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A aldeia histórica do Piódão, eleita o ano passado uma das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias, voltou a
ser galardoada. Desta vez foi um dos cinco vencedores do “Portugal Cinco Estrelas”, na categoria
“Aldeias e Vilas”, entregue pelo “Prémio Cinco Estrelas”, que de acordo com os organizadores da
iniciativa “visa distinguir marcas, serviços e produtos exlusivamente de origem portuguesa, assim como
os principais recursos patrimoniais que caracterizam e valorizam o país”. “Este novo prémio, pretende
não só reconhecer empresas portuguesas que se diferenciem a nível regional, como também identificar o
que de melhor existe em Portugal, ao nível de recursos naturais gastronomia, vinhos, arte e cultura,
monumentos e património, aldeias, vilas e cidades e outros ícones de referência e interesse nacional”,
explica ainda no seu site a organização. Os critérios para a atribuiçao deste prémio são cinco,
nomeadamente, satisfação pela experimentação, relação preço-qualidade, intenção de compra ou
recomendação, confiança na marca e inovação. O anuncio deste galardão foi efectuado ontem, com
visivel satisfação, por Luís Paulo Costa, presidente do municipio de Arganil, aquando da realização da
reunião camarária. “O Piódão foi mais uma vez galardoado, neste caso com o prémio Portugal Cinco
Estrelas, que no distrito de Coimbra distinguiu cinco pontos de interesse”, e, acrescentou o edil, “para
além da actividade económica, tem em conta tudo o que tem a vêr com o património material e
imaterial”. “É uma distinção que de facto vem atestar e confirmar uma aposta que tem vindo a ser feita
no Piódão como o principal cartaz turistico do concelho”, declarou Luís Paulo Costa. O autarca, anunciou
ainda que amanha, a Câmara Municipal de Arganil, irá assinar e assumirá com a Agência Portuguesa do
Ambiente, através da Adminsitraçao Hidrográfica do Centro, um contrato programa no montante de 400
mil euros. O referido contrato, terá como propósito, “fazer a intervenção ao nivel das linhas de água,
algumas directamente afectadas pelos incêndios como é o caso das linhas de água relacionadas com a
Ribeira de Pomares, que de facto têm enfrentado um nível de erosão muito significativo, o açude do
Sarzedo que tem alguns problemas de instabilidade que causam alguma preocupação, bem como a
Ribeira de Folques junto ao Mourão”, explicou ontem o presidente do municipio de Arganil. “Pretende-se
que seja uma intervenção muito rápida, sobretudo em Pomares e Sarzedo, por causa da época balnear,
para não causarmos transtornos ao nível das praias fluviais”, assegurou ainda o edil, que reputou
aquelas intervenções de “muito importantes”. Por seu lado, Luís Almeida, regojizou-se pelo “regresso de
uma marca automóvel, a Hyundai, da equipa da WRC, que escolheu e viu em Arganil as condições
adequadas para os seus testes no Rally do méxico”. “Congratulo-me que as máquinas continuem a
olhar para Arganil como tendo um potencial incrível do desenvolvimento da sua actividade competitiva, o
que nos deixa na expectativa de conseguimos voltar a trazer o Rally de Portugal a Arganil e á Serra do
Açor”, frisou ainda o vereador social-democrata. O executivo aprovou ainda por maioria, com duas
abstençoes dos vereadores do Partido Socialista presentes, a contratualização de um empréstimo de
longo prazo, para investimentos até 4 ME, pelo período de oito anos.
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