
Anseriz I Arganil I Barril de Alva I Benfeita I Celavisa I Cepos I Cerdeira I Côja I Folques I Moura da Serra I Piódão I Pomares I Pombeiro da Beira I São Martinho da Cortiça I Sarzedo I Secarias I Teixeira I Vila Cova de Alva



BOLETIM MUNICIPAL

Ficha Técnica

Director: Ricardo Pereira Alves, Presidente da Câmara.

Edição e Produção: Alfredo Costa, Carla Fernandes, Luís Almeida e Maria do Carmo 

Neves.

Paginação, Fotocomposição e Arte Final: Alfredo Costa e Luís Almeida

Fotografias: Municipio de Arganil, A Comarca de Arganil, aprincesadoalva.com, Jor-

nal de Arganil, Rádio Clube de Arganil.

Impressão: Tipografia Viseense

Periodicidade: Anual

Distribuição: Gratuita - Distribuição Domiciliária Assegurada pelos CTT

Tiragem: 6000 exemplares

Propriedade: Município de Arganil, Praça Simões Dias, 

                       Apartado 10, 3304 - 954 Arganil

Telefone: 235 200150

E-mail: geral@cm-arganil.pt

Web Site: www.cm-arganil.pt

Índice

3

4

9

10

16

22

23

24

28

30

35

38

40

42

44

46

Editorial

Gestão Urbanística

Segurança e Protecção Civil

Desenvolvimento Económico

Turismo

Feriado Municipal

Saúde

Cultura

Desporto

Ambiente

Educação

Acção Social

Juventude

Freguesias

Colectividades

Organização Interna



Editorial
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL

Câmara Municipal de Arganil

03

 Cumpridos que estão dois anos 

de gestão autárquica é tempo de fazer um 

balanço de toda a actividade autárquica, 

apresentando também as perspectivas relati-

vamente ao futuro

 Neste segundo Boletim Municipal 

apresenta-se a actividade desenvolvida em 

2007, ano em que foi possível concretizar 

obras importantes para o desenvolvimen-

to do nosso Concelho e lançar outras cuja 

execução está prevista para 2008 e 2009.

 O lançamento do concurso público 

para a reabilitação da Antiga Cerâmica Ar-

ganilense, o início das obras do novo Centro 

Empresarial e Tecnológico de Arganil, a 

beneficiação da rede viária municipal por 

todo o Concelho, o arranque das obras 

do Centro Educativo de São Martinho da 

Cortiça e a preparação do processo de 

concurso para o Centro Educativo de Côja, 

a entrada em funcionamento da nova ETAR 

de Arganil e a criação do Balcão Único 

Municipal marcam decisivamente o ano 

2007.

 Arganil pode, por isso, encarar o 

futuro com confiança, motivada por uma 

estratégia de desenvolvimento, cujas 

acções estão a ser cumpridas, elevando os 

nossos padrões de qualidade em áreas tão 

distintas como a Educação, o Ambiente, o 

Desenvolvimento Económico, a Requalifi-

cação Urbana ou as Acessibilidades.

 Continuaremos este esforço de mel-

horia contínua, contando com a participação 

de TODOS na construção de um Concelho 

mais próspero, reforçando a nossa importân-

cia no contexto regional, garantindo o seu 

desenvolvimento sustentável e assegurando a 

necessária coesão social.

 

O Presidente da Câmara Municipal de Arganil 
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Execução de obras de beneficiação na 

Estrada Nacional 342 (Lousã – Góis – Ar-

ganil). Obra a cargo das Estradas de Por-

tugal, E.P.E.

Alcatroamento de ruas nas localidades de 

Vale da Nogueira, Vale Nicolau e Rochel, 

na Freguesia de Arganil.

A Câmara Municipal de Arganil procedeu 

à renovação, modernização e ampliação 

dos sanitários públicos situados na Fonte 

de Amandos, um dos locais mais nobres 

da vila de Arganil. Esta obra foi levada a 

efeito pelos funcionários da autarquia.

Alcatroamento de uma rua na localidade 

de Roda, Freguesia de Pombeiro da Beira. 

Uma obra da Junta de Freguesia de Pom-

beiro da Beira.

Embelezamento de algumas ruas na vila 

de Arganil, nomeadamente a Rua Oliveira 

Matos, a Avenida das Forças Armadas, a 

Praça Simões Dias e a Fonte de Amandos, 

através da colocação de novas floreiras.

Conclusão dos trabalhos de beneficia-

ção da estrada de ligação entre Arganil 

(Sobreiral) – Maladão – Urgueira - EN17, 

com o alcatroamento do troço no interior 

da localidade de Maladão e da ligação en-

tre Maladão e Covais. Nesta mesma via 

procedeu-se à colocação de sinalização 

horizontal, sendo que na localidade de 

Sarcina decorreu, também, a demolição 

da casa existente junto ao troço.

Construção de Sanitários Públicos em São 

Martinho da Cortiça.
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Pavimentação do acesso à povoação de 

Esculca, na Freguesia de Coja.

Nesta localidade procedeu-se, ainda, à 

construção de um largo e ao alargamen-

to de uma das estradas existentes.

Construção de depósitos de água em Se-

carias e Cepos, destinados ao reforço do 

abastecimento público ao domicílio.

Os sanitários públicos da Aldeia Histórica do 

Piódão foram requalificados pretendendo-se 

contribuir para a melhoria dos mesmos em 

termos de funcionalidade e condições ofer-

ecidas aos muitos utentes que diariamente 

visitam o local.

Reconstrução do Pontão dos Moinhos, situa-

do na localidade de Moinhos na Freguesia 

do Piódão, o qual havia sido gravemente 

afectado pelas enxurradas verificadas no 

ano transacto. 

Na sequência das intempéries procedeu-se 

igualmente à reedificação de diversos muros 

de suporte ao longo da estrada de ligação 

entre a Aldeia Histórica de Piódão e Chãs 

d´Égua.

Requalificação da Ladeira do Rio, em 

Vila Cova de Alva, com colocação de 

vedação em madeira ao longo da via, 

conferindo ao local maior protecção e 

contribuindo simultaneamente para o 

seu embelezamento. Tendo em consid-

eração a segurança dos utilizadores, o 

mesmo tipo de vedação foi colocado 

também no acesso à Praia Fluvial do 

Poço da Cesta, na localidade de Casal 

Novo, Freguesia de Cepos.

Realização de obras de ampliação no cemité-

rio de Vinhó, Freguesia de Vila Cova de Alva. 

Obra a cargo da Junta de Freguesia com o 

apoio de 15.000€ da Câmara Municipal.
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Requalificação do açude situado 
próximo à ponte em Barril de Alva.

Manutenção do Túnel da Avenida das 
Forças Armadas, na Vila de Arganil.

A 10 de Agosto de 2007, na presença do Presidente da Comissão de Coordenação e Desen-

volvimento Regional do Centro, Professor Doutor Alfredo Marques, do Presidente da  Câmara 

Municipal de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira Alves e do Presidente da Junta de Freguesia de 

Benfeita, Senhor Alfredo Gonçalves Martins, teve lugar a inauguração da Praia Fluvial da Ben-

feita, um novo e privilegiado espaço de lazer perfeitamente enquadrado no meio. Na mesma 

data decorreu igualmente a inauguração das obras de requalificação do edifício onde nasceu 

o poeta Simões Dias, agora reconvertido na Casa Museu Simões Dias, local onde, num futuro 

próximo, será instalado um Centro Documental e a Loja da Aldeia. O Centro Documental, que 

entrará brevemente em fase de instalação, reunirá um vasto acervo bibliográfico relacionado 

não apenas com a vida e obra do poeta Simões Dias, mas também com a própria Freguesia de 

Benfeita. Com a criação da Loja da Aldeia, conceito comum às várias aldeias que integram a 

Rede das Aldeias do Xisto, pretende-se incentivar a existência de um espaço no qual seja pos-

sível encontrar os produtos artesanais tradicionais e contemporâneos, provenientes do território 

das Aldeias do Xisto.

Substituição de conduta de abas-

tecimento de águas em Casal de 

São José, e construção de novas 

condutas de abastecimento no Lar-

go do Cruzeiro, no Paço Grande, na 

freguesia de Arganil e na Freguesia 

de Pombeiro da Beira.

Requalificação do Terreiro da Fon-

te, em Côja.
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Substituição da conduta de águas pluvi-

ais nas Carvalhas, localidade de São Pe-

dro, freguesia de Arganil.

Alargamento da estrada de ligação entre 

a Reserva Biogenética da Mata da Mar-

garaça e a localidade de Monte Frio, na 

freguesia de Benfeita.

Na freguesia de Pomares foi efectuada a 

manutenção da captação de águas na lo-

calidade de Soito da Ruiva e procedeu-se 

à construção de uma estrada de acesso e 

realização de obras de manutenção na 

Piscina Natural de Sobral Magro. 

Abertura de vias na Zona Industrial da Relvinha.

Cerimónia de assinatura do contrato para elaboração do estudo prévio para a con-

strução do novo traçado da Estrada Nacional 342 (Lousã – Góis – Arganil - Coja), o 

qual contribuirá inequivocamente para a melhoria das condições de mobilidade e cir-

culação interna e de acesso aos itinerários principais. Esta cerimónia, presidida pelo 

Senhor Secretário de Estado das Obras Públicas e das Comunicações, Dr. Paulo Cam-

pos, e realizada nos Paços do Concelho do Município de Arganil no dia 10 de Março 

de 2007, contou com a presença do Senhor Governador Civil do Distrito de Coimbra, 

Dr. Henrique Fernandes, do Senhor Presidente de Câmara de Góis, José Girão Vitorino, 

para além de Ricardo Pereira Alves, Presidente da Câmara Municipal de Arganil.

Assim foi homologada a assinatura do contrato celebrado entre a empresa COBA 

– Consultores de Engenharia e Ambiente, e a EP - Estradas de Portugal, E. P. E., no 

valor de 266.500,00 €.
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Beneficiação de arruamentos, estradas e caminhos municipais, nas Freguesias de Anseriz, Cerdeira, Côja (Coutada, 

Bairro Social, Gândara e Machorro), Moura da Serra, Piódão, Pomares (Corgas, Portelinha, Póvoa e Sorgaçosa) e 

Sarzedo.

Execução de Obras de Beneficiação de Estradas e 

Caminhos Municipais na freguesia de Arganil: Estrada 

Arganil - Sarzedo, incluindo a construção dos pas-

seios, 1ª fase do acesso ao Mont’Alto, Barrosa, Prazo, 

Paço, Vale Cordeiro e Nogueira.

Execução de Obras de Beneficiação em Es-

tradas, Arruamentos e Caminhos Municipais 

nas freguesias de Pombeiro da Beira (Arroça, 

Murganheira, Chãs Pequenas e Cabeço do Barreiro) 

e São Martinho da Cortiça (Fronhas, Sail, Mucelão e 

Teixugueira).
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Medida Agris - Medida Agricultura e 
Desenvolvimento Rural dos Progra-

mas Operacionais Regionais
No âmbito desta medida, concretamente da 

Acção 3 – Gestão Sustentável e Estabilidade 

Ecológica das Florestas, Sub - Acção 3.4 – Pre-

venção de Riscos provocados por Agentes Bióti-

cos e Abióticos procedeu-se à construção de 

dois Parques de Lazer, um situado em Folques 

e outro em Torrozelas. 

Ainda com o apoio da Medida Agris, e integrada 

na mesma Sub-Acção anteriormente referida, 

a Associação de Produtores Florestais do Con-

celho de Arganil tem desenvolvido trabalhos de 

Silvicultura Preventiva nas áreas florestais defi-

nidas no projecto com vista à criação de faixas 

de descontinuidade de combustíveis, procuran-

do-se desta forma a diminuição substancial do 

risco de incêndios e da sua propagação.

Governador Civil em Arganil para acção 
de sensibilização integrada na iniciativa 

“Protecção Civil Aberta” e Apresentação do 
Plano Operacional Municipal de Arganil

Arganil, tido como um exemplo de boas práti-

cas nesta matéria, foi o primeiro Concelho do 

Distrito de Coimbra a receber a iniciativa “Pro-
tecção Civil Aberta”, realizada no passado dia 

20 de Junho, com a deslocação ao município do 

Senhor Governador Civil, Dr. Henrique Fernandes. 

Tratou-se de uma visita preparatória da época dos 

incêndios florestais cujo objectivo foi para além da 

sensibilização da opinião pública, o apoio aos vários 

agentes de protecção civil e a avaliação da opera-

cionalidade dos meios disponíveis. Na mesma data 

e sob a presença de Henrique Fernandes decorreu no 

Salão Nobre dos Paços do Município a apresentação 

do Plano Operacional Municipal de Arganil para este 

ano.

Trabalhos de reflorestação devolvem ao Piódão 
espécies autóctones

Em deslocação à Freguesia de Piódão, no dia 27 de Junho, o Presi-

dente da Câmara Municipal de Arganil visitou a área envolvente à 

Estalagem do Piódão. Neste local, sob a iniciativa da Associação 

de Compartes do Piódão e em colaboração com esta autarquia 

e a Junta de Freguesia local, foram levados a efeito trabalhos 

de reflorestação procurando contribuir para a redução do risco 

e propagação dos incêndios florestais. Ainda no decorrer desta 

visita de trabalho foram apresentadas as intervenções a efectuar 

no Piódão no âmbito das candidaturas submetidas ao Programa 

Operacional do Ambiente e ao Fundo Florestal Permanente pela 

Assiciação de Compartes.

Após a inventariação dos prejuízos causados pelas intempéries 

foram definidas as grandes intervenções, que são: a Beneficiação 

das ligações Piódão - Chãs d’Égua e Foz d’Égua - Piódão, Benefi-

ciação da ligação Formarigo - Penedos altos - Piódão e Requalifi-

cação do Vale Cadoiço e Praia Fluvial.
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Assinatura da escritura de constituição da Associação de 

Municípios do Pinhal Interior Norte, no dia 17 de Janeiro, 

cujos estatutos haviam sido aprovados pela Assembleia 

Municipal de Arganil realizada no dia 23 de Dezembro 

de 2006. Esta associação integra os Municípios 

de Alvaiázere, Ansião, Arganil, Castanheira de 

Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda 

do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da 

Serra, Pedrógão Grande, Penela, Tábua e Vila 

Nova de Poiares,  tem por finalidade a articula-

ção de investimentos de interesse intermunici-

pal, estando particularmente atenta às perspec-

tivas financeiras do QREN (Quadro de Referência 

Estratégia Nacional). Os órgãos sociais desta 

entidade foram eleitos, por unanimidade, no pas-

sado dia 31 de Janeiro, tendo sido empossado 

como presidente da Assembleia Intermunicipal, 

o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova 

de Poiares, Jaime Soares. Como Vice-Presidente 

da Mesa da Assembleia Intermunicipal foi eleito 

Fernando Lopes, de Castanheira de Pêra, sendo 

que a actual secretária é Fátima Ramos, de Mi-

randa do Corvo. O Conselho Directivo é presidido 

por Fernando Marques (Ansião), tendo como 

Vice-Presidente Fernando Carvalho (Lousã). 

Como Vogais foram eleitos Hermano Almeida 

(Pampilhosa da Serra), Ricardo Pereira Alves 

(Arganil) e João Marques (Pedrógão Grande).

1 º Encontro de Jovens Autarcas em Arganil  
Este encontro decorreu no Salão Nobre dos Paços do Con-

celho, no dia 27 de Fevereiro, tendo participado para além 

do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Eng.º Ri-

cardo Pereira Alves, os Presidentes de Câmara de Ferreira 

do Alentejo, Baião, Alcochete e o Presidente da Assembleia 

Municipal de Vouzela. Este Fórum integra também os presi-

dentes de Câmara de Ourique, Vila Real de Santo António, 

Óbidos, Ponta do Sol e Cartaxo, bem como os Presidentes 

das Assembleias Municipais de Barrancos, Constância, Ma-

dalena e Moura. Os Autarcas Municipais, com menos de 35 

anos, que integram este Fórum decidiram neste encontro 

criar um Blogue que funcione como espaço de debate das 

questões que preocupam os responsáveis do poder local.
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A Câmara Municipal de Arganil autorizou a transmissão 

de um lote de terreno na Zona Industrial do Vale do Fojo 

(São Martinho da Cortiça) da Empresa António Duarte, 

Lda. para a empresa Socireis, Lda. de modo a ser possível 

a criação de uma nova empresa no sector metalúrgico, 

que inicialmente originará 10 novos postos de trabalho.

Decorreu no dia 10 de Abril de 2007, no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho, a apresentação de um novo e 

importante investimento industrial, de grande relevân-

cia para o desenvolvimento económico do Município 

de Arganil. Trata-se do PROJECTO ECOPIPE, o primeiro 

do género em Portugal, a instalar ainda este ano na 

Zona Industrial da Relvinha, e que inicialmente contri-

buirá para a criação de 15 novos postos de trabalho, 

prevendo-se, no entanto, que futuramente possa atinjir 

os 50 postos de trabalho. É uma iniciativa empresarial 

que resulta da associação de capitais portugueses e 

italianos e que nesta primeira fase implicará um in-

vestimento de cerca de 8 milhões de euros. Destina-se 

à produção de tubos em aço, de grande dimensão, a 

serem utilizados para diversos fins como sejam a con-

solidação de terrenos, trabalhos portuários, canaliza-

ções e transporte de águas. De acordo com as palavras 

proferidas por Tommaso Tomaiulo, administrador da 

Ecopipe, a selecção de Arganil para a instalação desta 

unidade teve em consideração a sua centralidade no 

que toca a ligações rodoviárias, a capacidade organi-

zativa e o empenho demonstrado pelas pessoas en-

volvidas no projecto, incluindo a autarquia arganilense.

Na mesma sessão decorreu, também, a assinatura do 

protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Arganil 

e a Junta de Freguesia do Sarzedo, o qual veio formali-

zar as negociações efectuadas entre as duas autarquias 

com vista à ampliação da Zona Industrial da Relvinha 

em mais 75.500 m2. Numa primeira fase esta amplia-

ção será concretizada com o prolongamento da actual 

zona industrial no sentido da Moita da Serra, sendo que 

futuramente será alargada à zona adjacente à ETAR.
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Requalificação da Antiga Cerâmica Arganilense
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Novo espaço na Antiga Cerâmica Arganilense
Foi na abertura oficial da XXVI FICABEIRA e Feira do Mont’Alto, que foi apresentado o projecto de requalificação da Antiga 

Cerâmica Arganilense e espaço envolvente.

Aproveitando as antigas instalações surgirá, naquele espaço, um projecto ambicioso e estruturante, cuja execução permitirá 

uma ampla requalificação ambiental e urbanística, bem como a recuperação de património público em ruínas.

Naquele espaço, surgirá então, uma piscina aquecida municipal, pronta para servir a população 12 meses por ano, um 

auditório para eventos de média dimensão, um espaço cultural dedicado aos artistas e artesãos do Concelho, bem como 

algum comércio.

O projecto, a ser desenvolvido em duas fases, inclui, igualmente, uma zona habitacional, enquanto o lago existente será 

redimensionado e devidamente tratado, dando, deste modo, ao espaço da Antiga Cerâmica Arganilense, uma imagem 

renovada, mas com  memória.



Câmara Municipal de Arganil

Desenvolvimento Económico
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL 

14

Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil
A Câmara Municipal de Arganil estabeleceu com a Universidade de Coimbra um protocolo de colaboração, tendo em vista o desenvolvi-

mento de actividades nas áreas das energias renováveis e de biomassa sólida, bem como de desenvolvimento sustentável e educação 

ambiental  em saúde pública, entre outras.

Esta parceria será posta em prática no Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil, em funcionamento no ano de 2008.

O Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil vai ser instalado no edifício da antiga Escola Primária, o qual foi construído em 1976, e do 

qual será mantido o traço inicial de construção.

O centro inclui a vertente de incubadora de empresas do sector dos serviços e a criação da referida unidade tecnológica. No seu total, o 

edifício terá a capacidade para a instalação de 15 empresas, uma zona administrativa, uma sala de reuniões e apresentações, laboratório 

e 13 gabinetes, sendo que 8 dos quais poderão ser ampliados.
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II Edição da Feira Medieval
Organizada em parceria pela Câmara Municipal de Arganil 

e a Escola Secundária de Arganil, decorreu a 10 de Maio 

de 2007, a II Edição da Feira Medieval, que mais uma vez 

contou com a presença da Companhia de Teatro VIV’ARTE.

Sendo que a génese deste certame partiu da Escola 

Secundária de Arganil, um dos seus objectivos é precisa-

mente o envolvimento da comunidade escolar do Município 

de Arganil. À semelhança do ano anterior a APPACDM 

– Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental voltou a marcar presença na edição 

deste ano, para além do Agrupamento de Escolas de Coja.

Paisagem de socalcos da Serra do Açor 
é objecto de estudo pela Universidade de 

Coimbra

Numa iniciativa organizada em parceria com o 

Núcleo de Investigação Científica de Incêndios 

Florestais da Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Coimbra, decorreu a 26 de Janeiro no 

auditório da Biblioteca Municipal Miguel Torga, 

em Arganil, o Seminário “Paradigmas para o 

futuro da floresta nas serras em escadaria”, 

cujo objectivo foi o de dar a conhecer as princi-

pais conclusões obtidas pelo projecto TERRISC.

Apresentação do Roteiro Turístico “Rota do Alva”

No âmbito do Plano de Acção Rural do Vale do Alva, Linha de 

Acção: “Aproveitamento e desenvolvimento de locais e fenó-

menos com potencialidade de atractividade turística”, desen-

volvido em torno da Acção 8 da Medida Agris (Dinamização 

do Desenvolvimento Agro-Florestal e Rural), decorreu no dia 

17 de Março de 2007 o colóquio “Turismo, Património e De-

senvolvimento – Uma Oportunidade para o Vale do Alva”. Esta 

iniciativa realizada no Centro Cultural Dr. Vasco de Campos, em 

Avô, teve como objectivo primordial a apresentação do Roteiro 

Turístico “Rota do Alva”, desenvolvida em parceria pela ADE-

SA – organismo coordenador – e pelos Municípios de Arganil, 

Tábua, Oliveira do Hospital, Penacova e Vila Nova de Poiares. 
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Na Benfeita pelos “Caminho do Xisto”
Resultantes da parceria estabelecida pela Câmara Municipal de Arganil com a empresa arganilense de animação turística “Cumes do Açor – Turismo, Lazer e Aventura, Lda.” 

e a Junta de Freguesia de Benfeita, tiveram lugar no dia 19 de Maio, a sessão pública de apresentação e a inauguração do Percurso Pedestre “Caminho do Xisto da Benfeita”, 

desenvolvido no âmbito da Rede das Aldeias do Xisto. Presentes estiveram diversos pedestrianistas anónimos, os representantes das já mencionadas entidades parceiras, 

para além de outras individualidades como o Presidente da Região de Turismo do Centro, Dr. Pedro Machado e o Eng.º Armando Carvalho da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), que enalteceram a iniciativa, referindo-se à sua importância enquanto factor de dinamização e valorização da oferta turística 

do Município de Arganil. Terminada a formalidade da sessão de apresentação iniciou-se o trilho do Percurso Pedestre, com saída da Benfeita em direcção ao vale da Ribeira 

do Carcavão, passando por Sardal, Pardieiros e regressando à Benfeita. São cerca de onze quilómetros percorridos em absoluta comunhão com a Natureza que ali nos brinda 

com a mais verdejante vegetação e com a água mais pura, quer seja a correr nas inúmeras levadas existentes quer seja a despenhar-se das fantásticas quedas de água que 

encontramos. Ao longo dos quilómetros percorridos até a humanização da paisagem contribui para o engrandecer da sua beleza, sendo que são verdadeiramente impression-

antes os socalcos ali construídos, verdadeiro testemunho da capacidade de adaptação, perseverança e resistência do Homem.
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Riqueza da Gastronomia Tradicional garante o êxito da II Edição da 
Mostra Gastronómica ”Feira das Freguesias”

Após o sucesso da primeira edição, este certame, realizado em parceria com a Casa da Co-

marca de Arganil, decorreu entre os dias 8 e 10 de Junho de 2007, na Praça Simões Dias , Fonte 

de Amandos e zonas adjacentes. 

Verificou-se a participação de todas as 18 Juntas de Freguesia do Município de Arganil, às 

quais coube, a título individual, ou associadas com outras entidades, dar a conhecer o nosso 

património gastronómico. No total foram quinze as entidades presentes em parceria com as 

respectivas Juntas de Freguesia: o Centro Sócio-Cultural de Anseriz, a Associação Atlética de 

Arganil, o restaurante “Manjar” de Barril de Alva, a Liga de Melhoramentos de Luadas, a União 

Recreio e Progresso Celavisense, o Centro Social da Freguesia de Cepos, a Casa do Povo de 

Cerdeira e Moura da Serra, a Comissão de Melhoramentos e Beneficência de Pisão, a Comissão 

de Melhoramentos da Póvoa de Folques, a Associação de Compartes da Freguesia do Piódão, o 

Grupo de Danças e Cantares de Soito da Ruiva, a Comissão de Melhoramentos de Vilarinho do 

Alva, a Associação Juvenil “Os Columbinos”, o Café Snack-Bar “O Cantinho”, de Mucelão, o Ran-

cho Folclórico Flores do Alva, o Grupo de Acção Sócio – Caritativa de Secarias, e a Associação 

de Moradores do Casal de São João. Para o sucesso da iniciativa foi igualmente decisiva a par-

ticipação dos vários grupos concelhios que integraram o programa de animação, cuja presença 

contribuiu para um maior entusiasmo e permanência do público presente.

A edição deste ano do certame fica, no entanto, fortemente marcada pela inauguração da Fon-

te das Freguesias, fonte cibernética construída em plena Praça Simões Dias, bem como pela 

eleição das “Maravilhas” de cada uma das Freguesias participantes, magnificamente retratadas 

nos trabalhos elaborados pelas artistas arganilenses Patrícia Ventura e Ana Sofia Pinto e poste-

riormente oferecidos pela Câmara Municipal de Arganil às respectivas Juntas de Freguesia.
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Município de Arganil marca 
presença em Vila Nova de Poi-
ares na iniciativa “A Chanfana 
– Património do Receituário 

Português”

Tratou-se de uma iniciativa realizada 

no fim-de-semana de 19 e 20 de 

Maio de 2007, no Mercado Municipal 

de Vila Nova de Poiares, sob a orga-

nização da Confraria da Chanfana 

de Vila Nova de Poiares e autarquia 

local. A presença do Município de 

Arganil só foi possível atendendo à 

disponibilidade do restaurante “O 

Manjar”, cujo profissionalismo esteve 

em evidência nesta mostra regional. 

Inauguração do Posto de Turismo 
Sazonal de Coja 

A 2 de Julho de 2007, sob a iniciativa da 

Câmara Municipal de Arganil e da Junta 

de Freguesia de Coja, abriu ao público o 

Posto de Turismo Sazonal de Coja, espaço 

que se assumiu como local privilegiado 

de divulgação do Concelho de Arganil do 

ponto de vista turístico, ao mesmo tempo 

que funcionou como um importante pólo 

de promoção dos ofícios tradicionais e 

de outras formas de arte. A inauguração 

do espaço contou com a presença de D. 

Duarte Pio, Duque de Bragança, que se 

encontrava de visita ao Concelho, a con-

vite da Confraria do Bucho de Arganil. 

Intercâmbio Cultural dinamiza o Verão em Arganil e Quiaios

Sob o convite gentilmente efectuado pela Junta de Freguesia de Quiaios, que a Câ-

mara Municipal de Arganil de pronto aceitou, decorreu no passado mês de Agosto, um 

intercâmbio cultural que procurou não apenas fomentar a partilha de vivências, mas 

também possibilitar o franco convívio entre as comunidades de Arganil e Quiaios. A 3 

de Agosto, a abrir da melhor forma a iniciativa “Noites de Verão”, o Município de Arganil 

recebeu a visita da Sociedade Filarmónica Quiaense, do Grupo de Dança Moderna do 

Quaios Clube e do Rancho Folclórico Regional de Quiaios, que nesta data actuaram na 

Praça Simões Dias. No dia 10 de Agosto foi a vez de Arganil dar a conhecer um pouco 

mais das suas valências culturais com as actuações, na Praia de Quiaios, da Associa-

ção Filarmónica Flor do Alva, do Grupo Folclórico da Região de Arganil e do Quinteto 

Misto de Sopros “EnsaiosdaNoite”. A par destas manifestações, de 08 a 13 de Agosto, 

teve lugar, num espaço contíguo ao Posto de Turismo e Ecomuseu da Praia de Quaios, 

uma exposição intitulada “Semana de Arganil na Praia de Quiaios” a qual permitiu a 

divulgação das potencialidades turísticas do Município de Arganil, ao mesmo tempo 

que contribuiu também para uma maior visibilidade das artes e ofícios tradicionais.
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“Noites de Verão” animam os fins-de-semana de Agosto na Vila de Arganil

Numa época em que as noites convidam ao entretenimento, a autarquia arganilense apostou uma vez mais na organização da iniciativa “Noites de Verão”, contribuindo 

assim para que a diversão tomasse conta de muitos arganilenses e dos forasteiros que no mês de Agosto visitam o Concelho de Arganil. À semelhança do ano anterior tam-

bém este ano algumas das iniciativas levadas a efeito resultaram de relações de parceria estabelecidas pela Câmara Municipal de Arganil com diversas entidades locais 

e regionais. Foi o caso das actuações da Sociedade Filarmónica Quiaense, do Grupo de Dança Moderna do Quiaios Clube e do Rancho Folclórico Regional de Quiaios, cuja 

vinda a Arganil resultou da cooperação estabelecida com a Junta de Freguesia de Quiaios, da XVIII Mostra de Folclore do Grupo Folclórico da Região de Arganil, do Arganil 

Fashion, idealizado pela Associação Juvenil CUME, do espectáculo de variedades apresentado pelo grupo “Sómúsica”, que contou com o apoio da Delegação de Coimbra 

do INATEL e da actuação do Rancho Folclórico de Grujóla (Açores), que teve lugar integrada no intercâmbio cultural estabelecido entre o grupo açoriano e o Rancho Fol-

clórico Flores do Alva. Para além destas acções realizaram-se outras, algumas especialmente pensadas para as crianças, como foram os casos do teatro de marionetas “O 

Bosque Encantado” e o espectáculo infantil “Festa do Cortejo Animado”, outras dirigidas a um público mais vasto, casos da sessão de cimema ao ar livre, com a projecção 

do filme “O Homem Aranha 3”, do Karaoke e das actuações do Grupo de Canto e Dança do Centro de Cultura e Desporto da Organização Social dos Trabalhadores da Câ-

mara Municipal de Oeiras e dos Serviços Municipalizados e da Orquestra Juvenil da Serra da Estrela, cujo concerto encerrou novamente o programa das “Noites de Verão”.
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Pelo segundo ano instalada no Sub-Paço, decorreram de 5 a 9 de Setembro de 2007 a XXVI Feira Industrial, Comercial e Agrícola da Beira Serra e Feira do Mont’Alto 2007.

Estiveram presentes 126 expositores de diferentes áreas e milhares de pessoas visitaram o certame.
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O dia 7 de Setembro, Dia do Município, é sempre dia de Festa por todo o Concelho. Como costume, ao Feriado Municipal, aliou-se a FICABEIRA, pelo seu 26º 
ano, e também  a secular FEIRA DO MONT’ALTO.
Este ano, para além de dia de festa, o Dia do Município foi um dia de gratidão e reconhecimento a ilustres e dedicados arganilenses que, como salientou 
o Presidente da Câmara Muncipal, Eng.º Ricardo Pereira Alves, «genuínos arganilenses que se destacaram pelos seus percursos de vida, promovendo e 
divulgando o nome de Arganil”. Desta forma, este ano, na sessão solene do Feriado Municipal, coube a Ramiro Castanheira Jorge, Regina Anacleto e a 
Artur dos Santos Pereira (a título póstumo), receberem a Medalha de Ouro do Concelho, enquanto que Carlos Ferreira, funcionário da Câmara Municipal já 
aposentado, recebeu a Medalha de Bons Serviços do Município.
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Em Maio – Mês do Coração –, e a assinalar também o primeiro aniversário do Núcleo de Arganil 
da Fundação Portuguesa de Cardiologia, esta entidade promoveu um Sarau Cultural subordinado 
ao tema “O Coração”, que decorreu no dia 26 de Maio de 2007, pelas 21H00, no auditório da 
Biblioteca Municipal Miguel Torga, tendo contado com a presença do presidente da Delegação 
Centro da Fundação Portuguesa de Cardiologia, Prof. Doutor Polibio Serra e Silva. Nesta sessão, 
que teve uma vincada vertente educativa, e na qual foi feita uma retrospectiva da actividade 
desenvolvida até à data, alertou-se para a importância da adopção de um estilo de vida saudável 
que contrarie os factores de risco associados às doenças cardiovasculares, designadamente, o 
sedentarismo, a hipertensão, o tabagismo, o stress, a obesidade, a diabetes e a dislipidemia. 
A vertente cultural desta iniciativa teve expressão numa sessão de declamação de poesia, na 
actuação de um grupo de fados de Coimbra e na exposição de pintura inaugurada, que reuniu 
trabalhos de vários arganilenses com provas dadas na área mas também de outros cujo talento 
era até então desconhecido e que surpreenderam.
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A Câmara Municipal de Arganil atribuiu a 

Medalha de Mérito do Concelho ao pisaense 

Victor Alves da Silva, no âmbito da Homena-

gem que lhe foi prestada, no dia 9 de Dezem-

bro de 2006, na Casa de Recreio do Pisão.

A atribuição da Medalha de Mérito foi, no dizer 

do Presidente da Autarquia, Eng.º Ricardo Pereira 

Alves, o reconhecimento “pelo trabalho, pela dedi-

cação, pelo empenho, pelo exemplo de vida que 

deu a todos nós” e por “demonstrar como se pode 

amar a nossa terra e se muito pode fazer por ela”.

Decorreu, no átrio da Câmara Municipal de Arganil, 

a exposição fotográfica “Monsenhor Nunes Pereira 

– Percurso de Uma Vida”, de José Maria Pimen-

tel, comemorativa do centenário do nascimento 

de Monsenhor Nunes Pereira (1906 – 2006).

Organização da exposição temática “Humildes Faianças – Louça Tradi-

cional de Uso Comum no Concelho de Arganil”, promovida pelo Museu 

Etnográfico da Câmara Municipal de Arganil, sob a coordenação do 

antropólogo Paulo Ramalho. Esta iniciativa, que reuniu peças cedidas 

maioritariamente por particulares, mas também algumas da proprie-

dade da Câmara Municipal de Arganil, decorreu na Sala Guilherme Fil-

ipe, entre os dias 30 de Março e 30 de Maio de 2007. No decurso da 

sessão de inauguração da exposição, dinamizada pelo artesão José 

da Costa Moura Pereira que durante a qual deu a conhecer a tradicio-

nal arte de amolador, Paulo Ramalho referiu que o espólio ali patente 

congregava peças comuns à Serra do Açor e a toda a região da Beira 

Serra, datadas dos finais do século XIX e meados do século XX, peças 

essas cujo valor reside essencialmente na sua importância etnográfica.

Foram organizadas, na Sala de Exposições Tem-

porárias Guilherme Filipe, diversas exposições, 

divulgando, deste modo, as mais variadas for-

mas e técnicas de Arte.
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Pretendendo ser um espaço de cultura, informação, formação e lazer, a Biblioteca Municipal 

Miguel Torga promove o gosto pelo livro e pela leitura junto das crianças, não só na BIblioteca, 

como também através da cooperação com as Escolas.

A Biblioteca desenvolve, mensalmente, actividades nas mais diversas áreas, desde o seu Es-

paço Infanto-Juvenil, Jovem ou de Adultos, mas também realizando Exposições Temáticas ou 

levando a Biblioteca aos Idosos e às Bibliotecas Escolares.

Dia Mundial do Livro

Para comemorar o Dia Mundial do Livro 

e dos Direitos de Autor, celebrado pela 

primeira vez a 23 de Abril de 1996, a 

autarquia promoveu um conjunto de ac-

tividades, levadas a efeito pela Biblioteca 

Municipal Miguel Torga, entre os dias 23 

e 27 de Abril de 2007. Atendendo ao 

êxito alcançado no ano transacto este 

ano realizaram-se novamente as inicia-

tivas “Livros ao Café” e “Esplanada de 

Leitura”, surgindo, no entanto, algumas 

novidades como o rally paper “Livro, um 

tesouro escondido”, “Conversa com 

livros” e “Livros à solta”. 
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Dando continuidade aos objectivos traçados no que re-

speita ao “Gosto pelo Livro e pela Leitura, a Biblioteca 

Alberto Martins de Carvalho, em Coja, manteve com o 

público um leque variado de actividades, entre as quais 

se destacam: “A Hora do Conto” , “As Tardes Animadas”, 

“A Oficina do Conto”, “O Jornal da Biblioteca”, diversas 

Exposições e variadas Palestras, Conferências e Colóqui-

os.

“Recontos Imediatos “ foram um dos acontecimen-
tos do Dia Mundial da Poesia”

A “Noite Poética” foi muito animada. Pela mão do 
grupo de Teatro da Escola Secundária de Arganil, 
os jovens leram poesia de vários autores, convi-
dando no final o público a participar.

Decorreu no dia 21 de Março a final do concurso de 
leitura “Lê melhor quem lê mais”, organizado pela 
Câmara Municipal de Arganil através da Biblioteca 
Municipal Miguel Torga.

“Levar a Biblioteca aos Idosos” foi um projecto 
desenvolvido durante o ano com o Centro de Dia 
do Sarzedo e da Santa Casa da Misericórdia de Ar-
ganil.
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Foram vários os colóquios, palestras e conferências 
realizadas na Biblioteca Alberto Martins de Carvalho.

Actividades realizadas no âmbito do Projecto “Ler 
sem Fronteiras”, com as IPSS do Alto Concelho.

No Dia Mundial do Livro a Biblioteca saíu e pro-
curou o seus leitores.

“A Hora do Conto” é uma actividade semanal da 
Biblioteca.

A Semana da Leitura procurou incutir aos Jovens o 
“Gosto pelo Livro e pela Leitura”.

Todos os meses são realizadas Exposições Temáti-
cas e do Autor do Mês.
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Arganilíadas 

“Jogos Olímpicos” para crianças do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico.

Realizaram-se no dia 11 de Maio de 2007, na 

Escola Secundária de Arganil, as Arganilíadas, 

evento desportivo de carácter lúdico e pedagógi-

co, destinado aos alunos que frequentam as Es-

colas do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Arganil e 

Coja (1.º CEB). 

O evento desportivo foi organizado e dinamizado 

pela Câmara Municipal de Arganil, através do 

Gabinete de Desporto, em parceria com a As-

sociação Atlética de Arganil, o Ginásio FIT IN e o 

Agrupamento de Escolas do 1.º CEB de Arganil e 

Côja. A organização contou também, para além 

de outros colaboradores, com a cooperação da 

Escola Secundária de Arganil, dos Monitores da 

Santa Casa da Misericórdia de Arganil, dos Bom-

beiros Voluntários Argus e da Escola Superior de 

Educação de Coimbra, que prestaram apoio ao 

desenvolvimento das respectivas actividades.

Actividades Físicas Desportivas - Enriquecimento Curricular 
(1.º Ciclo do Ensino Básico).

PROGRAMA FÉRIAS DESPORTIVAS DE VERÃO 

Sob a coordenação do Gabinete de Desporto da Câmara Municipal 

de Arganil, teve lugar, durante os meses de Julho e Agosto de 2007, 

mais uma edição da iniciativa Programa de Férias Desportivas, 

através da qual se procura que a população estudantil – jovens com 

idades compreendidas entre os 12  e os 16 anos – não sinta um 

vazio nas suas actividades durante as férias de Verão.

Este programa tem como principais objectivos não só estimular a 

prática de várias modalidades desportivas, alertando os destinatári-

os deste programa para a importância da adopção de um estilo de 

vida saudável, como também proporcionar aos jovens o gosto pela 

actividade física, o fortalecimento da educação através do desporto 

e a formação base em diversas modalidades desportivas.
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Programa de Actividade Física para  Idosos e Pessoas com Deficiência

O Município de Arganil, em parceria com algumas IPSS do nosso concelho, tem vindo a desen-

volver um programa de actividades físicas e desportivas para a 3.ª idade e para pessoas com 

deficiência. 

Este programa tem como principal objectivo melhorar a qualidade de vida, optimizar a capaci-

dade motora e proporcionar benefícios relacionados com a prevenção dos factores de risco das 

doenças cardiovasculares. 

Foram efectuadas as seguintes candidaturas de âm-
bito desportivo:

- Relvado Sintético (Campo de Futebol: Dr. Eduardo Ralha - 
Arganil)

- Mini-campo Polidesportivo (Côja/Prado) - APROVADA
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Abertura dos concursos públicos para a construção 

de novas Estações de Tratamento de Águas

Residuais (ETAR), em Côja, Barril de Alva e Vila 

Cova de Alva. Obras a levar a efeito pelas Águas 

do Mondego.

Preparação da construção da ETAR da Nogueira e 

respectiva ampliação da Rede de Saneamento.

Construção de Rede de Saneamento no troço da EN 342-4 

que liga Carvalhas de São Pedro à Ponte do Sarzedo.

Ampliação da Rede de Saneamento em Foz da 

Moura, Freguesia de Pomares.

Realização de diversos trabalhos de manutenção em algu-

mas ETAR’s nomeadamente em Benfeita, Pardieiros e So-

bral Magro.

Construção de Rede de Esgotos em Chã de Amandos, 

Arganil.

Remoção da travessia de esgoto existente em Coja, no 

Rio Alva, e colocação de uma nova solução de carácter 

transitório.
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Mobilidade Sustentável

A cidade de Castelo Branco foi a seleccionada para a realização da cerimónia de 

apresentação do Projecto “Mobilidade Sustentável”, uma iniciativa do Instituto do 

Ambiente – organismo coordenador – com a colaboração da Associação Nacio-

nal de Municípios Portugueses, de entre outros organismos. A sessão, realizada, 

no dia 2 de Março de 2007, no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Castelo 

Branco, foi presidida pelo Secretário de Estado do Ambiente, Humberto Delgado 

Rosa, e contou, também, com a presença de representantes da Secretaria de 

Estado dos Transportes e da Secretaria de Estado do Ordenamento do Território 

e das Cidades. Presentes estiveram também os Presidentes de Câmara dos 40 

Municípios que, num universo de 124, viram as suas candidaturas serem seleccio-

nadas para integrar o projecto, incluindo-se aqui o Município de Arganil. No âmbito 

deste projecto a Câmara Municipal de Arganil assinou protocolo com o Instituto 

do Ambiente e a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O propósito 

desta iniciativa passa pela elaboração e implementação, nos municípios apura-

dos, de Planos de Mobilidade Sustentável, que visem a melhoria contínua das 

condições de deslocação, a diminuição dos respectivos impactes no ambiente e o 

aumento da qualidade de vida dos cidadãos, indo de encontro às orientações es-

tratégicas sectoriais, nacionais e internacionais em matéria de sustentabilidade. 

Para o desenvolvimento deste processo aos municípios será assegurado apoio 

técnico, científico e metodológico. Este projecto prevê de igual modo a elaboração 

de um Manual de Boas Práticas para a Mobilidade Urbana Sustentável, no qual serão 

compiladas experiências nacionais e internacionais de sucesso e as melhores propostas 

que venham a ser formuladas no decurso dos estudos a efectuar.
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Dia Mundial da Árvore e Dia Mundial da 
Água

No dia 22 de Março de 2007, a Biblioteca Al-

berto Martins de Carvalho, em Coja, e as Esco-

las do 1.º Ciclo do Agrupamento Vertical de Coja 

comemoraram estas efemérides com diversas 

actividades, onde participaram crianças, profes-

sores, funcionários do Gabinete de Ambiente e do 

Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal 

de Arganil a par dos técnicos da própria Biblioteca. 

Das diversas actividades realizadas destacam-se 

a apresentação de diapositivos sobre os temas 

em questão, a plantação de árvores no recinto da 

Biblioteca, bem como a realização de jogos didác-

ticos e a Hora do Conto, cuja história focou o Ciclo 

da Água.

Desenvolvimento de Acções de Sensibilização na Área dos Re-
síduos Sólidos Urbanos

Na sensibilização ambiental às populações é importante tentar transmitir 

de uma forma clara e directa os problemas ambientais existentes e os que 

possam surgir, criando uma consciencialização e responsabilização para 

este problema e para a necessidade de haver uma participação activa nos 

projectos existentes. Só com a participação da população é possível o au-

mento progressivo dos resíduos a serem enviados para a reciclagem, as-

sim como a sua redução na origem.

Perante isto, dando continuidade ao desenvolvimento de acções de sensi-

bilização, foram entregues mini ecopontos à Escola Secundária de Arganil, 

Escola C+S de Arganil, Escola C+S de Coja e APPACDM, incentivando desta 

forma os alunos a iniciarem a separação dos resíduos, para além de bro-

churas do Ponto Verde e de um jornal da ERSUC o “ERSUCÃO”.

Análises de água de consumo 
humano

Com vista à melhoria da qualidade da 

água do Município e à salvaguarda da 

Saúde Pública, o Município de Arganil as-

sumiu efectuar as análises de água de 

consumo humano de todos os Sistemas 

de Abastecimento de água do Concelho, 

sob a gestão das Juntas de Freguesia e 

das Comissões de Melhoramentos.
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Preparação da elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas
Teve lugar no dia 02 de Abril, a primeira reunião para a elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira das 

Fronhas, que decorreu na Câmara Municipal de Arganil. Na reunião da Comissão Mista de Coordenação estiveram 

presentes, para além da Câmara Municipal de Arganil, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro (CCDR-C), o Instituto Nacional da Água (INAG), a Direcção Geral de Ordenamento e Desenvolvimento Ur-

bano (DGOTDU), a Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF), o Instituto do Desenvolvimento Rural e Hidráulica 

(IDRHa), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) e a Câmara Municipal de Vila 

Nova de Poiares. Durante a reunião foram apresentados a metodologia e os objectivos do Plano por parte da equipa 

técnica, apreciada a proposta de regimento da Comissão e o cronograma dos trabalhos a desenvolver. O Plano de 

Ordenamento da Albufeira das Fronhas é um plano especial de ordenamento do território (PEOC), que compreende 

uma área na qual se integra o plano de água e a zona envolvente de protecção numa faixa de 500 m, contados a 

partir do nível de pleno armazenamento da albufeira. Os planos de ordenamento de albufeiras são os únicos planos 

onde os objectivos de planeamento se orientam sobretudo para o ordenamento do plano de água e, a partir daí se 

extrapolam as regras para uso, ocupação e transformação do solo na sua envolvente.

Aquisição de cloradores para desinfecção da 
água

A qualidade da água que bebemos é uma preocupa-

ção cada vez maior, pelo que é necessário dotar os 

Sistemas de Abastecimento de água de meios ad-

equados de desinfecção da água. Neste sentido, e 

com o objectivo de melhorar a qualidade da água 

no Concelho, o Município de Arganil adquiriu 8 clora-

dores para desinfecção da água, tendo os mesmos 

sido distribuídos pelos seguintes Sistemas de Abas-

tecimento: Nogueira, Folques, Linhares, Travessas, 

Sequeiros, Pracerias, Jurjais e Adcasal, estando tam-

bém previsto adquirir um para o Sistema de Celavisa.

Elaboração de um cadastro de todos os Sistemas 
de Abastecimento de Água do Concelho

No seguimento desta política de constante preocupa-

ção com a qualidade da água para consumo está em 

desenvolvimento a elaboração de um cadastro de todos 

os Sistemas de Abastecimento de água do Concelho in-

cluindo redes, tipos de tubagens, captações, reservatóri-

os, bem como de todos os Sistemas de Tratamento de 

Águas Residuais, com o objectivo de se definirem as 

intervenções prioritárias.
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PROJECTO: “Arganil um Concelho Mais Limpo”

É um Projecto de Educação / Sensibilização Ambiental que visa contribuir para a mel-

horia do Ambiente no Concelho de Arganil, nomeadamente, na questão dos resíduos 

sólidos, sendo a população alvo: a população do concelho de Arganil, com especial 

enfoque as crianças e os jovens em idade escolar. 

O intuito deste Projecto é melhorar o sistema de recolha dos resíduos sólidos, privile-

giando a redução, a reutilização e a reciclagem; promover a participação activa das 

Juntas de Freguesia; sensibilizar a população do concelho de forma a motivar compor-

tamentos amigos do ambiente e a co-responsabilizar os munícipes na gestão 

adequada dos resíduos.

Tem como Objectivos:

1. Promover a recolha de resíduos sólidos urbanos em todas as localidades.

2. Reforçar / aumentar a periodicidade da recolha de resíduos no verão, em es-

pecial nas zonas com maior pressão de visitantes / turistas. Ou em alternativa 

aumentar a capacidade dos contentores.

3. Implementar sistemas de compostagem de cariz doméstico.

4. Aumentar a capacidade de resposta em termos de recolha selectiva.

5. Recolha selectiva de “monstros”, por Freguesia, estabelecendo cada Junta a 

metodologia mais adequada, à sua dimensão e proximidade da área de transfer-

ência, de recolher este tipo de resíduos, através de contacto telefónico prévio.

6. Dotar o concelho com 1 ecocentro em Piódão / Moura da Serra e 3 locais aptos 

para deposição de entulhos (áreas em estudo).

7. Divulgação de informação aos munícipes sobre a gestão adequada de resídu-

os.

8. Desenvolvimento de acções de sensibilização e de formação nas escolas, fa-

zendo eco destas actividades para a população em geral.

A primeira fase do projecto decorre de Junho de 2007 a Junho de 2008 e tem como 

parceiros: a Câmara Municipal de Arganil; Juntas de Freguesia do Concelho; Escolas do 

Concelho; Delegação de Saúde de Arganil; ERSUC e Lions Clube de Arganil.
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Actividades de Enriquecimento Curricular

No âmbito do Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de Outras Ac-

tividades de Enriquecimento Curricular, no ano lectivo de 2006/2007 foram as-

seguradas nas escolas do 1º ciclo do ensino básico do concelho, com carácter de 

gratuitidade, actividades como o Ensino do Inglês, Actividade Física e Desportiva, 

Ensino da Música e Apoio ao Estudo; que, por regra, decorreram diariamente entre 

as 15h30 e as 17h30. Foram abrangidos 522 alunos.

A implementação deste Programa nas escolas do concelho surge na sequência de 

uma candidatura formulada pelo Município de Arganil, que mereceu aprovação por 

parte da Direcção-Regional de Educação do Centro.

Na planificação das Actividades de Enriquecimento Curricular estiveram, ainda, 

envolvidos os Agrupamentos de Escolas de Arganil e Côja, respectivamente.

Para que o sucesso da implementação deste Programa tenha sido uma realidade, 

foram, também, fundamentais as parcerias estabelecidas com diversas Institu-

ições concelhias, nomeadamente Centro Social e Paroquial de Sarzedo, Santa 

Casa da Misericórdia de Arganil, Assistência Folquense, Centro Social e Paroquial 

de Côja e Associação Humanitária e Social da Casa do Povo de Barril de Alva.

Face aos bons resultados alcançados, as parcerias estabelecidas foram renovadas 

no ano lectivo 2007/2008.

Carta Educativa do Município de Arganil

Depois de concluída e aprovada pela Assembleia Municipal de Arganil e pelo Conselho 

Municipal de Educação, a Carta Educativa do Município de Arganil obteve parecer fa-

vorável da Direcção Regional de Educação do Centro (DREC) e do Gabinete de Estatística 

e Planeamento da Educação (GEPE). 

A cerimónia de homologação decorreu em Coimbra, no passado dia 22 de Novembro, e 

foi presidida pela Directora Regional.

A Carta Educativa do Município de Arganil será um instrumento fundamental de pla-

neamento e ordenamento da rede de ofertas de educação e ensino, visando a melhor 

utilização dos recursos educativos, no quadro de desenvolvimento demográfico e sócio-

económico do Município, integrando o Plano Director Municipal.

Foi elaborada no âmbito de um Acordo-Programa celebrado entre o Município de Arganil 

e a Universidade de Coimbra, permitindo, a nível municipal, a caracterização sumária 

da localização e organização espacial dos edifícios e equipamentos educativos, o di-

agnóstico estratégico, as projecções de desenvolvimento e a proposta de intervenção 

relativamente à rede pública, analisando os diferentes componentes inter-relacionados, 

com vista a um correcto planeamento e ordenamento prospectivo de equipamentos edu-

cativos a localizar no Município.
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Centro Educativo de Côja

Foi apresentado o projecto do novo Centro Educativo de Côja. O novo equipamento concentrará três valências: creche, pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico.

Prevê-se a demolição do actual edifício, que não reúne condições minimamente adequadas e dignificantes para funcionar como estabelecimento educativo.

Considerando toda a tramitação legal obrigatória, perspectiva-se que a respectiva construção se inicie no 1º trimestre de 2008; devendo decorrer durante 15 meses.
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Centro Educativo de S. Martinho da Cortiça
Encontra-se presentemente em construção, devendo estar 

concluído no 1º trimestre de 2008.

Este novo equipamento acolherá as valências relativas ao 

ensino pré-escolar e ao ensino do 1º ciclo do ensino bási-

co.

Recorde-se que o terreno onde está a ser construído este 

equipamento foi oferecido pela família Dias da Cunha.

Sistema de transportes escolares
A implementação das soluções apontadas pelo Estudo da 

Mobilidade e Remodelação do Sistema de Transportes, no 

âmbito de um acordo de cooperação celebrado entre a CMA, 

a DGTTF, a Transdev e a TRENMO, permitiram melhorar sig-

nificativamente o serviço prestado às populações, particular-

mente à população escolar. Efectivamente, a reestruturação 

do serviço de transportes contribuiu para redução drástica do 

tempo de espera dos alunos.

Foi, também, lançada uma campanha de informação ao pú-

blico, sendo as faces mais visíveis os horários e a decoração 

dos veículos ao serviço da rede de transportes.

Requalificação de equipamentos escolares
Foram efectuadas obras de requalificação em di-
versos equipamentos escolares do concelho, tendo 
em vista dotá-los de melhores condições de fun-
cionalidade e conforto, a saber:
• Escola do 1º ciclo do ensino básico e pré-escolar 
de Pomares: intervenção ao nível do refeitório, sala 
de actividades e casas de banho;
• Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Pombeiro 
da Beira: na sequência de um contrato programa 
celebrado com a Junta de Freguesia de Pombeiro 
da Beira, foram realizadas obras de requalificação 
ao nível das casas de banho, sistema de aqueci-
mento e manutenção geral;
• Jardim de Infância de Côja: na sequência de 
um contrato programa celebrado com a Junta de 
Freguesia de Côja, foram realizadas intervenções 
ao nível das salas de actividades, telhado e recinto 
exterior;
• Requalificação do Jardim de Infância de Ar-
ganil: intervenção ao nível das condições de 
segurança das crianças, com instalação de uma 

nova vedação;
•Requalificação da Escola Básica do 1º Ciclo de Sarzedo: 
celebrado um contrato programa com a Junta de Freguesia 
de Sarzedo, que permitirá a introdução de melhorias no 
edifício da EB1 de Sarzedo, particularmente ao nível do 
telhado;
•Intervenções  no Jardim de Infância de Sarzedo: in-
trodução de melhores condições de segurança para as cri-
anças (nova vedação), alteração do sistema de aquecimen-
to e aquisição de alguns equipamentos para o refeitório.
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CPCJ - Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Arganil

Tem por missão a protecção dos direitos das 

crianças e dos jovens, prevenindo ou pondo 

termo a situações susceptíveis de afectar a 

sua segurança, saúde, formação, educação 

ou desenvolvimento integral.

Neste âmbito, tiveram acompanhamento 

43 processos transitados de 2006, foram 

instaurados 24 novos processos e reaberto 

1 processo, sendo o volume global de 68 

processos.

Cumprindo-se um objectivo essencial de 

todos os membros da CPCJ de Arganil, re-

alizou-se nos dias 9, 10, 16 e 17 de Janeiro 

de 2007 uma Formação aos membros da 

PARES (Programa de Alargamento da Rede de Equi-
pamentos Sociais)

O PARES tem como objectivo a ampliação da Rede de Equi-

pamentos Sociais. Na segunda fase de candidaturas, foram 

analisados processos relativos a três novos equipamentos con-

celhios, em sede de Núcleo Executivo. Duas candidaturas fo-

ram apresentadas pelo Centro Social e Paroquial de Côja, para 

as valências de Lar e Creche, respectivamente, tendo a terceira 

candidatura sido apresentada pelo Centro Social da Freguesia de 

Teixeira, que visa a implementação de Centro de Dia e Serviço de 

Apoio Domiciliário. 

O Conselho Local de Acção Social de Arganil/CLASA avaliou posi-

tivamente todas as candidaturas.

Banco Local de Voluntariado
O Banco Local de Voluntariado do Concelho de Arganil, funciona 

no serviço de Acção Social.

Funcionando como Ponto de Encontro entre a oferta e a procura 

tanto de candidatos a Voluntários que oferecem a sua vontade 

e disponibilidade, como de instituições promotoras de voluntari-

ado interessadas em receber voluntários, o Banco está receptivo 

a esta manifestação de vontades, quer de Voluntários quer de In-

stituições interessadas em promover o voluntariado

Contactos e Informações: Telefone – 235 200 144; e-mail: accao.

social@cm-arganil.pt

Comissão, sob a temática ”Prevenir, Respeitar, Promover”, com organização da Comissão Nacional de Cri-

anças e Jovens em Risco.

No âmbito do plano de acção da CPCJ de Arganil para 2007 foi, também, levada a efeito a acção “Crescer 

Saudável Garantido a Defesa das Crianças/Jovens”, que teve por objectivo a tomada de consciência dos 

Direitos da Criança. A face mais visível desta acção foram os desenhos alusivos aos Direitos das Crianças, 

elaborados por alunos dos Agrupamentos de Escolas do concelho. Estes desenhos estiveram patentes na 

Exposição de Trabalhos, inaugurada no dia 1 de Junho (Dia Mundial da Criança) no átrio do edifício dos 

Paços do Concelho.
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Gabinete de Apoio ao Emigrante 

O Gabinete de Apoio ao Emigrante criado no âmbito do Acordo de Cooperação 

celebrado entre a Câmara Municipal de Arganil e a Direcção-Geral dos Assun-

tos Consulares e Comunidades Portuguesas, funciona no Edifício de Activi-

dades Juvenis deste Município.

Trata-se de uma estrutura de apoio gratuito ao dispor de todos os munícipes 

que tenham estado emigrados, ou que estejam em vias de regresso, ou que 

ainda residam no estrangeiro e seus familiares tenham regressado temporária 

ou definitivamente a Portugal, facilitando o seu contacto com outros serviços.

Neste Gabinete os emigrantes beneficiam de apoio, orientação e informação, 

sobre os seus direitos, contribuiu na resolução de problemas e ajuda a tratar 

de diversos assuntos, tais como:

Cartão 65

O Serviço de Acção Social tem prestado à população idosa um apoio diversi-

ficado e contínuo, promovendo iniciativas de bem-estar e plena participação 

social, através da adesão ao Cartão 65. Este serviço permite que os seus titu-

lares beneficiem de um desconto na aquisição de bens e serviços junto das 

Entidades aderentes.

Apoio jurídico ao consumidor

De acordo com o protocolo celebrado entre o Município e a DECO, encontra-

se à disposição dos Munícipes um Técnico Jurista, todas as primeiras Quintas 

- Feiras de cada mês (período da manhã), a fim de prestar esclarecimento/en-

caminhamento de problemas para a Defesa do Consumidor.

Aprovação do Plano de Acção 2007/2008, do Conselho Local de Acção 
Social de Arganil (CLASA)

Foi aprovado por unanimidade o Plano de Acção 2007/2008 do CLASA, visando um conjunto 

de acções, contratualizadas e participadas por todos os parceiros.

Este Plano prevê a execução de acções de Informação e Prevenção no âmbito da Educação 

para a Saúde, Educação/Formação e Qualificação, Voluntariado, Serviço Social de Proximi-

dade, Inclusão/Integração da População Imigrante, Sistema de Informação e a realização de 

uma Feira Social.

Serviço Social de Proximidade
A pobreza e a exclusão social são um fenómeno que assume diversas formas e dimensões, 

onde se destaca o desemprego, baixa qualificação, marginalidade, isolamento, alcoolismo, 

velhice e a deficiência, entre outras.

É imperativo conhecer-se a realidade social dos indivíduos/famílias territorialmente para se 

efectuar um trabalho concertado e articulado visando combater e melhorar a situação sócio-

económica deste público-alvo mais desfavorecido e em risco de exclusão social.

Neste âmbito, o Município de Arganil está a implementar o Serviço Social de Proximidade 

nas freguesias onde a resposta a situações de vulnerabilidade e risco social por parte de 

instituições particulares de solidariedade social é menos abrangente.
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Após o sucesso da primeira iniciativa, decorrer a II edição do Arganil 

Rock, realizado no dia 07 de Abril de 2007, em Arganil, sob o slogan 

“Recordas-te? Estamos de volta!”. O certame, apoiado pela Câmara Mu-

Nas instalações da União Recreativa 

Sarzedense, teve lugar no pretérito dia 21 

de Abril, pela Associação Juvenil CUME, o 

lançamento do livro “Canto ao Sarzedo” 

que resultou do dedicado trabalho de 

investigação, recolha e selecção levado 

a efeito por Michael Gonçalves e que foi 

enriquecido com as ilustrações de Helena 

Raimundo. Estamos perante uma obra 

que se desenvolve em torno da reflexão 

feita por várias pessoas sobre a vida da 

Freguesia de Sarzedo, constituindo por 

isso um elemento fundamental na per-

petuação das memórias dos sarzedenses. 

A edição desta publicação contou com o 

apoio da Câmara Municipal de Arganil, 

Junta de Freguesia de Sarzedo, ADIBER 

(Associação de Desenvolvimento de Góis 

e da Beira Serra) e Quinta do Ribeiro.

nicipal de Arganil, foi organizado em parceria pelas Asso-

ciações Juvenis CUME, Os Columbinos e Projecto Radical 

e pelo Grupo de Jovens O Festinhas De acordo com as ex-

pectativas da organização a afluência de público regista-

da superou a verificada em 2006, tendo-se contabilizado 

este ano cerca de um milhar de espectadores.

Associando entretenimento a solidariedade e à neces-

sidade de intervir mais activamente nas problemáticas 

sociais do Município, este ano a organização decidiu que 

parte das receitas geradas reverteria a favor da APPACDM 

– Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 

Deficiente Mental.
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A Associação Juvenil “Projecto Radical”, sedeada na Freguesia de São Martinho da Cortiça, levou a efeito no dia 22 de Abril pas-

sado, com notável sucesso, a 5.ª edição da “Feira de Sopas e Doces”, que teve lugar no Pavilhão do Grupo Desportivo e Cultural 

de São Martinho da Cortiça. Para esta edição verificou-se a alteração do conceito inicial do certame, que este ano contou com a 

participação activa da Liga de Amigos das Pombeiras, União Recreativa e Cultural da Urgueira, Associação de Desenvolvimento 

e Cultural das Fronhas e da Comissão de Melhoramentos da Cortiça, colectividades às quais foi lançado o desafio de darem a 

conhecer os autênticos sabores da gastronomia local. Esta iniciativa contou com o apoio da Junta de Freguesia de São Martinho 

da Cortiça e da Câmara Municipal de Arganil.

Paralelamente, no mesmo dia decorreu, também, o 5.º Passeio TT de São Martinho da Cortiça cuja organização resultou da co-

laboração estabelecida entre a Projecto Radical e a Secção de Desportos Motorizados da Associação Académica de Coimbra.

Apoio logístico ao grupo de jovens voluntári-

os “O Pintas”, no âmbito da campanha de 

recolha de alimentos que decorreu nos dias 

08, 09 e 10 de Dezembro de 2006, na vila 

de Arganil, sob o slogan “Vamos Alimentar 

Sorrisos”.

Incentivo ao empreendedorismo 
jovem

No Centro Empresarial e Tecnológico 

de Arganil,  cujas obras deverão iniciar-

se muito em breve, existirão condições 

especiais para a instalação de jovens

empreendedores.

Promover o acesso dos jovens à 
habitação

Aprovada alteração ao regulamento mu-

nicipal de urbanização e edificações, que 

contempla benefícios especiais para ca-

sais jovens. A Câmara Municipal de Arganil

oferece o projecto a casais jovens cuja 

soma de idades seja inferior a 55 anos.
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Concessão de apoios às Juntas de Freguesia do Concelho de Arganil, no âmbito da Delegação de Competências, 

no valor de 150.000,00€.

Freguesia

Freguesia de Anseriz

Freguesia de Arganil

Freguesia de Barril de Alva

Freguesia de Benfeita

Freguesia de Celavisa

Freguesia de Cepos

Freguesia de Cerdeira

Freguesia de Côja

Freguesia de Folques

Freguesia de Moura da Serra

Freguesia de Piódão

Freguesia de Pomares

Freguesia de Pombeiro da Beira

Freguesia de São Martinho da Cortiça

Freguesia de Sarzedo

Freguesia de Secarias

Freguesia de Teixeira

Freguesia de Vila Cova do Alva

Montante

4.500,00€

16.875,00€

4.972,00€

7.794,00€

5.837,25€

4.926,75€

4.902,75€

14.646,75€

7.236,00€

4.236,00€

8.054,25€

9.650,25€

13.709,25€

15.332,25€

8.049,00€

5.807,25€

5.785,50€

7.012,50€

Adendas ao Protocolo da Delegação de Competências, 

no valor de 3.000,00€:

Freguesia

Freguesia de Celavisa

Freguesia de São Martinho da Cortiça

Freguesia de Sarzedo

Montante

750,00€

1.500,00€

750,00€

Celebração de Contrato - Programa com 
a Associação de Freguesias de Direito 

Público de Arganil

Execução de diversos trabalhos de silvicultura 

preventiva nas freguesias de Barril de Alva, Benfeita, 

Coja, Moura da Serra, Piódão e Pomares, no valor de 
10.181,46 €.
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Celebração de Contratos - Programa com 
algumas Juntas de Freguesia do Concelho de 

Arganil
Junta de Freguesia de Anseriz                       5.750,00€
Construção de valetas em cimento e respectivas passa-
gens nas ruas “Liga de Melhoramentos de Anseriz”, “José 
Alves das Neves” “Bacharel Joaquim Gouveia Pinto” e na 
estrada do Cemitério. Execução de diversos trabalhos de 
silvicultura preventiva na Freguesia.

Junta de Freguesia de Arganil             750,00€
Arranjo de passeios no Rochel

Junta de Freguesia de Benfeita       16.250,00€
Rectificação da estrada de acesso à localidade do Enx-
udro. Execução de diversos trabalhos: Construção de 
muros de vedação e colocação de postes metálicos para 
fixar rede e portão no estaleiro da Junta; Colocação de 
paralelos na rua central do cemitério de Monte Frio, con-
strução de um anexo no alçado posterior da capela, bem 
como a construção de um reservatório de água; Pavimen-
tação em paralelos da rua do “Vale” na localidade de 
Pardieiros e Construção de um passeio em paralelos na 
povoação de Luadas, construção de muros no cemitério e 
requalificação da frente fluvial.

Junta de Freguesia de Celavisa        18.760,99€
Obras de reparação de edificio destinado à Escola 
Primária e aquisição de uma viatura

Junta de Freguesia de Cepos        13.500,00€
Execução de parque de resíduos e calcetamento de ruas.

Junta de Freguesia de Cerdeira          4.000,00€
Trabalhos de requalificação do caminho com escadas em 
Vale de Lucas, bem como a construção de uma rampa 
em cimento no caminho agrícola com vista a facilitar não 
só o  acesso pedonal como o de máquinas agrícolas. 
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva 
na Freguesia.

Junta de Freguesia de Côja                                 47.000,00€
Execução de diversas obras no campo de aviação de 
Côja.
Comparticipação financeira pela disponibilização das in-
stalações para o posto de turismo, bem como para apoio 
à execução dos trabalhos de requalificação da envolvente 
à estrada do Vale e de ampliação do cemitério de Côja, 
calcetamento da rua principal e manutenção do edificio 
do Jardim de Infância

Junta de Freguesia de Piódão                       32.500,00€
Trabalhos de recuperação do Pontão de acesso aos Moin-
hos, recuperação do largo principal da Aldeia e recuper-
ação da ponte de Foz d´Égua.

Junta de Freguesia de Secarias         2.500,00€
Obras diversas.

Junta de Freguesia de Pomares                   19.950,00€
Requalificação de Miradouro, recuperação de praia 
fluvial, construção de muros e trabalhos diversos no 
cemitério de Sobral Magro.

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira    5.000,00€
Obras de manutenção da escola do ensino básico

Junta de Freguesia de S. Martinho da Cortiça     
                     21.500,00€
Execução de trabalhos na rua principal da Urgueira 
com vista à condução das águas pluviais naquela rua a 
fim de não deteriorar o seu pavimento e construção de 
cobertura no edificio contíguo à actual escola primária 
de S. Martinho da Cortiça.

Junta de Freguesia do Sarzedo                   15.500,00€
Requalificação de espaço e reparação do telhado da 
Escola Primária.

Junta de Freguesia de Teixeira                   10.000,00€
Comparticipação financeira  na execução das obras de 
construção do edifício da sede da Junta de Freguesia. 

Junta de Freguesia de Vila Cova de Alva     21.568,54€
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preven-
tiva na freguesia, ampliação do cemitério e revesti-
mento de valetas no lugar de Vinhó e Casal de S. João 
e execução de um muro junto à capela de S. João.
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No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, a Câmara Municipal de Arganil celebrou contratos-pro-

grama de desenvolvimento cultural e desportivo com diversas colectividades do Município. O valor atribuído em apoios 

efectivos totalizou o valor de 82.600,00 €.

2.200,00€

2.000,00€

1.580,00€

1.510,00€

1.600,00€

1.600,00€

500,00€

1.000,00€

1.400,00€

1.310,00€

1.400,00€

1.360,00€

1.500,00€

1.340,00€

1.300,00€

1.600,00€

1.400,00€

500,00€

Desporto
Associação Atlética de Arganil

C.O.J.A.

Centro de Ciclismo da Benfeita

Grupo Desportivo Vilacovense

Grupo Desportivo Pomarense

Grupo Desportivo e Cultural de São 

Martinho da Cortiça

24.100,00€

18.600,00€

830,00€

2.500,00€

600,00€

10.870,00€

Cultura
Associação Filarmónica de Arganil

Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Coja

Associação Filarmónica Barrilense

Associação Filarmónica União Recreativa Musical Poma-

rense

Sociedade Filarmónica Flor do Alva

Tuna Popular de Arganil

União Recreativa Sarzedense - Zés Pereira

Tuna de São Martinho da Cortiça

Associação do Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa

Grupo Folclórico “Flores do Casal de São João”

Rancho Folclórico “Flores do Alva” do Sarzedo

Grupo Recreativo “Os Malmequeres” da Cerdeira

Rancho Infantil e Juvenil da Casa do Povo de Arganil

Rancho Folclórico Rosas de Coja

Rancho Infantil e Juvenil de Coja

Grupo Folclórico da Região de Arganil

Associação Juvenil “Os Columbinos”

Comissão de Melhoramentos de Pardieiros

No dia 16 de Março de 2007, o Presidente e o Vice-

Presidente da Câmara Municipal deslocaram-se à 

antiga sede da Tuna Popular de Arganil, no edifício 

da Casa Municipal da Cultura, após a realização do 

habitual ensaio, para informarem os responsáveis 

e outros elementos desta colectividade de que a 

partir daquela data teriam ao seu dispor um es-

paço no Centro de Actividades Juvenis para a nova 

sede. Após a entrega das chaves os responsáveis 

autárquicos e os membros da Tuna Popular de Ar-

ganil dirigiram-se ao Centro de Actividades Juvenis 

para conhecerem o novo espaço.
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Assinatura de protocolo entre a 

Câmara Municipal de Arganil e 

a Associação dos Combatentes 

do Concelho de Arganil, ali repre-

sentadas pelos respectivos presi-

dentes, tendo em vista a cedência 

da Casa dos Cantoneiros para sede 

da referida colectividade. A ce-

rimónia decorreu no Salão Nobre 

dos Paços do Concelho no dia 20 

de Março de 2007.

Mediante Deliberação de Câmara foram ainda atribuídos diversos subsídios pontuais às entidades e nos montantes seguintes.

Comissão da Capela de São 
João
(Ajuda à construção de uma casa de 

banho)

ESA - Escola Secundária de 
Arganil
(II Edição da Feira Medieval)

Agrupamento de Escolas 
de Coja
(Aquisição de alcatifas)

Sociedade Filarmónica Flor 
do Alva
(Aquisição de fardamento)

Associação Filarmónica Ar-
ganilense
(Aquisição de fardamento)

Associação dos Bombeiros 
Voluntários Argus 
(Aquisição de uma ambulância)

Casa da Comarca de Ar-
ganil
(Obras na sede)

Agrupamento de Escolas 
de Arganil
(Encargo com o transporte referente 

à visita de estudo a Lisboa)

Freguesia de Teixeira 
(Ajuda às despesas com a montaria 

ao javali)

Clube de Caça e Pesca de 
Cepos e Casal Novo
(Implementação da reserva de caça 

da Freguesia de Cepos e Casal Novo)

Associações Juvenis “CUME”, “Projec-
to Radical”, “Os Columbinos” e Grupo 
de Jovens “O Festinhas”
(Arganil Rock 2007)

Projecto Radical - Associação Juvenil 
(Despesas inerentes ao passeio Todo Terreno e à 

realização da Feira de Sopas e Doces)

Tuna Popular de Arganil 
(Deslocação a França)

Grupo Motard Asas da Liberdade 
(V Concentração Motard)

Freguesia de São Martinho da 
Cortiça 
(Despesas com a reparação da moto bomba do 

Kit de Combate a Incêndios) 

ADIBER
(Adesão da C.M.A. ao projecto de Cooperação 

Transnacional “ Village Rádio “) 

União Recreativa 
Sarzedense
(Marchas de São João)

Associação Filarmónica 
Barrilense
(Aquisição de fardamento)

Associação de Caçadores 
da Serra do Açor 
(Despesas com aquisição de placas 

e estacas para a Zona de Caça Mu-

nicipal da Serra do Açor)

Adeptoliva 
(Quota Mensal)

Serra do Açor – Associação 
de Desenvolvimento Re-
gional
(Quota Mensal)

250,00€

4.000,00€

119,00€

2.250,00€

3.000,00€

3.750,00€

5.000,00€

1.500,00€

1.500,00€

750,00€

5.000,00€

750,00€

1.000,00€

750,00€

1.000,00€

1.500,00€

750,00€

2.000,00€

750,00€

1.000,00€

3.000,00€
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Numa perspectiva de modernização e procurando a redução buro-

crática e consequentemente a simplificação, foi criado o Balcão Único 

de Atendimento, cujo acto simbólico de inauguração teve lugar no dia 

05 de Junho de 2007. Instalado num renovado espaço, situado no 

primeiro andar do edifício dos Paços do Concelho, este serviço pos-

sibilita, por exemplo, que no mesmo local seja possível ao munícipe 

encaminhar situações tão diversas como sejam a obtenção de uma 

licença de construção, uma licença para condução de um ciclomotor, 

a resolução de questões relacionadas com os transportes escolares ou 

com o abastecimento de água e o saneamento, entre outros. A exer-

cer funções no Balcão Único, que funciona ininterruptamente entre as 

09H00 e as 17H00, de segunda a sexta-feira, estão oito funcionários 

da autarquia que receberam formação adequada para o desempenho 

das actuais funções. 

Procurando estimular a participação activa dos cidadãos na vida do Município de Arganil foi recente-

mente criado o Conselho Consultivo Municipal, orgão que tem como finalidade promover a discussão 

em torno de questões associadas à estratégia de desenvolvimento preconizada pela autarquia. O 

Conselho Consultivo Municipal, oficialmente apresentado na sessão solene comemorativa do 25 de 

Abril, constitui um órgão de consulta directa do Presidente da Câmara, que reunirá ordinariamente 

duas vezes por ano ou sempre que, extraordinariamente, o Presidente o convoque. Integra um total 

de quinze agentes locais, cinco deles escolhidos pelo Presidente da Câmara Municipal (Dr. António 

Dias da Cunha, Dr. Armando Dinis Cosme, Prof. Eduardo Mendes Ferrão, Dr. Pedro Pereira Alves e 

Sr. Sinde Filipe), um representante das IPSS’s (Prof. José Dias Coimbra), um representante das Asso-

ciações Culturais (Dr. Nuno Mata), um representante das Associações Desportivas (Sr. Paulo Gama), 

um representante das Associações Juvenis (Eng.º Paulo Portugal), um representante das Comissões 

de Melhoramentos (provisoriamente a Casa da Comarca de Arganil), um representante dos Empresári-

os (Sr. Carlos Andrade), um representante dos Comerciantes (Eng. Paulo Rodrigues), um representante 

dos Agrupamentos de Escolas (Dra. Ana Machado), o Director do Centro de Saúde (Dr. Carlos Teixeira), 

e o Director do Centro de Emprego (Sr. Paulo Teles Marques).

No âmbito da modernização administrativa e 

melhoramento dos diversos serviços munici-

pais, foram adquiridos novos servidores, com-

putadores, entre outros equipamentos. Desta-

cando para além do inovador Balcão Único, a 

restruturação da Intranet através da constitu-

ição de dominio, salvaguarda da informação, a 

criação de contas de e-mail institucional para 

cada funcionário e áreas pessoais de trabalho.
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Em fase de estruturação e implementação no Municí-

pio de Arganil encontra-se, também, o Sistema Inte-

grado de Avaliação do Desempenho na Administração 

Pública (SIADAP), o qual “visa o desenvolvimento coe-

rente e integrado de um modelo global de avaliação 

que constitua um instrumento estratégico para a cri-

ação de dinâmicas de mudança, de motivação profis-

sional e de melhoria na Administração Pública”. O 

SIADAP permitirá que a curto prazo os funcionários, 

agentes e demais trabalhadores do Município de Ar-

ganil vejam o seu desempenho ser avaliado com base 

em critérios objectivos e em metas previamente esta-

belecidas.

Aprovação pela Assembleia Municipal, realizada 

em 17 de Fevereiro de 2007, da nova imagem 

institucional do Município de Arganil.

Saldada a dívida da Câmara Municipal de Arganil 

para com a Santa Casa da Misericórdia de Arganil. O 

término desta dívida, no valor de 100 mil euros, foi 

assinado no dia 20 de Dezembro de 2006 em sessão 

realizada no Salão Nobre da Santa Casa da Misericórdia 

com a presença do Senhor Provedor, Mesários e Presidente 

da Autarquia. Metade do valor da dívida reverte para a colo-

cação do piso sintético no Campo Dr. Eduardo Ralha.

Após a aprovação da candidatura sub-

metida ao Programa Foral (Programa 

de Formação para as Autarquias Locais) 

encontra-se presentemente em curso 
na Câmara Municipal de Arganil a Implementação do Sis-

tema de Gestão da Qualidade. Na fase presentemente em 

execução o processo encontra-se direccionado, em par-

ticular, para aqueles que foram identificados como os 

serviços potencialmente mais procurados pelo munícipe, 

designadamente, Águas e Saneamento, Aprovisionamen-

to, Balcão Único, Obras Municipais, Obras Particulares, Re-

cursos Humanos e Taxas e Licenças. Estes serviços estão 

actualmente a ser alvo de processos de reorganização, que 

visam garantir que a actividade desenvolvida tenha sem-

pre como fundamento e orientação prioritária a satisfação 

das necessidades dos munícipes e a melhoria contínua dos 

serviços prestados. Outro dos principais objectivos deste 

projecto é o de possibilitar o desenvolvimento de um Sis-

tema de Gestão da Qualidade, estruturado tendo em conta 

os requisitos expressos na norma NP EN ISO 9001/2000 

(Sistemas de Gestão da Qualidade), que possibilite à 

autarquia a obtenção da Certificação no âmbito do Sis-

tema Português da Qualidade (SPQ).

No âmbito das comemorações dos 50 anos do Trata-

do de Roma, que instituíram a Comunidade Europeia, 

o Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Eng. 

Ricardo Pereira Alves, esteve presente em Roma, nos 

dias 22 e 23 de Março, a convite do Comité das Regiões 

para participar num conjunto de iniciativas a assinalar 

a efeméride, por ser um dos Autarcas mais jovens da 

Europa. O Tratado de Roma assinado, a 25 de Março de 

1957, naquela cidade Italiana pela Alemanha, Bélgica, 

França, Holanda, Itália e Luxemburgo permitiu esta-

belecer a Comunidade Económica Europeia (CEE) e a 

Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom).
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Há pessoas que nunca nos deixam… 

A sua personalidade e o seu percurso serão um exemplo sempre vivo  para as gerações vindouras!




