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35ª FICABEIRA e Feira do 
Mont’Alto 2016 - o maior 
evento da Região!
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No dia 22 de Setembro, o Município de Arganil participou, pelo décimo primeiro 
ano consecutivo, em mais um Dia Europeu Sem Carros (DESC) integrado na Semana 
Europeia da Mobilidade 2016, com o intuito de alertar todos os munícipes para a 
importância das questões ambientais e valorização do espaço público.

A campanha DESC surgiu na sequência de uma diretiva europeia (Diretiva 96/62/
EC) relacionada com a qualidade do ar das nossas cidades. Tendo em conta os 
crescentes problemas relacionados com o uso do automóvel, vários países da União 
Europeia, incluindo Portugal, lançaram esta iniciativa pela primeira vez à escala 
europeia em 22 de Setembro de 2000.

Em 19 de Abril de 2002, durante a Semana Verde, em Bruxelas, foi lançada 
a Semana Europeia da Mobilidade (SEM), a que diversos países aderiram 

posteriormente e que pretende exercer uma influência a longo prazo nas questões 
da mobilidade e dos transportes urbanos e desta forma contribuir para melhorar a 
saúde e a qualidade de vida dos cidadãos. Esta semana é organizada todos os anos 
por diversos países, de 16 a 22 de Setembro, sendo subordinada a diferentes temas. 
O deste ano foi a "Mobilidade inteligente. Economia forte.”

Deste modo, no dia 22 de Setembro, foi restringido o tráfego a veículos 
motorizados em algumas ruas, com o intuito de sensibilizar os munícipes para 
o problema das emissões poluentes sendo estas maioritariamente de origem 
rodoviária e, simultaneamente, para a valorização dos espaços públicos ali 
existentes, podendo estes serem assim vivenciados de uma forma diferente.

Município de Arganil aderiu à campanha “Dia Europeu sem Carros”

Município de Arganil assina Protocolo de Cooperação do Projeto “Alimentar + Arganil”

Foi assinado no passado dia 26 de Setembro, o Protocolo de Cooperação 
“Alimentar + Arganil”, numa sessão que decorreu no Salão Nobre da Câmara 
Municipal de Arganil, entre seis entidades, nomeadamente: Associação Passo a 
Passo, Município de Arganil, Agrupamento de Escolas de Arganil, Centro de Saúde de 
Arganil, Intermarché e Mini-Preço. 

Este protocolo, assente no projecto com o mesmo nome e iniciado pela 
Associação Passo a Passo em Outubro de 2014, apresentava-se como uma mais 
valia para a comunidade local, uma vez que preconizava a minimização da carência 
alimentar das famílias do concelho, através da prevenção do desperdício alimentar 
nas cantinas escolares. 

O reaproveitamento das refeições não consumidas iniciou-se na cantina da EB1 
de Arganil, posteriormente na EB1 de São Martinho da Cortiça e, de acordo com os 
excelentes resultados obtidos, em Novembro transato este projecto passa a ser 
desenvolvido pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS 3G) e alarga-se 
à cantina da EB1 de Coja, tendo sido distribuídas até ao momento um total de 316 
refeições.

Com a assinatura deste reforçado protocolo de cooperação, pretende o CLDS 
também reaproveitar todo o excedente alimentar das superfícies comerciais, tendo 
assim uma maior capacidade de resposta para apoiar as famílias carenciadas do 
concelho. Neste sentido o protocolo estabeleceu, além das parcerias já existentes, 
parceria com duas novas entidades, as superfícies comerciais Intermarché e Mini-
Preço, que asseguram a doação de produtos alimentares excedentes em boas 
condições de consumo.

O Protocolo tem ainda por base o Pacto de Milão sobre Política de Alimentação 
Urbana, subscrito pelo Município de Arganil que, assentando essencialmente no 
combate ao desperdício alimentar, se torna numa motivação acrescida para que seja 
desenhado um conjunto de políticas públicas, que permitam fazer a ligação entre 
solidariedade social e produção alimentar.

Este projeto irá ainda permitir o reforço da capacidade de resposta da Loja Social, 
designadamente do seu banco alimentar.



Cara(o) Arganilense:

Terminadas as festas do Concelho, que foram, mais uma vez, um grande sucesso, alicerçado na determinação e capacidade 
empreendedora dos Arganilenses, prossegue a atividade autárquica em diversos domínios, destacando-se o Ambiente, a Mobili-
dade ou a Ação Social.

Uma palavra final de agradecimento e reconhecimento às Pessoas, às Instituições, aos Empresários pelo seu envolvimento na 
XXXV FICABEIRA e na Feira do Mont’Alto 2016, tornando o certame numa verdadeira mostra do potencial do Concelho e da Região, 
reforçando o orgulho que temos de ser Arganilenses.
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Num trabalho de melhoria contínua da Rede Viária Municipal, iniciaram-se as obras da ligação Benfeita - Pardieiros, com um custo total de 209.034,76 euros e da  
ligação de Celavisa à EN 342 (Sarnoa), com um investimento  que ronda os 107.953 euros.

Entretanto, estão concluídas as obras da ligação Chapinheira - Murganheira, a qual teve um investimento global superior a 300.000 euros. 

Câmara Municipal de Arganil prossegue a Requalificação da Rede Viária do Concelho

Ligação Benfeita - Pardieiros

Ligação Celavisa - EN 342 (Sarnoa)

Ligação Chapinheira - Murganheira
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“Arganil é um dos Municípios da Região Centro mais dinâmicos na apresentação de 
candidaturas neste Quadro Comunitário”

Realizou-se entre os dias 6 e 11 de setembro, a par da secular e tradicional Feira 
do Mont’Alto, a 35ª edição da FICABEIRA - Feira Industrial, Comercial e Agrícola da 
Beira Serra, que anualmente mostra o que de melhor e mais autêntico se faz na 
região da Beira Serra, nos setores da indústria, comércio, agricultura e no associa-
tivismo.

Com um crescimento que se tem verificado ano após ano, a 35ª FICABEIRA 
trouxe para além de um número recorde de expositores, um cartaz de animação no-
turna com espetáculos que se pautaram pela diversidade e transversalidade.

Com inauguração oficial no dia 6 de setembro, decorreu nos Paços do Concelho 

a sessão solene que daria início à 35ª edição deste certame, presidida pela Dra. Ana 
Abrunhosa, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Centro (CCDRC).

Durante as intervenções desta sessão, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves, sublinhou a transversalidade do programa deste 
certame, bem como, referiu a importância da “oportunidade de mostrar a excelência 
dos produtos, serviços e empresas de Arganil”, assumindo que este é um evento e 
um momento de “encontro de todos os arganilenses, os que vivem cá e os que estão 
espalhados pelos quatro cantos do país”.

A presidente da CCDRC, Dra. Ana Abrunhosa, abordou durante a sua interven-
ção o tema “Portugal 2020”, enaltecendo e parabenizando o Município de Arganil e 
em especial o seu Presidente, pelo “constante esforço de se reinventar e encontrar 
soluções para o concelho”. Reconhecendo o Município de Arganil como um dos Mu-
nicípios da região centro mais dinâmicos no que à apresentação de candidaturas 
neste Quadro Comunitário, diz respeito, apontou como exemplo o sector da regener-
ação urbana revelando ainda ser este “o primeiro centro urbano de menor dimensão 
a ter uma candidatura aprovada”. Enaltecendo todo o trabalho desenvolvido pelo 
Presidente da Câmara e a forma como este “tem sabido aproveitar as oportunidades 
em prol do concelho”, referiu-se ao mesmo como “um excelente aluno do Portugal 
2020” que “conhece quase tudo do referido programa”.

A presidente da CCDRC, relativamente ao Quadro Comunitário anterior, recordou 
ainda que o Município de Arganil, só no programa Operacional Regional beneficiou de 
mais de mais de 7 milhões de euros do FEDER, o que só por si “revela uma excelente 

visão e liderança política”. 
Indo exatamente ao encontro das palavras de Ana Abrunhosa, Ricardo Pereira 

Alves acrescentou que nos últimos meses foram apresentadas 17 candidaturas ao 
Portugal 2020, cujo investimento global ascende aos 8,12 milhões de euros, o que 
corresponde a um pedido de comparticipação de fundos europeus de 6,21 milhões 
de euros, tendo sido já aprovadas 5 candidaturas com uma comparticipação comu-
nitária que ultrapassa os 912 000 euros. A aprovação global, segundo mencionou 
o Presidente do Município “potenciará investimentos estratégicos e estruturas em 
áreas tão diversas como o ambiente, desenvolvimento económico, educação, cultu-
ra, saúde, floresta ou a qualificação do espaço público”.

Finda a sessão do Salão Nobre, foi inaugurada a FICABEIRA, através de visita 
oficial pelos expositores, na qual Ana Abrunhosa teve oportunidade de conhecer o 
dinamismo empresarial e associativista do concelho.



5

“Eu amo Arganil”, foram estas as palavras com as quais Pedro Santana 
Lopes, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Ex-Primeiro-Ministro 
e oriundo de Sarnadela, Freguesia de Pombeiro da Beira, terminou o seu discur-
so depois de lhe ser entregue a Medalha de Ouro do Concelho de Arganil. A par 
deste, outras personalidades foram distinguidas com a mesma condecoração, 
objeto de decisão unânime do Executivo Camarário, em reunião extraordinária 
realizada no dia 23 de Julho e entregues no dia 7 de Setembro, dia do Município, 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho. 

Este ato, que pretendeu homenagear Personalidades  e  Empresas  que  
prestaram relevantes serviços ao Concelho, contribuindo, de forma indelével, 
para o seu engrandecimento, comemorando, em simultâneo, os 40 anos das 
primeiras eleições do poder local democrático, realizadas em 1976, distinguiu 
ainda com a Medalha de Ouro do concelho: Carlos Ribeiro (a título póstumo), 
Presidente da Câmara Municipal de 1976 a 1979; Fernando Maia Vale, Presi-
dente da Câmara Municipal de 1989 a 1993; Mário Pereira Gonçalves, Presi-
dente da Associação de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal (AH-
RESP), dirigente da Casa da Comarca de Arganil e natural de Porto Castanheiro, 
União de Freguesias de Cepos e Teixeira; e Fernando Santos, Selecionador Na-
cional de Futebol e oriundo de Sorgaçosa, Freguesia de Pomares que, de acordo 
com a realização do jogo da seleção nacional para a qualificação do Mundial 
2018, na Suíça, no dia 6 de setembro, recebeu tal distinção posteriormente.

O Executivo Camarário, num sinal de reconhecimento pelo contributo para 
a criação de emprego e geração de riqueza, atribuiu ainda Medalhas de Mérito-
Prata Dourada, às empresas, do ramo industrial, com mais de vinte anos de 
atividade e mais de dez trabalhadores, que não foram ainda objeto de qualquer 
distinção, sendo elas: Casa do Apicultor Lda., indústria de colmeias, instalada 
na Zona Industrial da Relvinha; Euromadeiras Lda., empresa de madeiras in-
dustriais, instalada em Coja; Goucam - Gouveia & Castanheira Lda., indústria 
de confeções, instalada em Pomares; Madeljor Lda., metalúrgica, instalada em 
Folques e Solpraia Lda., indústria de confeções, instalada na Zona Industrial da 
Relvinha. 

Fora do ramo industrial foi também atribuída a Medalha de Prata-Dourada 
a Resimadeiras e Transportes Ferrão & Martins que, para além de mais de 20 
anos de atividade e 10 trabalhadores, se distinguiram por ter um volume de 
negócios superior a 3 milhões de euros.

“Eu amo Arganil”
Câmara Municipal de Arganil distinguiu Personalidades e Empresas

Câmara Municipal de Arganil homenageia selecionador nacional Fernando Santos
O selecionador português de futebol, Fernando Santos, recebeu no passado dia 

11 de setembro, numa cerimónia marcada pela emoção e saudosismo, a medalha de 
ouro do Município de Arganil. Esta homenagem esteve incluída nas comemorações do 
Feriado Municipal, que se concretiza a 7 de setembro, porém, de acordo com o jogo da 
seleção nacional na Suiça, para qualificação do Mundial 2018, Fernando Santos viu-se 
impossibilitado de comparecer.

Com voz trémula e emocionada, o selecionador nacional, oriundo de Sorgaçosa, 
Freguesia de Pomares, atribui o sucesso do Euro 2016 à união de todos e frisou, após 
lhe ser entregue a Medalha de Ouro: “A palavra-chave desta seleção ter conseguido 
um título europeu foi, na verdade, uma palavra que é nós”, sublinhando ainda que: “nós 
(portugueses) somos homens de grande qualidade, devemos ter confiança absoluta 
naquilo que são as nossas capacidades, que são muitas, e basta que acreditemos”. O 
público que assistia e que encheu o Salão Nobre dos Paços do Concelho aplaudiu com 
entusiasmo as palavras de Fernando Santos.

Ricardo Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arganil, referiu-se 
a esta homenagem como sendo “um ato de reconhecimento dos arganilenses pela 
vitória alcançada por Portugal, da qual foi o responsável, mas também pelo percurso 
pessoal e profissional exemplar e inspirador para as gerações futuras”, não deixando 
de mencionar o respeito e admiração não só pelo seu trabalho como a dedicação e 
amor pelo concelho de onde é oriundo.

A cerimónia foi também marcada pela presença do vice-presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol, João Vieira Pinto, que nas suas palavras considerou uma justa 
homenagem, que é feita não só a um grande treinador como a um grande homem.

Sandra Agostinho
Empresa "Casa do Apicultor"

Arq.º Jorge Martins
Empresa "Euromadeira Lda"

José Castanheira
Empresa "Goucam"

Manuel Ribeiro
Empresa "Madeljor"

José Agostinho
Empresas "Resimadeira" e "Transportes 
Ferrão & Martins"

Luís Carvalho
Empresa "Solpraia"

Dr.ª Filomena Ribeiro
em representação de Carlos 
Ribeiro (Presidente ca 
Câmara Municipal de Arganil 
de 1976 a 1979)

Comendador Mário 
Pereira Gonçalves

Dr. Pedro Santana Lopes Eng.º Fernando Vale
em representação de Fernando 
Maia Vale (Presidente da 
Câmara Municipal de Arganil de 
1989 a 1993)



Oposição - Partido Socialista

Caras(os) Concidadãs(ãos),

Aproxima-se o momento em que a Câmara Municipal irá 
decidir sobre as Grandes Opções do Plano e Orçamento para 
2017. Muito provavelmente o último a ser analisado pelo 
actual Executivo Municipal.

Ao longo dos últimos anos, os Vereadores do PS  têm 
assumido uma atitude pró-activa na discussão destes docu-
mentos dada a sua relevância para o futuro do Concelho, a 
qual não tem merecido o devido acolhimento por parte da 
maioria do PSD.

As propostas que sempre apresentámos têm associado 
o objectivo de tornar a nosso Município mais solidário e mais 
justo, sobretudo para quem mais necessita, não numa lógica 
assistencialista e de caridade, mas sim de disponibilização 
de instrumentos que permitam promover a igualdade e do-
tar todos os cidadãos de melhor qualidade de vida e de uma 
intervenção cívica mais expressiva.

Ao longo destes anos chamámos a atenção para a reso-
lução de muitos problemas que afectam o nosso Concelho 
e propusemos a concretização de Projectos que, dado o seu 
cariz inovador, poderiam trazer mais-valias para o seu de-
senvolvimento económico. 

Foi o PS que, em 2010, lançou a ideia de ser construída 
uma ciclovia ao longo do Vale do Alva entre o Sarzedo, Arga-
nil, Secarias e Coja. 

Seria um projecto diferenciador e com forte im-
pacto ao nível do turismo, do ambiente e do bem-es-
tar dos cidadãos. Veja-se o exemplo dos Passadiços 
do Paiva, em Arouca. 

Sempre alertámos para o estado de abandono 
em que se  encontram as zonas industriais do Con-
celho, já que as condições das suas áreas públicas 
não dignificam a excelência das empresas e dos 
trabalhadores que aí laboram,  exigindo mais  inves-
timento do Município para estes espaços, o qual não 
tem tido a devida correspondência. 

Ao nível do desenvolvimento económico,   con-
tinuamos a considerar que o Regulamento de apoio 
às iniciativas empresariais não  está   adequado  à   
realidade do nosso tecido económico, o qual, esta-
mos em crer, daria uma resposta mais eficaz caso 
tivessem sido acolhidos os nossos contributos. 

É o PS que ao longo destes anos tem chamado 
a atenção para o aproveitamento e valorização 
do património edificado existente como forma de 
preservar a nossa memória colectiva. O exemplo da 
refuncionalização do antigo  Quartel  da  GNR   em  
Arganil, sugerido pelos Vereadores do PS, confirma a 
importância destas intervenções.

Foi o PS que apresentou propostas para criação 
de Regulamentos de apoio às Famílias mais caren-
ciadas, ao funcionamento das IPSS do Concelho, 
para atribuição de Bolsas aos jovens estudantes do 
Ensino Superior que pretendem aumentar as suas 
qualificações e colocá-las ao serviço do Concelho, as 
quais foram recusadas.

A implementação do Orçamento Participa-
tivo, que defendemos desde 2009, é um veículo de  
aproximação    dos    cidadãos     e     de      maior      

envolvimento e responsabilização destes na vida cívi-
ca do Concelho, sendo Arganil um dos poucos Municí-
pios da nossa região que ainda não adoptaram este  
interessante instrumento de cidadania.

Reiteramos os votos de que estas e outras 
propostas que fundamentadamente apresentámos, 
possam ser tidas em consideração no processo de 
elaboração do Orçamento que está a decorrer e que 
este não continue na senda  dos   anteriores,   que  
criaram expectativas aos Arganilenses, posterior-
mente não concretizadas. 

Exemplos? A recuperação do Teatro Alves Coelho 
não passou de uma intensão desde 2009, conhecen-
do-se o seu final; a criação do Museu do Rali consta 
destes documentos desde 2014; a recuperação da 
rede viária vai-se fazendo a um ritmo muito lento, 
nada condicente com as projecções efectuadas; a 
zona  de Lazer das Fronhas  continua  a  ser  uma  
miragem, tal como o investimento consagrado   à   
valorização das praias fluviais do Vale do Alva.

Conhecemos as limitações financeiras  dos  
Municípios e a necessidade de fazer opções, mas 
quando somos confrontados com reforços orça-
mentais de mais de 100% face ao inicialmente pre-
visto, como aconteceu recentemente com a iniciativa 
Noites de Verão 2016, ficamos com a sensação de 
que há margem   para  que  algumas  destas  propos-
tas   possam ser acolhidas. 

Haja vontade política para o fazer!

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

Cristina Gonçalves, atleta paralímpica e oriunda do concelho, vence medalha de bronze

O Município de Arganil congratula-se pela conquista da medalha de bronze de 
Cristina Gonçalves, nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Cristina Gonçalves, oriunda de Porto Castanheiro, União de Freguesias de Cepos 
e Teixeira, Concelho de Arganil, conquistou a segunda medalha de bronze para 

Portugal nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, numa equipa ainda composta por Abílio 
Valente, António Marques e Fernando Ferreira, na prova de equipas BC1/BC2 de 
Boccia, ao derrotar a Argentina no jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares
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Outubro 

Eventos

1 de Outubro de 2016, 21h30

Dia Mundial da Música: Con-
certo pela “Orquestra Passo 
por Compasso”

Multiusos da Cerâmica Arga-
nilense

8 de Outubro de 2016

X Capítulo da Confraria Gas-
tronómica do Bucho de Arga-
nil

Arganil

8 de Outubro de 2016, 21h30

“Serões de Ontem e de Hoje” 
– Grupo Folclórico da Região 
de Arganil

Multiusos da Cerâmica Arga-
nilense

22 de Outubro de 2016, 9h00

“Feira das Velharias”

Fonte de Amandos 

Animação da FICABEIRA arrastou multidões

Com um cartaz de animação pautado pela diversidade e 
transversalidade, o palco FICABEIRA trouxe até ao público artistas 
conceituados do panorama musical nacional, nomeadamente 
e a abrir a primeira noite: AGIR, músico, compositor e produtor 
que conquistou uma legião de fãs através de uma mistura de 
sons urbanos, marcada sobretudo pelo hip hop, soul, e pop, num 
espetáculo que arrastou uma multidão. 

A segunda noite esteve reservada a uma outra arte do 
espetáculo: o teatro de revista. Natalina José, Luís Mascarenhas, 
entre outros atores do elenco apresentaram “Bagunçada à 
Portuguesa” e arrancaram gargalhas constantes à enorme 
plateia, que se juntou para apreciar as cenas mais insólitas e 
divertidas que este espetáculo proporcionou. 

No dia 8 de setembro, subiu ao palco a consagrada banda 
Os Azeitonas, num espetáculo de qualidade ímpar, justificando 
serem, como diz a crítica, uma das bandas nacionais mais 
solicitadas para espetáculos ao vivo. 

A banda ÁTOA, para gáudio dos mais novos, subiu ao palco no 
dia 9 de setembro e no dia 10 de setembro, Luís Represas, artista 
renomeado com mais de 40 anos de carreira, subia ao palco 
perante uma plateia completamente cheia, a recordar temas de 
sucesso da sua longa carreira. 

A encerrar a programação noturna e o certame, GABRIELL, 
músico com raízes em Pomares, tomou conta do palco e animou 
o público durante mais de uma hora e meia. 

AGIR

6.SETEMBRO

7.SETEMBRO 8.SETEMBRO

9.SETEMBRO

11.SETEMBRO

10.SETEMBRO

Revista “Bagunçada à Portuguesa” Os Azeitonas

ATOA Luís Represas

Gabriell



No passado dia 24 de setembro, a Câmara Municipal de Arganil organizou a 
actividade “IX Idosos em Movimento”, proporcionando a cerca de 350 utentes das 
Instituições Particulares de Solidariedade Social e Misericórdias concelhias e seus 
representantes, bem como aos representantes das Freguesias/Uniões de Freguesia 
do concelho, uma tarde de convívio na Quinta da Malafaia, em Esposende.

É já o quarto ano consecutivo que, naquele local, se vivem momentos de 
confraternização e alegria numa festa de inspiração tradicional da região do Minho, 
o Arraial Minhoto! Não puderam faltar as saborosas comidas e petiscos regionais, 

como também um programa de animação onde não faltou música folclórica e 
popular nortenha, artistas em palco com cantigas tradicionais portuguesas, marchas 
populares com cabeçudos e gigantones, finalizando com uma colorida largada de 
balões.

Como dizia um dos participantes, "este dia vale tudo pelo abraço amigo que 
damos uns aos outros, ano após ano,  e que alimenta os laços de amizade e de 
convívio que vão perdurando".

IX Idosos em Movimento na Quinta da Malafaia


