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Agir, Azeitonas, Atoa, Luís Represas e a sua Banda e Gabriel serão os artistas presentes na 35ª

FICABEIRA – Feira Industrial Comercial e Agrícola da Beira Serra e Feira do Mont’Alto que arranca dia 6
de Setembro terminando no dia 11. Ricardo Pereira Alves, presidente da Câmara Municipal de Arganil
promoveu esta manha uma conferência de imprensa precisamente no sentido de dar a conhecer o
programa para estes seis dias de festa. Assim sendo no primeiro dia do certame, 6 de Setembro, no
palco da FICABEIRA estará o artista Agir, mas antes pelas 18h:00 terá lugar no salão nobre dos Paços
do Concelho a cerimónia de sessão de abertura da Feira. No dia 7, Feriado Municipal, destaque para a
sessão comemorativa da efeméride a decorrer também no salão nobre pelas 11h:00 e que será presidida
pelo Ministro-adjunto Eduardo Cabrita e onde serão distinguidas personalidades e empresas do concelho.
Assim sendo e tendo em conta que este ano se assinalam os 40 anos do poder local, serão
homenageados ex autarcas, antigos presidentes do município de Arganil, nomeadamente Fernando Maia
Valle e Carlos Ribeiro, mas a titulo póstumo. Entretanto serão também alvo de homenagem o
seleccionador nacional Fernando Santos, que em virtude de não puder estar presente, uma vez que na
noite anterior a selecção terá um jogo na Suíça, será homenageado ainda no decorrer do mês de
Setembro em data a definir, sendo também distinguidos Mário Pereira Gonçalves e Pedro Santana
Lopes. No que concerne às empresas, serão distinguidas aquelas que nunca foram objecto de distinção,
que têm mais de dez trabalhadores e mais de vinte anos de actividade, assim como outras que alem de
respeitarem esses critérios tenham tido um volume de negócios superior a 3 ME, nomeadamente,
Madeljor, Euro Madeiras, Casa do Apicultor, Gouveia Castanheira, Transportes Ferrão e Martins, Solalva,
Sol Praia e Resi Madeiras. Nesse dia a animação estará a cargo de Natalina José que será a
protagonista de uma Revista á Portuguesa. No dia 8 actuarão os “Azeitonas”, no dia 9 os “Atoa” e no dia
10 de Setembro Luís Represas e a sua Banda. O último dia do evento, 11 de Setembro será animado por
um artista da terra, Gabriel.
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