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Noites de Verão “encheram” a 
Praça Simões Dias



2

FICHA TÉCNICA

Edição:
Câmara Municipal de Arganil

Design:
Câmara Municipal de Arganil
Nº de Registo de Depósito Legal
394208/15

Fotografia:
Câmara Municipal de Arganil

Tiragem: 6000 exemplares

Distribuição Gratuita

Custo da Edição: 
0,13  € por exemplar2

No final da tarde de 23 de Agosto no Auditório da Biblioteca Municipal ouvimos 
o Professor Pedro Rosário falar sobre como promover a autonomia das crianças e 
como incentivar o “aprender a aprender”. Qual o papel dos pais e educadores para 
ajudar os seus filhos/educandos a melhorar o seu rendimento intelectual e a crescer 
saudavelmente.

Criando um ambiente descontraído, envolveu o público presente que participou 
colocando questões e respondendo aos desafios que o palestrante ia lançando.

Os nossos agradecimentos ao Professor Pedro Rosário que, estando de férias, 
aceitou o nosso convite para falar sobre aquilo que sabe.

O professor Pedro Rosário que tem raízes familiares em Arganil, é  investigador 
na Faculdade de Psicologia da Universidade do Minho sendo Professor Associado 
com Agregação . Autor de dezenas de artigos em revistas especializadas, publicou 
11 livros na sua área de especialização bem como outros trabalhos. Tem orientado 
diversas teses de Doutoramento e de Mestrado.

Com a presença do Senhor Presidente da Câmara, Eng. Ricardo Pereira Alves e 
da Senhora Vereadora da Cultura, Dra. Paula Dinis, a Biblioteca Alberto Martins de 
Carvalho encheu-se de pessoas para a apresentação do livro “Na lonjura de Timor” 
do escritor José António Cabrita, que tem desenvolvido uma vasta obra sobre esta 
antiga colónia.

Embora o livro tenha um âmbito mais vasto, no estudo de uma época em que 
Timor funcionava como uma grande prisão, para onde eram levados os condenados 
pelos tribunais do Reino, a verdade é que a presença na lista de deportados de um 
homem oriundo de Coja, despertou o interesse pela obra e em boa hora foi decidido 
fazer a sua apresentação ma "princesa do Alva".

A personalidade destacada neste livro, Antero Tavares de Carvalho, é 
desconhecida na sua terra. Apenas um artigo na Comarca de Arganil dá notícia da sua 
morte em 1929. O que os presentes na apresentação do livro ficaram a saber é que 
este desconhecido, após ter sido deportado para Timor pelo crime de anarquismo, 
serviu o Estado Português em vários locais como Guiné, Moçambique, S. Tomé e 
Príncipe, na hierarquia da função pública, chegando a Governador Interino de Angola, 
para além de outros cargos de grande responsabilidade na Fazenda Nacional. Morreu 
quando se preparava par vir à Metrópole tomar posse como “inspector superior da 
Fazenda das colónias”.

A verdade é que a História Social e Cultural do nosso concelho, não deixa de 
nos surpreender. São muitos, os naturais ou com fortes raízes ao concelho, que 
em várias áreas do saber contribuíram, com o seu trabalho e inteligência, para o 
desenvolvimento do País e não só.

Antero Tavares de Carvalho é uma dessas personalidades que agora conhecemos 
graças ao trabalho desenvolvido pelo escritor / investigador José António Cabrita a 
quem a Autarquia muito agradece.

A apresentação do livro esteve a cargo do Padre António Borges de Carvalho que 
centrou a sua intervenção noutra figura relacionada, a do irmão de Antero, António 
Tavares de Carvalho, notário de prestígio e escritor, que, tal como o irmão, era um 
desconhecido na sua terra natal.

Para além de uma exposição de fotografias e livros sobre Timor, patente no 
átrio da Biblioteca, este evento contou ainda com o testemunho de Catarina Órfão, 
uma jovem Voluntária que desenvolveu em Timor trabalho Missionário junto das 
populações. Num jeito simples e por vezes emotivo falou das vivências que o 
contacto com as populações lhe trouxe e como este contacto enriqueceu a sua vida.

A apresentação contou ainda com a presença do Dr. Rui Brito da Fonseca, Editor 
da Crocordilo Azul, uma editora especializada no tema Timor.

O livro está disponível nas Bibliotecas Públicas, onde pode ser requisitado.

Palestra “O que aprendemos quando apren-
demos” na Biblioteca Municipal Miguel Torga

Apresentação do livro “Na lonjura de Timor” 
na BIblioteca Alberto Martins de Carvalho

A Câmara Municipal de Arganil levará a cabo no próximo dia 23 de setembro, 
uma formação gratuita e aberta a toda a comunidade, sobre o portal de informação 
estatística PORDATA. As inscrições, limitadas, encontram-se abertas até ao dia 15 
de setembro.

A formação, que terá lugar no Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil e 
que decorrerá em duas sessões, às 14h00 e às 16h00, irá abordar os diferentes 
métodos de pesquisa disponíveis no ambiente PORDATA, as diferentes formas 
de acesso, utilização, representação e exportação dos dados, bem como algumas 
noções básicas para a correta leitura e interpretação dos mesmos.

Os interessados em adquirir noções fundamentais para uma utilização regular e 
aprofundada da PORDATA, devem inscrever-se até ao dia 15 de setembro, através 
do contacto telefónico 235 200 150 ou através do endereço de e-mail: geral@cm-
arganil, com indicação de intenção de participação na Formação PORDATA; nome; 
morada; contacto telefónico e de e-mail.



Cara(o) Arganilense:

O mês de Agosto é um tempo particularmente relevante do ponto de vista cultural, artístico e de entretenimento, que registam 
uma atividade muito intensa, que reforça a nossa imagem de um Concelho alegre, hospitaleiro e propiciador de experiências únicas 
e inesquecíveis.

Quero, pois, saudar todos aqueles que estiveram no Concelho neste período estival, os Arganilenses e os milhares de turistas 
que recebemos e, simultaneamente, dar as boas vindas a todos, para a XXXV FICABEIRA e Feira do Mont’Alto 2016.
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Foi anunciado pelo Presidente da Câmara Municipal de Arganil, através de 
conferência de imprensa, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, o programa de 
mais uma edição da FICABEIRA – Feira Industrial, Comercial e Agrícola da Beira Serra 
e Feira do Mont'Alto,  que, aliada à inovação, mostra o que de melhor e mais autêntico 
se faz no concelho e região da Beira Serra, nos setores da indústria, comércio e 
agricultura, bem como dá a conhecer o trabalho desenvolvido pelas associações e 
coletividades locais.

Com inauguração no dia 6 de setembro e Sessão Solene, marcada para as 
18h00 no Salão Nobre dos Paços do Concelho, presidida pela Senhora Presidente 
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, Profª Doutora 
Ana Abrunhosa, realizar-se-á a par da tradicional e secular Feira do Mont’Alto, até 
ao dia 11 de setembro.

A FICABEIRA, que é também sinónimo de animação, aposta mais uma vez em 
artistas conceituados do panorama musical nacional para abrilhantar as noites 
do certame. No dia da inauguração, 6 de setembro, subirá a palco o jovem talento 
AGIR. Músico, compositor e produtor, conquistou uma legião de fãs, sobretudo 
adolescentes, através de uma mistura de sons urbanos, marcada sobretudo pelo 
hip hop, soul, e pop. No dia 7 de setembro, Feriado Municipal, terá lugar no palco 
FICABEIRA o teatro de revista “Bagunçada à Portuguesa”, com os atores Natalina 
José, Luís Mascarenhas, entre outros e que promete arrancar ao público, muitas 
gargalhadas. No dia 8 de setembro estará o palco reservado para “Os Azeitonas”, 
uma das bandas nacionais mais solicitadas ao vivo. No dia 9 de setembro atuará a 
banda “ÁTOA”, composta por quatro jovens amigos que, não à toa, se tornaram na 
banda sensação, com o álbum “Idade dos Inquietos“. Luís Represas, que com uma 
carreira de 40 anos e um repertório transversal a várias gerações, atuará no dia 10 
de setembro e, a encerrar programação noturna e o certame, Gabriell, músico com 
raízes em Pomares, que tomará conta do palco para uma noite de grande animação.

O secular Concurso de Gado Bovino de Trabalho, ou “Feira dos Bois” como é 
tradicionalmente apelidado, decorrerá à semelhança dos anteriores anos, no Feriado 
Municipal, dia 7 de setembro e terá por objetivo, mais uma vez, promover e preservar 

a raça bovina, bem como incentivar a sua criação que, pelas suas caraterísticas 
interessem não só à economia local, mas também com vista à valorização e equilíbrio 
do espaço rural e à produção de produtos de grande autenticidade.

Ainda no dia 7 de setembro decorrerá no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
a Sessão Solene Comemorativa do Dia do Concelho, presidida por Sua Excelência 
o Ministro-adjunto, Dr. Eduardo Cabrita, na qual serão distinguidas algumas 
personalidades e empresas. Assim, serão atribuídas Medalhas de Ouro do Concelho 
de Arganil a: Carlos Ribeiro (a título póstumo), Presidente da Câmara Municipal de 
1976 a 1979; Fernando Maia Vale, Presidente da Câmara Municipal de 1989 a 1993; 
Fernando Santos, Selecionador Nacional de Futebol e oriundo de Sorgaçosa, Pomares 
que, de acordo com a realização do jogo da seleção nacional para a qualificação do 
Mundial 2016, na Suíça, receberá tal distinção no dia 11 de Setembro, pelas 15h00, 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho ; Mário Pereira Gonçalves, Presidente da 
Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal (AHRESP), dirigente 
da Casa da Comarca de Arganil e natural de Porto Castanheiro, U.F. Cepos e Teixeira; 
Pedro Santana Lopes, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ex-
Primeiro-Ministro e oriundo de Sarnadela, Pombeiro da Beira. 

O Executivo Camarário atribuirá ainda Medalhas de Mérito, em Prata-Dourada, a 
algumas empresas do concelho com mais de vinte anos de atividade e mais de dez 
trabalhadores, que não tinham sido ainda objeto de qualquer distinção, sendo elas: 
Casa do Apicultor, indústria de colmeias; Euromadeira Lda., empresa de madeiras 
industriais, Goucam – Gouveia & Castanheira Lda., indústria de confeções, Madeljor 
Lda., metalúrgica, Solalva, mecânica de precisão e Solpraia Lda., indústria de 
confeções. Fora do ramo industrial será atribuída a mesma distinção a: Resimadeiras 
e Transportes Ferrão & Martins que, para além de mais de 20 anos de atividade e 10 
trabalhadores, se distinguem por ter um volume de negócios superior a 3 milhões 
de euros.

Razões óbvias e impossíveis de renunciar, para visitar a 35ª FICABEIRA, a Feira 
do Mont’Alto 2016, bem como, o concelho de Arganil e deixar-se absorver, pela 
majestosidade da sua envolvente natural.

Câmara Municipal apresenta programa da XXXV FICABEIRA e Feira do Mont’Alto 2016
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Noites de Verão 2016: Qualidade e Excelência, com muito público a assistir

O Município de Arganil promoveu, à semelhança dos anos transatos, a 11ª edição 
do evento estival: “Noites de Verão”. O certame que tem animado ano após ano as 
noites quentes de Verão, realizou-se a nos sábados 30 de Julho, 6, 12 e 20 e 27 de 
Agosto, na Praça Simões Dias.

A abrir esta edição, esteve em palco a fadista Joana Amendoeira, considerada 
uma das mais importantes fadistas da nova geração e com uma carreira que leva já 
duas décadas. Joana Amendoeira, que se afirmou como talento irrepreensível não 
só no panorama musical nacional como internacional, partilhou o palco das Noites 
de Verão com Fernando Pereira, vocalista e mentor da banda Real Companhia e um 
orgulhoso arganilense, que cresceu em Sorgaçosa, num espetáculo muito apreciado 
pelos presentes.

No dia 6 de Agosto, teve lugar a “Mostra de Folclore Luso-Polaca”, promovida 
pelo Grupo Folclórico da Região de Arganil, que presenteou o público com a atuação 
do grupo da Polónia, Jubilat Folk Group of Song and Dance, bem como, os grupos 
nacionais: Grupo Folclórico da Casa do Povo de Arões, Rancho Folclórico Associação 
Recreativa Cultural de Pocariça, Alenquer e Rancho Folclórico de Paranhos, Porto, 
numa mostra de folclore nacional e internacional.

O dia 12 seria marcado pelo grande espetáculo de tributo a ABBA, que fez o 
público viajar no tempo através dos temas de maior sucesso do quarteto sueco. 
Num ambiente marcado pela nostalgia, ouviu-se e trauteou-se a banda sonora que 
embalou o público nos anos 70 e 80, numa festa que pautou pela animação.

Joana Amendoeira, com a participação 
especial de Fernando Pereira

Festival de Folclore Luso - Polaco
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A Associação Juvenil CUME, como já vem sendo hábito, organizou para as Noites 
de Verão, a 4ª edição do concurso de talentos “Música no Coração” que este ano 
contou, para além do grande talento de todos os participantes, com a colaboração 
do Atelier do Piano, com o Prof. Miguel Neves a acompanhar ao piano, os temas can-
tados. Sairia vencedora deste concurso, Sónia Bandeira, através da votação do júri 
e a dupla Diana Correia e Beatriz Sanches, através da votação do público. Uma noite 
emocionante, sob o tema “Super-Heróis”, que para além de vozes afinadas trouxe 
alguns momentos de dança.

A encerrar a 11ª edição das “Noites de Verão 2016”, no dia 27 de Agosto, teve lu-
gar o 6º Encontro de Concertinas organizado pelo grupo “Sons e Suadelas”, que este 
ano trouxe como convidados os “Minhotos Marotos”. Este grupo de música popular 
portuguesa à moda do Minho, entre concertinas e outros tradicionais instrumentos, 
destaca-se pelos cantos ao desafio e letras marotas. Em ambiente de festa, des-
feriram as suas populares estrofes a deixar corar o público que, animado, aplaudiu, 
sorriu e até dançou ao som dos dois grupos.

Tributo aos ABBA

Música no Coração

“Minhotos Marotos” no 6º Encontro de Concertinas



Oposição - Partido Socialista

Caras(os) Conterrâneas(os),

Quando se celebram mais umas Festas do Município, 
através da secular Feira do Mont’Alto e da 35ª Ficabeira, 
apresentamos as mais vivas saudações a todos os Cidadãos 
do Concelho de Arganil que diariamente se esforçam, se 
dedicam e ainda mantêm a esperança de que é possível aqui 
desenvolver um projecto de vida de qualidade.

É o empenho de todos estes concidadãos que tem con-
tribuído decisivamente para ultrapassar as dificuldades 
e minimizar os efeitos dos muitos constrangimentos que 
continuam a afectar o nosso Concelho, os quais há muito 
deveriam estar resolvidos, não fosse o esquecimento a que 
o Estado Central tem condenado os territórios do Interior 
e as erráticas prioridades que a nível local foram definidas 
pelo Executivo PSD nos últimos 10 anos.

Essencialmente por este facto, o Feriado Municipal 
comemorado a 7 de Setembro, é o momento próprio e 
adequado para exaltar e elogiar o “Ser Arganilense”, cujo 
espirito solidário, a ambição, a capacidade de realização e, 
sobretudo, o amor que nutrem pela sua terra, são caracte-
rísticas únicas que honram, dignificam e tornam diferentes 
os Homens e Mulheres deste Concelho.

6

Entendemos, pois, que a atribuição das mais altas 
distinções do Município a personalidades e empresas 
que de algum modo se destacaram e cujo percurso 
contribuiu para enaltecer o Concelho de Arganil, só 
faz sentido se enquadrada nas Festas do Concelho, 
que assim ficam mais enobrecidas e enriquecidas.

Assumindo as responsabilidades que nos são 
conferidas enquanto Vereadores do PS na C.M. de 
Arganil, participámos activamente no processo de 
atribuição das distinções honoríficas, o qual foi de-
senvolvido num quadro de partilha, de discussão e de 
amplo consenso, tendo por base as propostas apre-
sentadas pelos dois grupos políticos representados 
no Executivo.

É honrando a sua história e enaltecendo os feitos 
dos seus filhos que Arganil deve também construir o 
seu futuro, pelo que as homenagens devem ser en-
tendidas como um agradecimento pelo que os dis-
tinguidos fizeram em beneficio do bem-estar e da 
auto-estima dos Arganilenses, sendo também uma 
forma de os responsabilizar para que no âmbito da 
sua acção possam ter uma presença ainda mais mar-
cante junto da nossa Comunidade.

Por outro lado, num período fortemente mar-
cado por um grave crise económica que ainda afecta 
a economia nacional em geral e as empresas do In-
terior em particular, importa valorizar e reconhecer 
o esforço dos empresários que lutaram incessante-
mente para vencer estes momentos difíceis. 

O nosso Concelho congrega um conjunto signifi-
cativo de empresas que ao longo de mais de duas dé-
cadas de laboração contínua têm conseguido manter 

um numero significativo de postos de trabalho e que 
pela qualidade das suas produções têm conseguido 
gerar riqueza e levar o nome de Arganil bem longe. 

Neste reconhecimento queremos, sobretudo, 
incluir os trabalhadores e colaboradores de todas 
as Empresas do Concelho, mesmo as que não são 
agora alvo de distinção pública, os quais com a sua 
competência, profissionalismo,  dedicação  e  em-
penho têm contribuído para o sucesso das respec-
tivas organizações e para a sua consolidação numa 
economia altamente competitiva, onde só vencem 
os melhores. 

E   Arganil   tem os melhores  empresários   e   
trabalhadores do País!

Que estes exemplos sejam entendidos como 
um importante legado para o futuro que a todos 
deve  responsabilizar, sendo merecedores de poder 
ser multiplicados   para  que  o  Concelho  de  Arga-
nil  beneficie de uma nova dinâmica, capaz de atrair e 
fixar mais pessoas, invertendo a indesejada tendên-
cia de acelerado despovoamento populacional que o 
tem caracterizado nos últimos anos.

É com este sinal de esperança que formulamos 
os votos de que as Festas do Concelho de Arga-
nil possam constituir-se como um factor de união 
e coesão entre todos os Arganilenses, da Ponte da 
Mucela à Foz d’Égua, e sejam o tónico e o incentivo 
para mais um ano, durante o qual os anseios e ex-
pectativas de todos e de cada um possam ser alcan-
çados em pleno.

Os Vereadores do PS na C.M.A.
Miguel Ventura e João Pedro Pimentel

Maior área mineira de ouro do Portugal romano encontra-se ao longo do Rio Alva, no con-
celho de Arganil

Uma investigação sobre mineração antiga, efetuada por investigadores do CEAACP 
da Universidade de Coimbra e do Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – 
Madrid, revelou, através de teledetação (análise interpretada de fotografia aérea), que 
se encontra ao longo do Rio Alva a principal concentração de minas romanas de ouro, da 
época romana em território português. Os resultados, apresentados recentemente num 
congresso internacional em Madrid, mostram que esta área mineira romana é a maior até 
agora identificada em Portugal e antiga Lusitânia romana.

Embora algumas das conheiras do Alva fossem conhecidas, nunca tinha sido 
determinada a real extensão e importância destes antigos trabalhos mineiros. Com 

esta conclusão, defendem os autores e investigadores portugueses e espanhóis, o Alva 
surgirá como uma das principais regiões da Hispânia Romana, encontrando-se ao nível 
das principais regiões auríferas do noroeste.

Os restos que revelam os trabalhos mineiros de época romana concentram-se no 
concelho de Arganil, ao longo do Alva, sendo esta área mineira particularmente extensa 
junto a Coja. Entre os vestígios arqueológicos descobertos também se encontram os de 
um possível acampamento militar romano.

A investigação desenvolvida prosseguirá, sendo os resultados publicados em breve.
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Setembro

Eventos

4 de Setembro de 2016, 9h00
Trail Benfeita
Benfeita

6 a 11 de Setembro de 2016
35ª FICABEIRA e Feira do 
Mont’Alto 2016
Parque Verde do Sub-Paço - Ar-
ganil

Câmara Municipal de Arganil promove “Semana da Juventude 2016”

Para comemorar o Dia Internacional da Juventude, assinalado 
no passado dia 12 de agosto, a Câmara Municipal preparou uma 
semana repleta de animadas e radicais atividades destinadas 
aos jovens, que tiveram lugar um pouco pelos quatro cantos do 
Concelho. 

As Praias Fluviais da Cascalheira, em Secarias, de Pomares 
e do Piódão, classificadas como “Praia de Qualidade de Ouro", 
“Praia Acessível, Praia para Todos” e “Praia Bandeira Azul”, 
respetivamente, assim como o Moinho de Alva, em Côja, a 
Barragem das Fronhas, em S. Martinho da Cortiça, e o Poço 
da Cesta, em Casal Novo, receberam durante a semana de  9 
a 12 Agosto, divertidos insufláveis aquáticos e uma estrutura 
de slide, que fizeram as delícias dos jovens e lhes deram ainda 
mais razões para usufruir das refrescantes e límpidas águas do 
Concelho, nestes dias quentes de verão.

No dia 12, sexta-feira, a animação começou cedo e estendeu-
se pelo dia todo, com o Município a oferecer um programa 
especial a mais de três dezenas de jovens. A aventura começou 
com uma enérgica caminhada até à Praia Fluvial da Cascalheira, 
em Secarias, onde os equipamentos insufláveis, que esperavam 
os participantes, tornaram os banhos ainda mais coloridos. 
Depois do almoço-piquenique, a viagem prosseguiu para o Poço 
da Cesta, em Casal Novo, onde os jovens tiveram oportunidade 
de fazer slide e mergulhar nas frescas e transparentes águas  do 
rio Ceira, naquela zona aprazível.

Tratou-se de uma semana em cheio, que ficará na memória de 
todos os jovens participantes. Para o seu sucesso, contribuíram 
a sempre animada presença da KukusKids e o profissionalismo 
da Trans Serrano, a quem o Município endereça um especial 
agradecimento.




