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Noites de Verão 2017: 
Praça cheia em interpretações arrebatadoras

O Município de Arganil promoveu, à semelhança dos anos transatos, a 12ª edição 
do evento estival: “Noites de Verão”. O certame que tem animado, ano após ano, as 
noites quentes de Verão, realizou-se nos sábados 29 de Julho, 5, 12, 19 e 26 de 
Agosto, na Praça Simões Dias.

A abrir esta edição, esteve em palco o arganilense Marito Marques. O baterista 
arganilense, que se afirma como talento irrepreensível não só no panorama musical 
nacional como internacional, partilhou o palco das Noites de Verão com o grupo 

ADIAFA, Nicole Marques, Duarte Ventura e Inês Luzio, num espetáculo muito 
apreciado pelos presentes.No dia 5 de Agosto, teve lugar a “Mostra de Folclore Luso-
Venezuelana”, promovida pelo Grupo Folclórico da Região de Arganil, que presenteou 
o público com a atuação do grupo da Venezuela, Agrupación Folklórica Yacambú, bem 
como, os grupos nacionais: Grupo Folclórico da Casa do Povo da Conceição, Faro, 
Rancho Típico de Alvorge, Ansião, e o Rancho das Cabacinhas de Santiago, Viseu, 
numa mostra de folclore nacional e internacional.

A Associação Juvenil CUME, como já vem sendo hábito, organizou para as 
Noites de Verão, a 1ª edição do concurso “Arganil tem Talento” que este ano contou, 
para além do grande talento de todos os participantes, com participação da banda 
AfaDixie. 

O dia 19 foi marcado pelo grande espetáculo de Salvador Sobral, vencedor do 
Festival Eurovisão da Canção 2017.  Salvador apresentou, o disco “Excuse Me”, 
disco de estreia, cuja sonoridade inicia com uma viagem no jazz revelando também 

influências da bossa-nova, enternecendo assim o público presente com o seu 
imenso talento.

A encerrar a 12ª edição das “Noites de Verão 2017”, no dia 26 de Agosto, teve 
lugar o 7º Encontro de Concertinas organizado pelo grupo “Sons e Suadelas”, que 
este ano trouxe como convidado o “Tiago Maroto”. Este artista de música popular 
portuguesa à moda do Minho, entre concertinas e outros tradicionais instrumentos, 
destaca-se pelos cantares ao desafio e letras marotas. 



Cara(o) Arganilense,

Arganil está em Festa! A FICABEIRA e a Feira do Mont’Alto, que são a expressão do dinamismo e da capacidade em-

preendedora dos Arganilenses, continuam o caminho de crescimento, após a mudança assertiva e estratégica, em 2006, 

para o Sub-Paço!

Nesta edição de Setembro, no Boletim Municipal, recordamos a grande vitória do Piódão na iniciativa 7 Maravilhas de 

Portugal - Aldeias, onde decorreu a Gala Final deste grande evento de dimensão nacional.

Fazemos ainda referência às Noites de Verão, iniciativa marcada pelo sucesso, e outras ações nas áreas do Ambiente, 

Cultura, Desporto e Juventude, sem esquecer as obras de iniciativa municipal que decorrem no Concelho.

Finalmente, fazemos a antevisão da FICABEIRA e Feira do Mont’Alto, com um programa diversificado, no qual merecem 

uma referência especial a exposição do artista Arganilense Mário Vitória e a distinção, na Sessão Solene do Feriado Munici-

pal, da Associação Atlética de Arganil e dos atletas André Rodrigues, Cristina Gonçalves e José Castanheira.

Sejam bem-vindos à XXXVI FICABEIRA e à Feira do Mont’Alto 2017!

3

Inauguração da Praia Fluvial e Parque de Merendas de Vila Cova de Alva

Exposição “Mário Vitória 2007-2017”
A Cerâmica Arganilense tem a honra de receber, no dia 9 de setembro, a exposição 

“Mário Vitória 2007-2017”, do artista plástico Mário Vitória, cuja inauguração 
decorrerá no mesmo dia, pelas 18h30. 

Esta exposição contará com cerca de 65 obras, através das quais é feito um 
percurso temporal do trabalho deste prestigiado artista arganilense. Patente no 
espaço Multiusos da Cerâmica Arganilense, até ao dia 31 de outubro, poderá ser 
visitada de terça a sábado entre as 11h00 e as 13h00 e entre as 14h00 e as 19h00, 
à excepção dos dias 16 e 30 de Setembro, nos quais o espaço estará encerrado.

A par desta, estará também patente uma selecção de obras de Mário Vitória, no 

recentemente inaugurado Átrio Guilherme Filipe, na Câmara Municipal de Arganil, 
que poderá ser visitada de segunda a sexta-feira entre as 9h00 e as 17h30.

Mário Vitória, nascido em Coimbra em 1983, é natural de Côja e vive e trabalha 
no Porto. Durante o percurso académico realizou estudos intermédios em Lyon 
(França), Bolonha (Itália) e Sheffield (Inglaterra). Licenciou-se na Faculdade de Belas 
Artes da Universidade do Porto e é Mestre pela mesma Faculdade, em Práticas e 
Teorias do Desenho. É mestre também pela Faculdade de Psicologia e Ciências da 
Educação do Porto na área das Artes Visuais.

No passado dia 25 de agosto, foi inaugurada a praia fluvial e parque de merendas 
de Vila Cova de Alva, que irá servir o concelho de Arganil e o concelho de Oliveira do 
Hospital, com um investimento que ascende 20 mil euros.

A criação da praia fluvial era um anseio do presidente desta União de Freguesias, 
bem como da população residente, que assim tem uma nova oportunidade de lazer. 
António Tavares aproveitou a ocasião para agradecer a Ricardo Pereira Alves, a 
colaboração ao longo dos últimos anos e a José Carlos Alexandrino pela ajuda que 
disponibilizou nesta obra. 

Licínio Neves, presidente da União de Freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca 
da Beira, demonstrou um enorme orgulho neste espaço e agradeceu à União de 
Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz que criou um espaço que irá beneficiar a 
Freguesia vizinha.

Ricardo Pereira Alves, presidente da Câmara Municipal de Arganil, referiu que 

este dia era muito importante para muitas pessoas de Vila Cova de Alva, assim 
como para pessoas de Digueifel, Vila Pouca da Beira e para os concelhos de Arganil e 
Oliveira do Hospital, referindo ainda que esta obra correspondeu às expectativas das 
populações, tendo quebrado fronteiras e limites territoriais. O presidente da Câmara 
Municipal de Arganil agradeceu ao presidente da Câmara Municipal de Oliveira de 
Hospital e ao presidente da União de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz, todo 
o empenho ao longo desta obra.

José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara Municipal de Oliveira de Hospital, 
congratulou o presidente da União de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz, 
pela realização da obra, referindo que, esta boa iniciativa poderá ir ainda mais longe, 
pois hoje as fronteiras não fazem sentido. José Carlos Alexandrino deixou ainda 
uma palavra amiga a Ricardo Pereira Alves, enaltecendo o seu trabalho em prol do 
Concelho e da Região.
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ALDEIA DO PIÓDÃO - MARAVILHA DE PORTUGAL
"Agrademos a todos os que contribuíram para que o Piódão seja hoje uma das 7 Maravilhas de Portugal - Aldeias, permitindo afirmar e valorizar um território, que é 

hoje um grande ativo para Portugal e para o Mundo!"
Ricardo Pereira Alves.
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Caras(os) Concidadãs(os),

Setembro é sinónimo de fim de férias e início de um 
novo ciclo. Este ano, com uma mudança mais profunda, 
marcada pelo final do actual mandato autárquico.

Mas, para os Arganilenses, Setembro é também, 
e sobretudo, a época de exaltar os valores e os sen-
timentos que cada qual nutre pela sua terra, pelo seu 
Concelho, sendo a secular Feira do Mont’Alto e mais 
recentemente a FICABEIRA, os espaços por excelência 
de encontro, de convívio, mas igualmente de reflexão 
sobre o que cada qual pensa sobre o futuro de Arganil.

Enquanto Autarcas que nos últimos 4 anos se em-
penharam na defesa do melhor para todo o Concelho, 
também temos a obrigação de meditar sobre a reali-
dade actual que este apresenta.

É com mágoa e desilusão que o sentimos, é com 
tristeza que o afirmamos. Porque vivemos inten-
samente Arganil e queremos o melhor para as suas 
gentes, naturalmente que não poderemos estar total-
mente satisfeitos.

Face às oportunidades perdidas, aos dispensáveis 
conflitos institucionais gerados, às opções políticas to-
madas nos últimos anos, entre outros factores, mais 
poderia ter sido realizado e o nosso Concelho poderia e 
merecia estar melhor, muito melhor!

No quadro das nossas responsabilidades fomos 
alertando ao longo dos últimos anos para as conse-
quências decorrentes da estratégia seguida. Não con-
testámos só por contestar, porque não é essa a nossa 
forma de fazer política e de demonstrar o quanto gos-
tamos deste Concelho. Apresentámos propostas e al-
ternativas. Contudo, lamentamos que muitas destas 
propostas não tenham sido aceites.

A democracia constrói-se no respeito pela vontade 
das Maiorias, embora possamos discordar das mes-
mas, e saber reconhecer o que de bom foi concretizado, 
mesmo que o tenha sido pelos adversários. O mesmo 
se deveria passar em relação a quem, estando em mi-
noria, procura contribuir de forma aberta e genuína 
para o bem da sua comunidade e não vê, em muitos 
casos, ser reconhecida essa disponibilidade.

O atribulado e evitável processo associado ao Tea-
tro Alves Coelho, que continua ao abandono, ou as con-
sequências das escolhas tidas com o investimento da 
Cerâmica Arganilense, cuja actividade é quase nula, ex-
cepcionando as piscinas, são apenas dois exemplos das 
apreensões que permanentemente manifestámos ao 
longo do mandato e cuja realidade actual, infelizmente, 
comprova que tínhamos razão.

Somos cada vez menos os Arganilenses que aqui 
vivem e resistem. Por isso é fundamental que, cada vez 
mais, seja possível um empenho colectivo para alcançar 
consensos com vista à concretização de investimentos 

essenciais ao desenvolvimento integrado do Concelho 
de Arganil. Só temos a ganhar se tal for conseguido.

A alteração aos limites da ARU de Arganil, o 
aproveitamento do antigo Quartel da GNR para insta-
lação de Associações locais, a defesa pela melhoria da 
rede viária regional, demonstram que é possível atingir 
objectivos comuns, quando há diálogo e as propos-
tas e sugestões são trabalhadas conjuntamente,  
aproveitando o que de melhor as mesmas apresentam. 
Haja vontade política de todos os actores com respon-
sabilidades, na busca destes entendimentos.

Nesta época de festa e de convívio, de recordações 
e de vivências, de reforço de amizades e cumplicidades, 
endereçamos a todos os cidadãos e cidadãs deste Con-
celho que a todos nos une, residentes ou membros da 
diáspora que nos visitam, um forte abraço com o desejo 
sincero que a Feira do Mont’Alto e as Festas do Con-
celho constituam o espaço onde se cumpra esse nobre 
desígnio de promover a união de todos quantos estão 
imbuídos da mesma vontade e querer em fazer mais e 
melhor pela sua terra.

Como Arganilenses que vivem e sentem este Con-
celho, move-nos este sentimento de esperança e opti-
mismo, quanto a um dia de amanhã melhor para todos, 
em que a solidariedade, a justiça social, a tolerância e a 
coesão sejam efectivamente uma realidade.

Com força e com confiança, Arganil merece sempre 
mais e melhor!

Os Vereadores do PS,
Miguel Ventura e João Pedro Pimentel 

Oposição - Partido Socialista
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79ª Volta a Portugal em Bicicleta
No dia 14 de Agosto, a 9ª etapa da 79ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta, 

teve passagem pelo Concelho de Arganil. A Volta a Portugal foi recebida num 
ambiente de festa.

Ação de sensibilização “Reciclar: O 
planeta sai a ganhar” 

“Teatro às Quintas”

Nos dias 29 e 30 de Agosto, a Praia Fluvial do Piódão e a Praia Fluvial da 
Cascalheira em Secarias, receberam uma ação informativa através da distribuição 
de folhetos alusivos à reciclagem e ao uso de ecopontos nas Praias Fluviais.

Esta ação, inserida no programa Bandeira Azul, sob o tema  “Reciclar: O planeta 
sai a ganhar”,  foi levada a cabo pelo Município de Arganil e teve por objetivo 
sensibilizar a população e os turistas, para a importância da correta separação dos 
resíduos.

A iniciativa “Teatro às Quintas”, esteve em itinerância pelas freguesias de 
Pomares, Benfeita, Piódão, São Martinho da Cortiça, e pelas Uniões de Freguesia de 
Vila Cova de Alva e Anseriz, Cepos e Teixeira, Côja e Barril de Alva, Cerdeira e Moura 
da Serra, levando assim o Teatro às aldeias.

Os espetáculos teatrais desta iniciativa, foram fruto de um convite deste 
Município aos dois grupos de teatro concelhios, Teatro Experimental de Intervenção 
de Arganil e Gorgulhos Teatro na Serra, tendo como objetivo levar a cultura, de forma 
descentralizada e homogénea, aos diferentes cantos do concelho, promovendo 
assim a integração, coesão e o acesso a esta arte.
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Setembro

Cinema

15 de Setembro, 21h30 
A Mãe é Que Sabe
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

22 de Setembro, 21h30 
A Torre Negra
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

24 de Setembro, 16h00 
Carros 3
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

29 de Setembro, 21h30
Baby Driver – Alta Velocidade
Auditório da Cerâmica 
Arganilense

Eventos

6 a 10 de Setembro de 2017
36ª FICABEIRA e Feira do 
Mont’Alto 2017
Parque Verde Urbano do  
Sub-Paço Arganil

Exposição Mário Vitória 2007-
2017
Átrio de Exposições Guilherme 
Filipe / Cerâmica Arganilense 

8 a 10 de Setembro
Atreve-te 2017
Arganil

10 de Setembro
1º Encontro Clube Mini de 
Arganil
Arganil

23 de Setembro, 9h00
Feira de Velharias
Fonte de Amandos

Dia Internacional da Juventude 2017
O Dia Internacional da Juventude 2017, comemorado no dia 

12 de agosto, foi assinalado pelo Município de Arganil com um 
Roteiro pelo Concelho, que proporcionou aos jovens de Arganil 
e do Concelho três dias de muita diversão, boa-disposição, 
aventura e convívio.

Na quarta-feira, dia 16, o dia começou com uma agradável 
e enérgica caminhada, que teve início em Foz d’Égua e terminou 
com refrescantes mergulhos nas frescas e límpidas águas da 
Praia Fluvial do Piódão. À tarde, os banhos seguiram-se na Praia 
Fluvial da Cascalheira, em Secarias, que se transformou num 
colorido parque aquático, com divertidos insufláveis.

O segundo dia do Roteiro pelo Concelho ficou marcado por 
mais uma sessão de banhos e de brincadeiras com os insufláveis 
aquáticos, em Côja, junto à ponte da Ribeira da Mata, e por 

um desafiante jogo de Paintball, junto ao Santuário de Santa 
Quitéria, na Freguesia de Pombeiro da Beira.

Para encerrar em beleza as comemorações do Dia 
Internacional da Juventude, a sexta-feira foi passada entre a 
aprazível Praia Fluvial de Pomares, onde os jovens tiveram 
oportunidade de ir a banhos e de se aventurar no slide, e a Aldeia 
do Xisto de Vila Cova de Alva, que proporcionou aos participantes 
um desafiante Peddy Paper.

Foram três dias em cheio que muito se ficaram a dever à 
prestabilidade das Juntas de Freguesia, da sempre animada 
e entusiasta presença da KukusKids, ao profissionalismo e 
dinamismo da TransSerrano e ao incansável apoio do CLDS-3G 
Arganil + Inclusiva, aos quais o Município endereça um especial 
agradecimento.

Rua da Portelinha, Pomares (Requalificação da Rede Viária Municipal 2016 
– Zona Este)

Requalificação de Imóvel para instalação da Extensão de Saúde de S. 
Martinho da Cortiça

Arganil em Movimento

Esculca - Vale do Carro (Requalificação da Rede Viária Municipal 2016 – 
Zona Este)

Pomares - Sorgaçosa (Requalificação da Rede Viária Municipal 2016 – Zona 
Este)




