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Cultura, Livros e muita
Animação na Feira do Livro

Presidente da Câmara Municipal apresenta balanço de 3 anos da Piscina
Municipal e da Exposição “Arganil – Capital do Rally”
Foi divulgado no dia 21 de Março, pelo Presidente da Câmara Municipal de
Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves, no Salão Nobre dos Paços do Concelho,
em conferência de imprensa, o balanço dos 3 anos de funcionamento da Piscina
Municipal de Arganil, bem como, da Exposição “Arganil – Capital do Rally”, patente
na Cerâmica Arganilense entre 16 de Janeiro e 6 de Março.
Iniciando pelo balanço da Piscina Municipal, Ricardo Pereira Alves começou
por mostrar a sua satisfação pela forte adesão por parte dos arganilenses no que
respeita aos serviços e modalidades que a Piscina Municipal oferece. Hoje, 3 anos
após o início de atividade, a Piscina Municipal apresenta mais de 85.000 utilizações,
contando com 395 utentes ativos com idades compreendidas entre os 6 meses
e os 85 anos, bem como, uma frequência diária de crianças e adolescentes do
Agrupamento de Escolas de Arganil, da Casa da Criança de Arganil (Fundação Bissaya
Barreto) e APPACDM, entidades com as quais foi estabelecida parceria.
Ricardo Pereira Alves mostrou ainda o seu orgulho nos resultados muito
positivos e até surpreendentes da Equipa de Competição, criada em 2013/2014.

Relativamente ao balanço da Exposição “Arganil – Capital do Rally”, Ricardo
Pereira Alves deu conta do número total de visitantes nos quase 2 meses de
exposição, que chegou muito perto dos 5.000, mais concretamente 4.922 e que se
distribuíram por diversas zonas do país ou mesmo do estrangeiro, como Espanha,
Holanda, Inglaterra e Bélgica.
Com uma exposição de larga escala nos media, o pináculo do mediatismo surgiu
em dois significativos momentos, na inauguração: através da presença de velhas
glórias e possibilidade do regresso do Rally a Arganil em 2017, anunciada pelo
Presidente do ACP, Carlos Barbosa e, posteriormente com a visita do piloto Markku
Alen, recordista de vitórias no Rally de Portugal.
Entre jornais regionais, nacionais e desportivos, revistas, publicações online e
televisões, a exposição “Arganil – Capital do Rally” veio fortalecer a ligação que o
concelho tem com esta modalidade, bem como, confirmar a importância não só num
contexto cultural, mas também de desenvolvimento do concelho, que será o Museu
do Rally.

EDITAL
Alienação de bens móveis pertencente ao domínio privado da Autarquia

21) Lote nº 21: telemóvel Samsung SGH-M110, de cor preta, do operador NÓS, operacional, com caixa;

Ricardo João Barata Pereira Alves, Eng.º, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, torna público que, no uso da
competência que lhe foi delegada pela Câmara Municipal em sua reunião de 22 de Outubro de 2013, nos termos
do disposto da alínea cc) do n.º1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, conjugado com o Decreto-Lei
nº 307/94 de 21 de Dezembro na sua atual redação, de que vão ser alienados, em hasta pública, os bens móveis
abaixo identificados no estado em que se encontram, pertencentes ao Município de Arganil.

desgastado e bateria estragada;

22) Lote nº 22: telemóvel Samsung GT-E1050, de cor preto, da operadora MEO, funcional, com teclado

1) Lote nº 1: lote de sucata constituído por viatura Citroen Saxo 1.5d, matrícula 98-02-PT, sem motor;
2) Lote nº 2: lote de sucata constituído por varredoura UNIECO;
3) Lote nº 3: lote de sucata constituído por viatura de transporte de passageiros, Peugeot Boxer, matrícula
03-53-MS, sem motor;

25) Lote nº 25: Smartphone Iphone 3 GS, de cor preto, do operador NÓS, funcional, com ecrã estragado;
26) Lote nº 26: smartphone Iphone 4S, de cor branco, do operador MEO, operacional, com caixa;
27) Lote nº 27: Telemóvel Samsung SGH-M110, de cor preto, do operador NÓS, operacional, caixa com carregador
e auscultadores.
14) Lote nº 14: preço base de venda: 20,00€ (vinte
euros);

euros);

15) Lote nº 15: preço base de venda: 20,00€ (vinte

2) Lote nº 2: preço base de venda: 75,00€ (setenta

euros);

e cinco euros);

16) Lote nº 16: preço base de venda: 20,00€ (vinte

3) Lote nº 3: preço base de venda: 75,00€ (setenta

euros);

e cinco euros);

17) Lote nº 17: p preço base de venda: 20,00€

4) Lote nº 4: preço base de venda: 75,00€ (setenta

(vinte euros);

e cinco euros);

18) Lote nº 18: preço base de venda: 20,00€ (vinte

5) Lote nº 5: preço base de venda: 50,00€ (cinquenta

euros);

12) Lote nº 12: Lote de sucata constituído por trator de rastos marca “Fiat ALLIS”, modelo 7-D, característica

euros);

19) Lote nº 19: preço base de venda: 1,00€ (um euro);

PFP 249;

6) Lote nº 6: preço base de venda: 50,00€ (cinquenta

20) Lote nº 20: preço base de venda: 1,00€ (um

13) Lote nº 13: lote de sucata constituído por giratória Komatsu PC 30;

euros);

euro euros);

14) Lote nº 14: lote de sucata constituído por terminal de parque de estacionamento marca “Parkeon”, modelo

7) Lote nº 7: preço base de venda: 400,00€ (quat-

21) Lote nº 21: preço base de venda: 1,00€ (um euro);

Stélio, nº 1047322;

rocentos euros);

22) Lote nº 22: preço base de venda: 1,00€ (um euro);

8) Lote nº 8: preço base de venda:100,00€ (cem

23) Lote nº 23: preço base de venda: 20,00€ (vinte

euros euros);

euros);

9) Lote nº 9: preço base de venda: 300,00€ (trezentos

24) Lote nº 24: preço base de venda: 20,00€ (vinte

euros);

euros);

10) Lote nº 10: preço base de venda: 250,00€

25) Lote nº 25: preço base de venda: 20,00€ (vinte

(duzentos e cinquenta euros);

euros);

11) Lote nº 11: preço base de venda: 1.000,00€

26) Lote nº 26: preço base de venda: 40,00€ (quarenta

(mil euros);

euros);

6) Lote nº 6: lote de sucata constituído por Dumper marca VM;
7) Lote nº 7: lote de sucata diversa;
8) Lote nº 8: lote de sucata de acessórios de latão e outros materiais;
9) Lote nº 9: lote de sucata constituído por contentores de recolha de RSU;
10) Lote nº 10: lote de sucata constituído por máquina de disco para corte de perfis metálicos;
11) Lote nº 11: Lote de sucata constituído por trator de rastos marca “Fiat ALLIS”, modelo 7-D, característica
PFP FAE 280-81;

15) Lote nº 15: lote de sucata constituído por Terminal de parque de estacionamento da marca “Parkeon”, modelo
Stélio, nº 1023275;
16) Lote nº 16: lote de sucata constituído por Terminal de parque de estacionamento da marca “Parkeon”, modelo
Stélio, nº 1023274;
17) Lote nº 17: lote de sucata constituído por Terminal de parque de estacionamento da marca “Parkeon”, modelo
Stélio, nº 1023273;
18) Lote nº 18: lote de sucata constituído por Terminal de parque de estacionamento da marca “Parkeon”, modelo
Stélio, nº 362566;
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24) Lote nº 24: smartphone Apple Iphone 3GS, de cor preto, do operador NÓS, operacional, com caixa;

1) Lote nº 1: preço base de venda: 50,00€ (cinquenta

5) Lote nº 5: lote de sucata constituído por viatura Nissan 4*4, matrícula 73-90-AB, sem motor;
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auscultadores, com botão hme preso e vidro partido à frente e atrás;

Preço Base de Licitação:

4) Lote nº 4: lote de sucata constituído por viatura Renault Express a gasolina, matrícula VX-25-63;

FICHA TÉCNICA

23) Lote nº 23: smartphone Apple Iphone 4, de cor preto, do operador NÓS, operacional, inclui caixa, carregador,

12) Lote nº 12: preço base de venda: 1.100,00€ (mil

27) Lote nº 27: preço base de venda: 1,00€ (um

19) Lote nº 19: PEN banda larga ZTE MF665C, preta, do operador MEO, estado operacional, inclui caixa;

e cem euros);

euro euro).

20) Lote nº 20: telemóvel Samsung GT-E1050, de cor preto, do operador MEO, funcional, com caixa e bateria

13) Lote nº 13: preço base de venda: 300,00€

viciada;

(trezentos euros);
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Custo da Edição:
0,13 € por exemplar

Cara(o) Arganilense:
O último mês foi bastante diversificado em termos de iniciativas, sobretudo nos domínios da Cultura e do Desporto.
Destacam-se os 3 anos da Piscina Municipal, que regista mais de 85 000 utilizações, sendo este magnífico resultado o corolário do trabalho de toda a equipa técnica e a da forte adesão dos Arganilenses.
Realizou-se também a Feira do Livro, que contou com um programa dirigido a todos os públicos e que, mais uma vez, fruto da
parceria com o Agrupamento de Escolas, teve particular impacto junto da população escolar.
Finalmente, uma referência especial para a Área de Reabilitação Urbana de Arganil, que constitui uma verdadeira oportunidade
de requalificação e dinamização do coração de Arganil, com incentivos especiais para os promotores privados.

Área de Reabilitação Urbana (ARU) do núcleo histórico da Vila de Arganil
disponível para consulta em http:// aru.cm-arganil.pt

No sentido de promover a qualificação do
espaço público e a reabilitação do património
privado degradado, foi delimitada uma Área
de Reabilitação Urbana (ARU) do núcleo
histórico da Vila de Arganil, que está já
disponível para consulta no link: http://aru.
cm-arganil.pt/ .
Os imóveis localizados nesta Área de
Reabilitação Urbana que sejam objecto de
intervenções de reabilitação podem beneficiar
de um conjunto bastante significativo de
benefícios fiscais, nomeadamente:
- IRS: Dedução à coleta de 30% de IRS
dos encargos suportados pelo proprietário,
até ao limite de 500€; Tributação à taxa
reduzida de 5% de rendimentos decorrentes
do arrendamento de imóveis reabilitados;
Tributação autónoma de 5% sobre as maisvalias decorrentes da alienação de imóveis
reabilitados.
- IRC: Isenção em imóveis reabilitados
para os rendimentos obtidos com fundos de
investimento imobiliário, constituídos entre
1/1/2008 e 31/12/2013 e que pelo menos
75% dos ativos sejam bens imóveis sujeitos a
ações de reabilitação;
- IVA: Tributação à taxa reduzida de 6%
em empreitadas de reabilitação urbana;

- IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis):
isenção de pagamento durante 5 anos;
- IMT (Imposto Municipal sobre as
transmissões onerosas de imóveis): isenção
de pagamento na 1º transmissão onerosa de
prédio urbano ou de fração de prédio urbano
destinado exclusivamente a habitação
própria e permanente;
- Taxas: Redução em 50% das taxas
de ocupação do domínio público, taxas
de
licenciamento/autorização/admissão
de comunicação prévia de operações
urbanísticas e taxas de publicidade.
A Câmara Municipal de Arganil está
convicta que operacionalização desta
Área de Reabilitação Urbana potenciará a
reabilitação e valorização do núcleo histórico
da vila, criando condições que conduzam à
melhoria da qualidade de vida das pessoas
que nos visitam e das que aqui residem.
São ainda objetivos, a promoção da
reabilitação do património cultural, no
sentido de requalificar e modernizar os
equipamentos públicos de utilização coletiva,
concretamente o Teatro Alves Coelho,
otimizando assim o seu potencial como
equipamento catalisador da diversificação
na oferta cultural do concelho.
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23ª Feira do Livro de Arganil
Cumpriu-se mais uma Feira do Livro de Arganil entre os dias 15 e 18 de Março,
na Cerâmica Arganilense. Integrada na Semana da Leitura, foi organizada pelo
Município de Arganil numa parceria com o Agrupamento de Escolas de Arganil.
Crianças e Jovens foram o público predominante. Contudo por lá passaram
também os mais velhos, as famílias e o público em geral. A abertura contou com a
presença do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira
Alves e a Senhora Vereadora da Cultura, Dr.ª Paula Dinis, que cumprimentaram os
Livreiros e visitaram a Feira do Livro.
Nos quatro dias da Feira a animação foi de grande qualidade onde se destaca o
lançamento dos livros “O menino de olhos de peixe” de Sandra Santos e “O amigo
de trapos “de Paula Silva; a peça de teatro do Grupo de teatro arganilense TEIA:
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“Uma História diferente” e a encenação da Associação Artística ANDANTE que
como que num jogo, transportou o público através do universo da escrita de José
Saramago. Sara Henriques trouxe Teatro de Robertos para as crianças; o escritor
João Manuel Ribeiro jogou com as palavras num encontro com crianças e jovens,
onde também falou dos seus livros; Luis Carmelo veio de Faro contar contos para
os mais velhos, num encontro muito interessante onde no final estes se tornaram
também contadores.
A Associação de Pais esteve também presente no último dia da Feira, no qual
proporcionou um divertido serão aos presentes, com o apoio do Clube Girassol.
O baixo custo dos livros permitiu que muitos dos que visitaram a Feira os
adquirissem, cumprindo-se assim um dos desígnios do evento.

3º Aniversário da Piscina Municipal de Arganil
Foram ainda retiradas senhas suplentes cujos contemplados foram:
A Piscina Municipal de Arganil comemorou no dia 16 de Março o seu 3º
1º Suplente Utilizador nº 385 – José Pedro Santos Dias Marques
Aniversário, tendo as comemorações desta significativa data tido lugar entre os dias
2º Suplente Utilizador nº 745 – Maria Glória Bernardino Figueiredo
16 de Março e 3 de Abril.
3º Suplente Utilizador nº 102 – António José Ventura Dias
Neste âmbito e como forma de presentear os utilizadores da Piscina Municipal
de Arganil foram sorteados, 3 Prémios que contemplaram mensalidades gratuitas
As comemorações do 3º Aniversário da Piscina Municipal de Arganil culminaram
para dois utilizadores frequentadores de modalidades e 1 pack de 10 utilizações
livres para um utilizador de natação livre. Este Sorteio contou com a presença do no dia 3 de Abril, com a realização do 3º Torneio de Natação de Arganil, que contou
Senhor Vereador António Sêco e com a colaboração de 3 alunos da Escola Municipal com a participação dos Clubes/Escolas de Natação: Escola Municipal de Natação de
Arganil, Tábua e Mortágua, Louzan Natação, Casa do Povo de S. Pedro de Alva, Clube
de Natação de Arganil, tendo estes retirado as seguintes senhas premiadas:
de Caça e Pesca de Oliveira do Hospital e Centro de Atletismo de Seia.
Hoje, após 3 anos de atividade, a Piscina Municipal apresenta mais de 85.000
Utilizador nº 362 – Carlos Manuel Teixeira Pina – Pack de 10 utilizações livres
utilizações, contando com 395 utentes ativos, com idades compreendidas entre os
Utilizador nº 304 – Dinis Fidalgo Henriques – 1 mensalidade gratuita
6 meses e os 85 anos.
Utilizador nº 645 – Dinis Oliveira Rodrigues – 1 mensalidade gratuita
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Município de Arganil
associou-se à hora do
planeta

I Concurso de Ovos de Páscoa Gigantes de Arganil

O Município de Arganil associou-se, no passado
dia 19 de março, à “Hora do Planeta”, uma iniciativa da
organização global de conservação de natureza WWF World Wildlife Foundation, como forma de sensibilização
para as alterações climáticas. Assim e, à semelhança de
outros tantos municípios e organizações, desligou todas
as luzes, entre as 20h30 e as 21h30, do Edifício dos Paços
do Concelho; da Fonte da rotunda da Av. José Augusto de
Carvalho e da Fonte de Amandos, num ato simbólico da
defesa do ambiente e poupança dos recursos energéticos.
Ainda no âmbito da evolução da campanha Hora do
Planeta e do conceito “Ir mais além da Hora’”, o Município
comprometeu-se em 2016 com a implementação de
tecnologia LED no sistema de iluminação pública nas
principais entradas da Vila de Arganil até ao Centro da Vila.

Com o intuito de celebrar a Páscoa e trazer mais cor a Arganil e ao seu Concelho, o Município de Arganil
promoveu o “I Concurso de Ovos da Páscoa Gigantes”, com o principal objetivo de fomentar a criatividade das
crianças, jovens e idosos do concelho, numa altura tipicamente festiva.
Os ovos estiveram em exposição, distribuídos pelo edifício da Câmara Municipal de Arganil; Posto de
Turismo de Arganil; Cerâmica Arganilense, Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil; Centro de Atividades
Juvenis e Biblioteca Municipal Miguel Torga, num total de 8 trabalhos a concurso.
No dia 7 de Abril foram divulgados os resultados que distinguem os melhores trabalhos e cujos vencedores
foram:
1º Lugar: APPACDM de Arganil
2º Lugar: Sociedade de Melhoramentos de Pomares
3.º Lugar: Casa do Povo de S. Martinho da Cortiça
Recorde-se que os três prémios consistiam em: 100 euros (em vales a usar no comércio local) para o 1º
classificado, 50 euros (em vales a usar no comércio local) para o segundo classificado e um Cabaz da Páscoa
(uma oferta de vários produtores locais) para o 3º classificado.
A todos as associações e instituições participantes, o Município de Arganil agradece o genuíno empenho
e compromisso com que abraçaram a iniciativa e espera poder contar com participação em futuras iniciativas.

Oposição - Partido Socialista

Cara(o) Concidadã(o),
A protecção de pessoas e bens deve também
constar das prioridades das Autarquias, pela sua
proximidade aos cidadãos e pelas responsabilidades
e competências que detêm nesta área.
A estrutura da protecção civil no nosso País
apresenta um modelo de funcionamento ainda muito
baseado no voluntariado, organizado em torno das
Associações de Bombeiros Voluntários, muito por
força da nossa cultura solidária e predisposição para
servir o próximo quando confrontados com maiores
dificuldades.
Este é um legado que faz parte da nossa história,
que não se pode perder.
Contudo, temos consciência de que as Sociedades actuais sofrem de profundas alterações a nível
económico, social e cultural, com isso provocando
uma forte influência no modo de vida das pessoas e
na sua disponibilidade para ajudar, sendo evidente o
aprofundar de uma indesejável crise de voluntariado,
determinada por vários factores.
Hoje as empresas têm de ser mais exigentes para
garantir a sua competitividade nos mercados em que
se inserem, não podendo dispensar os seus trabalhadores como o faziam no passado, para além de
já não estarem instaladas nas proximidades dos
quartéis.
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Por outro lado, os jovens vêem-se forçados a
procurar trabalho fora e sentem-se mais motivados e
atraídos por outras actividades, pois a integração num
Corpo de Bombeiros é cada vez mais exigente.
Estas e outras causas, conduzem a que nos dias
úteis e em horário laboral haja, cada vez mais,
dificuldade em conseguir a disponibilidade de
operacionais para ocorrerem a emergências e estas
não têm dia nem hora para acontecer.
Para ultrapassar esta situação, desde há vários
anos que estão em funcionamento as Equipas de
Intervenção Permanentes (EIP), ou seja, um grupo de
5 elementos constituído por Bombeiros, que se
encontram em permanência nos quartéis para
responder de imediato a emergências, garantindo
deste modo que nesses períodos a operacionalidade
dos Corpos de Bombeiros não esteja dependente de
factores externos.
Os custos com este modelo de intervenção são
assegurados em partes iguais pela Autoridade Nacional de Protecção Civil e pelos Municípios que adiram
ao projecto.
Apesar dos Concelhos nossos vizinhos já terem
adoptado as EIP desde há muito tempo, inexplicavelmente em Arganil tal não sucede, não obstante
o elevado interesse e a disponibilidade das 2 Corporações de Bombeiros, Arganil e Côja, em beneficiar
destas Equipas.
Sensíveis a esta realidade e fruto dos contactos
que permanentemente mantêm com as Instituições
locais, os Vereadores do PS apresentaram recentemente na Câmara Municipal a proposta de criação de
2 EIP, em Arganil e Côja.

Esta proposta visa dar resposta à necessidade
manifestada pelas Associações de Bombeiros, concedendo-lhes melhores condições em termos do número de operacionais disponíveis ao longo de todo o ano,
em horário normal de trabalho, e consequentemente
da sua capacidade operacional no que concerne
à quantidade, já que em qualidade orgulhamo-nos
das competências e da eficácia demonstrada pelos
nossos Bombeiros.
Estas EIP têm ainda uma importante vocação
social, porquanto será possível criar 10 novos
postos de trabalho, fixar neste Território um
conjunto de pessoas, sobretudo jovens, e demonstrar
a solidariedade do Município para com o meritório
trabalho protagonizado pelos Bombeiros, que necessitam cada vez de mais recursos para responder
às crescentes solicitações das populações.
Com esta proposta estamos a cumprir as nossas
funções de pugnar por um futuro melhor das cidadãs
e cidadãos do Concelho de Arganil e das suas Instituições.
Esperamos que a mesma venha a ser acolhida
e que a Maioria do PSD seja sensível a esta
necessidade,
cujos custos para o Município
representam apenas uma pequena parte dos
encargos que têm sido assumidos com estruturas,
cujo retorno para o bem-estar dos Arganilenses é
bem menos significativo e importante!
Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,
Miguel Ventura
João Pedro Pimentel

Abril

10ª Edição de Arganil Rock

Eventos
3 de Abril, 16h30
Concerto de Primavera - Associação Filarmónica Arganilense
Auditório da Cerâmica Arganilense

10 de Abril, 10h30
Caminhada Solidária - Médicos
do Mundo
Parque Verde do Sub-Paço

25 de Abril, 16h00
Concerto Comemorativo do 25
de Abril pela Orquestra Passo
por Compasso
Auditório da Cerâmica Arganilense
Com o apoio da Câmara Municipal de Arganil e num
organização conjunta das associações Projeto Radical (São
Martinho da Cortiça), Grupo de Jovens Chama Viva (Secarias) e
Associação Juvenil CUME (Arganil) o já afamado evento Arganil
Rock, que este ano cumpriu a sua 10ª edição, realizou-se no
espaço da Antiga Cerâmica Arganilense, no sábado dia 26 de
Março.
Com um cartaz que primou pela diversidade de estilos
musicais, a 10ª edição do “Arganil Rock” abriu portas pelas
22h30 e acolheu muitas centenas de pessoas que quiseram
marcar presença, naquele que é um evento de reconhecido nome
dentro e fora dos limites do concelho.
A noite iniciou com a banda “Ponto & Vírgula”, que encheu
o público de boa disposição e deixou o mote para o cabeça de
cartaz, que viria logo a seguir: Original Dengaz e Ahya Band, um
dos nomes mais cativantes do hip hop do panorama musical
nacional. A festa não terminara aqui e seguiram-se a banda rock
The Dukes of Speed. Pela madrugada dentro e para aqueles que
tão cedo não tinham intenções de arredar pé, contou-se ainda
com a seleção musical do DJ João Fontes, a animar as hostes.

30 de Abril, 9h00 - 18h00
Conferência Made In, Amazing
People - CLDS 3G
Auditório da Cerâmica Arganilense
Realizou-se no dia 10 de Abril pelas 10 horas a V Corrida
Solidária, um projeto da Médicos do Mundo (MdM) que, desde
2007, desafia a comunidade a organizar corridas, marchas ou
caminhadas, com um duplo objetivo: refletir sobre o tema da
edição, que este ano recai sobre "Educação para a Cidadania
Global", bem como, angariar fundos para apoiar as populações
mais vulneráveis, através de projetos da MdM. Esta Corrida
solidária foi organizada pelo Agrupamento 874 – Arganil do
Corpo Nacional de Escutas e teve o apoio da Câmara Municipal
de Arganil.
Com partida e meta no Parque Verde do Sub-Paço em Arganil,
muitos foram os participantes que, a caminhar ou a correr, se
associaram a esta nobre causa.

23 de Abril, 9h30
Feira das Velharias
Fonte de Amandos

23 de Abril, 9h00
Feira “Arganil + Agrícola”
Mercado Municipal, Paço

Cinema
1 de Abril, 21h30
“Assalto a Londres”

Auditório da Cerâmica Arganilense

Audição de Piano dos Alunos do Atelier do Piano

O Salão Nobre dos Paços do Concelho
recebeu no passado dia 20 de março, uma
Audição de Piano pelos alunos do Atelier
do Piano.
Dirigido por Miguel Neves e com
a participação de cerca de 30 alunos
deste atelier, foram revisitadas peças de
vários compositores desde o clássico ao
contemporâneo, num espetáculo ímpar.
Durante o evento foram ainda surgindo
algumas surpresas, entre elas o canto,
através da professora, Ana Paula Quinteiro
e mesmo dos professores, José Miguel e
Miguel Neves, bem como, momentos de
grande ternura e cumplicidade através de
duas gerações, mãe e filho, a tocar piano a
quatro mãos.
A assistir a este delicioso espetáculo
estava uma sala repleta e ávida para
apreciar e congratular o trabalho singular
de cada um dos executantes, que vem
sendo desenvolvido durante os últimos
meses.
Esta é uma experiência muito
significativa
também
para
eles,
executantes, uma vez que proporciona
a experiência de se apresentarem a solo
perante o público.

8 de Abril, 21h30
“A Senhora da Furgoneta”
Auditório da Cerâmica Arganilense

15 de Abril, 21h30
“Batman vs Superman”

Auditório da Cerâmica Arganilense

17 de Abril, 16h00
“Panda do Kung-Fu 3”

Auditório da Cerâmica Arganilense

22 de Abril, 21h30
“Freeheld - Amor e Justiça”

Auditório da Cerâmica Arganilense

29 de Abril, 21h30
“Pai há só um”

Auditório da Cerâmica Arganilense
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