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Noites de Verão animam sábados de Agosto
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O Município de Arganil promoveu, à semelhança de anos transatos, a 
10ª edição do evento “Noites de Verão”. O certame, que tem ano após ano, 
animado as noites quentes de Verão, realizou-se nos sábados 1, 8, 22 e 29 
de Agosto, na Praça Simões Dias.

A abrir esta 10ª edição, esteve em palco o conhecido cantor e fadista 
Mico da Câmara Pereira que, apesar da sua reconhecida capacidade 
interpretativa em todos os géneros de música portuguesa é no fado que 
melhor se revê e mais valorizados são os seus dotes vocais. 

No dia 8 de Agosto, o palco das Noites de Verão recebeu o carismático e 
singular Rouxinol Faduncho, personagem do showbiz criada e interpretada 
pelo humorista e ator Marco Horácio. Com a boa-disposição e humor 
apurado que o caraterizam, entoou os seus mais populares temas, dos 
quais “Cães de Loiça” e “Dona Maroca”, para uma praça animada e repleta 

de público, que entre risos e gargalhadas acabou a cantarolar em coro.
Para o dia 22 estava reservado o evento promovido pela CUME, “Miss e 

Mister Arganil 2015” que com uma decoração a lembrar os loucos anos 20 
e contemplando não só desfiles, mas também alguns momentos musicais e 
de dança, elegeu Miss e Mister Simpatia, 1ª e 2ª Dama de Honor e os títulos 
máximos de Miss e Mister Arganil. 

A fechar as Noites de Verão 2015, decorreu o evento “Encontro de 
Concertinas” realizado pelo Grupo de Concertinas “Sons e Suadelas” que 
conta já com 5 edições e que trouxe até ao público, para além do grupo 
anfitrião,  o Grupo de Concertinas da Barrenta de Alvados, Porto de Mós; 
Sons do Açor da Casa da Comarca de Arganil e o Grupo de Bombos Pedra e 
Racha, de Oliveira do Hospital.



O projeto “Arganil WiFi”, promovido pelo Mu-
nicípio de Arganil, pretende melhorar e alargar a 
oferta da rede de Hotspot existente através da 

agregação e uniformização do acesso, nomeada-
mente através do registo único no serviço. 

Este projeto, que desde 2008 tem vindo a 
dotar diversos espaços com Internet sem fios  
gratuita, acessível através de computadores por-
táteis, smartphones ou outros equipamentos 
compatíveis, designadamente nos Edifícios dos 
Paços do Concelho, Biblioteca Municipal Miguel 
Torga, Centro de Atividades Juvenis, Centro Em-
presarial e Tecnológico de Arganil e Cerâmica 
Arganilense, dotará igualmente, com cobertura 
outdoor, o Parque Verde Urbano do Sub-Paço e 
brevemente o Parque Verde do Prado, em Coja.

Para usufruir do serviço basta proceder ao 

registo de utilizador uma única vez, devendo o 
mesmo ser efetuado no portal do serviço Hotspot 
do Município de Arganil ou na página de Internet 
em    
http://hotspot.cm-arganil.pt/radiusmanager/reg.php 
devendo indicar - Nome de utilizador, Endereço de 
e-mail válido, Nome e Apelido.

Complementarmente ao projeto “Arganil WiFi” 
continuam a ser disponibilizados de forma gratui-
ta ao público, acesso WiFi à Internet na Biblioteca 
Alberto Martins de Carvalho em Côja, no Parque 
de Campismo do Sarzedo e no Largo Cónego Ma-
nuel Fernandes Nogueira através do  Hostpot PT 
WiFi do Piódão. 

“Arganil WiFi” implementado pelo Município de Arganil

Cara(o) Arganilense:
O Concelho de Arganil está de novo em Festa.
A FICABEIRA e a Feira do Mont’Alto, o maior certame da região da Beira Serra, são o espaço de afir-

mação e valorização do Concelho nas suas diferentes dimensões: económica, social, humanitária, cultural, 
desportiva e regionalista.

Neste Boletim Municipal de Setembro revemos o conjunto bastante diversificado de atividades de 
Verão que tiveram a chancela da Autarquia e que reforçaram a atividade do Concelho, que, mais uma vez, 
recebeu muitos milhares de turistas e conterrâneos em férias.

Não esquecemos aqui o papel muito relevante das Associações Regionalistas, que, com a colaboração 
de Outras Entidades, entre as quais a Câmara Municipal, continuam a dar o corpo à concretização  dos  
sonhos das nossas comunidades locais.

Sejam muito bem vindos às Festas do Concelho, estando certo, que, juntos, faremos deste momento, 
um espaço de verdadeiro reforço da nossa identidade e de afirmação do Concelho de Arganil no contexto 
regional.
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Depois da interrupção no mês de Agosto, o Cinema na Cerâmica Arga-
nilense regressará no dia 11 de setembro e cumprirá o normal e regular 
circuito comercial da 7ª arte, com poucos dias sobre a sua estreia, como vem 
sendo hábito.

A abrir esta nova temporada será exibido no dia 11 de setembro pelas 
21h30, aquele que já é considerado o filme português mais visto em sala de 
cinema segundo o ICA, com 406.733 espetadores, nas primeiras três sema-
nas de exibição . A adaptação de “O Pátio das  Cantigas”  é  descrita pelo re-
alizador como uma comédia popular que vive do equilíbrio entre o passado e 

o contemporâneo, que tem cativado público de todas as gerações. 
No dia 18 de setembro será exibido o filme “Quarteto Fantástico” pelas 

21h30, no dia 20 de setembro (domingo) pelas 16h00, o filme de animação 
“Minions” e no dia 25 de setembro pelas 21h30, o filme “Missão Impossível: 
Nação Secreta”.

Os bilhetes encontram-se à venda, como habitualmente, na receção da 
Piscina Municipal de Arganil e no Balcão de Atendimento da Biblioteca Mu-
nicipal Miguel Torga em Arganil, com um preço unitário de 2,50€.



Decorreu no passado mês de Agosto na Praia Fluvial de Pomares, re-
centemente distinguida com o galardão de “Praia Acessível a Todos” e na 
Praia Fluvial de Secarias, distinguida recentemente com o galardão “Quali-
dade de Ouro” pela QUERCUS, um programa de animação de praia que pro-

moveu estilos e comportamentos saudáveis entre os jovens participantes, 
revelando-se numa ação extremamente divertida considerando a afluência 
aos diversos insufláveis instalados.

O Dia Internacional da Juventude, instituí-
do por resolução da Assembleia Geral da ONU 
em 1999, celebra-se no dia 12 de Agosto. O 
Município de Arganil não podia deixar de o 
assinalar através de um programa aliciante, 
desafiando os jovens a fazer um Roteiro pelo 
Concelho, com diversas paragens e atividades.

Na promoção de um estilo de vida   sau-
dável e aliando a este, o fator diversão, mais 
de meia centena de jovens rumaram à aventu-
ra numa caminhada que se iniciou em Relvas, 
passando por Teixeira e terminando no Poço 
da Cesta, Casal Novo, onde puderam fazer 
slide e mergulhar nas frescas e límpidas águas 
naquela aprazível zona do rio Ceira.

Pela tarde, rumaram à Praia Fluvial de Cas-
calheira – “Praia Qualidade de Ouro” onde pu-
deram desfrutar de uma fantástica atividade 
com insufláveis aquáticos e mais tarde, ao 
Parque Verde do Sub-Paço para uma aula de 
Zumba.

Um dia em cheio que muito se ficou a dever 
ao auxílio da União de Freguesias de Cepos e 
Teixeira, à incansável disponibilidade da D. Su-
sana Nunes, das Casas do Açor, que ofereceu 
um nutritivo e saboroso lanche aos jovens 
participantes, à energia do professor Arménio 
Almeida, ao profissionalismo da Transserrano 
e à sempre animada presença da KukusKids, a 
quem o Município endereça um especial agra-
decimento.

Município de Arganil
animou as Praias Fluviais Premiadas do Concelho

Município de Arganil oferece um dia de muita 
animação aos Jovens do concelho
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Encontram-se terminados os trabalhos desenvolvidos no âmbito da 
empreitada de Requalificação de Acessibilidades no Concelho, entre Abril 
e Agosto, das ruas interiores da localidade de Alqueve e da Rua Joaquim 
Silvestre, em Barril de Alva.

Ainda no âmbito da mesma empreitada, iniciaram no mês de Agosto os 
trabalhos de requalificação e pavimentação da Rua José Augusto da Costa 
Ferreira, vulgarmente designada por “Estrada das Lavegadas”, a que se 
seguirá a pavimentação de duas ruas na aldeia de Fronhas (S. Martinho da 
Cortiça).

Foram inauguradas no passado dia 21 de Agosto as obras de ampliação 
da Zona Balnear do Agroal, Pomares. A construção de um paredão na 
margem direita permitiu duplicar a capacidade daquele espaço.

No passado dia 15 de agosto foi inaugurada a obra de requalificação do 
edifício escolar e Largo da Courela no Sobral Gordo, Freguesia de Pomares.

 A obras levadas a cabo foram da responsabilidade da  Comissão de 
Melhoramentos do Sobral Gordo, tendo contado com o apoio da Câmara 
Municipal, ADIBER (através do PRODER) e da Junta de Freguesia de Pomares

O acesso ao edifício escolar foi beneficiado permitindo agora que 
pessoas com mobilidade condicionada também acedam autonomamente 
ao antigo edifício escolar com a construção de uma rampa pedonal para 

esse efeito. Esta obra permitiu ainda o alargamento do largo da Courela 
que foi totalmente pavimentado com calçada, tendo as suas infraestruturas 
renovadas.

 O Antigo edifício escolar foi totalmente remodelado e convertido em 
núcleo museológico, sala de formação, biblioteca e posto internet, estando 
assim criadas as condições ideais para que todos os habitantes desta 
povoação e todos aqueles que a visitam usufruam das valências agora 
criadas com maior comodidade e modernidade.

Requalificação de Acessibilidades no 
Concelho de Arganil

Requalificação na Praia Fluvial do Agroal

Requalificação do edifício escolar e Largo da Courela, 
no Sobral Gordo



Oposição - Partido Socialista

É Setembro, Arganil vive as suas Festas!

As Festas do Concelho e a secular Feira do 
Mont’Alto são, por excelência, o momento de (re)
encontro da família Arganilense e de todos os que 
vivem e sentem este Concelho, pelo que nos cum-
pre apresentar uma saudação sentida e amiga a 
todos os conterrâneos.

E são precisamente as vivências da Feira que 
nos fazem reflectir sobre a nossa sede de Con-
celho. 

O ordenamento territorial  equilibrado  e  sus-
tentável, das cidades e vilas, é hoje um elemento 
decisivo para a qualidade de vida, contribuindo 
para o desenvolvimento económico, social e cul-
tural das comunidades, sempre no respeito pela 
sua identidade.

Neste contexto, os vereadores do PS na C.M.A. 
têm defendido e apoiado várias realizações nesta 
área, sem que outras vezes se tenham manifes-
tado frontalmente contra algumas das opções da 
maioria.

Assim, em devido tempo, chamámos à aten-
ção, para a necessidade da requalificação do Paço 
Grande, entretanto realizada, tendo sido proposta 
do PS o aproveitamento  do  antigo  Quartel  da  
GNR  para  acolhimento de Instituições culturais. 
Apoiámos, também, as obras do Largo da Fonte 

da Bica,  já  concluídas.  Considerámos, ainda, 
positiva a construção das piscinas, estrutura in-
dispensável à prática desportiva e promoção do 
bem-estar, embora tivéssemos defendido outras 
opções para a sua localização, mais próximas no 
centro da vila. 

Pela sua importância, a “Mata do Hospital”, 
merece, também, uma referência. É hoje um es-
paço verde, cuidado, bem tratado, que proporcio-
nando momentos de lazer e de exercício físico, 
promove a saúde dos seus frequentadores. E 
também, de uma forma feliz, recorda e home-
nageia, nos seus diversos recantos e percursos, 
cidadãos e Instituições, que prestaram relevantes 
serviços à Vila e ao Concelho.

Mas, a par destes aspectos, positivos, nunca 
é demais relembrar a situação em que continua o 
nosso Teatro Alves Coelho. É inexplicável e incom-
preensível o adiamento das obras de restauro e 
modernização deste emblemático edifício. Os Ar-
ganilenses que o ousaram pensar e construir, só 
serão devidamente lembrados se, rapidamente, o 
mesmo for reabilitado, para continuar o seu im-
portante e histórico percurso cultural. Têm a pala-
vra e a responsabilidade a C.M. e a Mesa da Santa 
Casa da Misericórdia, últimos garantes,  deste  
equipamento. 

É que Arganil precisa do TAC e nem a reali-
zação, forçada, de alguns eventos musicais ou 

apresentações cinematográficas no Edifício da 
Antiga Cerâmica, pode justificar o protelamento 
das obras deste ex-libris de Arganil e da Região.

O Edifício da Antiga Cerâmica, deve, sim, re-
ceber as valências adequadas ao espaço, asse-
gurando a sua viabilidade económica, já que urge 
justificar e rentabilizar uma estrutura que orçou 
em mais de 6 M€. Por isso, se apoia a criação e a 
instalação, em equilíbrio financeiro, do Museu de 
Rali, baseado na história recente de Arganil e na 
sua forte ligação ao desporto automóvel.

Importa referir que apesar da requalificação 
efectuada no Paço Grande, a mesma carece de 
conclusão que passa pelo restauro da antiga Es-
cola Primária, cedida à Misericórdia, criando-se 
condições para o desenvolvimento da Academia 
Condessa   das  Canas,  a  par  de   uma   séria   
avaliação e decisão sobre a eventual demolição 
do antigo pavilhão, manifestamente obsoleto e 
que  descaracteriza toda a área em que está in-
serido.

Finalmente uma nota para evidenciar a ur-
gente necessidade de definição de uma Área de 
Regeneração Urbana da vila de Arganil, que per-
mita tornar esta zona beneficiária de apoios para 
a requalificação do seu edificado, sobretudo do 
que se encontra em avançado estado de degra-
dação como o caso do edifício em pleno centro da 
vila.

Estes alguns dos aspectos relacionados com 
a paisagem urbanística de Arganil, que, pela sua 
importância, hoje trouxemos à vossa reflexão. 
Outros há que merecem a nossa atenção, pelo 
que não faltarão oportunidades para voltar ao as-
sunto.

Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,
Miguel Ventura
João Pedro Pimentel
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Instalados Novos 
Parcómetros na Vila de 
Arganil

Dado que os parcómetros existentes na 
Vila de Arganil se encontravam obsoletos e que 
comportavam elevados custos de manuten-
ção, o Município de Arganil contratualizou a 
aquisição de 6 novos eqipamentos.

Assim passam a existir 4 zonas de estacion-
amento pago na Vila:

- Parque da Fonte de Amandos;
- Avenida José Augusto de Carvalho e es-

tacionamento por detrás das Instituições 
Bancárias;

- Avenida Bombeiros Voluntários Argus;
- Avenida das Forças Armadas (um setor).
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Coja vestir-se-á mais uma vez a rigor para receber no dia 13 de setem-
bro, na Praça Dr. Alberto Vale e Rua Conselheiro Albino Figueiredo, a segun-
da edição da Feira Quinhentista. No ano passado esta feira realizou-se para 
comemorar os 500 anos sobre a concessão de Foral de 1514, por D. Manuel. 
Dado o franco sucesso alcançado em 2014, com a recriação de uma feira 
típica de há 500 anos, o Município de Arganil levará a cabo uma segunda 
edição, que promete voltar a ser de grande convívio e animação.

Entre barraquinhas de comes e bebes, artesanato, entre outros, estarão 
ainda a animar esta feira a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Coja, que 

assinalará o início do certame e um Grupo de músicos da Filarmónica Pro-
gresso Pátria Nova de Coja. Durante todo o evento contar-se-á com a ani-
mação e recriações históricas pela Companhia de Teatro Itinerante Viv’Arte, 
bem como danças de época.

Mais uma vez estarão envolvidas associações, coletividades e algum co-
mércio de Coja, que muito contribuíram para o sucesso da primeira edição, 
com as suas animadas e irresistíveis barraquinhas quinhentistas.




