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MunIcípIo de arganIl noMeado para MunIcípIo do ano coM projeto “costurar 
valores”

abae dIstIngue arganIl coM galardão “MunIcípIo eco XXI” pelo 5º ano 
consecutIvo

O Município de Arganil está nomeado 
para o concurso “Município do Ano 2021”, 
promovido pela Universidade do Minho, 
através da plataforma UM-CIDADES, que 
distingue boas práticas autárquicas, em 
vários domínios de intervenção.

Arganil integra o lote dos três finalistas 
regionais da Zona Centro (com menos de 
20 000 habitantes), como reconhecimento 
da qualidade da sua candidatura “Costurar 
Valores – Uma experiência de economia 
circular em Arganil”, que reflete o trabalho 
desenvolvido no projeto homónimo e 
que sensibilizou a comunidade local para 
o potencial de valorização e reutilização 
dos tecidos e para o combate ao 
desperdício, fomentando práticas mais 
sustentáveis através de uma cultura 

circular e de reaproveitamento. Através 
da disseminação das boas práticas junto 
da comunidade local, regional e nacional, 
este projeto partiu com o objetivo claro 
de ser um exemplo e inspirar iniciativas 
semelhantes noutras regiões do país.

Em fase de avaliação pelo júri nacional, o 
resultado da apreciação das candidaturas 
será anunciado na Cerimónia de Entrega 
dos Prémios, a realizar no Funchal, no dia 
2 de dezembro. 

A Câmara Municipal de Arganil regozija-
se com a nomeação para este prémio, 
sinal do reconhecimento do trabalho 
realizado pela autarquia no âmbito da 
economia circular e do reaproveitamento.

O Município de Arganil foi uma vez mais premiado com o galardão “Município ECOXXI” na 
Cerimónia de Entrega e Divulgação dos resultados da Candidatura à Bandeira Verde ECOXXI, que 
decorreu em Santo Tirso. Uma distinção alcançada pelo 5º ano consecutivo e que vem reconhecer a 
política de desenvolvimento sustentável que tem vindo a ser construída e dinamizada pela Câmara 
Municipal de Arganil.

A iniciativa, da responsabilidade da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), visa reconhecer 
as melhores práticas de sustentabilidade a nível municipal, através da avaliação de 22 indicadores 
nas áreas ambiental, social e económica. A distinção é atribuída aos municípios que obtenham um 
índice ECOXXI igual ou superior a 50%, sendo que Arganil contou este ano com um índice global de 
63,5%.

Arganil é assim reconhecido como um dos 54 municípios mais sustentáveis do país, pelas boas 
práticas realizadas em prol do desenvolvimento sustentável, demonstradas na concretização de 
medidas, ações e políticas de sustentabilidade, que lhe conferem o direito a hastear a Bandeira 
Verde.

Relembra-se que o ECOXXI é um programa de educação para a sustentabilidade, implementado em Portugal pela ABAE desde 2005, dirigido principalmente aos 
técnicos e decisores dos municípios, considerados agentes privilegiados de promoção do desenvolvimento sustentável a nível local. A cerimónia ECOXXI acontece 
anualmente para divulgar os resultados da avaliação das melhores práticas de sustentabilidade ao nível municipal. Nesta cerimónia é entregue a Bandeira Verde 
ECOXXI, um símbolo de sustentabilidade conferido aos municípios que desenvolvam ao longo do ano medidas, iniciativas e boas práticas de acordo com os indicadores 
do programa, trabalhando assim para um futuro mais sustentável na sua comunidade.

luís paulo costa eleIto vIce-presIdente da coMunIdade InterMunIcIpal da 
regIão de coIMbra

O presidente da Câmara 
Municipal de Arganil, Luís Paulo 
Costa, foi eleito vice-presidente 
do Conselho Intermunicipal da 
Comunidade Intermunicipal da 
Região de Coimbra (CIM-RC) 
para o mandato 2021-2025.  
A nova direção para os próximos 
anos é presidida pelo autarca 
de Montemor-o-Velho, Emílio 
Torrão, tendo sido eleito também 
como vice-presidente Raul 
Almeida, presidente da Câmara 
Municipal de Mira. A votação 
decorreu durante a reunião do 
Conselho Intermunicipal do mês 
de outubro, realizada no dia 25. 
Luís    Paulo Costa revela-se 
satisfeito com a eleição 
para a direção do Conselho 
Intermunicipal, manifestando-
se totalmente empenhado 
e disponível para continuar 

a contribuir para a boa 
representatividade do 
território e dos 19 municípios 
que integram a CIM-RC, 
defendendo os seus interesses 
e o desenvolvimento da região. 
A Estratégia Integrada de 
Desenvolvimento Territorial 
2021-2027 está entre as 
prioridades da nova direção do 
Conselho Intermunicipal que, 
ao longo dos próximos quatro 
anos, vai continuar a dedicar-
se a um conjunto de metas e 
investimentos que traduzirão 
a aposta desta região na 
concretização da Estratégia 2030 
da União Europeia, centrada 
nos investimentos inteligentes, 
sustentáveis e inclusivos, 
aproveitando os Fundos 
Comunitários.

LUÍS PAULO COSTA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL 
(À DIREITA, EM BAIXO) 
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Cara(o) Munícipe

O boletim municipal que agora fazemos chegar a sua casa marca o início de um novo ciclo, depois concluído 
o mandato autárquico 2017-2021. Com as eleições do passado dia 26 de setembro e a vitória clara alcançada 
pela equipa que tenho a honra e o privilégio de liderar, resta-me, antes de mais e primeiro que tudo, agradecer a 
todos a confiança depositada no projeto de futuro que apresentamos para o concelho.

Nos últimos quatro anos trabalhámos incansavelmente. Temos noção do muito que fizemos, mas também 
do muito que há para fazer, e estamos profundamente motivados para continuar a construir este caminho de 
desenvolvimento em cada uma das freguesias do nosso concelho.

Focados nos desafios que nos esperam, olhamos, nesta edição de setembro/outubro, para a atividade 
municipal que marcou as últimas semanas, com destaque para a cerimónia pública de tomada de posse dos 
órgãos eleitos para o próximo mandato de 2021-2025 e para as comemorações do Feriado Municipal, assinalado 
no dia 7 de setembro.

Na área da cultura, revisitamos o fim-de-semana de celebração da cultura, dos costumes, da gastronomia 
e das tradições da Aldeia Histórica do Piódão, com o evento 12 em Rede; damos nota das celebrações do 20.º 
aniversário da Biblioteca Municipal Miguel Torga e passamos em revista o Dia Mundial da Música.

Reunimos os melhores momentos da Semana Europeia do Desporto, dedicada à atividade física e ao bem-
estar, que colocou toda a comunidade a mexer. Ainda no desporto, abrimos caminho ao Rally Histórico de 
Portugal com grande entusiasmo, despois de a pandemia ter travado a prova em 2020.

Outro dos grandes destaques desta edição do boletim vai para a apresentação da exposição e do livro “O 
Canário na Mina: Incêndios e comunidades rurais no interior de Portugal”, que resultou do trabalho desenvolvido 
pela arquiteta e professora na Universidade de Harvard Sílvia Benedito e pelos seus alunos, em colaboração com 
a Câmara de Arganil. Este trabalho reflete aquele que tem sido o nosso trabalho na procura de soluções na área 
do ordenamento do território e da gestão florestal, com base num plano estruturado de recuperação da área 
ardida e prevenção de incêndios florestais.

Por último, mas não menos importante, damos-lhe nota da nomeação de Arganil para o concurso «Município 
do Ano 2021», promovido pela Universidade do Minho, reconhecendo o «Costurar Valores – Uma experiência de 
economia circular em Arganil» como um dos grandes projetos municipais desenvolvidos nos últimos dois anos 
no nosso país. Independentemente da votação final do júri, que será conhecida no início de novembro, este é já 
um reconhecimento nacional que acolhemos com grande orgulho e entusiasmo e que reforça a nossa motivação 
para continuar a desenvolver projetos dinâmicos, sustentáveis e promotores de desenvolvimento, que façam de 
Arganil um exemplo de boas práticas a seguir.

 

EDITORIAL DO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Instalação dos Órgãos do MunIcípIo de arganIl para o Mandato 
2021-2025

Decorreu no dia 11 de outubro, o ato de instalação 
dos órgãos do Município de Arganil para o mandato 
2021 – 2025, que contou com a presença dos eleitos 
e de alguns munícipes e na qual o presidente da 
Assembleia Municipal cessante, Ricardo Pereira Alves, 
declarou investidos nas suas funções os cidadãos e 
cidadãs eleitos no dia 26 de setembro de 2021, para 
a Assembleia e Câmara Municipal de Arganil. 

Sob compromisso de honra tomaram posse e 
declararam cumprir com lealdade as funções que 

lhe foram confiadas os deputados municipais eleitos 
diretamente para o cargo e os presidentes das juntas 
de freguesia do concelho que por inerência, têm lugar 
de assento na Assembleia Municipal, assim como o 
executivo camarário liderado por Luís Paulo Costa. 

Findos os atos de instalação, usou da palavra o 
Presidente da Assembleia cessante Ricardo Pereira 
Alves, seguido de António Gonçalves Cardoso, que 
viria a ser eleito presidente da Assembleia Municipal 
na sessão que posteriormente decorreu, terminando 

com as palavras de confiança de Luís Paulo Costa na 
liderança do executivo para o próximo quadriénio.

A Assembleia Municipal para efeitos de eleição do 
Presidente e Secretários da Mesa decorreu logo de 
seguida, no Auditório daquele edifício, com eleição 
de António Gonçalves Cardoso como Presidente, de 
Érica Geraldes Castanheira e Luis da Silva Moreira 
Gomes, como 1º e 2º secretários, respetivamente. 

EXECUTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

RICARDO PEREIRA ALVES

LUÍS PAULO COSTA

ANTÓNIO GONÇALVES CARDOSO
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constItuIção do 
eXecutIvo da 
câMara MunIcIpal de arganIl

LUÍS PAULO COSTA - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL (PSD)

PAULA DINIS - VICE - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL (PSD) LUÍS MIGUEL ALMEIDA - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL (PSD)

FILIPE FRIAS - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL (PSD)ELISABETE OLIVEIRA - VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL (PSD)

PAULO TELES MARQUES - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL (PS) MIGUEL PINHEIRO - VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL (PS)
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sessão solene e hoMenageM a alberto cruz de alMeIda MarcaM FerIado 
MunIcIpal de arganIl

No dia 7 de setembro, o Feriado Municipal de Arganil foi assinalado pelo 
Município de Arganil com uma sessão solene comemorativa, que teve como palco 
a antiga Cerâmica Arganilense. Presidida pelo presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Luís Paulo Costa, a sessão foi abrilhantada com vários momentos 
musicais, entre eles o Hino Nacional, interpretados pelas quatro filarmónicas 
concelhias: Associação Filarmónica de Arganil, Associação Filarmónica Barrilense, 
Associação Filarmónica Flor do Alva (Vila Cova de Alva) e Associação Filarmónica 
Progresso Pátria Nova de Côja.

Durante a sua intervenção, Luís Paulo Costa fez menção ao trabalho realizado 
pelo executivo camarário nos últimos quatro anos, em jeito de balanço do 
mandato que termina neste mês setembro. O presidente da Câmara destacou 
as obras e intervenções concretizadas nas áreas do ambiente, desenvolvimento 
económico, rede viária, educação, turismo, cultura e património, que resultam no 
maior investimento público alguma vez concretizado no concelho de Arganil, num 
período de quatro anos.

A sessão contou com as presenças da presidente da Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro, Isabel Damasceno, do presidente da 
Assembleia Municipal de Arganil, Ricardo Pereira Alves, do secretário executivo da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, Jorge Brito, e do presidente da 
Junta de Freguesia de Arganil, João Travassos.

À sessão solene seguiu-se a homenagem a Alberto Cruz de Almeida, com a 
atribuição do seu nome a uma rua da vila de Arganil, no Bairro do Prazo. No 
descerramento da placa participaram, além do executivo camarário e do 
presidente da Junta de Freguesia, os filhos do homenageado, Rui Alberto Cruz, 
regina Cruz e Gracinda Cruz.

Falecido em 2008, Alberto Cruz de Almeida foi fundador da empresa Solargus, 
tendo-se destacado pelo papel pioneiro desempenhado no sector das energias 
renováveis. Foi vereador da Câmara Municipal de Arganil e integrou os órgãos 
sociais de várias coletividades, como a Filarmónica de Arganil, os Bombeiros 
Voluntários e o Núcleo Sportinguista, do qual foi fundador.

“O percurso de vida do senhor Alberto Cruz ilustra bem o que é a fibra dos 
arganilenses; uma pessoa que não se vergou perante as adversidades, que 
lutou, que trabalhou muito, que empreendeu e inovou, abrindo caminho para as 
energias renováveis, lançando-se já lá vão praticamente 60 anos na construção de 
painéis solares”, destacou o presidente da Câmara, Luís Paulo Costa.

HOMENAGEM A ALBERTO CRUZ DE ALMEIDAHOMENAGEM A ALBERTO CRUZ DE ALMEIDA

SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO FERIADO MUNICIPAL LUÍS PAULO COSTA, PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE ARGANIL

ISABEL DAMASCENO, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 
COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO HASTEAR DA BANDEIRA NACIONAL
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FerIado MunIcIpal de arganIl coMeMorou-se eM clIMa de Festa e reencontro

O Feriado Municipal comemorou-se em Arganil 
em clima de festa e reencontro, através de uma 
programação estendida e transversal, que abarcou 
nomes maiores da música e do entretenimento 
nacionais, para além de outras atividades lúdicas, 
comemorativas e culturais.

Com início no dia 3 de setembro, o programa 
cultural abriu com a inauguração da exposição “Evocar 
o Fado”, no Átrio de Exposições Guilherme Filipe. 
Esta exposição, que abriu também a programação 
do projeto “À Beira do Fado”, esteve patente até ao 
dia 31 de outubro naquele espaço. Numa ode a esta 
expressão artística e classificada como património 
imaterial da humanidade pela UNESCO, a exposição 
conduz-nos pela história do Fado ao longo dos 
tempos, com referências que vão desde Alfredo 
Marceneiro, passando pela incontornável Amália 
Rodrigues, Carlos do Carmo, entre outras vozes da 
nova vaga do fado. Acompanharam esta inauguração, 
o Presidente e a Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Luís Paulo Costa e Paula Dinis, respetivamente, bem 
como os vereadores Luís Almeida e Érica Castanheira. 
Uma exposição de uma riqueza cultural imensa e que 
valeu mesmo a pena visitar.

No dia seguinte, Aldo Lima, aclamado humorista 
que ficou conhecido pela sua participação no 
programa “Levanta-te e Ri”, pisou o palco da Cerâmica 
Arganilense para uma prestação que abriria em 

grande o cartaz de espetáculos nocturnos associados 
às Comemorações do Feriado Municipal. Com um 
humor cáustico e inteligente e, através da expressão 
corporal que tanto o carateriza, arrancou muitas 
gargalhadas ao público presente que muitas das 
vezes se identificou com as mirabolantes histórias 
que contava.

A programação da tarde do dia 5 de setembro foi 
especialmente dedicada aos mais novos, com dois 
espetáculos infantis. Em desfile desde a Avenida 
José Augusto de Carvalho até à Fonte de Amandos, 
o Mickey e a Minnie fizeram as delícias dos mais 
pequenos através de muita interação e brincadeira. 
Após isso e, no mesmo local, acontecia o espetáculo 
infantil “Trica-Larica”, com as piratas cantoras menos 
temíveis do país, como se apresentaram as figuras 
principais em cena. A fechar a tarde e direcionado 
para o público adulto, espaço para a poesia na 
Biblioteca Municipal Miguel Torga, com a sessão “The 
bastard poet”.

A noite do dia 5 de setembro ficaria a cargo de 
Marito Marques. Orgulhoso arganilense e um dos 
mais versáteis e requisitados bateristas dentro e 
fora do país, brindou-nos com um espetáculo muito 
especial, apresentando em primeira mão o seu mais 
recente disco, “A Ponte”, que será lançado estes mês. 
Na reta final de um concerto que juntou sonoridades 
de várias culturas, Marito Marques chamou ao palco 

o presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís 
Paulo Costa. “Gostaria de lhe entregar o primeiro 
disco de todos”, referiu, agradecendo ao Município de 
Arganil “por manter a arte e a cultura viva em Arganil”.

Os Pensão Flor subiram ao palco da Cerâmica 
no dia 6 de setembro, para um espetáculo diferente 
e ousado, de marcada inspiração nas canções 
urbanas e na folk de arranjos sofisticados que 
parecem andar a brincar às escondidas com o 
fado. Este espetáculo estava inserido no projeto de 
programação patrimonial e cultural em rede Coimbra 
Região de Cultura, promovido pela Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra. Para o Feriado 
Municipal, no dia 7 de Setembro, estava reservado 
o concerto de Camané, um dos nomes maiores do 
fado da atualidade numa arrebatadora e memorável 
prestação com a Associação Filarmónica de Arganil. 
Este espetáculo, integrado no projeto “À Beira do 
Fado”, fechou com chave de ouro a programação 
musical das comemorações do Feriado Municipal de 
Arganil.

A programação cultural das Comemorações do 
Feriado Municipal terminou também em festa, com 
a comemoração do 20º Aniversário da Biblioteca 
Alberto Martins de Carvalho, em Coja, também ele 
com uma programação específica associada.

EXPOSIÇÃO “EVOCAR O FADO”
INTEGRANTE NO PROJETO “À BEIRA DO FADO”

ALDO LIMA ESPETÁCULO “TRICA-LARICA”

MÁRITO MARQUES PENSÃO FLOR

CAMANÉ COM ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA DE ARGANIL
INTEGRANTE NO PROJETO “À BEIRA DO FADO”
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20º anIversárIo da bIblIoteca alberto MartIns de carvalho – côja

seMana europeIa da MobIlIdade – dIa europeu seM carros

No dia 8 de setembro comemorou-se o 20º aniversário da Biblioteca Alberto 
Martins de Carvalho, em Côja.

Para assinalar o evento foi inaugurada a exposição biobibliográfica “Alberto 
Martins de Carvalho” e apresentado o livro infantil “Hiperpótamo na Savana da 
Lua Grande”, da autoria de Sandra Santos.

Em 1991 a Biblioteca de Côja foi instalada na antiga Escola Primária da vila, 
tendo passado por profundas obras de remodelação, as quais foram inauguradas 
a 8 de setembro de 2001, data a partir da qual a Biblioteca passou a ser designada 
como Biblioteca Alberto Martins de Carvalho.

Couberam a Paula Dinis, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
as palavras que deram início às comemorações do Aniversário, inaugurando a 
exposição sobre Alberto Martins de Carvalho. Agradeceu a presença de todos 
os que quiseram participar no evento, tendo de seguida passado a palavra a 
João Tavares, Presidente da União de Freguesias de Coja e Barril de Alva, que 
manifestou o seu apreço pela Biblioteca e o trabalho que esta desenvolve em 
prol da população que serve, referindo ainda a necessidade de continuamente 
valorizar o seu papel.

De seguida tomou a palavra o presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Luís Paulo Costa, que ressalvou o desafio permanente que é o incentivo à leitura 
e a importância de relembrar Alberto Martins de Carvalho pelo seu papel na 

instalação em Côja de um equipamento tão importante como são as Bibliotecas. 
Terminando a sua intervenção, dirigiu palavras de apreço aos colaboradores e 
funcionários da autarquia, aos professores, pelo papel que desempenham “no 
desafio permanente e vivo de levar os livros até às pessoas do nosso concelho”, 
sendo “esse desafio constante que queremos manter”.

Seguiu-se a apresentação do livro “Hiperpótamo da Savana da Lua Grande”, 
da autoria de Sandra Santos. De acordo com Teresa Adão, diretora da editora 
Edições Esgotadas, esta obra tem uma intenção pedagógica ou didática solidária 
e de cidadania”, sublinhando que de forma lúdica ajuda as crianças a respeitar e 
a aceitar as diferenças dos outros.

Sandra Santos referiu que este é o seu sexto livro e justificou a escolha do 
título “Hiperpótamo” por a hiperatividade ser o principal tema subjacente à sua 
história. Depois de apresentar uma sumula da sua obra, Sandra Santos referiu 
que o livro ora apresentado reuniu uma série de colaborações, nomeadamente da 
professora Maria Olívia Santos, autora do prefácio, da Psieducare e da Associação 
Clube PHDA, responsável pela revisão científica.

As comemorações do 20º aniversário da Biblioteca Alberto Martins de Carvalho 
culminaram, como não poderia deixar de ser, com o cantar dos parabéns e o 
soprar das velas do bolo.

O Município de Arganil adeiu 
uma vez mais ao “Dia Europeu Sem 
Carros”, que desde 2005 organiza a 
ação “Dia Sem Carros”, com o intuito 
de alertar todos os munícipes para a 
importância das questões ambientais 
e valorização do espaço público.

Para além desta ação, o Município 
de Arganil participou, pela terceira 
vez, na Semana Europeia da 
Mobilidade, com a organização de 
algumas atividades dirigidas a vários 
públicos e focadas na mobilidade 
sustentável em segurança e com 
saúde.

De salientar que a campanha 
“Dia Europeu Sem Carros” surgiu na 

sequência de uma diretiva europeia 
relacionada com a qualidade do ar das 
nossas cidades. Tendo em conta os 
crescentes problemas relacionados 
com o uso do automóvel, vários 
países da União Europeia, incluindo 
Portugal, lançaram esta iniciativa 
pela primeira vez à escala europeia 
em 22 de Setembro de 2000. Em 19 
de Abril de 2002, durante a Semana 
Verde, em Bruxelas, foi lançada a 
Semana Europeia da Mobilidade, 
a que diversos países aderiram 
posteriormente e que pretende 
exercer uma influência a longo prazo 
nas questões da mobilidade e dos 
transportes urbanos, contribuindo 
para melhorar a saúde e a qualidade 
de vida dos cidadãos.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO INFANTIL “HIPERPÓTAMO DA SAVANA DA LUA GRANDE” COM A PRESENÇA DE LUÍS 
PAULO COSTA E PAULA DINIS

VICE-PRESIDENTE, PAULA DINIS, APAGOU AS VELAS
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estágIos cIêncIa vIva: terMIna MaIs uMa edIção de grande aprendIzageM coM 
enFoque no ouro do rIo alva

“ser sapateIro” Mostra etnográFIca esteve patente no núcleo MuseolÓgIco de 
etnograFIa

“ser sapateIro” eM dIreto para a praça da alegrIa da rtp1

Focados em proporcionar aos jovens uma 
aprendizagem de proximidade e um contacto 
próximo com a Ciência, a Câmara Municipal 
de Arganil, numa estreita colaboração 
com o Centro de Estudos em Arqueologia 
Artes e Ciências do Património (CEAACP) 
da Universidade de Coimbra, acolheu, pelo 
segundo ano consecutivo, o estágio “O Ouro 
no Rio Alva: Um património e um recurso de 
presente e futuro”.

Proporcionado pela Ciência Viva – Agência 
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, 
o programa de estágios Ciência Viva no 
Laboratório – Criar Futuro 2021, destina-se a 
estudantes do 9º ano do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário e teve como objetivo não 
só promover o ensino experimental da ciência, 
como atrair os jovens para carreiras científicas.

Participaram neste projeto orientado pelo 
Arqueólogo da Câmara Municipal, Fernando 
Neves, 4 jovens que, de 16 de agosto a 3 de 
setembro e com enfoque na temática do 

ouro no Rio Alva, realizaram passeios de 
prospeção e de sensibilização patrimonial 
pelas freguesias do concelho; analisaram 
geograficamente o território com recurso a 
cartografia; aprenderam a usar ferramentas 
informáticas de tratamento de imagem, criação 
de vetores e de georreferenciação (SIG, por 
exemplo), conheceram plataformas digitais de 
reconstituição virtual para registar, analisar, 
divulgar e valorizar o património; acederam a 
técnicas de prospeção geofísica; tiveram acesso 
a uma demostração das potencialidades do 
drone; aprenderam a trabalhar em Arqueologia 
de Laboratório, usando materiais arqueológicos 
de sítios arqueológicos do concelho, bem como 
ficaram a conhecer técnicas de exploração do 
ouro no Rio Alva na antiguidade.

Ainda dentro da programação deste estágio 
foi possível realizar uma visita de estudo 
às instalações do Centro de Estudos em 
Arqueologia, Artes e Ciências do Património da 
Universidade de Coimbra da Universidade de 
Coimbra e ao Museu Nacional Machado Castro.

Inaugurou no dia 27 de setembro, no Núcleo 
Museológico de Etnografia, naquele que marca 
também o Dia Mundial do Turismo, a mostra “Ser 
Sapateiro”. Esta exposição coloca em destaque o 
nobre e importante ofício de sapateiro, relembrando 
que esta foi outrora uma arte manual com grande 
representatividade no concelho de Arganil. 

A abrir a sessão inaugurativa, e mesmo antes 
de poder espreitar a mostra, recebeu os presentes 

o Eduardo Gonçalves com uma bonita canção que 
versou, exatamente, sobre a arte de ser sapateiro. 
Terminou deixando emoldurado à Vice-Presidente, 
Paula Dinis, o poema que cantara, que aproveitou o 
momento para agradecer aos presentes a visita, assim 
como para agradecer tanto a Eduardo Gonçalves 
como a Manuel Gonçalves, sapateiro de profissão, a 
colaboração neste bonito momento. 

Seguiu-se a inauguração da mostra patente até 

dia 30 de outubro no espaço expositivo do Núcleo 
Museológico de Etnografia de Arganil, que contou 
com uma breve explicação por parte de Manuel 
Gonçalves, sapateiro há muitos anos, de como era 
produzido um sapato à mão e quais as ferramentas 
utilizadas. Entre o público que assistiu maravilhado 
estavam alunos da Escola Secundária de Arganil, que  
visitaram o Posto de Turismo e Núcleos Museológicos, 
por ocasião do Dia Mundial do Turismo.

A RTP 1 esteve na manhã do dia 30 de setembro e, em directo para o programa 
“Praça da Alegria”, no Núcleo Museológico de Etnografia, por ocasião da mostra 
que se encontra patente neste espaço até dia 30 de outubro e que presta 
homenagem aos sapateiros do concelho e a este tão importante ofício.

Rita Belinha, repórter da Praça da Alegria, para além de entrevistar Manuel 

Gonçalves, sapateiro ainda no ativo e que deu cara a esta mostra etnográfica, 
entrevistou também Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal, que fez 
uma revista pelo Núcleo de Etnografia, no qual, para além do Sapateiro, tem 
representadas outras profissões antigas, algumas delas extintas.

VICE-PRESIDENTE EM VISITA À EXPOSIÇÃO
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estrada real de pIÓdão FoI Mote de uM FIM-de-seMana de celebração da hIstÓrIa 
e tradIção da aldeIa

Este ano, tal como no anterior, o evento decorreu em formato híbrido, 
com aposta no contexto presencial e streaming, cumprindo assim com as 
recomendações da Direção-Geral da Saúde e do Governo português face à 
situação pandémica.

Piódão vestiu-se de luz, no dia 24 de setembro, e acordou aos primeiros 
acordes da guitarra elétrica de Vitor Dias e do piano de Miguel Neves, dando 
as boas vindas e antevendo que o fim-de-semana haveria de ser de grande 
celebração. Numa alusão às paisagens sonoras e com recurso a alguns sons 
gravados, toda a composição e interação instrumental se fundiu numa harmonia 
perfeitamente enquadrada na paisagem, criando a envolvência e a interação dos 
sons da natureza com os sons produzidos pelos músicos.

Estava dado o mote para o que viria no dia a seguir. O dia de 25 de setembro 
acordou cinzento e chuvoso, como o xisto que cobre as fachadas das casas, o 
que tornou o cenário no meio da neblina ainda mais misterioso e surpreendente. 
A programação iniciava assim com o showcooking “Na cozinha da avó: Sabores 
de Cá”, pelo chef Fábio Bernardino. Com recurso ao tradicional forno a lenha, 

e, com o xisto a forrar as paredes da sua aprazível cozinha, não foi difícil deixar-
nos curiosos com o que estava prestes a criar. O ingrediente em destaque era o 
ovo, o mesmo que durante séculos viajou à cabeça das mulheres do Piódão nas 
longas viagens pela então Estrada Real. Fábio Bernardino, apostado em dar o seu 
toque especial a estes ingredientes endógenos, pôs toda a gente com a “mão na 
massa” e transformou-os em deliciosas composições culinárias. Para além dos 
ovos, destaque ainda para a marmelada, a compota, o queijo, o mel e o pão.

A postos no Posto de Turismo de Piódão estava já Vanda Andrés, artesã local, 
para dar início ao workshop “Quem não pode com o pote não pega na Rodilha”, 
no qual ensinou como elaborar rodilhas, as mesmas que, a par dos ovos, também 
viajaram nas cabeças enquanto apoio às cestas e cântaras, pela Estrada Real.

A programação seguiria depois de almoço evocando aquelas que são as 
tradições da aldeia, com uma caminhada à qual se deu o nome “O caminho 
do pão”. Neste périplo foi possível perceber todo o processo que há anos era 
rigorosamente executado, para no fim poder saborear pão e broa, cozidos no 
forno comunitário. O caminho iniciou pelos socalcos onde em tempos era 

SHOWCOOKING COM CHEF FÁBIO BERNARDINO WORKSHOP COM VANDA ANDRÉS

PARTICIPANTES DO “CAMINHO DO PÃO”SHOWCOOKING “NA COZINHA DA AVÓ” 
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semeado o milho, passando pela Eira onde depois de colhidas as maçarocas, era 
descamisado, malhado e posto a secar, até ao moinho onde era transformado 
em farinha e ensacado. Depois de amassado, levedado e benzido, era levado a 
cozer. Numa recriação muito autêntica e para grande espanto dos participantes, 
a chegada ao forno comunitário, recentemente recuperado, foi acompanhada de 
um aroma intenso a broa e pão acabados de cozer. Surpreendidos, provaram 
pão e broa quentinhos e artesanais, regados com um fio de mel. Pela aldeia já se 
ouvia ecoar a Tocata do Rancho Folclórico Malmequeres da Cerdeira, que trouxe 
um pouco de tradição musical ao evento.

A encerrar a programação, dois grandes concertos eram aguardados na antiga 
Escola Primária de Piódão. Laurent Filipe Trio, com Laurent no trompete e na 
voz, Bruno Santos na guitarra e Massimo Cavalli no contra baixo, apresentou 
um reportório original, constituído por alguns dos seus temas instrumentais e 

vocais favoritos, naquele que foi também um tributo aos seus ídolos inspiradores. 
Seguiu-se Manel Cruz, o incontornável nome por trás da banda de culto Ornatos 
Violeta que, depois de um hiato de sete anos e de projetos musicais como Pluto, 
Foge Foge Bandido e Supernada, regressa a solo com o álbum Vida Nova. Ao 
som da guitarra juntou-se o ukulele e aos temas do novo álbum um punhado de 
composições de Foge Foge Bandido e mesmo Ornatos Violeta.

O evento “Piódão: Estrada Real”, do ciclo de eventos da rede de Aldeias 
Históricas de Portugal “12 em Rede | Aldeias em Festa”, despediu-se de Piódão já 
a noite caíra, orgulhosamente e com a certeza de que prestou à cultura, ao Piódão 
e às suas gentes uma homenagem e um revivalismo que não deve nunca ser 
esquecido, mas sim enaltecido pela sua autenticidade. O Piódão espera ansioso 
pelo próximo evento 12 em Rede e por si, para o receber de braços abertos e 
nunca mais lhe sair do coração.

SESSÃO BOAS VINDAS COM MIGUEL NEVES TOCATA DO RANCHO “OS MALMEQUERES” DA CERDEIRA

LAURENT FILIPE LAURENT FILIPE TRIO

MANEL CRUZLUÍS MIGUEL ALMEIDA, MANEL CRUZ E PAULA DINIS
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noItes de verão 2021: talentos do assocIatIvIsMo local estIveraM eM destaque

O evento cultural que marca o ponto alto do Verão 
em Arganil e que, desde a sua primeira edição, se tem 
pautado pela qualidade e diversidade, decorreu este 
ano entre os dias 6 e 28 de agosto, pela primeira 
vez com três palcos em diferentes localizações, 
permitindo percorrer diferentes pontos da vila de 
Arganil.

A abrir a edição de 2021 e numa aposta nos talentos 
do associativismo local, esteve a banda AFADIXIE, 
criada no seio da Associação Filarmónica de Arganil, 
que atuou no cenário idílico do coreto junto à Fonte 
de Amandos. O primeiro fim-de-semana encerraria 
com o Bailado D. Quixote pela Companhia de Bailado 

de Arganil, nascida na Associação E.Motion, no palco 
do Parque situado junto às antigas instalações LIDL.

O fim-de-semana seguinte voltou ao Coreto com a 
apresentação dos grupos Ensaios da Noite, formação 
da Filarmónica Progresso e Pátria Nova de Côja no 
dia 14, e do grupo Barril Brass formada na Associação 
Filarmónica Barrilense, no dia 15.

Nos dia 20 e 21 de agosto e, regressando ao palco 
do Parque, atuou a Associação Trust Collective, com 
um espetáculo que integrou diferentes performances 
e a Academia de Ballet Condessa das Canas com o 
bailado Shakespeare by Night.

O evento Noites de Verão despediu-se no último 

fim-de-semana de agosto, com o espetáculo de 
Rosalinde Schon Trio, com Peter Schon no piano e 
Paulo Faria na bateria e de The Embassy Society, um 
trio musical que integra o acordeonista João Gentil e 
que prestou uma homenagem aos 100 anos de Astor 
Piazzolla. Foi assim, ao som do tango do compositor 
mais importante da segunda metade do século 
XX neste estilo musical, que o Noites de Verão se 
despediu, cumprindo mais uma edição de sucesso, 
na qual se destacou o talento local e o fantástico 
trabalho desenvolvido pelas Associações locais. 

AFADIXIE ASSOCIAÇÃO E.MOTION

ENSAIOS DA NOITE BARRIL BRASS

ASSOCIAÇÃO TRUST COLLECTIVE ACADEMIA BALLET CONDESSA DAS CANAS

ROSALINDE SCHON TRION THE EMBASSY SOCIETY TRIO
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aMplIação da zona IndustrIal da relvInha, sarzedo 
obras a decorrer no concelho

zona de lazer de são MartInho da cortIça

4,8
MIlhões 
de euros

430
MIl

euros

construção de Muros na dreIa, benFeIta

200
MIl

euros
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pavIMentações

SARNADELA - POMBEIRO DA BEIRA Incluídas
nuMa

eMpreItada de 
348

MIl euros

ESTRADA REAL - SÃO MARTINHO DA CORTIÇA POMBEIRAS - SÃO MARTINHO DA CORTIÇA

RUA DA ESCOLA DAS POMBEIRAS - SÃO MARTINHO DA 
CORTIÇACHÃS GRANDES - POMBEIRO DA BEIRA

RUA DA ESCOLA, SECARIAS VALE PEITALVA
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etar eM sanguInheda, s. MartInho da cortIça

pavIMentações eM secarIas

Incluída
nuMa

eMpreItada de 
425

MIl euros

RUA DR. FERNANDO VALE RUA DOS TRÊS BACELOS

RUA DO PROGRESSO

RUA ANTÓNIO DUARTE ALVES RUA JOSÉ BORGES LEITÃO

RUA SÃO MIGUEL

Incluídas
nuMa

eMpreItada de 
622

MIl euros
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MunIcípIo de arganIl eXIbe novaMente galardão 100% eco escolas
Arganil renovou o feito de ser um dos 17 Municípios do país e um dos 3 

no distrito de Coimbra 100% Eco-Escolas, o que significa que tem taxa de 
implementação máxima, igualando o número de estabelecimentos de ensino 
com o número de implementações deste programa internacional da “Foundation 
for Environmental Education”, desenvolvido pela Associação Bandeira Azul da 
Europa (ABAE).

Os galardões associados a tal distinção foram entregues ontem, na Cerimónia 
Dia das Bandeiras Verdes – Galardão Eco Escolas, que este ano decorreu no 
Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, e que contou com a presença do 
Vereador da Educação, Luís Almeida; da Diretora do Agrupamento de Escolas 
de Arganil, Anabela Soares, do Coordenador da Escola Básica do 1º Ciclo/Jardim 
de Infância (EB1/JI) de Arganil e de duas alunas deste centro escolar.

Para além do galardão 100% Eco Escolas para todas as escolas do 
concelho, a EB1/JI de Arganil arrecadou ainda prémios em alguns projetos/
desafios, nomeadamente e em 1º lugar com as atividades “Na minha casa 
não desperdiçamos”, no âmbito da Alimentação Saudável e Sustentável; 
“Eco-Pinhata”, no âmbito do desafio UHU, e “O que lanchar?”, no âmbito da 
Alimentação Saudável e Sustentável. Foi ainda reconhecida e premiada em ex 

aequo com outras escolas com as atividades “As Aves que nos rodeiam”, na 
temática homónima, e “Constrói o teu Traga Pilhas” no âmbito da Geração 
Depositrão.

Empenhadas e cumpridoras, todas as escolas do concelho e respetivos 
coordenadores de projeto estão de parabéns, pois demonstraram mais uma 
vez estar à altura do desafio.

Este é, mais uma vez, um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser 
desenvolvido no concelho de Arganil, no âmbito da educação ambiental, num 
esforço comum entre o Município, comunidade escolar e também comunidade 
geral.

Relembra-se que esta iniciativa da ABAE pretende encorajar ações e 
reconhecer o trabalho de qualidade desenvolvido pelas escolas, no âmbito 
da Educação Ambiental para a Sustentabilidade, tendo como requisito para 
atribuição do galardão o cumprimento da metodologia implementada pela 
ABAE.

reMoção de aMIanto na escola Mendes Ferrão, eM côja
Incluída

nuMa
eMpreItada de 

90
MIl euros

escola MunIcIpal de natação de arganIl recebe cerIFIcação nível eXcelêncIa
A Escola Municipal de Natação de Arganil (EMN Arganil) passa a 

integrar um grupo restrito de 18 entidades a nível nacional, entre 
clubes e escolas de natação distinguidos com o nível Excelência, 
após certificação atribuída pela Federação Portuguesa de 
Natação.

Esta certificação é um merecido reconhecimento da qualidade 
do trabalho desenvolvido pela EMN Arganil, que ano após ano tem 
procurado proporcionar o melhor serviço aos seus utilizadores.

A Piscina Municipal de Arganil continua desta forma a dar 
provas da importância das suas infraestruturas no bem-estar 
e no dia-a-dia dos arganilenses, procurando, numa óptica 
de melhoria contínua, acompanhar as exigências dos seus 
utilizadores, através da prestação de um serviço de excelência. 
A esta certificação junta-se a pontuação 4.6, numa escala de 1 
a 5, no inquérito satisfação aos utilizadores, o que comprova o 
agrado geral daqueles que usufruem dos seus serviços.
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harvard e MunIcípIo de arganIl juntos para valorIzar paIsageM e coMunIdades 
ruraIs

“O Canário na Mina: Incêndios e comunidades 
rurais no interior de Portugal” é o título do livro da 
autoria de Sílvia Benedito, docente da Universidade 
de Harvard (EUA), apresentado no dia 9 de outubro, 
no Multiusos da Cerâmica Arganilense. A obra, que 
reúne os resultados de estudos em várias aldeias 
do concelho de Arganil, concebido pela arquiteta 
e professora e pelos seus alunos resulta de uma 
parceria firmada entre as duas instituições em 2018.

A ideia começou em 2005, mas só ganhou corpo 
após os trágicos incêndios de 2017 que assolaram 
em grande escala o território do concelho. A docente 
ansiava aplicar no terreno as suas teorias sobre como 
as variações climáticas e a absorção sensorial do 
espaço se podem interligar e ajudar as comunidades 
locais a viver melhor no mundo rural. Os incêndios 
acabaram por motivar a necessidade de colocar o 
seu trabalho em campo e, dentro das suas limitações, 
pois encontrava-se nos EUA, ajudar a comunidade e o 
território fustigado.

Os trabalhos desenvolvidos e que por fim 
contribuíram para o livro da docente propõem 

possibilidades de desenvolvimento que conjugam 
resiliência e incêndios, ecologia e economia e 
refletem uma variedade de cenários interdisciplinares 
e metodologias de trabalho focados no desenho da 
paisagem do concelho de Arganil, das aldeias, da sua 
envolvente e do espaço florestal. Foram desenvolvidos 
ao longo de quatro meses, durante os quais alunos 
e docente se debruçaram sobre um conjunto de 
aldeias encaixadas nos baldios mais afetados do 
concelho. Contaram com a participação de diversos 
especialistas nacionais e internacionais nas áreas 
da ecologia, fogo e silvicultura e, a colaboração dos 
serviços técnicos do município.

Estiveram nesta apresentação, para além da 
docente e arquitecta Sílvia Benedito, o Presidente 
da Câmara, Luís Paulo Costa, e o representante da 
Agência Integrada para a Gestão dos Fogos Rurais 
(AGIF), Mário monteiro. 

Integrada no lançamento da obra foi ainda 
inaugurada a exposição homónima, patente naquele 
espaço até ao dia 31 de outubro , contando, para além 
de modelos em xisto e imagens captadas e recolhidas 

durante a estadia no concelho em 2018, na freguesia 
de Benfeita, com os 10 trabalhos desenvolvidos 
pelos alunos envolvidos. Presentes estiveram ainda 
as alunas Echo Chen e Sarah Doonan, que, vindas 
diretamente dos EUA, apresentaram e elucidaram os 
presentes sobre as suas propostas para o território.

A programação por ocasião da apresentação 
da obra estendeu-se pela tarde em Cepos, com a 
conversa “Aldeias,” que contou com a participação 
da Secretária de Estado da Valorização do Interior, 
Isabel Ferreira; José Gaspar e Beatriz Fidalgo, da 
Escola Superior Agrária, do Instituto Politécnico de 
Coimbra, parceiro da Câmara Municipal de Arganil 
no desenvolvimento do Projeto Floresta da Serra 
do Açor; José Costa, que apresentou o projeto do 
Rebanho Comunitário dos Baldios de Cepos e Casal 
Novo; Luís Fontinha, que apresentou o projeto 
Rebanhos da Serra do Açor e, a Associação da Região 
da Benfeita para Objetivos Regenerativos (ARBOR), 
que apresentou os seus projetos para a região.

ECHO CHEN, SARAH DOONAN, SÍLVIA BENEDITO E LUÍS 
PAULO COSTA

ABERTURA DA SESSÃO DE APRESENTAÇÃO POR LUÍS 
PAULO COSTA, PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE ARGANIL

VISITA À EXPOSIÇÃO
SECRETÁRIA DE ESTADO DA VALORIZAÇÃO DO 
INTERIOR, ISABEL FERREIRA
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câMara MunIcIpal de arganIl reForça 
rede de oleões no concelho

A Câmara Municipal de Arganil, numa colaboração das Juntas de Freguesia, 
procedeu recentemente ao reforço da rede de oleões existente no Concelho, que 
contava com 23 oleões, passando a ter agora e à disposição mais 8 oleões, de 
maiores dimensões e de mais fácil acesso pois localizam-se na via pública.

O óleo alimentar depositado nos oleões disponíveis no Concelho de Arganil, 
é posteriormente recolhido pela Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Deficiente Mental de Coimbra (APPACDM Coimbra) e encaminhado para uma 
unidade de tratamento e de valorização destes resíduos para produção de 
biodiesel.

dIa MundIal da MúsIca assInalado eM arganIl
Os alunos do Atelier de Piano assinalaram, no dia 1 de outubro, o Dia 

Mundial da Música, através de pequenas atuações ao ar livre, presenteando 
quem passou junto à rua do Atelier, entre as 16h300 e as 17h00, e junto à 
Câmara Municipal, entre as 17h30 e as 18h30, com as mais belas melodias 
ao piano.

 
Às comemorações do Dia Mundial da Música associou-se também a 

Tuna Popular de Arganil, com a apresentação em vídeo do seu mais recente 
projeto “Cordofonia”, uma escola que para além do ensino musical pretende 
manter vivas as tradições.

O Dia Mundial da Música foi instituído em 1975 pelo International Music 
Council, uma instituição fundada em 1949 pela UNESCO, que agrega vários 
organismos e individualidades do mundo da música. Pretende divulgar 
e promover a arte e diversidade musical, assim como, através da música, 
aplicar os ideais da paz, a evolução das culturas e a troca de experiências.
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“coMpostar é recIclar” - projeto de coMpostageM doMéstIca e coMunItárIa eM 
arganIl

Foram entregues durante o mês de setembro 
os compostores e kits de compostagem do projeto 
“Compostar é Reciclar”, iniciativa que consiste na 
implementação de um sistema de compostagem 
doméstica e comunitária em todo o concelho e que 
contribui, consequentemente, para a diminuição 
do peso dos resíduos urbanos biodegradáveis nos 
resíduos indiferenciados depositados em aterro em 
Arganil.

Os primeiros compostores foram entregues às 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
e às escolas do concelho, numa sessão que contou 
com a presença da então vereadora do Ambiente, 
Érica Castanheira, centrando-se as restantes sessões 
na entrega às famílias do concelho que aceitaram este 
desafio e se inscreveram. Todas as sessões de entrega 
integraram ações de sensibilização e capacitação, 
para dotar o público dos conhecimentos necessários 
para a prática da compostagem doméstica e aplicação 
do composto nas hortas familiares e agricultura.

Relembra-se que o projeto “Compostar é reciclar” 
é cofinanciado pela União Europeia, através do 
Fundo de Coesão e do Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos, 
com um investimento total que ronda os 61 mil euros 
e uma contribuição do Fundo de Coesão de cerca de 
50 mil euros.

Saiba que ainda vai a tempo de fazer parte deste 
projeto, ao inscrever-se em: www.cm-arganil.pt ou 
através do e-mail: ambiente.saude@cm-arganil.pt.
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O Município de Arganil associou-se ao Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) nas 
comemorações da Semana Europeia do Desporto, sob 
o lema “BEACTIVE 2021”, iniciativa anual desenvolvida 
pela Comissão Europeia, que tem como objetivo a 
promoção do desporto e da atividade física em toda a 
Europa, envolvendo os cidadãos independentemente 
da sua idade, sexo, contexto social ou nível de aptidão 
física, firmando que a atividade física deve ser mantida 
durante todo o ano.

As comemorações contaram com mais de 20 
atividades que, pautadas sobretudo pela diversidade, 
transversalidade e inclusão, puseram Arganil a 

mexer entre os dias 23 e 30 de setembro. Este 
ano decorreram em diferentes locais do concelho, 
contando com a importante e indispensável 
colaboração dos promotores desportivos locais, 
desde associações, escolas e clubes desportivos, 
entre outros.

Foram ao todo, mais de 300 participações 
nas diferentes iniciativas, que não só espelham o 
sucesso que a iniciativa tem vindo a alcançar, como 
demonstram a oferta desportiva muito diversificada 
que o concelho de Arganil tem ao dispor dos 
munícipes de todas as faixas etárias.

Para além das atividades práticas, destaque para 
a palestra e situação de laboratório com os alunos 
do curso profissional Técnico de Desporto da Escola 
Secundária de Arganil (ESA), com a participação do 
Professor Doutor Luís Rama, da Faculdade de Ciências 
do Desporto e Educação Física da Universidade 
de Coimbra, que abordou o tema “A importância 
da atividade física na saúde e bem-estar de jovens 
e adolescentes – o desafio contemporâneo”, no 
auditório da Cerâmica Arganilense, à qual se seguiu, 
a realização do teste Vaivém, que permite efetuar a 
avaliação da aptidão aeróbia. 

seMana europeIa do desporto pôs arganIl a MeXer

GINÁSTICA MATINAL SÉNIOR
MUNICÍPIO DE ARGANIL

ESCOLA DE PATINAGEM ARTÍSTICA 
ROLLER DANCE - SCMA

KENPO KARATE - ASSOCIAÇÃO 
PORTUGUESA DE KENPO KARATE DE 
ARGANIL

ZUMBA - VITOR DOURADO

CAMINHADA/CORRIDA EM SARZEDO - 
FREGUESIA DE SARZEDO 
E SARZEDO RUNNERS

FUTEBOL - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE 
ARGANIL

FUTEBOL CLUBE OPERÁRIO JARDIM DO 
ALVA

PASSEIO DE BICICLETAS - CLUBE BTT 
SERRA  DO AÇOR E AMBIKES

CROSSTRAINING -  CROSS BOX AÇOR
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O Município de Arganil agradece a presença de todos aqueles que fizeram 
desta edição um sucesso, nomeadamente participantes e respetivos parceiros: 
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de 
Coimbra, Agrupamento de Escolas de Arganil, APPACDM de Arganil, Associação 
Atlética de Arganil, Clube Operário Jardim do Alva, Grupo Desportivo e Cultural 
de São Martinho da Cortiça, Associação Portuguesa de Kenpo Karaté de Arganil, 

BTT Serra do Açor, AMBikes, Freguesia do Sarzedo, Sarzedo Runners, Academia 
Condessa das Canas, E-Motion Dance School, CrossBox Açor, Escola de Patinagem 
Artística Roller Dance – SCMA, SF Fisio, Rafaela Lopes Gabinete de Fisioterapia e 
Pilates, Atelier do Piano, Farmácia Alva, Farmácia Quaresma, Farmácia Moderna e 
Audiologista Ouve Mais.

FUTSAL GRUPO DESPORTIVO DE SÃO 
MARTINHO DA CORTIÇA PILATES EM ARGANIL - SF FISIO

PILATES EM SÃO MARTINHO DA CORTIÇA - 
RAFAELA LOPES GABINETE DE 
FISIOTERAPIA E PILATES

BALLET E DANÇAS AFRO-LATINAS - 
ACADEMIA CONDESSA DAS CANAS E 
ATELIER DO PIANO

HIDROGINÁSTICA - PISCINA
MUNICIPAL DE ARGANIL

CAMINHADA NOTURNA - 
MUNICÍPIO DE ARGANIL

PALESTRA E TESTES FÍSICOS - FCDEF-UC E 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ARGANIL

RASTREIO DO CORAÇÃO - FARMÁCIA ALVA/
FARMÁCIA QUARESMA E FARMÁCIA 
MODERNA

BALLET - E.MOTION DANCE E ATELIER DO 
PIANO

GINÁSTICA INCLUSIVA - APPACDM
RASTREIO AUDITIVO -  AUDIOLOGISTA 
OUVE+

TAEKONDO - E.MOTION DANCE E ATELIER 
DO PIANO
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arganIl recebe MaIs uMa vez a prova de rally de portugal hIstÓrIco

O Rally de Portugal Histórico, uma das mais exigentes provas de regularidade 
histórica da Europa, fez-se mais uma vez à estrada, entre os dias 1 e 6 de outubro, 
completando assim a sua 13ª edição. Assinalada por um total de 87 equipas em 
competição de 13 nacionalidades diferentes, contou com automóveis fabricados 
entre os anos de 1946 e 1985. 

Com partida do Estoril, marcou presença no dia 5 de outubro em Arganil, 
especificamente na 6ª secção, nos troços de Sobral Magro, Soito da Ruiva, 
Mourísia e Agroal, terminando no Mont’Alto (rampa). A 7ª secção desta prova teve 
partida ao cronómetro a partir da Cerâmica Arganilense, ao sinal do Presidente da 
Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, e do Vereador do Desporto, Luís 
Almeida, novamente com rumo à rampa do Mont’Alto e com passagem ainda por 
Torrozelas, Teixeira e Relvas.

A prova que leva anualmente os participantes por locais míticos da história 
do Rally de Portugal, e que cruzou este ano 78 concelhos, trouxe mais uma vez a 
Arganil um pouco daquela que foi em tempos a adrenalina sentida ao ver e ouvir 
o ruído dos carros na serra, nos troços mais desafiantes e lendários do Rally de 
Portugal.

Foram 35 os participantes que se aventuraram na 
Caminhada de Outono pela Mata da Margaraça, que 
contemplou a envolvente única de locais de grande 
interesse natural no contexto da Paisagem Protegida 
da Serra do Açor. Uma iniciativa da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra e parceria do 
Município de Arganil, no âmbito do projeto Valorização 
dos Corredores de Património Natural da Região de 
Coimbra, cofinanciado pelo Centro2020, Portugal 

2020 e União Europeia.
A jornada iniciou pela aldeia de Pardieiros, cujo 

mote de partida foi dado pelos Bombos de S. Nicolau, 
posteriormente seguiu pela Mata da Margaraça, 
Fraga da Pena e Benfeita, com visita à Torre da Paz, 
regressando a Pardieiros para uma demonstração do 
fabrico das típicas colheres de pau.

Marcada por uma heterogeneidade territorial 
que se consubstancia num conjunto de valores 

ambientais e recursos patrimoniais, a Região de 
Coimbra e o projeto Valorização dos Corredores de 
Património Natural da Região de Coimbra pretendem 
afirmar esta região como destino turístico de 
excelência, promovendo, dinamizando e qualificando 
a visitação a Áreas Classificadas, designadamente as 
áreas nucleares de conservação da natureza e da 
biodiversidade.

Mata da Margaraça FoI protagonIsta da caMInhada de outono da cIM-rc
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Inauguração da eXposIção de pIntura “áFrIca”, de raquel lages

“caça ao tesouro na quInta”: eXposIção MultInlIngue

No dia 1 de outubro, decorreu perante uma vasta 
assistência, a inauguração da exposição de pintura 
“África” de Raquel Lages, no átrio da Biblioteca 
Municipal Miguel Torga de Arganil.

As palavras de abertura couberam a Miriella de 
Vocht, responsável pela Biblioteca, que agradeceu a 
presença de todos e endereçou os parabéns à jovem 

artista pelo seu trabalho.
Raquel Lages é autodidacta e o seu percurso 

artístico iniciou-se com o desenho em 2018. A partir 
de 2020 começou a experimentar novas técnicas, 
nomeadamente a pintura em acrílico sobre tela. 

Questionada sobre o porquê de ter escolhido 
“África” como tema, Raquel Lages respondeu que 

embora nunca tenha estado nesse continente, o seu 
interesse pelos Direitos Humanos a levou a escolhê-
lo. Dessa incursão na temática africana resultou um 
conjunto de 14 pinturas em acrílico sobre tela, cheio 
de vida, cor, luz e harmonia.

No âmbito da comemoração do Dia Europeu 
das Línguas, que se assinalou a 26 de Setembro, 
esteve patente na Biblioteca Municipal de Arganil a 
exposição “Caça ao tesouro na quinta”, constituída 
por um conjunto de 23 livros em 23 das línguas 
oficiais da União Europeu.

O livro “Caça ao tesouro na quinta” foi realizado pela 
Direção Geral da Agricultura e do Desenvolvimento 

Rural e tem como público-alvo crianças até aos 9 
anos.

Esta exposição resultou de uma parceira com a 
Europe Direct e teve como objetivo chamar a atenção 
para a diversidade linguística, bem como refletir com 
as crianças destinatárias da obra sobre questões 
relacionadas com a agricultura, a natureza e as 
alterações climáticas.

Como complemento à exposição, foi realizada 
nas escolas Básicas do 1º ciclo de Pombeiro da Beira 
e de Pomares uma hora do conto, seguida de um 
desafio que irá colocar à prova os conhecimentos 
das crianças envolvidas sobre as diversas línguas da 
União Europeia.

No passado dia 11 de outubro tomaram posse os órgãos autárquicos 
municipais resultantes das eleições de 26 de Setembro.

O Partido Socialista respeita a escolha democrática e assume com 
responsabilidade o papel de oposição na Câmara e na Assembleia Municipais, 
garantindo rigor e empenho na fiscalização política do executivo municipal que 
entra em funções.

Pretendemos que a nossa acção mantenha o foco prioritário na defesa 
intransigente dos interesses da população, nomeadamente a mais desfavorecida. 

Seremos fiéis aos valores do Partido Socialista: queremos em Arganil uma 
política de olhos postos no futuro, sustentável, solidária e inclusiva, onde todos 
contam!

Manteremos este espaço no Boletim Municipal, para dar conta da perspectiva 
do Partido Socialista sobre os assuntos que visam directa ou indirectamente a 
vida do Concelho de Arganil.

Queremos que nos ajudem a estar ainda mais perto dos problemas reais dos 
Arganilenses.

Para tal, teremos um espaço, disponibilizado pelo Município no Centro 
Empresarial e Tecnológico de Arganil, para receber (em horário a divulgar 
oportunamente) os munícipes e todos os interessados em contactar connosco. 
Todos os assuntos contam.

Podem ainda contactar o Partido Socialista de Arganil por mail para: ps.arganil@
sapo.pt

Um forte abraço dos vereadores do Partido Socialista,

Paulo Teles Marques
Miguel Pinheiro

oposIção -  bancada do partIdo socIalIsta na câMara MunIcIpal de arganIl




