de setembro, o Centro Interpretativo de Chãs
d’Égua tem para oferecer quatro percursos diferentes, que
permitem visualizar várias gravuras rupestres em pela serra do
Açor, um dos maiores e mais diversos núcleos de arte rupestre
de Portugal, com cerca de 100 rochas gravadas.
Os diversos trilhos pedestres têm em vista caminhadas
culturais orientadas pelo arqueólogo municipal, com diferentes
níveis de dificuldade e são adaptados mediante as diversas
faixas etárias e ao número de turistas.
O Centro Interpretativo de Arte Rupestre funciona nos
primeiros sábados de cada mês, entre as 10h00 e as 17h00, ou
de segunda-feira a sábado, mediante marcação prévia, através
dos seguintes contactos: 235 200 150 ou 235200137; geral@
cm-arganil.pt ou turismo.arganil@cm-arganil.pt

Feira das Freguesias – evento de sucesso confirmado cumpriu a sua 14ª edição

Arganil esteve em festa nos passados dias 7, 8 9 e 10 de junho, com mais uma
Mostra Gastronómica associada à já tradicional Feira das Freguesias, que junta não só o
melhor da gastronomia das freguesias deste concelho como também música, tradição
e cultura.
Com inauguração no dia 7 de junho, pelo fim da tarde e, na presença de Luis
Paulo Costa, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Paula Dinis, Vice-Presidente,
Luís Almeida e Érica Castanheira, Vereadores; de Ricardo Pereira Alves, Presidente
da Assembleia Municipal; de José Carlos Alexandrino, Presidente da Comunidade
Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) e também Presidente da Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital; Carlos Manuel, representante da Casa da Comarca de
Arganil e dos presidentes das juntas e uniões de freguesia, este certame foi oficialmente
aberto pelo grupo musical Prima Tocata de Pombeiro da Beira.
Distribuídas por tasquinhas regionais e exploradas maioritariamente por associações
ou, coletividades, foram dadas a provar as melhores iguarias, tradições e sabores típicos
do património gastronómico de cada uma das freguesias.
À apreciada gastronomia juntou-se a música tradicional local, com a atuação de 24
grupos dos quais ranchos folclóricos, tunas, filarmónicas, grupos musicais e de dança,
num acontecimento que para além de reunir arganilenses espalhados pelo país e pelo
mundo, num convívio singular, deu as boas vindas a muitos visitantes de norte a sul do
país atraídos pela oferta gastronómica e cultural.
Durante este evento de sucesso confirmado decorreu como vem sendo hábito o
Concurso Gastronómico, que não só elege os melhores prato principal e de sobremesa,

como a melhor decoração. Este ano, a União de Freguesias de Cerdeira e Moura da
Serra, representada pela Comissão de iniciativas da Cerdeira arrecadou o troféu para
o melhor prato com os tradicionais “Torresmos” e a Freguesia de Piódão, representada
pelo restaurante “A Saborosa”, a melhor sobremesa com o típico “Arroz Doce”. A
Freguesia de Pomares representada pelo Grupo de Danças e Cantares de Soito da Ruiva
levou para casa o troféu de melhor decoração da sua tasquinha.
O Clube de Produtores do Concelho de Arganil teve um lugar especial nesta feira,
na qual puderam apresentar para degustação e venda, os melhores e mais autênticos
produtos de toda a região. Um espaço aprazível, onde foram constantes os momentos
musicais e de de convívio.
Como novidades, para além de mais um dia de realização, a Feira das Freguesias
integrou um espaço de informação turística, inaugurada no primeiro dia do certame
e que ficará junto ao edifício da Câmara durante o Verão. Apresentando-se como uma
montra identitária daquilo que melhor carateriza o concelho, o espaço denominado
“Tradições de CÁ” é uma viagem pelos saberes, pelas tradições, pela cultura e sobretudo
um ponto de boas-vindas ao concelho de Arganil.
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.

14ª edição da Feira das Freguesias foi certificado como Ecoevento pela ERSUC
O certame Feira das Freguesias ostentou o estatuto de Ecoevento ERSUC, atribuído
pela empresa de tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos, com base no
compromisso da entidade organizadora, a Câmara Municipal de Arganil, em promover
a redução do impacto ambiental do evento, bem como a gestão adequada de resíduos.
Os ECO Eventos são reconhecidos por ter uma preocupação ambiental na gestão
dos resíduos e encaminhamento para reciclagem, bem como, uma preocupação social
ao atribuir uma verba para uma instituição local em função das quantidades recolhidas
Como tal, foi implementado um sistema para deposição seletiva de resíduos, que
foram posteriormente recolhidos e encaminhados para a ERSUC, com o intuito de

serem triados e posteriormente enviados para reciclagem.
O desempenho ambiental do evento será premiado pela ERSUC com a atribuição
de um valor monetário em função dos produtos recolhidos, o qual reverterá para a
APPACDM – Unidade Funcional de Arganil.
A pensar na redução da pegada ecológica, foi ainda disponibilizado para venda em
cada uma das tasquinhas e no secretariado “Tradições de Cá”, uma caneca de fibra de
bambu biodegradável para reutilização durante todos os dias da feira e até mesmo em
casa, por um consumo mais consciente, responsável e sustentável.

Obras a decorrer no Concelho de Arganil
Novo Reservatório de Abastecimento de Água de Arganil

O novo reservatório de água de Arganil, com a capacidade de 1000 m3, encontra-se num avançado estado de construção (AdCL)

Regularização Fluvial do Rio Alva, em Sarzedo

Esta empreitada tem um valor aproximado de 240 mil euros e prevê a regularização fluvial do rio Alva em Sarzedo, Ribeira de Folques, Barril de Alva, Açude de
Côja e Pomares.

Novo Reservatório de Abastecimento de
Água de Benfeita

Colocação de nova sinalética vertical em
Relvas, Teixeira

Teve início a construção do novo reservatório de abastecimento de água de No âmbito da reposição das infraestruturas danificadas nos incêndios de 2017,
foi reposta a sinalética vertical em Relvas.
Benfeita, o qual irá fornecer as localidades de Benfeita, Dreia e Deflores.

Nova Estação de Tratamento de Água e Centro de Comando em Alagoa

As construções da nova Estação de Tratamento de Água de Alagoa, que irá fornecer os munícipes do sistema de Alagoa e do sistema de Feijoal e o do novo Centro
de Comando encontram-se em andamento. Esta intervenção por parte da Águas do Centro Litoral representa um investimento de aproximadamente 3 milhões
de euros.

Preparação das Praias Fluviais para a época balnear de 2019

Pomares

Agroal

Côja

Benfeita

Foram intervencionadas as Praias Fluviais de Pomares, Agroal, Côja e Benfeita, tendo em vista a receção aos visitantes das mesmas na presente época balnear.

Obras resultantes de Contratos-Programa com Juntas e Uniões de Freguesia
Beneficiação da Casa dos Professores
Benfeita

Beneficiação do Largo de Deflores,
Benfeita

Beneficiação do Miradouro de Luadas,
Benfeita

Construção de muro de suporte junto ao
Parque de Merendas, Cerdeira

Calcetamento da Estrada de acesso ao
Cemitério de Cerdeira

Beneficiação de acessos à Praia Fluvial de
Cascalheira, Secarias

Festival Intercultural

O Município de Arganil, no âmbito do projeto “Arganil + Migração”, cofinanciado
pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) e em colaboração com a
União das Freguesias de Côja e Barril de Alva, organizou um Festival Intercultural,
no dia 16 de junho de 2019, na Praça Dr. Alberto Vale, em Côja.
O evento constituiu uma mostra cultural da gastronomia, artesanato, dança
e música de diferentes Países, congregando no mesmo espaço artesãos e
artistas locais e estrangeiros. Contando com a adesão de 23 participantes, entre
aqueles com nacionalidade portuguesa (11) e estrangeira (12), no seu conjunto,
proporcionaram uma oferta muito diversificada e interessante de artes e sabores

de diferentes locais do mundo.
A animação do dia contou com a participação de três grupos musicais e um
grupo de animação de rua, também estes compostos de diferentes nacionalidades
que, encantaram o vasto público presente, que fez questão de não abandonar o
Festival até ao seu términos.
Todos os presentes puderam vivenciar momentos de confraternização e
convívio, numa efetiva troca de sinergias, que fomentou a valorização da diversidade
cultural concelhia.

Orquestra “SOMOS 14” em grande concerto na Praça Simões Dias
No passado dia 29 de junho, na Praça Simões Dias, “viajou-se até à alma”,
segundo o maestro Kin Thiessen, da Orquestra “SOMOS 14”, sentimento
corroborado pela Srª Vice-presidente, Paula Dinis, que acolheu desde a
primeira hora esta realização.
A Orquestra “SOMOS 14”, em tudo desenhado partindo dos mesmos
moldes da Orquestra “NÓS 19”, promovida pelo Projeto Coimbra Região de
Cultura, trouxe a público um espetáculo multi – performativo, resultante de
um cruzamento de várias linguagens artísticas, juntando pessoas de várias
idades, com diferentes experiências musicais, das 14 freguesias do concelho
de Arganil.
A APPACDM de Arganil foi convidada para integrar o espetáculo, dando a
conhecer os talentos algumas vezes escondidos dos seus utentes, no que à
música diz respeito.
Na ocasião, a Vice-presidente da Câmara Municipal de Arganil, Paula Dinis
agradeceu publicamente a presença e o empenho de todas as pessoas que
estiveram, direta e indiretamente, envolvidas na organização do evento,
tratando-se de um privilégio as revelações e potencialidades artísticas ali
reveladas.

No Palco com o Gaspar e com a Inês –
Macaca Mágica: À descoberta de Arganil

O Auditório da Antiga Cerâmica Arganilense acolheu, no passado dia 19
de Junho, a apresentação do projeto desenvolvido no âmbito do programa
educativo do 1º ciclo “No Palco com o Gaspar e com a Inês”, integrado na 6ª
Edição do programa de Empreendedorismo nas Escolas da Região de Coimbra,
Imagine.Create.Succeed, promovido pela Comunidade Intermunicipal da
Região de Coimbra (CIM-RC), em articulação com o Município de Arganil e
com o Agrupamento de Escolas de Arganil.
Os 51 alunos do 4º ano da EB1 de Arganil e EB1 de Côja, orientados pelos
professores titulares, Carlos Borges, Emília Tiago, Helena Pedroso e Tânia
Canas, apresentaram o espetáculo a “Macaca Mágica: À descoberta de Arganil”
– uma peça de teatro criativa, dinâmica, surpreendente e empreendedora
que mostrou o que de melhor tem o concelho de Arganil.
Desafiados desde o início do ano letivo, os 51 alunos, orientados
pelos professores titulares, desenvolveram o seu espirito empreendedor,
reforçaram competências de trabalho em equipa, espirito critico e autonomia
e surpreenderam toda a audiência com o trabalho desenvolvido ao longo do
ano.
Presentes na iniciativa, Luís Almeida, Vereador da Educação do Município
de Arganil e Anabela Soares, Diretora do Agrupamento de Escolas de Arganil,
deixaram um cumprimento especial a todos os envolvidos no projeto,
sublinhando o carácter inovador, criativo e aventureiro, destes jovens
empreendedores.

Arganilíadas e Arganilíadas Júnior metem os alunos do concelho de Arganil a mexer
A festa do desporto para os alunos do concelho de Arganil
fez-se na reta final de mais um ano letivo, com a realização das
Arganilíadas e das Arganilíadas Júnior, eventos promovidos pela
Câmara Municipal de Arganil, em parceria com o Agrupamento
de Escolas de Arganil. Levando a manhã na desportiva, os
alunos do 1º ciclo do Ensino Básico foram os primeiros a
meter o seu instinto competitivo à prova, no dia 7 de junho,
participando em diversas atividades, que se realizaram entre o
pavilhão e o campo exterior da Escola Secundária e que foram
desde o atletismo, ao futebol 5, passando pelos sempre atuais
e intemporais jogos tradicionais. Sob o olhar atento e o apoio
do Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Arganil, Luís
Almeida, o evento contou com a participação de cerca de 350
crianças das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho
de Arganil.
No dia 12 de junho, foi a vez dos pequenos atletas do
pré-escolar (entre os 3 e os 6 anos) entrarem em campo,
para se aventurarem por entre 12 divertidas e desafiantes
estações e colocarem em prática as suas habilidades motoras,
coordenação, agilidade, equilíbrio, velocidade, motricidade
global, percepção espacial e direccionalidade.

Município de Arganil promoveu
sessão de observação
astronómica em Arganil

Dando sequência ao preconizado no Plano Intermunicipal de Prevenção do Abandono Escolar e
Promoção do Sucesso Educativo da Região de Coimbra, através da sua Comunidade Intermunicipal, o
projeto “Inspira.te – O teu Sucesso determina o teu Futuro”, dinamizado pelo Município de Arganil, em
parceria com o Exploratório – Centro Ciência Viva de Coimbra, promoveu no passado dia 25 de junho, um
Café com Ciência, no âmbito da exposição interativa de ciência LAB!rinto de Ideias, integrando uma sessão
de observação astronómica e um conjunto de atividades dirigidas aos mais jovens, participado por cerca de
uma centena de pessoas.
Numa noite magnífica onde se bebeu café e chá com ciência, o Município de Arganil, em colaboração
com a equipa do Exploratório, munida de três telescópios e de um ecrã onde foi possível transmitir para
todo o público e em tempo real a observação que estava a acontecer, possibilitou a todos os curiosos da
astronomia observarem e ficarem a conhecer melhor estrelas e constelações, a que se juntaram planetas
como Saturno ou Júpiter.
A sessão foi gratuita e aberta a toda a população interessada nas temáticas relacionadas com astronomia,
tendo conhecido uma significativa adesão. Também as diferentes atividades desenvolvidas no espaço da
Cerâmica Arganilense, todas relacionadas com o sistema solar, mereceram grande atenção dos mais novos.

Piscina Municipal de Arganil em festa com o 7º Festival de Natação de Arganil
No passado dia 28 de Junho realizou-se o 7º Festival de Natação na
Piscina Municipal de Arganil que contou a participação de cerca uma
centena e meia de participantes.
Este Festival de Natação 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.
Após as primeiras demonstrações a Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Arganil dirigiu umas palavras a todos os presentes
congratulando-se pela enorme afluência que a Piscina Municipal de
Arganil tem tido desde a sua abertura, a satisfação de frequenta os nossos
serviços, que tem permitido o aumento do utilizadores de época para
época, ultrapassando já os 460 utentes activos da Escola Municipal de
Natação de Arganil e 30000 utilizações por época, facto que demonstra
bem a dinâmica desta infra-estrutura.

Oposição - Bancada do Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil
Caro(a) Amigo(a),
No passado mês de Junho decorreu na Vila de Arganil
mais uma Feira das Freguesias. Há que reconhecer que
esta iniciativa, que vai na sua 14.ª edição, tem um conceito
base muito interessante e relevante: a promoção do
encontro das freguesias, das coletividades, das instituições
e sobretudo das pessoas do concelho de Arganil.
Tal como referimos no texto de Setembro do ano
passado, focado na Feira do Mont’alto e na Ficabeira,
consideramos que a organização deste tipo de eventos
não pode deixar de constituir um contínuo desafio à
imaginação, sendo certo que a acomodação e/ou a falta
de rasgo provoca obrigatoriamente a estagnação destas
iniciativas. É exatamente o que sentimos relativamente
à Feira das Freguesias. A passividade tomou conta desta
iniciativa e, de ano para ano, encontra-se cada vez mais
compartimentada, repetitiva e um pouco abandalhada.
Associado a esta feira de encontros, está a mesa, a
nossa gastronomia e as nossas tradições, que são um
ponto-chave para impulsionar esta iniciativa, e fazêla extravasar os limites do nosso concelho. Ou seja, é
necessário dar um cunho regional à feira das freguesias
através da autenticidade das tradições e da genuinidade
da gastronomia e dos produtos do concelho de Arganil.

Os nossos antepassados mantiveram tradições,
cultivaram saberes e sabores e foram-nos transmitindo
às gerações seguintes. Sucede que, neste momento, todo
este património se está a dissipar, pelo que é necessário
perceber aprofundadamente a sua especificidade e fazer
um sério esforço de recuperação do que fomos perdendo
e de dinamização do que ainda mantemos. Este é um
caminho que temos de seguir para nos distinguirmos de
todos os concelhos vizinhos e respetivas iniciativas.
As qualidades intrínsecas dos alimentos, a ligação
do produto à terra que o origina e a curiosidade pelos
processos de conceção/fabrico, assim como a cultura
que está na sua génese motivam um conjunto amplo de
oportunidades que devem ser aproveitadas e exploradas.
Desta forma poderemos retirar de um maior ou menor
esquecimento uma série de produtos gastronómicos
como o arrobe, o lombo encalado, a castanha pilada,
os farta rapazes, os sequilhos, os buchos, os carolos de
milho ou a papa laberça, entre muitos outros, e começar
a criar uma cadeia de valor alicerçada nos alimentos com
que estes mesmos produtos são confecionados. Este será
um dos mais valiosos e inestimáveis contributos para a
promoção destes produtos de excelência, caracterizados
pelos seus sabores tradicionais e ancestrais inimitáveis.
Será de igual forma uma das melhores e mais eficazes

formas de divulgação do concelho de Arganil.
Para materializar o que aqui referimos, era muito
importante e interessante refazer o conceito da feira das
freguesias, dando-lhe mais conteúdo e maior qualidade.
As freguesias, as coletividades e as instituições do
concelho de Arganil são perfeitamente capazes de abraçar
este desafio que se impõe para a recuperação, promoção,
defesa e divulgação da nossa gastronomia e das nossas
tradições a ela ligadas. Este caminho exige trabalho,
exige pesquisa, exige imaginação e exige investimento.
O retorno é certo e é seguro através do ganho cultural e
económico que proporciona.
Fica a sugestão. Se não for acolhida entretanto,
será implementada a partir de 2021, quando o Partido
Socialista estiver à frente dos destinos do concelho de
Arganil.
Cordiais saudações,
Os Vereadores do Partido Socialista da Câmara
Muncipal de Arganil
Fernando Vale
Tyoga Macdonald

Festival Literário Internacional do Interior – Palavras de Fogo

Julho
Eventos
EXPOSIÇÕES
13 de Julho a 31 de Agosto
Exposição “Suspensa”
Cerâmica Arganilense

EVENTOS
12 de Julho, 10h00
Seminário: Prevenção de Incêndios
Florestais e Resiliência dos Territórios
do Interior
Auditório da Cerâmica Arganilense
14 de Julho, 21h30
Folk In Arganil
Praça Simões Dias
19 de Julho
Masterclass e Apresentação – Atelier
do Piano
Cerâmica Arganilense
20 de Julho, 21h30
Concerto de Aniversário Associação
Filarmónica de Arganil
Paço Grande

O Município de Arganil foi este ano o concelho anfitrião na
abertura da 2ª edição do Festival Literário Internacional do Interior
que decorreu no dia 14 de junho no Auditório da Cerâmica Arganilense
e na qual estiveram presentes representantes de todos os concelhos
envolvidos: Alvaiázere, Arganil, Ansião, Castanheira de Pera, Figueiró
dos Vinhos, Fundação ADFP de Miranda do Corvo, Pedrógão Grande,
Penela, S. Pedro do Sul e Tábua.
Presente esteve ainda Paula Dinis, Vice-presidente da Câmara
Municipal de Arganil, bem como representantes da CCDRC, do
Ministério da Cultura e Presidente da Arte-Via Cooperativa Editorial,
Filomena Amaral.
Foi anunciado nesta sessão o vencedor da 1ª edição do Concurso
Literário Palavras de Fogo, Vasco Correia, com a obra “44-Livro do
Fim do Inicio”, selecionado entre cerca de 30 trabalhos apresentados.
Das diversas atividades que integraram o FLII, podemos
destacar a presença, na Biblioteca de Côja, da ilustradora Danuta
Wojciechowska, onde se encontrou e confraternizou com crianças
que frequentam o pré-escolar e o 1º ano.

Também naquele espaço, a escritora brasileira Andrea del Fuego,
vencedora do Prémio José Saramago em 2011, apresentou o seu
trabalho aos alunos do 3º ciclo do ensino básico na Escola Eduardo
Mendes Ferrão.
Anteriormente, no dia 3 de junho o átrio da biblioteca Municipal
recebeu a exposição de Dina Sachse “Máquina de Voar”. O título
faz efectivamente jus aos trabalhos expostos. A sua beleza, mas
também as técnicas utilizadas que transformam variados materiais
em magníficas obras de arte, apelam à imaginação de quem as
admira, nomeadamente as crianças. Sim, porque Dina se inspira nas
histórias e nos heróis das grandes obras para crianças para criar as
suas maravilhosas peças.
Com todos os diferentes momentos que fizeram parte do Festival
Literário, o mesmo encerrou em Chã da Cabeça (Cepos) no dia 22
de junho, com Maria Alzira Brum, para falar dos seus livros e da sua
escrita, dando-nos o prazer de a ouvir ler extratos dos seus livros,
respondendo às questões que iam sendo colocadas informalmente
mas com grande oportunidade.

27 de Julho, 21h30
Festival Folclore – Rancho Juvenil da
Casa do Povo de Arganil
Praça Simões Dias
27 de Julho, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos

CINEMA
11 de Julho, 10h30
Filme “Troll e o Reino de Ervod”
Auditório da Cerâmica Arganilense
12 de Julho, 21h30
Filme “MIB: Homens de Negro – Força
Internacional”
Auditório da Cerâmica Arganilense
18 de Julho, 10h30
Filme “A Vida Secreta dos Nossos
Bichos 2”
Auditório da Cerâmica Arganilense
19 de Julho, 21h30
Filme “Rocketman”
Auditório da Cerâmica Arganilense
21 de Julho, 16h00
Filme “Toy Story 4”
Auditório da Cerâmica Arganilense
25 de Julho, 10h30
Filme “Snow: A Pedra dos Desejos”
Auditório da Cerâmica Arganilense
26 de Julho, 21h30
Filme “Homem Aranha: Regresso a
Casa”
Auditório da Cerâmica Arganilense

