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Decorridos que estão três anos de mandato do Executivo Camarário que tenho honra a de liderar importa fazer uma 
avaliação do trabalho desenvolvido nas diferentes áreas e apresentar os principais eixos de intervenção para o próxi-
mo ano, que permitirão reforçar a importância e a posição estratégica do nosso Concelho no contexto regional.

Nesta 3ª edição do Boletim Municipal encontramos a actividade desenvolvida durante o ano de 2008, que se estendeu 
por diferentes áreas estratégicas e que terá continuidade no ano de 2009.

2008 fica marcado pela construção e entrada em funcionamento do Centro Escolar de São Martinho da Cortiça e do 
Centro Empresarial e Tecnológico, pela melhoria das acessibiliaddes municipais, pela construção da ETAR da Nogueira e pelo início das obras 
de construção do Centro Escolar de Côja, de Requalificação do Sub-Paço, do Largo do Campanário (em Arganil) ou do Restaurante do Parque 
de Campismo;

Podemos, por isso, encarar o ano de 2009 com esperança e confiança, certos de que o conjunto de investimentos que estão a ser realizados 
por todo o Concelho são essenciais para melhorar a qualidade de vida de todos os Arganilenses e decisivos para o nosso desenvolvimento e 
coesão social.

     O Presidente da Câmara Municipal de Arganil
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Apresentação do projecto, lançamento do concurso público e início da obra de 

Requalificação do Sub-Paço, em Arganil.

Após a conclusão das obras, o Sub-Paço vai tornar-se num dos espaços mais mar-

cantes de Arganil.

Pretende-se com esta obra, tornar aquela zona num espaço renovado e convidativo 

à população e que proporcione a esta um novo espaço de lazer e desporto informal.
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Requalificação do Largo Augusto Oliveira Coimbra (Largo do Campanário).

Requalificação da Rotunda das Secarias.

Requalificação da Rotunda do Paço - Arganil.
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Pavimentação da Estrada Mata da Margaraça - Monte Frio.

Construção da Variante Sul - Côja.

Beneficiação da Ligação Cruzamento dos Vales (EN 342) - Portelinha (EN344).

Beneficiação da Estrada de Acesso a Porto Castanheiro.
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Alargamento e Pavimentação da Estrada de Acesso 

ao Centro Escolar e Pavilhão Gimnodesportivo de S. 

Martinho da Cortiça.

Conclusão da Beneficiação da Estrada de Acesso ao 

Mont’Alto.

Beneficiação da Estrada Portela da Teixeira - Teixeira - Relvas - Cartamilo.

Requalificação de Ruas através de calcetamento de granito em diversas Ruas do Concelho.
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Conservação da Estrada Mancelavisa - Arganil.Alargamento da Estrada Penedos Altos - Formarigo.

Construção do Caminho das Areias, nas Secarias.

Abertura de caminho em Secarias.

Alargamento do Acesso ao Parque de Lazer de 

Folques.
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Construção de Polidesportivo em Cerdeira.

Construção de Mini-Campo em Côja.

Construção de passeios no Sobreiral - Arganil.

Arranjos exteriores no novo Lar do Centro Social e Paroqui-

al do Sarzedo.
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Requalificação da Rede de Abastecimento de Água (Rua 

da Caleira) - Sarzedo.

Remodelação do Sistema de Abastecimento de Água, 

em Celavisa.

Ampliação da Rede de Abastecimento de Águas na Zona 

Industrial da Relvinha.

Ampliação do Cemitério de Sobral Magro - Pomares.

Reconstrução de muro no Cemitério da Benfeita.

Alteração do traçado do Caminho Sarzedo - Feijoal.
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Reconstrução de muro em Vinhó - Vila 

Cova do Alva.

Reconstrução do Caneiro da Alagoa - Ar-

ganil.

Reparação do Pontão da Alagoa - Ar-

ganil.

Reconstrução de muro na Estrada Agroal 

- Pomares. Construção de Açude em Sequeiros.

Conservação da Praia Fluvial do Caneiro da 

Moenda, em Côja.

Construção de Pontões em Sobral Magro - 

Espinho.

Construção de muro de suporte à estrada 

em Sequeiros.
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Construção de Sanitários Públicos na Praia Fluvial de Po-

mares.Construção da ETAR da Nogueira.

Construção de Saneamento em Sail.Construção de Saneamento em Casal de S. João. Construção de Saneamento em Caratão.
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Elaboração e apresentação pública do projecto de 

arquitectura para a construção do Lar de Idosos de 

Pombeiro da Beira e São Martinho da Cortiça e co-

laboração nos Concursos Públicos para a construção 

do Centro de Dia de Barril de Alva e Lar de Idosos de 

Côja.

Colaboração na elaboração do projecto de arquitec-

tura e no Concurso Público para a Reabilitação do 

Convento de Santo António, em Vila Cova de Alva.
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Limpeza e manutenção de valetas pelas diversas Freguesias do Concelho de Arganil.

Abertura e conservação de caminhos nas Freguesias de Benfeira, Cepos, Piódão, São 

Martinho da Cortiça, Pombeiro da Beira e Teixeira.
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Aplicação de Rails de Protecção em Pardieiros. Colocação de reforço no Açude da Ribeira do Pisão - Côja. Limpeza da Ribeira da Benfeita.

Manutenção das pistas do Aeródromo de Côja.
Construção de ponto de água para apoio a combate a in-

cêndios, junto a Medas, Freguesia de Côja.

Familiarização das equipas de vigilância e primeira 

intervenção com o equipamento de vigilância, com-

bate e rescaldo.
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No Feriado Municipal decorreu a inauguração do Centro Empresarial e 

Tecnologico de Arganil, após a qual decorreu a apresentação do Curso 

de Empreendedorismo, do Concurso INOV’ARGANIL 2008 e a visita às 

instalações.

O Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil é um equipamento que 

permitirá a criação de 15 empresas no Sector dos Serviços e uma uni-

dade tecnológica na Área das Energias Renováveis.

Na criação deste equipamento, o Município de Arganil teve como 

principais objectivos: promover a fixação dos jovens, fomentando o 

empreendedorismo e a criação de iniciativas empresariais; gerar opor-

tunidades para a criação de empresas locais e regionais; diminuir a 

necessidade de investimento inicial na criação das empresas; criar as 

condições para que, ao fim de 5 anos, as empresas possam instalar-se 

em novos espaços situados em zonas industriais, áreas de localização 

empresarial ou outras localizações adequadas e criar uma Unidade Tec-

nológica na Área das Energias Renováveis, numa parceria da Câmara 

Municipal com a Universidade de Coimbra e Empresas Locais.

No dia 7 de Setembro, aquando da sua inauguração, estavam já for-

malizados pedidos para a instalação de 5 empresas, o que demonstra 

que esta obra “concretiza uma aposta forte deste executivo camarário: 

o Desenvolvimento Económico e constitui uma oportunidade para to-

dos, especialmente os mais jovens! Estamos pois a criar valor, abrindo 

através da Inovação e da Tecnologia, as portas do Futuro.”, como salien-

tou o Presidente da Câmara Municipal, Eng.º Ricardo Pereira Alves.
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Início da Requalificação da Unidade de Apoio ao Parque de 

Campismo do Sarzedo, a qual vai conter, entre outros espaços, 

um Restaurante, um Bar, uma Loja de Conveniência e zonas 

devidamente preparadas para a actividade ali exercida.
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Foi inaugurado, a 22 de Março de 2008, o Centro Interpretativo de Arte Rupestre de Chãs d’Égua, passando o Concelho 

de Arganil a usufruir de um espaço único em Portugal. A instalação do Centro foi resultante da parceria entre Câmara 

Municipal de Arganil, Pinus Verde, ADIBER, Junta de Freguesia do Piódão, Associação de Compartes do Piódão e União 

Progressiva de Chãs d’Égua.

Encontra-se presentemente na fase final de aprova-

ção o Plano de Ordenamento da Albufeira das 

Fronhas.

O Plano de Ordenamento vem definir regras de 

utilização do plano de água e áreas envolventes 

à Albufeira das Fronhas, salvaguardando os re-

cursos naturais, em especial os recursos hídricos, 

mas simultaneamente, vem permitir uma grande 

requalificação de toda a zona adjacente à mesma 

e a criação de infra-estruturas turísticas, náuticas e 

recreativas.
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Pelo terceiro ano consecutivo realizou-se a III 

Feira das Freguesias - Mostra Gastronómica do 

Concelho de Arganil, um evento organizado em 

parceria pela Câmara Municipal de Arganil e 

Casa da Comarca de Arganil.

Durante os três dias do evento, os milhares de 

visitantes puderam apreciar o que de melhor 

se faz da Gastronomia das 18 Freguesias, bem 

como apreciar os Grupos Culturais do nosso 

Concelho.

Após a assinatura de um acordo entre a Câmara Municipal 

de Arganil e o Clube Automóvel do Centro durante o mês de 

Janeiro, verificou-se nos dias 16 e 17 de Maio o regresso do 

Rallye a Arganil, com uma prova a contar para o Campeonato 

Nacional Open.
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      “Noites de Verão” nos fins-de-semana de Agosto
Na altura do ano em que o Concelho de Arganil mais se enche de pessoas, umas que voltam à terra-natal, outras que desejam conhecer o Concelho, a Câmara Municipal de 

Arganil apostou uma vez mais na organização das “Noites de Verão”. Deste modo, passaram pela Praça Simões Dias os seguintes eventos: o Grupo de Teatro e Revista “Os 

Animadores da Palheira”, “A Magia de Luís Rodrigues” (com o apoio do INATEL-Delegação de Coimbra), o Grupo “Dixie-Gringos - Jazz Band”, o “Karaoke de Gonçalo Dias”, o 

Concurso de Criação de Moda “Arganil Fashion 2008” (evento idealizado pela Associação CUME), o Grupo de Concertinas do Vale do Tejo, um Espectáculo de Dança com o 

“Clube de Dança de Salão do Porto”, uma Sessão de Cinema ao Ar Livre, o “Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços (com o apoio do INATEL-Delegação de Coimbra) e como 

terminus, um Concerto pela Orquestra da Escola de Música “Pauta em Movimento” de Arganil.
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Instalada pela terceira vez no Sub-Paço de Arganil, a XXVII FICABEIRA e FEIRA DO MONT’ALTO  

2008 demonstrou, mais uma vez, ser um importante acontecimento para o Concelho de Arganil, 

tendo recebido a visita de milhares de pessoas.



Câmara Municipal de Arganil

Feriado Municipal
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL 

24

O dia 7 de Setembro foi dia de Festa para todos os Arganilenses.

Mais uma vez, neste dia de Festa, a Câmara Municipal de Arganil resolveu demonstrar a gratidão e reconhecimento a ilustres e dedicados cidadãos do Concelho. Foram, deste 

modo agraciados com a Medalha de Ouro do Concelho, o Prof. José Dias Coimbra, o Eng.º Rui Sanches e o Actor Sinde Filipe.

Este ano foram também estregues duas Medalhas de Mérito às empresas “ADF, Antonino Dias Fernandes”  e “SULPASTEIS”, «pela sua actividade, marcada pela inovação e 

qualidade superiores, reconhecidas em Portugal e além fronteiras, tendo criado riqueza e emprego contribuindo decisivamente para o Desenvolvimento Económico do nosso 

Concelho», como salientou o Presidente da Câmara, Eng.º Ricardo Pereira Alves, na presença da Presidente da Assembleia Municipal Dr.ª Manuela Ferreira Leite.
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A Sala Guilerme Filipe foi palco de diversas exposições individuais e colectivas.
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        Biblioteca Municipal Miguel Torga
Sendo um espaço de cultura, informação, formação e lazer, 

a Biblioteca Municipal Miguel Torga promove o gosto pelo 

Livro e pela Leitura junto do seu público, tanto nos seus es-

paços infanto-juvenil, jovem e adulto, como também levan-

do a Biblioteca aos Idosos e às Bibliotecas Escolares. Concurso de Leitura “Lê melhor quem Lê mais”.

Acção de Formação “Quem lê um conto, acrescenta um 

ponto”.

Acções no Dia Mundial do Teatro.
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        Biblioteca Alberto Martins de Carvalho
Continuando o desenvolvimento dos seus objectivos no que 

respeita ao “Gosto pelo Livro e pela Leitura”, foram desen-

volvidas um leque variado de actividades, por forma a cati-

var, cada vez mais, os seus leitores para as diversas valên-

cias que aquele espaço contém.

Para além do objectivo natural da XV Feira do Livro de Arganil, organizada pela Câmara Municipal de Arganil, 

foram realizadas diversas actividades culturais destinadas às mais variadas fachas etárias.
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Exposições Temáticas foram realizadas mensalmente.

“A Hora do Conto” é uma actividade semanal da Biblio-
teca.

“A Biblioteca em Movimento” foi uma actividade real-
izada com as IPSS do Alto Concelho de Arganil.

“O Jardim dos Escritores” foi uma actividade realizada 
com as Escolas do 1º CEB do Alto Concelho e Jardim de 
Infância de Côja.

“A Brincar também se Aprende” foi uma actividade re-
alizada com as Escolas do 1º CEB do Alto Concelho e 
Jardim de Infância de Côja, demonstrando às crianças a 
importância do Livro e da Leitura.
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Actividades Físicas com Idosos 2007/08.

Dia do Desporto para a Deficiência - 2008.

Arganilíadas - 2008.
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Dia Mundial da Criança. Cicloturismo Concelhio.

Férias Desportivas em Côja.Férias Desportivas em Arganil.
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         Câmara Municipal de Arganil dá exemplo
Indo ao encontro do Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 230/2004, a Câmara Municipal de 

Arganil, através das Áreas do Ambiente e Saúde e da Área de Informática, desenvolveu 

uma forte acção no sentido da protecção ambiental.

Deste modo, e após a acção de recolha foram reencaminhados para a Reciclagem, da 

parte do Município de Arganil: 75 quilos de pilhas, 65 quilos de lâmpadas e 2600 quilos 

de material informático.

         ARGANIL CONCELHO MAIS LIMPO

A Câmara Municipal de Arganil, em parceria com as 18 freguesias do Concelho, 

lançou este projecto, prevendo, além das medidas de reorganização e aquisição de 

meios, o envolvimento e a sensibilização da população do Concelho, particularmente 

as crianças e os jovens em idade escolar.

A par destas acções, decorre o programa de recolha de óleos alimentares usados nas 

Cantinas Escolares e Juntas de Freguesia.

Também foi lançado o repto aos municípes no sentido de recorrerem à composta-

gem doméstica, tendo sido entregue um cospostor em cada Junta de Freguesia para 

demonstração.
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                    DIA EUROPEU SEM CARROS

Pelo terceiro ano consecutivo, o Município de Arganil aderiu a esta iniciativa, assu-

mindo o estatuto de participante e demonstrando-se um Município preocupado com 

as questões ambientais.

A Campanha “Dia Europeu sem Carros” surgiu na sequência de uma directiva europeia 

relacionada com a qualidade do ar das cidades.

Relacionada com este dia, surgiu entretanto a Semana Europeia da Mobilidade, que 

este ano esteve subordinada ao tema: “Ar puro para todos”.

                     DIA MUNDIAL DO AMBIENTE

Na comemoração deste dia, foram várias as actividades levadas a cabo pela Câmara 

Municipal de Arganil, principalmente junto das crianças, pois a elas “pertence o fu-

turo”.
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              Inauguração do Centro Escolar de S. Martinho da Cortiça
No dia 7 de Setembro, associada às Festas do Concelho, teve lugar a Inauguração do Centro Escolar de S. Martinho da Cortiça, tendo contado com a presença do Sr. Secretário 

de Estado da Educação Prof. Valter Lemos, que considerou o mesmo como “uma Escola de Excelência, até pelo facto de se encontrar ao nível dos melhores Centros Escolares 

da Europa”.
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                 Início das obras do Centro Escolar de Côja
Após a apresentação do Projecto em Março, realizou-se o respectivo concurso e iniciaram-se 

as obras do Centro Escolar de Côja que engloba as valências de creche, jardim-de-infância e 1º 

ciclo e que estará concluído no início do ano lectivo 2009/2010.

Após a decisão da Fundação Bissaya Barreto de encerrar a Casa da Criança 

D. Maria da Natividade Filipe, o Município de Arganil e o Centro Social e Pa-

roquial de Côja celebraram um Protocolo de Cooperação com vista à criação 

e gestão da valência Creche na Vila de Côja, a partir do qual o mesmo serviço 

ficou assegurado pelas duas Instituições em módulos pré-fabricados, até à 

conclusão das obras do Centro Escolar de Côja, o qual vai já comportar essa 

mesma valência.
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No âmbito do Programa de Generalização do Ensino de Inglês e 

de Outras Actividades de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo 

do Ensino Básico, a Câmara Municipal de Arganil celebrou al-

guns Protocolos de Cooperação com Instituições Particulares 

de Solidariedade Social do Concelho, nomeadamente, Santa 

Casa da Misericórdia de Arganil, Assistência Folquense, Cen-

tro Socuial e Paroquial do Sarzedo, Associação Humanitária 

e Sociaç da Casa do Povo de Barril de Alva e Centro Social e 

Paroquial de Côja.

CLASA - Concelho Local de Acção Social de Arganil
No âmbito do Plano de Acção 2007/2008 aprovado anterior-

mente, foi realizada uma acção em conjunto com as IPSS’s do 

Concelho.

       “Idosos em Movimento”
A acção “Idosos em Movimento” consistiu numa viagem 

ao Santuário de Fátima, visita à nova Catedral da Santís-

sima Trindade, almoço nos Retiros de N. Sr.ª do Carmo e 

N. Sr.ª das Dores, e visita ao Mosteiro da Batalha. 

Nesta viagem - passeio participaram 309 idosos das In-

stituições de Solidariedade Social concelhias. O Municí-

pio pretendeu proporcionar à população sénior utente 

das Instituições concelhias, um momento diferente do 

seu quotidiano, cruzando redes de sociabilidade e ao 

mesmo tempo, permitir o acesso a locais para alguns 

desconhecidos.

PCAAC - Programa Comunitário de Ajuda
Alimentar a Carenciados

Os produtos postos à disposição deste Programa, têm origem 

nas existências de intervenção e são distribuídos pela popu-

lação mais necessitada, ou seja famílias carenciadas com 

rendimentos insuficientes para a satisfação das necessi-

dades essenciais.

Com a organização da Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens em Risco de Arganil em colaboração com a Câmara 

Municipal de Arganil, foi promovida a Palestra “O Álcool: deve 

bebê-lo só quem sabe.”.

Tendo em vista a promoção da saúde e do desenvolvimento 

social, esta palestra visou sobretudo “contribuir para a con-

strução de uma comunidade mais saudável, consciencializar 

e promover uma reflexão conjunta resultante dos efeitos do 

alcoolismo.
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Após o sucesso obtido nas duas primeiras 

edições, decorreu a III Edição do Arganil 

Rock, no dia 26 de Abril de 2008, no local 

habitual: o Pavilhão de Vale de Zebras.

Sendo já um certame que se destaca, cada 

vez mais, tanto pela qualidade, como pela 

quantidade de pessoas que cativa, foram 

cerca de um milhar que compareceram 

ao evento organizado parceria das Asso-

ciações Juvenis CUME, Os Columbinos e 

Projecto Radical e pelo Grupo de Jovens 

O Festinhas, e que contou, mais uma vez, 

com o apoio da Câmara Municipal de Ar-

ganil.

De referir o facto de este ano o evento 

contar com a participação da Banda da 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos 

do Cidadão Deficiente Mental de Arganil, 

instituição para a qual reverteram parte 

das receitas angariadas, mantendo assim 

a parceria iniciada a ano passado.
Organizado pela Associação Juvenil CUME, com o apoio do Mu-

nicípio de Arganil, este concurso teve como objectivo principal 

estimular, na região, a criatividade na área da moda, dando desta 

forma, visibilidade aos criadores individuais ou colectivos.
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Com o apoio do Município de Arganil, a Associação Juvenil Projecto Radical, de São Martinho da Cortiça, desen-

volveu várias actividades, como sendo a já conhecida Feira de Sopas e Doces, o São Martinho Trophy e o Passeio 

TT de São Martinho da Cortiça.

A Associação Juvenil CUME, do Sarzedo, contou com o 

apoio do Município de Arganil na realização da 1ª Maro-

tona BTT da Serra de Arganil.
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Concessão de apoios às Juntas de Freguesia do Concelho de Arganil, no âmbito da Delegação de Competên-

cias, no valor de 200.000,00€.

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

6.000,00€

22.500,00€

6.630,00€

10.632,00€

7.783,00€

6.569,00€

6.537,00€

19.529,00€

9.648,00€

6.305,00€

10.739,00€

12.867,00€

18.279,00€

20.443,00€

10.732,00€

7.743,00€

7.714,00€

9.350,00€

Adendas ao Protocolo da Delegação de Competências:

Freguesia

Freguesia de Celavisa

Freguesia de São Martinho da Cortiça

Freguesia de Sarzedo

Freguesia de São Martinho da Cortiça
(Drenagem e tratamento de águas residuais urbanas)

Montante

750,00€

1.500,00€

750,00€

960,00€/mês

Celebração de Contratos - Programa com algumas 
Juntas de Freguesia do Concelho de Arganil

Junta de Freguesia de Anseriz                   10.610,00€
Requalificação do Largo do Quintal da Fonte. Execução de diversos tra-
balhos de silvicultura preventiva na Freguesia.

Junta de Freguesia de Arganil                4.210,80€
Substituição e arranjos na conduta de água da Nogueira.

Junta de Freguesia de Barril de Alva             22.605,22€
Requalificação da Frente Ribeirinha junto à Ponte de Barril de Alva.

Junta de Freguesia de Benfeita              10.250,00€
Requalificação da Rua dr. Fausto Dias, em Pardieiros. 
Construção de Caminho Pedonal da Várzea.

Junta de Freguesia de Cepos               23.394,79€
Construção de Miradouro e Sanitários Públicos.

Junta de Freguesia de Cerdeira                                10.016,88€
Arranjo de bermas e construção de valetas na estrada de acesso à 
Ribeira. 
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva na 
Freguesia.

Celebração de Contrato - Programa com a As-

sociação de Freguesias de Direito Público de 

Arganil
Execução de diversos trabalhos de silvicultura 
preventiva nas freguesias de Barril de Alva, Benfeita, 
Côja, Moura da Serra, Piódão e Pomares, no valor de 
13.359,54 €.
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Junta de Freguesia de Côja                                  20.033,14€
Arranjo paisagístico  e construção de Sanitários Públicos na zona 
do Vale, em Côja.

Junta de Freguesia de S. Martinho da Cortiça     
                                            32.415,40€
Construção de passeios no Cemitério novo. Construção de algumas 
paredes e reboco do edifício junto ao cemitério. Execução de diver-
sos trabalhos de silvicultura preventiva.

Junta de Freguesia de Piódão                             
      3.150,00€
Construção de Praia Fluvial de Foz d’Égua.

Junta de Freguesia de Pomares                           
      8.137,50€
Requalificação de Rua em Sorgaçosa.

Junta de Freguesia de Folques     
                                        6.783,00€
Beneficiação da Rua Principal no Alqueve.

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira         
                                                                                5.460,00€
Construção de valetas na Rua do Cabeço do Barreiro.

Junta de Freguesia do Sarzedo                         14.657,21€
Arranjos exteriores do Centro Social e Paroquial do Sarzedo. 
Beneficiação de arranjos exteriores na Sede da Comissão de 
Melhoramentos do Casal do Sarzedo. 
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva.

Junta de Freguesia de Secarias        19.506,00€
Requalificação do Largo Antonino dos Santos, nas Secarias.

Junta de Freguesia de Vila Cova do Alva       14.650,00€
Beneficiação da Fonte dos Passarinhos, em Vila Cova do Alva.
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva.
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No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo para o ano de 2008, a Câmara Municipal de Arganil celebrou contratos-programa de desenvolvimento cultural 

e desportivo com diversas colectividades do Município, sendo  que o valor atribuído em apoios efectivos totalizou o valor de 86.220,00 €.

2.300,00€

2.100,00€

1.600,00€

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€

1.600,00€

1.340,00€

1.300,00€

1.600,00€

1.400,00€

500,00€

1.000,00€

Cultura
Associação Filarmónica de Arganil

Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Côja

Associação Filarmónica Barrilense

Associação Filarmónica União Recreativa Musical 

Pomarense

Sociedade Filarmónica Flor do Alva

Tuna Popular de Arganil

União Recreativa Sarzedense - Zés Pereira

Associação Juvenil Projecto Radical - Tuna de São Mar-

tinho 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 Côja

Rancho Infantil e Juvenil de Côja

Grupo Folclórico da Região de Arganil

Associação Juvenil “Os Columbinos”

Comissão de Melhoramentos de Pardieiros

Tuna Cantares de Côja

22.600,00€

830,00€

2.750,00€

18.600,00€

700,00€

10.870,00€

2.750,00€

700,00€

Desporto
Associação Atlética de Arganil

Centro de Ciclismo da Benfeita

Grupo Desportivo Vilacovense

Clube Operário Jardim do Alva

Grupo Desportivo Pomarense

Grupo Desportivo, Recreativo e 

Cultural de S. Martinho da Cortiça

Grupo Desportivo da União 

Recreativa Sarzedense

Associação Juvenil CUME
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Mediante Deliberação de Câmara foram ainda atribuídos diversos subsídios pontuais às entidades e nos montantes seguintes:
Agrupamento de Escolas de Arganil
(Material Escolar para o ano lectivo 2008/09)

Agrupamento de Escolas de Côja
(Festa de Encerramento do ano lectivo 2007/08 e material 

Escolar para o ano lectivo 2008/09)

Agrupamento de Escuteiros de Arganil
(Apoio às actividades)

Agrupamento de Escuteiros de Côja
(Apoio às actividades)

APPACDM
(Requalificação de cozinha e refeitório nas instalações de 

Arganil)

Associação de Compartes do Piódão
(Centro Interpretativo e Unidade de Pastoreio 

Intensivo)

Associação CUME
(1ª Maratona BTT e Arganil Fashion)

Associação Filarmónica de Arganil
(Aquisição de novos instrumentos musicais)

Associação Filarmónica Barrilense
(Aquisição de novos instrumentos musicais)

Associação Filarmónica Progresso Pátria 
Nova de Côja
(Aquisição de novos instrumentos musicais e fardamento)

5.250,00€

3.625,00€

1.000,00€

1.000,00€

8.000,00€

20.000,00€

2.500,00€

1.000,00€

1.000,00€

2.000,00€

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários Argus
(Apoio à aquisição de nova ambulância)

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Côja
(Apoio à aquisição de nova ambulância e viatura de desen-

carceramento)

Associações Juvenis CUME, Projecto Radical, 
Os Columbinos e Grupo de Jovens Festinhas
(Arganil Rock 2008)

Centro Social e Paroquial de Côja
(Colónia de férias do ATL 2008 e funcionamento da creche)

Clube Automóvel do Centro
(Apoio ao Rallye de Portugal Histórico)

Comissão de Melhoramentos do 
Salgueiral
(Apoio à construção de novas instalações)

Escola Básica de Arganil
(Viagem de Estudo a Lisboa)

Freguesia de Teixeira
(Subsídio às “Montarias do javali”)

Grupo Desportivo Vilacovense
(Apoio à construção de Bar e Balneários)

Grupo Folclórico da Região de Arganil
(Deslocação a Torre de Cotillas)

5.000,00€

5.000,00€

3.500,00€

14.111,62€

15.000,00€

250,00€

250,00€

1.000,00€

2.500,00€

1.000,00€

Grupo Motard’s Asas da Liberdade
(VI Convívio Motard) 

Grupo Sócio-Cultural, Recreativo e 
Desportivo Mais Além
(Realização de Festejos Carnavalescos)

Junta de Freguesia de São Martinho da 
Cortiça
(Despesas com Prolongamento de Horário do Jardim de 

Infância)

Junta de Freguesia de Secarias
(Apoio à adaptação do 1º andar do edifício da Junta a 

edifício de apoio a idoso)

Junta de Freguesia de Côja
(Despesas com Aeródromo de Côja)

Rancho Folclórico Povos da Ribeira de 
Celavisa
(Participação na Europeade, na Suiça)

Sociedade Filarmónica Flor do Alva
(Intercâmbio com Banda Paroquial da Madeira)

União Progresso Barril de Alva
(IV Feira de Gastronomia e Artesanato)

União Recreativa Sarzedense
(Marchas de S. João)

Universidade da Beira Interior
(Realização de Curta metragem por alunos do 3º ano do 

Curso de Cinema)

750,00€

10.000,00€

1.000,00€

10.000,00€

141,64€

1.000,00€

1.000,00€

250,00€

750,00€

250,00€
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Foi no primeiro dia da XXVII FICABEIRA e FEIRA DO 

MONT’ALTO 2008 que, na presença do representante do 

Governador Civil de Coimbra, do Presidente da Comissão 

Instaladora da Entidade Regional de Turismo do Centro, do 

representante da Assembleia Municipal e de diversos au-

tarcas do Concelho e de Concelhos limítrofes, que o Presi-

dente da Câmara Municipal, Eng.º RIcardo Pereira Alves, 

recebeu das mãos do representante da Associação Portu-

guesa de Certificação, Luís Fonseca, o documento que cer-

tifica a Qualidade dos Serviços Municipais.

Luís Fonseca felicitou todos os envolvidos no Processo de 

Certificação, apontando a Câmara Municipal de Arganil 

como um exemplo “de modelo de Gestão de Qualidade”.

Após a apresentação, em Junho, da Plataforma 

de Formação Municipal, no Salão Nobre da Câ-

mara Municipal de Arganil, instituição pioneira 

nesta formação, foi desponibilizado gratuita-

mente aos seus funcionários o acesso à mesma, 

por forma a actualizarem os seus conhecimen-

tos informáticos e espanhol.

Este projecto é destinado às Autarquias Locais 

e aos seus funcionários, cujo principal objectivo 

é o de “promover uma cultura de actualização e 

formação nos funcionários através da platafor-

ma de e-learning e suprir uma lacuna até agora 

existente”, como referiu o Dr.º Ricardo Pocinho, 

responsável pelo projecto.
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  TRABALHO DOS VEREADORES DO PARTIDO SOCIALISTA NA 

   CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL
Desde que em finais de Outubro de 2005 os novos eleitos para o Executivo da Câmara Municipal de Ar-
ganil começaram a trabalhar que o grupo de pessoas eleitas nas listas do Partido Socialista, continuou 
a luta pelo nosso concelho e pelas suas gentes. Desde logo se começou a evidenciar a existência de 
uma oposição credível e responsável, tanto na forma como no respectivo conteúdo.
A verdade é que esse modo de estar na política tem-se mantido numa postura de frontalidade, de 
honestidade, coragem (porque não dizê-lo), de verdadeiro interesse pela boa resolução dos assuntos, 
procurando sempre o âmago das várias questões em debate.
Não temos dúvida nenhuma em afirmar que se tem verificado uma forma moderna e civilizada de se 
debaterem os argumentos, com racionalidade, com firmeza, mas também com respeito pelas ideias 
dos outros, e acima de tudo com respeito pelo semelhante.
E se mais não houvesse para caracterizar o trabalho desenvolvido pelos Vereadores do PS na Câmara 
Municipal, temos para nós que algo foi feito para nos aproximar, também nós Concelho de Arganil, de 
uma Europa unida nos valores e aspirações do século XXI. Mas há mais, como veremos.
Não podemos nem devemos negligenciar o contributo, quanto a nós valioso, das variadíssimas inter-
venções ao longo destes anos, trazendo sempre ideias novas sobre as velhas formas de ver os assun-
tos, fazendo amiudadamente propostas exequíveis que, umas vezes seriam contempladas de forma 
visível pelo Executivo do PSD, e outras terão servido, naturalmente, de pano de fundo para modos de 
operar e inovações posteriores em projectos e práticas que se adivinham aí sustentadas.
E ainda bem que assim é, pois o espírito que preside à sua apresentação pelos Vereadores do PS, sem 
complexos, sem interesses de outra ordem que não seja o de contribuir para o progresso e desenvolvi-
mento do Concelho de Arganil, é o da sua utilização sem perspectivar eventuais dividendos políticos.
Neste capítulo, não se podem olvidar as variadíssimas intervenções pugnando pela existência de um 
Gabinete da Oposição, com os necessários apetrechos logísticos, necessários para um bom atendi-
mento e relacionamento com as populações. É verdade que não se conseguiu esse objectivo, mas 
resta-nos a convicção de que iniciámos uma luta que mais tarde ou mais cedo, e seja para servir 
qualquer Oposição, virá a surgir como mais um dispositivo democrático posto ao serviço das popu-
lações.
Não poderemos, ainda no capítulo da forma, esquecer a “intervenção” dos Vereadores da Oposição 
nas reuniões das Assembleia Municipais, com espaço próprio e até com uma ou outra intervenção 
sempre que a “honra” assim o exigiu, nos termos legais e estatutários. É mais uma prática que se 
altera – ainda na linha de um melhor funcionamento ao nível dos vários órgãos municipais.
Relativamente à substância, muito haveria a dizer sobre as várias intervenções da nossa bancada. O 
espaço, porém, não no-lo permite. Ainda assim, chamaremos a atenção para alguns, e só alguns, dos 

temas que levámos a debate ao longo deste tempo decorrido.
Intervenções longas, duras e sustentadas sobre os Orçamentos e os Planos para os anos seguin-
tes; turismo no concelho sobre várias vertentes; solicitações constantes de planos estruturantes 
para o desenvolvimento do Concelho; Casa da Criança de Côja e o seu encerramento; Lei das 
Finanças Locais; proposta de criação do Conselho Municipal de Juventude; proposta de Sistema 
de incentivos aos jovens de Arganil (SIJA); Carta Educativa, esgoto e poluição no leito do rio 
Alva; EPTOLIVA, ADESA, programa PARES, etc.; temática do Boletim Municipal; industria (ou 
falta dela) no nosso concelho, com a proposta socialista da criação de uma Área de Localiza-
ção Empresarial (ALE), na freguesia de Secarias; na sequência de visitas à várias freguesias, 
apresentação de propostas relacionadas com essas mesmas freguesias; intervenções de fundo 
nas reuniões da Câmara sobre as acessibilidades do nosso concelho; proposta de criação de 
Comissões Sociais de Freguesia; intervenção sobre as novas alterações na área dos tribun-
ais; rio Alva e acessibilidades, nomeadamente a Av. Padre Vicente, em Côja; área do turismo 
que considerámos “amorfa”; alerta para poluição da Ribeira de Folques; criticas sobre a forma 
como o plano de ordenamento da Albufeira das Fronhas a nosso ver estava a ser tratado; critica 
sobre as ordens de trabalhos visando uma maior democraticidade nos trabalhos de reuniões de 
Câmara; preocupações sobre possível encerramento do pólo de Arganil da EPTOLIVA; proposta 
de “Agenda 21 Local” – partilha entre a Autarquia e a sociedade civil; intervenção sobre a falada 
extinção dos CTT de Côja; férias escolares no concelho, Eptoliva; apresentação de uma proposta 
sobre a pobreza no concelho de Arganil, pedindo sondagens e, como consequência, proposta de 
adopção de medidas adequadas e aplicáveis; intervenção sobre Equipas de Intervenção Perma-
nente, tendo sido ainda o Executivo confrontado com algumas promessas anteriores que não 
foram ainda cumpridas; lixo nas margens do rio Alva e o turismo em geral no nosso concelho; 
proposta de incentivo à participação dos jovens no movimento regionalista; Reforço da cha-
mada de atenção para a pobreza do concelho e a falta de entrega dos doc. Sobre esse tema, 
já há muito pedidos; vários problemas na vila de Côja; chamada de atenção para: investimento 
italiano no concelho; iluminações de Natal nas três vilas mais importantes do concelho a seguir 
à sede; obras no rio Alva; números de portas, números de polícia no concelho; acessibilidades 
várias.
Se é verdade que, por um lado, as inúmeras exigências do nosso querido Concelho não se 
compaginam com o que até agora foi conseguido, por outro resta-nos a consolação do dever 
cumprido, na luta constante pela melhoria das condições de vida das nossas gentes.

Cumprimentamos todos os munícipes e cada um, deixando o desejo de um Bom Ano de 2009.

       OS VEREADORES DO PS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL



Câmara Municipal de Arganil

Feriado Municipal
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL 

44

Câmara Municipal de Arganil

BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL 

44




