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Melhores
vozes premiadas no Música no Coração
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Sónia Bandeira e o duo Diana Correia e Beatriz Sanches foram as vencedoras do IV Concurso “Música
no Coração”, subordinado, este ano, ao tema “Super Heróis”, que decorreu no sábado, na Praça Simões
Dias, em Arganil, no âmbito da iniciativa Noites de Verão. Às duas melhores vozes foi atribuído um
prémio monetário no valor de 150 euros, tendo uma das premiadas, neste caso Sónia Bandeira, sido
selecionada pelo júri, enquanto Diana Correia e Beatriz Sanches foram as vencedoras escolhidas pelo
público, que pode votar através de um boletim de voto entregue aquando a compra de um cupcake (que
custava um euro), cujas receitas vão reverter a favor da Associação Filarmónica de Arganil, que está a
levar a efeito uma campanha para aquisição do novo fardamento.

Contando que esta foi a edição em que tiveram um maior número de participantes, neste caso, onze, a
presidente de direção da Associação Juvenil CUME, associação que organizou o evento, em parceria
com o município, lembrou que este concurso de canto “era dirigido só às crianças e jovens, dos 6 aos 12
anos” e, nesta edição, “decidimos não impor nenhuma restrição de idade e alargar a todas as faixas
etárias”, uma vez que “havia pessoas interessadas em participar com mais de 18 anos”, sustentou. Para
além disso, nesta 4ª edição, a organização permitiu que se inscrevessem pessoas de todo o distrito de
Coimbra, embora, segundo Inês Silva, “se tenham inscrito apenas pessoas aqui das redondezas”,
nomeadamente de Arganil, Maladão, Nogueira, São Martinho da Cortiça, entre outras localidades.
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que, entretanto, depois deste concurso, a Associação Juvenil CUME está a promover a 2ª
edição do Concurso de Fotografia, subordinado ao tema “Ruralidades”, cujas inscrições estão abertas
até ao dia 2 de setembro. Recordando que este concurso realizou-se, pela primeira vez, há dois anos,
tendo sido “um verdadeiro sucesso”, a dirigente pediu para que, nesta edição, as pessoas participem,
podendo enviar, no máximo, para o endereço eletrónico da CUME, três fotografias que retratem a Beira
Serra e “o espírito do interior”. No final, “há uma fotografia eleita pelo júri, que leva o prémio de 125
euros, e depois vamos ter uma segunda seleção feita pelo público, através da nossa página do facebook,
pelo sistema de gostos” em que “serão eleitas duas fotos que ficarão em segundo e terceiros lugares e
que também vão estar expostas, tal como a primeira classificada, num stand da FICABEIRA”, anunciou.
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