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Há pouco mais de um ano, os Arganilenses 
manifestaram, através do seu voto, uma enorme 
vontade de mudança, sufragando a estratégia 
de desenvolvimento que apresentámos e que 
estamos a implementar.

 
Este primeiro ano fica marcado pelos 

fortes constrangimentos financeiros herdados, 
que só foi possível ultrapassar através da con-
tracção de um empréstimo para Saneamento 
Financeiro no valor de 6 000 000 €, que permitiu 
a regularização das dívidas de curto-prazo e a 
negociação da dívida a médio e longo prazo. Tem 
hoje, a Câmara Municipal de Arganil uma boa 
imagem junto de Fornecedores e Empreiteiros, 
porque paga nos prazos estipulados, o que tem 

consequências positivas nos preços de aquisição 
de materiais e de execução de empreitadas.

Mas apesar deste forte constrangimento 
foi possível incutir planeamento na gestão 
autárquica (Carta Educativa, Plano da Mobilidade 
e Remodelação do Sistema de Transportes 
Públicos no Concelho de Arganil), desenvolver 
novos projectos (Estudo prévio da Requalificação 
da Antiga Cerâmica e espaço envolvente, futuro 
Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil 
(Ninho de Empresas), nova Escola EB1 e Jardim 
de Infância de São Martinho da Cortiça) e resolver 
problemas há muito pendentes.

Foi também um ano de viragem no 
relacionamento institucional com as Juntas de 
Freguesia, que através do estabelecimento de 
parcerias viram a sua capacidade de intervenção 
reforçada.

Foram realizados neste primeiro ano um 
conjunto de investimentos em diversas áreas que 
importa dar conta a todos os Munícipes. É essa a 
razão maior deste primeiro Boletim Municipal:
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 Dar a conhecer ao Concelho de que 
forma está a ser gerido o Orçamento Municipal, 
quais as áreas alvo de investimento, que 
acontecimentos marcaram este primeiro ano de 
gestão autárquica.

 
Os próximos anos constituem um desafio 

estimulante para TODOS, num caminho de 
afirmação e valorização do nosso Concelho, 
reforçando a sua posição estratégica na Região. 

Estamos convictos que com a participação 
e o envolvimento de TODOS nos novos projectos 
que estamos a lançar, o desenvolvimento 
económico, a qualidade de vida e a coesão social 
serão marcas inegáveis do nosso futuro.

Um Santo Natal para todos e um ano 
de 2007 pleno de sucesso.

  





O Município de Arganil atravessa presentemente um novo 
ciclo, o qual, tal como foi referido pelo Presidente de Câmara em 
exercício no acto da Tomada de Posse, traz consigo “novos pro-
tagonistas, novas ideias e novos desafios” e tem como objectivo 
último conseguir fazer de Arganil “uma terra de maior desen-
volvimento e de melhor qualidade de vida”. 

Esta nova etapa surge em consequência da realização das 
Eleições Autárquicas levadas a efeito a 09 de Outubro de 2005, data 
em que os arganilenses optaram “ de forma clara e inequívoca 
pela mudança”, elegendo os actuais orgãos municipais, cuja 
cerimónia de tomada de posse decorreu no dia 28 de Outubro 
de 2005, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, que neste dia 
acolheu uma numerosa assistência.

 
Neste local foram empossados os autarcas que constituem 

a actual Câmara Municipal de Arganil, presidida pelo Eng.º Ricardo 
Pereira Alves (PSD), que aqui assumiu, pessoalmente e em nome 
da equipa que o acompanha, o compromisso de, em colaboração 
com todos os agentes locais, tudo fazer para transformar os 
obstáculos encontrados em ”novas oportunidades de construir, 
transformar e melhorar” o Concelho de Arganil no seu todo e em 
particular cada uma das dezoito freguesias existentes.

O Salão Nobre dos Paços do Concelho foi palco, também, 

da tomada de posse dos elementos que integram a Assembleia 
Municipal de Arganil, orgão presidido pela Dra. Maria Manuela 
Dias Ferreira Leite (PSD), e os Presidentes das Juntas de 
Freguesia do Concelho de Arganil, enquanto membros com 
assento directo na Assembleia Municipal. 

Eng.º Ricardo Pereira Alves e Dra. Maria Manuela Dias Ferreira Leite no momento da tomada de 

posse dos Orgãos Municipais Eleitos em Outubro de 2005
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CÂMARA MUNICIPAL

Presidente
Eng.º Ricardo Pereira Alves 
(Gestão Urbanística, Desenvolvimento Económico, 
Turismo, Freguesias e Colectividades)

Vice-Presidente
Dr. Avelino de Jesus Silva Pedroso
(Saúde e Ambiente)

Vereadores
Dr. António Gonçalves Cardoso 
(Cultura, Desporto, Recursos Humanos, 
Segurança e Protecção Civil)
Dr. Luís Paulo Carreira Fonseca Costa 
(Finanças, Educação, Acção Social e Juventude)
Eng.º António de Oliveira Simões
Dr. Fernando Manuel Carvalho Castanheira
Eng.ª Fernanda Adelaide Santos Silva
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ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Presidente
Dra. Maria Manuela Dias Ferreira Leite
Pedro Ricardo Cavaco Castanheira Jorge
António Carvalhais Costa
Manuel Augusto Simões Rodrigues 
Luís Filipe Soares Quaresma
Mário Pereira Gonçalves
Maria Armanda de Paiva Ventura Gomes Miranda
Luís da Silva Moreira Gomes
António Jorge Martins Barata
Luís Miguel das Neves Campos Almeida
Manuel Dinis Pinheiro
Eugénio Tavares Fróis
António Serra Correia
Isabel Maria de Jesus Carvalho
Fernanda Maria de Almeida Figueiredo Dias
Rui Martins Portugal
Nuno Gonçalo da Mata Nunes
Maria da Graça Moniz da Silva Ferreira
Maria Natália Nunes Nobais Brandão Franco Vitorino 
Érica Geraldes Castanheira
Sérgio Francisco 

PRESIDENTES DAS JUNTAS DE FREGUESIA
DO CONCELHO DE ARGANIL

Anseriz - Paulo Jorge Marques Amaral
Arganil – Ramiro Castanheira Jorge
Barril de Alva – Rogério da Costa Leal
Benfeita – Alfredo Oliveira Gonçalves Martins
Celavisa – António Dimas Folosa
Cepos – Etelvina Nunes dos Santos
Cerdeira – Adelino Antunes de Almeida
Coja – João Manuel Rodrigues Oliveira
Folques – Manuel Alberto Saraiva Ribeiro
Moura da Serra – Arménio Lopes da Costa
Piódão – José da Conceição Lopes
Pomares – Amândio Fernandes Dinis
Pombeiro da Beira – Maria da Graça dos Prazeres 
Ferreira Lopes
São Martinho da Cortiça – Rui Miguel Santos 
Almeida Franco
Sarzedo – Fernando Ferreira Simões
Secarias – António Souto de Carvalho
Teixeira – José António Gomes Costa
Vila Cova do Alva – Alfredo Lourenço
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Nos dias 26 e 27 do pretérito mês de Setembro, o Concelho 
de Arganil recebeu a visita de sua Excelência o Governador Civil de 
Coimbra, Dr. Henrique Fernandes.

Os dois dias de duração deste Governo Civil Aberto, cujo ob-
jectivo foi o de aproximar a Administração Central das populações, 
tiveram início com a recepção de boas-vindas no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. Seguiu-se uma reunião de trabalho onde 
estiveram presentes os responsáveis pelos Organismos Descon-
centrados do Estado, que acompanharam o Sr. Governador Civil 

nesta deslocação, bem como os Senhores Presidentes das Juntas 
de Freguesia do Concelho de Arganil, e na qual foi efectuada uma 
breve abordagem ao QREN – Quadro de Referência Estratégica 
Nacional.

Neste primeiro dia, depois do almoço na Quinta do 
Mosteiro, em Folques, seguiu-se a visita à Assistência Folquense 
e posteriormente à Freguesia de Pomares. Aqui foram focados 
aspectos relacionados com as Acessibilidades, as Intempéries e 
as Infra-estruturas Turísticas. O dia 26 contemplou, ainda, uma 
deslocação à Aldeia Histórica de Piódão, local que o Sr. Governador 
Civil visitou por forma a inteirar-se da situação do planeamento das 
obras de recuperação da área atingida pelas trágicas enxurradas 
que assolaram o Piódão.

No dia 27, o programa começou com uma visita ao futuro 
Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil, espaço que certa-
mente será um importante pólo de desenvolvimento económico, 
seguindo-se a antiga Cerâmica Arganilense. 

Daqui a comitiva dirigiu-se para a Benfeita onde, entre outros 
aspectos, foram dadas a conhecer as intervenções desenvolvidas e 
projectadas para este local, que integra o Programa Aldeias do Xis-
to. A Freguesia de Coja foi a seguinte a ser visitada. Nesta Freguesia 
as questões relacionadas com as Acessibilidades, nomeadamente a 
Estrada Nacional 342, e outras respeitantes à Requalificação Ambi-
ental, à Educação e ao Turismo estiveram no centro do debate.
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Em São Martinho da Cortiça, local onde o assunto em 
destaque foi a Biomassa, aproveitou-se para dar a conhecer 
o projecto eco-florestal desenvolvido pela ADIBER e pela 
VUMBA. Antes do regresso a Arganil, a comitiva visitou, ainda, a 
Freguesia de Pombeiro da Beira, onde a temática da Biomassa 
foi novamente abordada, para além de outras potencialidades 

que a Freguesia possui, como é o caso da Albufeira das Fronhas 
e do Património Histórico, Arquitectónico e Natural. Este II 
Governo Civil Aberto terminou com a visita à Capela de São 
Pedro, em Arganil, classificada como Monumento Nacional, 
onde foi avaliado o seu estado de preservação e a possibilidade 
da sua recuperação.
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Realização do estudo prévio para 

a recuperação da antiga Cerâmica 

Arganilense e espaços envolventes, 

com vista à transformação deste 

espaço, situado na Gândara, num 

futuro espaço de Cultura, Recreio 

e Lazer.

Conclusão das obras no edifício 

onde será instalado, futuramente, 

o Centro Interpretativo de Arte 

Rupestre de Chãs d’ Égua (Piódão).

Apoio à realização dos arranjos 

exteriores do Centro Cultural San-

tana Lopes. Tratou-se de uma obra 

da Junta de Freguesia de Pombeiro 

da Beira, com o apoio da Direcção 

Geral das Autarquias Locais (DGAL) 

e da Câmara Municipal de Arganil.

Apoio à realização dos arranjos 

exteriores na sede da Junta de 

Freguesia de Pombeiro da Beira.

Reabilitação da Ponte da Concelha, 

na localidade de Sequeiros, 

freguesia de Celavisa.

Requalificação do espaço em frente 

ao novo edifício dos Bombeiros 

Voluntários Argus com colocação 

de calçada.
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Reabilitação da estrada que faz 

a ligação entre Roda, Vale de Es-

pinho e Urgueira. Obra no valor de 

127.580,91€.

Requalificação da ligação entre Po-

mares e Avô (Limite do Concelho). 

Obra no valor de 97.212,20€.

Conclusão da EN 17 (Ligação Pon-

te da Mucela – Catraia dos Poços). 

Trata-se de uma obra da EP - Es-

tradas de Portugal, E.P.E.

Continuação dos trabalhos na es-

trada de ligação entre Arganil, 

Maladão e Urgueira/EN 17.
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Pavimentação de ruas no Bairro do 

Olival de Seia e Bairro da Escola, 

em Pomares.

Construção de passeios na Rua 

Visconde de Sanches Frias e Rua 

António Galvão, numa iniciativa que 

procurou melhorar as condições de 

segurança e circulação pedonal.

Continuação da EN 342-4, no troço de ligação entre Arganil e Sarzedo, 

incluindo, também, a conclusão da variante de ligação do Bairro do 

Sobreiral a São Pedro.
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Substituição de mobiliário urbano 

na Rua Oliveira Matos, em Arganil.

Foram colocados novos bancos e 

canteiros com flores, procurando 

tornar esta artéria pedonal mais 

atraente.

Alvo de intervenções de embeleza-

mento foram, também, algumas 

rotundas, sendo que na rotunda 

situada na confluência da Avenida 

das Forças Armadas com a Avenida 

dos Bombeiros Voluntários Argus, 

na sede de concelho, foi colocado 

um revestimento em xisto, material 

característico da região. 
Reabilitação da Rua do Casal da 

Vinha e Rua do Tó Coxo, em Barril 

de Alva.

Pavimentação do acesso ao cemi-

tério de Anseriz.
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Beneficiação de ruas no interior de 

Vinhó, Freguesia de Vila Cova de 

Alva.

Requalificação do acesso ao cemi-

tério pelo interior dos Pardieiros, 

Freguesia de Benfeita.
Intervenções com vista à beneficia-

ção das ruas de acesso ao cemité-

rio e ao campo de futebol de Coja.

Beneficiação da ligação entre 

Pardieiros e Monte Frio, pelo inte-

rior da Mata da Margaraça.
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Criação da Comissão Municipal 
de Trânsito, à qual cabe a tarefa de 
elaborar um novo Regulamento 
Municipal de Trânsito e efectuar o 
estudo com vista à reorganização 
do trânsito em Coja e Arganil. 
Este organismo, presidido pelo 
Presidente da Câmara Municipal 
de Arganil, Eng.º Ricardo Pereira 
Alves,  é constituído pelos 
Deputados Municipais Sr. Luís 
Gomes e Dr. Nuno Mata, pelo 
Comandante do Posto da GNR de 
Arganil, Sargento António Lopes, 
pelo representante das Escolas 
de Condução do Município, Sr. 
Albino Paulino e pelos Técnicos 
Superiores desta Autarquia, Dr. 
Miguel Maranha e Eng.º Miguel 
Trindade.
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Beneficiação de rua no interior da 

Urgueira, São Martinho da Cortiça.

Requalificação da estrada que faz a 

ligação entre Vale Matouco e Por-

telinha (São Martinho da Cortiça).

Beneficiação dos Caminhos 

Municipais 1326 (reabilitação das 

ligações Casal do Frade - Alcaria 

e Casal do Frade – Servo) e 1335 

que liga Aveia, Ribeira d’Aveia e 

Priados.

Pavimentação de arruamentos em 

Bufalhão e Picadouro, Freguesia 

de Pombeiro da Beira.
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Alargamento da faixa de rodagem 

e rectificação de algumas curvas 

no troço da estrada EM 508 – 1 

que liga a zona de Penedos Altos à 

Aldeia Histórica do Piódão.

Beneficiação do Caminho do 

Pardieiro, na Freguesia de Cerdeira.

Reconstrução de muros de suporte 

em Anseriz (Muro do Vale), Cepos, 

Vinhó e Casal de São João (Vila 

Cova de Alva) e em Chãs d’Égua 

(Piódão).
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Início das obras de requalifica-

ção da zona envolvente à Ribeira 

da Mata, em Pisão, Freguesia de 

Coja.

Apoio à requalificação do Largo de 

Mancelavisa, Freguesia de Folques.

Recuperação da Casa do Cantonei-

ro, situada no Bairro do Prazo, em 

Arganil (Futura sede da Associação 

dos Combatentes do Concelho de 

Arganil).

Arranjo e beneficiação de valeta 

com colocação de meias manilhas 

junto à sede da Associação Filar-

mónica Barrilense (Barril de Alva).

Sinalização horizontal nalgumas 

ruas da Vila de Coja.

Alcatroamento da Quelha do Lamei-

ro, no Rochel, Freguesia de Arganil.

Pavimentação de ruas no interior 

da Sarcina, Freguesia de Arganil.

Câmara Municipal de Arganil  |  17

17





Elaboração do projecto e definição do modelo 
de financiamento do futuro Centro Empresarial 
e Tecnológico de Arganil. Para este efeito 

Elaboração do Estudo da Mobilidade e 
Remodelação do Sistema de Transportes 
Públicos do Concelho de Arganil, o qual é 
resultante de um acordo de cooperação 
celebrado entre a TRENMO, a TRANSDEV e 
a Câmara Municipal de Arganil, e permite 
colmatar as graves deficiências com que o 
Município de Arganil se tem debatido no sector 
dos transportes, que afectavam, em geral, 
toda a população e muito particularmente 
a população escolar. A apresentação deste 
projecto teve lugar no dia 06 de Setembro 
transacto, no decurso da sessão solene de 
inauguração da XXV Ficabeira e Feira do 
Mont’Alto 2006 realizada no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho. A este acto presidiu a 
Senhora Secretária de Estado dos Transportes, 
Eng.ª Ana Paula Vitorino, que aqui anunciou 
a decisão do Governo, através da Direcção 
Geral dos Transportes Terrestres e Fluviais, 
em comparticipar este projecto com cerca de 
28.000,00€, valor correspondente a 75% dos 
custos. A implantação deste novo Sistema de 
Transportes já se encontra em curso.

pretende-se proceder à remodelação e 
ampliação do edifício da antiga Escola Primária 
P3, situada na zona do Paço Grande.
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Organização, em colaboração com a ARESP 

– Associação da Restauração e Similares 

de Portugal, do Encontro da Restauração 

e Bebidas, realizado no passado mês de 

Fevereiro no auditório da Biblioteca Municipal 

Miguel Torga e para o qual foram convidados 

diversos agentes ligados ao sector. No decurso 

deste encontro - que contou com a presença 

do presidente da ARESP, o nosso conterrâneo 

Comendador Mário Pereira Gonçalves, e do 

vice-presidente da ASAE – Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica, Dr. Manuel 

Barreto Dias -, foram debatidas questões como 

o Código do Trabalho, a Higiene e Segurança 

Alimentar e os Instrumentos Financeiros: 

PROREST III.
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Levantamento cadastral da área preferencial para alargamento da Zona 

Industrial da Relvinha.

Apoio técnico para a instalação de uma unidade de produção artesanal 

de licores e compotas, em Coja, propriedade de Ana Maria Brito.
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Feira Medieval

No espaço circundante à Capela de São Pedro – imóvel classificado como Monumento Na-
cional – teve lugar, no dia 08 de Junho de 2006, a primeira edição da Feira Medieval. A orga-
nização deste certame que registou uma assinalável afluência de público foi da responsabi-
lidade da Escola Secundária de Arganil, com a colaboração dos Agrupamentos de Escolas 
de Arganil e Coja e com o apoio da Câmara Municipal de Arganil. A recreação medieval 
esteve a cargo da Companhia de Teatro Viv’Arte, tendo também participado a APPACDM, o 
Rancho Juvenil da Casa do Povo de Arganil e alguns artesãos do Município de Arganil.

I Feira das Freguesias – Mostra Gastronómica

Este certame, organizado em parceria com 
a Casa da Comarca de Arganil, decorreu 
entre os dias 09 e 11 de Junho de 2006 na 
Praça Simões Dias e na Fonte de Amandos, 
zonas nobres da vila de Arganil. Tratou-se 
de uma mostra gastronómica que apostou 
na presença das Juntas de Freguesia do 
Município - Anseriz, Arganil, Barril de Alva, 
Côja, Cepos, Cerdeira, Folques, Piódão, 
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Pomares, Pombeiro da Beira, São Martinho da 
Cortiça, Sarzedo e Vila Cova de Alva - às quais 
coube a tarefa de dar a conhecer a gastronomia 
tradicional. Durante os três dias de realização da 
I Feira das Freguesias gerou-se em Arganil um 
sentimento de festa que contagiou os inúmeros 
visitantes e munícipes que ali se deslocaram. 
Para este espírito de confraternização e 
constante animação em muito contribuiu 
a presença das várias filarmónicas, tunas, 
grupos e ranchos folclóricos do Concelho, que 
diariamente actuaram nos palcos colocados no 
recinto de realização da feira.

Peça de Teatro “O Regresso do Pepino”

Apresentação da peça de teatro “O Regresso 

do Pepino”, levada a efeito pela Companhia 

de Teatro Regional da Serra de Montemuro, 

no dia 24 de Junho de 2006, na Aldeia do 

Piódão, no seguimento do Acordo de Parceria 

estabelecido com o Município do Fundão. Tra-

tou-se de uma peça de teatro itinerante, de-

senvolvida no âmbito do Plano de Animação 

da Rede das Aldeias Históricas de Portugal, e 

apresentada nas várias aldeias que integram 

este projecto.
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Arganil - Noites de Verão 2006

Os espectáculos fomentados pela Câmara 

Municipal de Arganil no âmbito do ciclo de 

animação “Noites de Verão 2006” decorreram 

na Praça Simões Dias, todas as sextas-feiras 

e sábados do mês de Agosto e encerraram 

no dia 01 de Setembro com a actuação da 

Orquestra Juvenil da Serra da Estrela. Durante 

o mês de Agosto foram nove os espectáculos 

apresentados procurando-se apostar na 

diversidade. O jazz    abriu esta iniciativa com 

o espectáculo “OMG” em versão quarteto, 

seguindo-se a XVII Mostra de Folclore do 

Grupo Folclórico da Região de Arganil, cuja 

organização foi da responsabilidade desta 

entidade. Depois foi a vez da magia, pelas mãos 

de Luís Rodrigues que apresentou “Momentos 

de Ilusão”, espectáculo este que deu lugar, 

no dia seguinte, ao karaoke, organizado pelo 

arganilense Gonçalo Dias. Também o teatro 

marcou presença com a exibição em Arganil 

do espectáculo “CDB – Casa de Banho” pela 

Companhia Erva Daninha, do Porto. No domínio 

da moda teve lugar o “Arganil Fashion 2006”, 

organizado em colaboração com a Associação 

Juvenil “CUME”. Voltando ao teatro, Arganil 

recebeu  também o grupo “Era Uma Vez – Teatro 

de Marionetas” que levou à cena a peça “O 

Mistério da Pedra Encantada”.  A culminar esta 

série de espectáculos, decorreram, no dia 26 de 

Agosto, as actuações do quinteto misto de sopros 

“ENSAIOSDANOITE” e da Associação de Dança 

Desportiva da Beira Litoral, que surpreendeu os 

presentes com os ritmos das Danças de Salão. 

Esta última iniciativa resultou de uma parceria 

com a Santa Casa da Misericórdia de Arganil.

XXV Ficabeira e Feira do Mont’Alto 2006

Para a realização da XXV edição da Feira 

Industrial, Comercial e Agrícola da Beira Serra 

e da Feira do Mont’Alto 2006, que decorreram 

entre os dias 06 e 10 de Setembro, apostou-se 

este ano num novo espaço – o Sub-Paço. Esta 

zona da vila de Arganil revelou-se um local 

privilegiado para a realização do certame 

que se assume como lugar de encontro e 

entretenimento para muitos arganilenses 

e visitantes do município. Este ano em que 

a Ficabeira comemorou 25 anos estiveram 
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presentes 65 expositores de diferentes áreas 

de actividade e provenientes de várias zonas 

geográficas. Uma das novidades da XXV 

Ficabeira foi a organização, em colaboração 

com o Instituto de Conservação da Natureza, 

de visitas guiadas à Área de Paisagem 

Protegida da Serra do Açor. Para além 

desta iniciativa destacaram-se os habituais 

espectáculos de animação, que este ano 

trouxeram como novidade um espectáculo 

piromusical. 

Nova Iluminação do Santuário do Mont’Alto

Procurando contribuir para a valorização de 

um dos ex-libris da vila de Arganil e um dos 

mais importantes locais de devoção para os 

arganilenses, a Câmara Municipal de Arganil 

apoiou a instalação da nova iluminação do 

Santuário do Mont’Alto, inaugurada no dia 15 

de Agosto de 2006.

Confraria do Bucho de Arganil

A Câmara Municipal de Arganil associou-se à 

Santa Casa da Misericórdia de Arganil, entidade 

dinamizadora da Confraria do Bucho de Arganil, 

tendo disponibilizado o Salão Nobre dos Paços 

do Concelho para a realização do 1.º Capítulo 

que integrou a cerimónia de entronização dos 

Confrades Fundadores, de Honra e Efectivos. 

A cerimónia decorreu no dia 14 de Outubro de 

2006, e compareceram várias confrarias, entre 

as quais a Confraria da Chanfana de Vila Nova 

de Poiares que foi madrinha da entronização.
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Visitas guiadas ao Município de Arganil

Ao longo do ano os Serviços de Turismo da 

Autarquia têm realizado várias visitas guiadas a 

grupos que se deslocam ao Município. De entre 

estas visitas guiadas destacamos a realizada no 

dia 27 de Setembro – Dia Mundial do Turismo- 

– a um grupo do INATEL que se encontrava 

alojado na Estalagem do Piódão.

Benfeita – Aldeia do Xisto

A Benfeita é uma das 23 aldeias beneficiárias 

do Programa Aldeias do Xisto (PAX), a decorrer 

em 13 Concelhos do Pinhal Interior. Ao abrigo 

deste programa foram já efectuadas diversas 

intervenções de remodelação urbanística em 

espaços públicos e de recuperação de imóveis 

particulares. 

Ainda no âmbito do PAX estão a ser 

desenvolvidos, entre outros, projectos com 

vista à criação da Casa Museu de Simões Dias, 

à Loja de Aldeia e à construção de uma praia 

fluvial na Ribeira da Mata, intervenção esta a 

cargo da CCDRC – Comissão de Coordenação 

e Desenvolvimento Regional do Centro. As 

condições e as infra-estruturas locais criadas, 

bem como os projectos em desenvolvimento, 

visam o claro melhoramento e a valorização 

das condições de vida da população.

Câmara Municipal de Arganil  |  27

Turismo
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL

27



Apoio ao Artesanato

É objectivo da autarquia incentivar os 

artesãos actualmente em actividade no 

Concelho, os quais desempenham um pa-

pel preponderante na preservação das ac-

tividades artesanais tradicionais. Com esta 

finalidade foi deliberado actualizar o valor 

do subsídio que é concedido aos artesãos 

que participam em feiras de artesanato ou 

de produtos endógenos em representação 

do Município de Arganil. Actualmente o 

valor atribuído é de 35,00 Euros, de acor-

do com a deliberação de Câmara de 01 de 

Agosto de 2006.

Paralelamente a autarquia tem apoiado 

também alguns artesãos na elaboração dos 

processos de reconhecimento do Estatuto 

do Artesão e da Unidade Produtiva Arte-

sanal, o que permite a obtenção da Carta 

de Artesão e da Carta de Unidade Produtiva 

Artesanal.

Montarias ao Javali no Município de Arganil

Porto Castanheiro

Sob a organização da Junta de Freguesia de 

Teixeira decorreu em Porto Castanheiro, no dia 

30 de Janeiro de 2006 uma montaria ao javali. A 

Câmara Municipal de Arganil comparticipou a 

organização deste evento através da atribuição 

de um subsídio no valor de 1500,00€.

Secarias

Para a organização da montaria levada a efeito 

pelo Grupo Desportivo de Caça e Pesca do 

Concelho de Arganil, no dia 26 de Fevereiro 

de 2006, a Câmara Municipal de Arganil cola-

borou prestando apoio logístico.
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Exposições

Quer integradas na programação da 
Sala de Exposições Temporárias Guilherme 
Filipe, quer como parte do trabalho 
desenvolvido pela Biblioteca Municipal 
Miguel Torga e pela Biblioteca Alberto 
Martins de Carvalho, foram organizadas 
diversas exposições com o objectivo de 
contribuir para a divulgação das diferentes 
formas de arte. Nestes espaços estiveram 
patentes obras de vários artistas, que aqui 
tiveram oportunidade de dar a conhecer 

diferentes técnicas e a sua visão daquilo 
que os rodeia.

Pela Sala Guilherme Filipe passaram 
dois jovens oriundos do Município de 
Arganil, Cláudia Joaquim, com a exposição 
“O Meu Refúgio” e Fábio Marques com 
o tema « “OCUPA” -te a consumir o 
consciente….». Estiveram ainda presentes 
trabalhos de Costa Santos (“País Real”), 
Nataniel Rosa (“Fisionomia dos Rochedos”, 
que esteve patente em simultâneo na 
Biblioteca Municipal Miguel Torga), Annie 
Soudain (“Janelas da Natureza”), Joanne 
Mason (“Terreno Frágil”) e Josefina Almeida 
(“Sentidos”).

Para além destas obras cuja 
iniciativa de exposição partiu dos próprios 
autores, foram realizadas outras duas 
exposições de carácter temático, “Ex-
Votos do Concelho de Arganil” e “A Caça 
na Serra do Açor – Técnicas e Artefactos 
Tradicionais”, cuja organização foi da 
responsabilidade do Museu Etnográfico 
de Arganil.

Na Biblioteca Municipal Miguel Torga, 
em Arganil, puderam ser apreciadas obras 
de Isabel Silva, através das quais a autora 
deu a conhecer a sua interpretação do 
Continente Americano, de Filomena Sérgio 
que expôs por ocasião das comemorações 
do Dia Mundial da Criança, retratando “O 
País da Fantasia” e de Susana Sérgio com 
“Reflexos: A Cumplicidade das Formas”.
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Ao conhecimento do público chega-
ram, também, outros trabalhos da auto-
ria da própria Biblioteca Municipal Miguel 
Torga: “Veiga Simões – Arganilense”, “Os 
Nobel da Literatura – O Dom da Escrita”, “A 
Guerra e os Direitos Humanos”, “António 
Torrado – A Alegria de Escrever”, “Fer-
nando Pessoa – Poeta de Múltiplas Faces”, 
“São Valentim”, “Árvores de Interesse Pú-
blico no Concelho de Arganil”, organizada 
com o apoio da Associação Juvenil CUME, 
“A Árvore e a Mulher na Poesia”, “Mulheres 
na Escrita”, “Salgueiro Maia: Um Herói do 
25 de Abril”, “A Iconografia do 25 de Abril”, 
“A Literatura da Liberdade”, “O Mundo de 

Charles Dickens”, “Florbela Espanca – Po-
etisa de Paixões”, “David Mourão Ferreira 
– Vida e Obra”, “Alice Vieira – Como Nasce 
uma Escritora”, “José Rodrigues Miguéis 
– Exposição Bio - Bibliográfica” e “Luís 
Caetano Lobo – Exposição Bibliográfica e 
Documental”.

Similarmente na Biblioteca Alberto 
Martins de Carvalho, em Coja, estiveram 
patentes obras de diferentes autores, como 
foram os casos de Natalina Gonçalves (“Tra-
balhos Decorativos”), Vanda Andrés Silva 
(“Contrastes”), Cláudia Joaquim (“O Meu 
Refúgio II”), Bernardo Nunes (exposição de 
Desenhos e Pintura) e Joanna Soudain (ex-
posição de Pintura). Procurando motivar os 
mais pequeninos foram, ainda, organiza-
das as exposições “O Dia das Bruxas” e 
“O Natal na Biblioteca”, as quais reuniram 
trabalhos levados a efeito pelas crianças. 
No decurso do projecto “Idosos em Movi-
mento”, realizou-se, também, uma mostra 
dos trabalhos elaborados pelos utentes do 
Centro de Dia de Barril de Alva.

Revista Arganília homenageia 
Prof. António Ventura

O lançamento do número 20 da 
revista “Arganília” ocorreu no passado 
dia 02 de Junho, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, ocasião em que foi 
prestada uma emotiva homenagem ao 
Professor António Ventura. Tratou-se 
do reconhecimento do Homem que é 
António Ventura e da sua prestigiada obra 
enquanto escultor e pintor, momento 
ao qual fizeram questão de se associar 
muitos dos seus admiradores, os amigos 
e a família. 

No decurso da homenagem ao 
mestre António Ventura, teve lugar a 
actuação do Coro Vox Aetherea, ao mesmo 
tempo que decorria a projecção de imagens 
de um dos seus mais significativos 
trabalhos, as esculturas que retratam a 
Via Sacra e que se encontram nalgumas 
das ruas do Centro Histórico da Vila de 
Arganil.
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Lançamento de Livros na 
Biblioteca Municipal Miguel Torga

“Correspondência de um diplomata no 3.º 
Reich”. Trata-se de uma obra da autoria 
da Dra. Lina Madeira, oriunda de Pisão, 
freguesia de Coja, com prefácio do Professor 
Doutor Reis Torgal, da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, a quem coube, 
também, a apresentação do livro realizada 
a 15 de Dezembro de 2005, no auditório da 
Biblioteca Municipal Miguel Torga.

“A Vida e a Solidão”, de Maria Fernanda 
Correia, cujo lançamento teve lugar no 
dia 20 de Janeiro de 2006, no auditório da 
Biblioteca Municipal Miguel Torga.

“Poemas Variados”, da autoria de Maria 
Irene Nunes Pereira Lopes, apresentado 
no dia 12 de Abril de 2006, no auditório da 
Biblioteca Municipal Miguel Torga.

Homenagem Póstuma a 
Amândio Galvão

A marcar as comemorações do Dia 
do Concelho – 07 de Setembro de 2006 – a 
Câmara Municipal de Arganil e a Editorial 
Moura Pinto associaram-se à família e aos 
amigos do arganilense Amândio Galvão 
para lhe prestar homenagem póstuma. 

Esta homenagem teve como 
momentos mais emblemáticos o 
descerramento da placa na casa onde nasceu 
e viveu Amândio Galvão e o lançamento do 

“Com Fernando Valle, à mesa da Tertúlia”

Para assinalar o primeiro an-
iversário do falecimento do saudoso Dr. 
Fernando Valle, a Fundação Beatriz Valle 
promoveu, em associação com a Biblioteca 
Alberto Martins de Carvalho e a Câmara 
Municipal de Arganil, a homenagem “Com 
Fernando Valle, à mesa da Tertúlia”.
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livro “Memórias que um amigo me deixou”, 
realizado na Biblioteca Municipal Miguel 
Torga e cuja apresentação esteve a cargo do 
Dr. Carlos Maia Teixeira. 

Esta obra, editada pela Editorial 
Moura Pinto, reúne um texto elaborado 
por Amândio Galvão sobre o seu amigo, o 
Professor Henrique de Barros, intitulado 
precisamente “Memórias que um amigo 
me deixou”. Após o falecimento de Amândio 
Galvão, a este texto juntaram-se alguns 
testemunhos dos seus amigos mais íntimos 
que assim pretenderam homenagear a sua 
memória.

V Aniversário da Biblioteca
Alberto Martins de Carvalho

Integrado na comemoração dos 
cinco anos da Biblioteca Alberto Mar-
tins de Carvalho, foi apresentado neste 
local o livro intitulado “Alberto Mar-
tins de Carvalho – O Homem, O Autor, 
a Biblioteca”, da autoria de Nuno Mata. 
Seguiu-se uma palestra sobre o patrono 
desta instituição, proferida pelo Profes-
sor Doutor Reis Torgal, a par da orga-
nização de uma exposição documental 
sobre o mesmo.

Comemorações do Dia Mundial da Poesia

De modo a assinalar o Dia Mundial da 
Poesia, a Biblioteca Municipal Miguel Torga 
promoveu o concurso “Primavera, Poesia e 
Alegria”, direccionado para os alunos das 
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico dos 
Agrupamentos de Escolas de Arganil e Coja. 
Foram recebidos para o concurso quarenta 

e cinco trabalhos de alunos das Escolas de 
Arganil, São Martinho da Cortiça, Sarzedo, 
Pombeiro da Beira e Sarnadela. 

Analisados todos os trabalhos, 
foi decidido atribuir os prémios da 
seguinte forma:

1.º Prémio ao poema intitulado 
“O Vampiro” que foi apresentado com o 
pseudónimo Bola de Pêlo e escrito pelo 
José Pedro Alves Loureiro do 3.º ano, tur-
ma B da EB1 de Sarzedo;

2.º Prémio ao poema intitula-
do “Poesia” que foi apresentado com o 
pseudónimo Mónica Gomes e escrito pela 
Ana Margarida Manaia Morgado, do 3.º ano 
da Escola de São Martinho da Cortiça;

3.º Prémio ao poema intitulado 
“As Galinhas” que foi apresentado com o 
pseudónimo Sardinha e escrito pelo Fábio 
Dias Ricardo do 3.º ano, turma B da EB1 de 
Sarzedo.

A entrega dos prémios decorreu no 
dia 21 de Março de 2006 – Dia Mundial da 
Poesia.
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ARGANIL Comemora o Dia Mundial 
do Livro e do Direito de Autor

No âmbito das comemorações do 
Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor a 
Biblioteca Municipal Miguel Torga, em par-
ceria com o IPLB – Instituto Português do 
Livro e das Bibliotecas, promoveu a inicia-
tiva “Primavera de Livros”. Esta iniciativa 
dirigiu-se aos pontos de venda de livros, 
a quem foi pedido que afixassem cartazes 
para fomentar a compra de livros.

Para além desta actividade, de 20 a 
26 de Abril, a Biblioteca Municipal Miguel 
Torga assinalou também esta data com a 

realização das actividades “Seduzir para a 
Leitura”, “Esplanada de Leitura”, “Comu-
nidades de Leitores” e “Livros ao Café”. 
Esta última acção, desenvolvida em al-
guns cafés da vila de Arganil, permitiu aos 
amantes da leitura a troca e a partilha de 
livros. Com a actividade “Comunidade de 
Leitores” foi possível reunir na biblioteca, 
na noite do dia 20 de Abril, vários leitores 
que ali se deslocaram para trocar opiniões 
sobre livros já lidos e sobre novas leituras. 
A iniciativa “Esplanada de Leitura” decor-
reu na Praça Simões Dias, local onde esti-
veram disponíveis livros, revistas e jornais 
desafiando, os que por ali passavam, a des-
frutar da sua leitura. Com o mote “Seduzir 
para a Leitura”, foi preparado um espaço 
na entrada da biblioteca onde foram afixa-
das opiniões dos frequentadores sobre o 
livro e a leitura.

Todas estas acções tiveram como 
intuito sensibilizar para a importância que 
a leitura assume e para o prazer que pro-
porciona.
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XIII Feira do Livro de Arganil

De 11 a 15 de Outubro decorreu a XIII 
edição da Feira do Livro de Arganil, que este 
ano teve lugar na Praça Simões Dias, em frente 
aos Paços do Concelho, numa tenda colocada 
propositadamente no local para este feito. 

 
Neste espaço estiveram represen-

tadas cerca de vinte editoras, dois livreiros, 
bem como as livrarias do jornal “A Comarca 
de Arganil” e do “Jornal de Arganil”. Um dos 
momentos altos do certame foi a oferta a 
alguns alunos - que frequentam o 9.º, 10.º, 

11.º e 12.º ano, nas escolas do Município 
de Arganil - do livro “Roteiro Cultural do 
Centro Histórico de Arganil”, da autoria de 
Amândio Galvão. Com esta cerimónia, que 
contou com a presença de Maria Celeste 
Galvão, viúva do autor, cumpriu-se o dese-
jo manifestado por Amândio Galvão de ver 
esta sua obra divulgada junto dos jovens 
estudantes. Para o sucesso desta iniciativa 
em muito contribuiu, também, o empenho 
das escolas que se organizaram de forma a 
proporcionar aos seus alunos a visita à XIII 
Feira do Livro.

Neste certame também a animação 
não foi esquecida, sendo de salientar o 
Serão de Contos, com António Fontinha, 
José Craveiro e Isabel Santinho, e a 
actuação do Quinteto Misto de Sopros 
“ENSAIOSDANOITE”.

No final o sentimento generalizado 
era o de que os objectivos tinham sido 
atingidos, sendo visíveis não só na afluência 
de público registada, mas também nas 
vendas realizadas.

Biblioteca Alberto Martins de Carvalho 
foi palco de vários colóquios

Promovidos pelo Grupo Sóciocaritativo 
de Coja, e em colaboração com a Biblioteca 
Alberto Martins de Carvalho e o Município 
de Arganil, tiveram lugar diversos colóquios 
sobre várias temáticas. Em Março o tema 
abordado foi a “Bioética” tendo como oradora 
a Dra. Paula Moreira Dinis. Seguiram-se, em 
Maio e Junho, “A Salvação – Que Valores na 
Sociedade Actual”, pelo Dr. Simões Patrício e 
“A Pobreza no Concelho de Arganil”, proferido 
pelo Dr. António Gonçalves Cardoso. O Capitão 
Albino Tavares apresentou, em Outubro, “A 
Problemática da Segurança, perante a De-
sertificação Rural – Consequências Sociais”.
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Rede de Bibliotecas Escolares 
do Concelho de Arganil

O Programa Rede Nacional de 
Bibliotecas Escolares, de que Arganil é 
um Concelho pioneiro, teve o seu início 
em 1997, com a finalidade de apoiar a 
criação e desenvolvimento de bibliotecas 
escolares nas escolas públicas dos dife-
rentes níveis de ensino. Cada Biblioteca 
Escolar deverá ser entendida como um 
centro de recursos multimédia de livre 
acesso, destinado à consulta e produção 
de documentos em diferentes suportes, 
devendo dispor de espaços flexíveis e ar-
ticulados, mobiliário e equipamento es-
pecíficos, fundo documental diversificado 
e uma equipa de professores e técnicos 
com formação adequada.

No Concelho de Arganil, a Rede de 
Bibliotecas Escolares encontra-se actu-
almente instalada em onze escolas deste 
Município: Escola Secundária de Arganil, 
Escolas do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico 

de Arganil e Coja e Escolas do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico (Arganil, Coja, Pombeiro da 
Beira, São Martinho da Cortiça, Sarzedo, 
Folques, Benfeita e Pomares), abrangen-
do também os Jardins de Infância.

Integrado na Rede de Bibliote-
cas Escolares do Concelho de Arganil 
foi desenvolvido, com o apoio da Funda-
ção Calouste Gulbenkian, o projecto 
“Crescer a Ler e Ler a Crescer”, o qual 
decorreu entre Outubro de 2005 e Junho 
de 2006. Esta iniciativa, que contou com 
o envolvimento da Biblioteca Municipal 
Miguel Torga, foi dirigida às Bibliotecas 
Escolares do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Agrupamento de Escolas de Arganil e 
teve como objectivo central o desenvolvi-
mento de hábitos de leitura junto de toda 
a comunidade educativa (Crianças, Pais, 
Professores e Auxiliares), através da re-
alização de diversas actividades, de que 
são exemplo, “Nós (Nozes) com Livros”, 
“Encontros de Leitura com os Pais” e 
“Chocoleitura”.

Ainda no âmbito deste projecto, e 
procurando promover uma gestão cor-
recta e uma maior dinamização e inter-
acção das Bibliotecas Escolares foi criado 
um Grupo de Trabalho constituído por um 
representante das seguintes entidades: 
Câmara Municipal de Arganil, Biblioteca 
Municipal Miguel Torga, Conselho Execu-
tivo dos Agrupamentos de Escolas de Ar-
ganil e Coja e da Escola Secundária de Ar-
ganil, Associações de Pais e Encarregados 
de Educação, pelos Coordenadores das 
Bibliotecas Escolares e pela Professora 
destacada para as Bibliotecas Escolares 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico do Concelho 
de Arganil. Paralelamente, de modo a for-
malizar o importante apoio que a Biblio-
teca Municipal Miguel Torga tem dado a 
este projecto desde a sua implementação, 
foi instituído o SABE – Serviço de Apoio às 
Bibliotecas Escolares, que visa o acom-
panhamento das Bibliotecas Escolares, 
contribuindo para o seu desenvolvimento 
e rentabilização em várias áreas.
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Arganil na 35.ª Conferência da 
IASL - International Association 
of School Librarianship

Decorreu em Lisboa, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, na semana de 3 a 7 
de Julho a Conferência Internacional so-
bre Bibliotecas Escolares, subordinada ao 
tema Ler, Saber, Fazer. As múltiplas faces 
da Literacia.

O Concelho de Arganil esteve repre-
sentado pela Câmara Municipal através da 
Biblioteca Municipal Miguel Torga, Biblio-
tecas Escolares do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do 
Agrupamento de Escolas de Arganil para 
além da Biblioteca da Escola Secundária 
de Arganil.

Nesta  Conferência o Município apre-
sentou um poster sobre quatro projectos, 
nomeadamente: “Crescendo ao Som das 
Palavras”, “Crescer a Ler e Ler a Crescer”, 
“Ler Bem e Bem Escrever, Traz Sucesso e 
Faz Crescer” e “O Segredo dos Livros”, os 
quais foram desenvolvidos nos Jardins de 

Infância, nas Escolas do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 
e na Escola Secundária de Arganil, na área 
da promoção da leitura.

 

Alargamento do Horário da Biblioteca 
Alberto Martins de Carvalho, em Coja

Procurando ir de encontro às neces-
sidades dos utilizadores procedeu-se ao 
alargamento do horário de funcionamento 
da Biblioteca Alberto Martins de Carvalho. 
O novo horário entrou em vigor no dia 01 de 
Fevereiro de 2006. De Segunda a Sexta-Feira 
a biblioteca funciona entre as 09H00 e às 
18H30 e ao Sábado das 09H30 às 13h00.
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II Passeio a Portugal em 
Bicicleta “Ciclismo para Todos”

No dia 24 de Maio de 2006 teve lugar 
no Concelho de Arganil uma das etapas do 
II Passeio a Portugal em Bicicleta “Ciclismo 
para Todos”, iniciativa esta realizada entre os 
dias 20 e 28 de Maio e que integrou a 16.ª Mini 
Volta a Portugal em Cicloturismo. Tratou-
se de uma actividade desportiva, associada 
ao lazer e desprovida de qualquer carácter 
competitivo, procurando sensibilizar todos 
os cidadãos para a prática do desporto e 
como consequência disso para a adopção de 
novos comportamentos e estilos de vida. A 
organização desta prova, que contou com o 
apoio da Câmara Municipal de Arganil, foi da 
responsabilidade do Cicloturismo do Vale do 
Tejo, da Federação Portuguesa de Ciclismo e 
do Clube de Ciclismo da Benfeita.

Arganilíadas

A 26 de Maio de 2006 teve lugar 
na Escola Secundária de Arganil mais 
uma edição das “Arganilíadas”, certame 
organizado com o apoio da Câmara 
Municipal de Arganil, para além de outras 
entidades, e destinado aos alunos das 
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
do Concelho de Arganil. De entre as 
actividades desportivas promovidas, 
destacam-se o futebol, as provas de 
resistência, velocidade e estafeta, os jogos 
tradicionais (corrida de sacos, corrida de 

sapos e jogo do burro) e jogos educativos 
(corrida do chapéu, corrida do chinês, salto 
em trampolim, entre outros).

Férias Desportivas

No período compreendido entre 03 
de Julho e 31 de Agosto de 2006, a Câmara 
Municipal de Arganil levou a efeito o Programa 
Férias Desportivas, o qual integrou uma 
série de actividades desportivas de carácter 
lúdico e pedagógico, direccionadas para 
crianças e jovens com idades compreendidas 
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entre os seis e os dezasseis anos de idade. 
Pretendeu-se com esta iniciativa contribuir, 
não apenas, para preencher o tempo livre 
com que a população estudantil se depara 
durante o período de férias, mas também 
para consciencializar os jovens dos benefícios 
da prática de actividade física e relembrar 
da importância que o desporto actualmente 
assume na formação básica dos cidadãos.

 

Elaboração da Carta Municipal de 
Equipamentos Desportivos, documento 
desenvolvido em colaboração com a 
Universidade de Coimbra.

 
Cicloturismo do Mont’Alto 2006

Esta iniciativa, cuja organização, é 
já uma tradição por ocasião da realização 
da Ficabeira e Feira do Mont’Alto, decorreu 
no passado dia 10 de Setembro de 2006 e, 
como habitualmente, resultou da parceria 
estabelecida entre a Câmara Municipal de 
Arganil e a Associação Juvenil CUME. 

A Praça Simões Dias foi o local 
seleccionado para a concentração dos cerca 
de  50  participantes,  tendo  funcionado, 
também, como ponto de partida para o 
percurso escolhido, de aproximadamente 
50 quilómetros. Da Praça Simões Dias 
os participantes seguiram em direcção a 
Secarias, Coja e Barril de Alva, daí seguindo 
para o Pisão, via Casal de São João, e 
novamente para Coja. Daqui prosseguiram 
para o Alqueve, descendo em seguida para 
o recinto de realização da XXV Ficabeira e 
Feira do Mont’Alto 2006, na zona do Sub-
Paço da Vila de Arganil, local onde terminou 
o Cicloturismo.
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Requalificação do Campo deTénis Municipal 

Colocação de piso sintético no Campo de Ténis Municipal, 
localizado no interior do Parque Municipal de Campismo de Ar-
ganil, situado na freguesia de Sarzedo. Trata-se de um equipa-
mento desportivo ao dispor de todos os interessados no horário 
normal de funcionamento do Parque Municipal de Campismo 
(235200133 / 235205706)

Dinamização do Circuito de Mini Golfe de Arganil

Com a organização do Programa “Vamos Jogar Mini Golfe”, 
levado a efeito pelo Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de Ar-
ganil, pretende esta autarquia sensibilizar a população infanto-juvenil 
e adulta, bem como a população com necessidades educativas espe-
ciais para os benefícios que a prática regular do mini golfe acarreta.

40  |  Câmara Municipal de Arganil

Desporto
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL 

40



ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

Comemorações da Semana do Ambiente

Durante a Semana do Ambiente, 
comemorada de 05 a 09 de Junho, 
realizaram-se no Município de 
Arganil duas acções de sensibilização 
subordinadas à temática dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU). Pretendeu-
se, desta forma, alertar as populações 
para a importância da separação dos 
RSU e respectiva reciclagem. Uma das 
acções foi realizada junto das Escolas 
Primárias de Arganil, Sarzedo, Folques, 
São Martinho da Cortiça, Pombeiro da 
Beira, Coja e Barril de Alva, nas quais 
foram entregues mini-ecopontos, para 
além de outras actividades promovidas.

A segunda acção decorreu junto 
de doze estabelecimentos comerciais 
da vila de Arganil, de diferentes ramos 
de actividade, onde foram prestados 

esclarecimentos aos comerciantes e 
entregue um inquérito com o qual se 
pretendeu avaliar a sensibilização dos 
mesmos sobre esta temática.

Semana Europeia da Mobilidade (SEM)
Dia Europeu Sem Carros

Realizou-se de 16 a 22 de Setem-
bro de 2006 a 5.ª edição da Semana Eu-
ropeia da Mobilidade (SEM 2006), que 
este ano teve como tema as “Alterações 
Climáticas”. A SEM pretende exercer uma 

influência a longo prazo nas questões da 
mobilidade e dos transportes urbanos 
e contribuir para melhorar a saúde e a 
qualidade de vida dos cidadãos. Inte-
grado no âmbito desta iniciativa foi insti-
tuído o Dia Europeu Sem Carros que se 
comemora anualmente a 22 de Setembro 
e ao qual o Município de Arganil aderiu 
este ano pela primeira vez.
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“Clean Up The World”
Dia 13 de Outubro em Arganil e Coja

A Câmara Municipal, em colabo-
ração com o Grupo de Jovens “O Pintas”, 
aderiu à iniciativa “Clean UP” pelo segundo 
ano consecutivo, tendo esta como principal 
objectivo a sensibilização da população, 
para as questões ambientais, nomeada-
mente as relativas à higiene e limpeza ur-
banas.

Do respectivo programa constou 
uma acção de recolha de resíduos urbanos 
que teve lugar em Arganil e em Coja, tendo 
esta última acolhido pela primeira vez a 
iniciativa “Clean Up the World”.

Na acção realizada em Arganil, que 
contou com a colaboração da EB1, da Escola 
Secundária e da APPACDM, participaram 64 
alunos e 7 professores. Em Coja também a 
EB1 se associou a esta actividade com um 
total de 57 alunos e 5 professores.

 

A Campanha Limpar o Mundo – 
Clean Up The World -, iniciativa realizada 
pela primeira vez em 1991 na Austrália é 
patrocinada pelo programa do Ambiente 
das Nações Unidas e envolve actualmente 
a participação de mais de 100 países e 40 
milhões de voluntários em todo o mundo. 
É objectivo desta campanha promover 
acções de recolha de lixo em zonas públicas 
e realizar jornadas ambientais com o 
objectivo último de alertar as instituições e 
os cidadãos para a defesa do ambiente.
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ACÇÕES DE REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

Celebração de protocolo com a APPACDM de 
Coimbra e a Junta de Freguesia de Arganil

No dia 25 de Abril de 2006, decorreu 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho a 
assinatura de um protocolo entre a Câmara 
Municipal de Arganil, a APPACDM de 
Coimbra e a Junta de Freguesia de Arganil. 
Este projecto visa permitir a inserção 
de jovens com deficiência mental na 
realidade social e profissional, facilitando 
a sua integração na vida activa, através do 

desempenho de tarefas de grande utilidade 
pública. As actividades a desenvolver, por 
uma equipa de trabalho constituída por 
um total de 13 jovens, visam a preservação 
e limpeza das ruas do Núcleo Urbano 
de Arganil e inserem-se no âmbito do 
Protocolo de Delegação de Competências 
da Câmara Municipal de Arganil na Junta 
de Freguesia de Arganil. 

ETAR de Arganil

Início das obras de ampliação 
e remodelação da ETAR de Alagoa - 
Arganil, obra a levar a efeito com as 
Águas do Mondego. O valor da obra é de 
947.126,40€.

Novos Centros de Recolha de 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

Pretendendo instituir um programa 
de requalificação ambiental a autarquia 
apoiou a criação de novos centros de RSU 
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em Benfeita, Pomares e Moura da Serra/
Piódão.

Ampliação da rede de esgotos em Saíl, 
freguesia de São Martinho da Cortiça.

Abastecimento de água

Abastecimento de água à Portelinha 
(Cerdeira), a Mancelavisa (Folques) e 
nas Lavegadas (Arganil). Também em 
Folques foram efectuadas melhorias ao 
abastecimento de água, com pequenas 
intervenções no depósito da água.





Arganil na Rede Nacional de 
Serviços de Urgência Básicos

Por decisão do Ministério da Saúde, 
no seguimento do processo de requalificação 
realizado, o Centro de Saúde de Arganil 
integra a Rede Nacional de Serviços de 
Urgência Básicos (SUB), assumindo assim 
uma posição de referência na região da 
Beira Serra no que concerne às questões de 
saúde. O processo encontra-se em dicussão 
pública, esperando-se uma decisão final 
para breve.

Arganil recebeu a EXPOSAÚDE

A EXPOSAÚDE, realizada pela 
primeira vez em Arganil, teve lugar nos 
dias 15, 16 e 17 de Setembro no Pavilhão 
de Vale de Zebras. Tratou-se de uma 
iniciativa da Associação Internacional 
de Temperança e da Igreja Adventista 
de Arganil com o apoio da Câmara 
Municipal de Arganil. Aqui a população 

teve à sua disposição 8 ateliers gratuitos, 
nomeadamente o da Temperança, da 
Nutrição, Luz Solar, Água, Exercício 
Físico, Ar Puro, Repouso e Confiança. Para 
além destes existiam mais dois ateliers 
onde foi possível realizar testes de visão 
e audição.

Durante os dias em que decorreu o 
certame a afluência de público foi elevada, 
demonstrando uma preocupação cada vez 
mais evidente com a saúde.

Elaboração do Plano de Contingência 
da Gripe das Aves

Arganil comemora o Dia Mundial
da Alimentação

Por forma a assinalar o Dia 
Mundial da Alimentação, comemorado 
a 16 de Outubro, o Núcleo de Arganil 
da Fundação Portuguesa de Cardiologia 
promoveu uma palestra subordinada 
ao tema “Alimentação Saudável”, tendo 
a mesma decorrido no auditório da 
Biblioteca Municipal Miguel Torga.
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Nova Escola Primária e Jardim-de-Infância para São Martinho da Cortiça



Apetrechamento Informático das 
Escolas do Ensino Pré-Escolar do 
Município de Arganil

Ao abrigo do POS_Conhecimento (Programa 
Operacional Sociedade do Conhecimento), o 
Município de Arganil procedeu à elaboração de 
uma candidatura com vista ao Apetrechamento 
Informático das Escolas do Ensino Pré-Escolar 
do Município de Arganil, pertencentes à rede 
pública. No total foram nove os jardins-de-
infância candidatados no âmbito do referido 
projecto, nomeadamente, o Jardim Infantil de 
Arganil, o de Folques, Pombeiro da Beira, São 
Martinho da Cortiça, Sarzedo, Secarias, Barril 
de Alva, Coja e Pomares. As crianças alunas 
nestes estabelecimentos de ensino, bem como 
os professores que aí leccionam, terão, em 
breve, ao seu dispor um conjunto de recursos 
informáticos, que por certo vão contribuir para 
que o processo de ensino - aprendizagem 
seja mais apelativo e inovador. Pretende-se 
desta forma fomentar e sensibilizar para a 
utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, enquanto factor de importância 
fundamental na formação de base dos 
indivíduos da sociedade actual. O valor total do 
investimento neste projecto foi de 13.028,13 €, 
havendo uma comparticipação financeira de 
65% do Programa Operacional Sociedade do 
Conhecimento.

Elaboração da Carta Educativa do 
Município de Arganil

Este documento, considerado essencial na 
definição da estratégia de desenvolvimento a 
implementar para o Sector da Educação, foi 
apresentado e sujeito à análise do Conselho 
Municipal de Educação, no passado dia 30 
de Outubro de 2006, em sessão realizada 
no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 
tendo sido emitido parecer favorável à sua 
aprovação. A Carta Educativa Municipal, 
entretanto aprovada em Sessão de Câmara, foi 
elaborada pela Universidade de Coimbra sob 
a coordenação do Professor António Rochette, 
constitui uma ferramenta essencial na 

definição da rede educativa e na decisão sobre 
os investimentos a efectuar em equipamentos 
educativos no Concelho de Arganil.

Nova Escola Primária e Jardim-de-infância 
para São Martinho da Cortiça

Foi anunciada a abertura do concurso público 
para a construção da nova Escola do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico e Pré-Escolar de São 
Martinho da Cortiça, no dia 13 de Novembro de 
2006, durante a sessão solene de inauguração 
da XX Feira Franca. São Martinho da Cortiça 
terá assim um novo equipamento educativo, 
sendo definitivamente abandonado o 
projecto de realização de obras na escola 
actual e sua ampliação.
Prevê-se que o novo edifício, cujo preço base 
de concurso é de 671.362,22 €, entre em 
funcionamento no ano lectivo 2007/2008. O 
mesmo será construído junto ao Pavilhão 
Gimnodesportivo de São Martinho da 
Cortiça,num terreno oferecido pela família 
Dias da Cunha.
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Arganil beneficia de um melhor 
Sistema de Transportes Escolares

Com a implementação do Plano da 
Mobilidade e Remodelação do Sistema de 
Transportes Públicos, a população escolar do 
Concelho de Arganil tem vindo a beneficiar de 
um sistema de transportes escolares mais 
adequado às suas necessidades efectivas. 
Esta reestruturação, que levou à criação de 
novas ligações e ao aumento da frequência 
das mesmas, contribuiu para a redução 
drástica do tempo de espera anteriormente 
verificado. A maior disponibilidade que a 
população escolar passa a ter a partir de 
agora decerto contribuirá para que, a médio 
e longo prazo, sejam visíveis os impactos 
positivos ao nível do sucesso escolar.

Novos Parques Infantis no Concelho 
de Arganil

A Galp Energia, no âmbito do seu 
programa global de responsabilidade so-

cial, ofereceu ao Município de Arganil um 
parque infantil, construído num terreno 
cedido pela Paróquia de Arganil junto à 
Capela do Senhor da Ladeira, no dia 22 
de Setembro de 2006. A construção deste 

espaço de lazer contou com o empenho de 
cerca de 140 colaboradores da Galp Ener-
gia, e contribuiu para melhorar um espaço 
que é de grande simbolismo afectivo para 
todos os arganilenses.
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Intervenientes fundamentais neste 
processo foram a Cumes do Açor e a 
Cegoc, que funcionaram como entidades 
mediadoras para que a existência desta 
infra-estrutura fosse uma realidade no 
Concelho.

Também em Barril de Alva foi re-
modelado o Parque Infantil.

Obras de requalificação na Escola do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico de Arganil e no 
Jardim-de-infância de Coja

Procurando melhorar as condições 
de acolhimento e segurança das crianças 
que frequentam as escolas do Concelho 
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de Arganil, foram realizadas algumas in-
tervenções de reabilitação na Escola do 
1.º Ciclo do Ensino Básico de Arganil, na 
Portelinha, bem como no Jardim de Infân-
cia de Coja. Neste último foram efectuadas 
obras numa das salas e no muro de veda-
ção do recinto.

 



Lançamento do Banco Local de 
Voluntariado de Arganil

No dia 12 de Dezembro de 2005, 
decorreu no Auditório da Biblioteca Alberto 
Martins de Carvalho, em Coja, a Sessão 
Pública de Apresentação do Banco Local 
de Voluntariado de Arganil, criado com o 
objectivo de facilitar e estimular o trabalho 
voluntário no Município e constituindo um 
espaço de aproximação entre cidadãos 
interessados em realizar trabalho 
voluntário e as organizações promotoras 
de voluntariado que pretendam enquadrá-
-los em projectos socialmente úteis.

Para a Autarquia, o Voluntariado 
é simultaneamente uma expressão de 
cidadania e de participação social e um 
recurso que contribui para a resolução de 
problemas sociais perante as insuficientes 
respostas existentes a nível estatal.

Ao Banco Local de Voluntariado de 
Arganil aderiram duas entidades locais 
enquanto organizações promotoras 

de voluntariado, uma das quais conta 
com um número significativo de 
voluntários, procedendo o Banco Local 
em colaboração com a Instituição à 
uniformização de procedimentos legais 

que a Lei assim o exige.
Actualmente esta estrutura 

prossegue o seu trabalho, no sentido de 
sensibilizar entidades e voluntários como 
um recurso activo a favor das populações. 
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Rede Social

Por inerência das competências da 
Rede Social procedeu-se à consolidação 
do Sistema de Informação da Rede, através 
da divulgação de informação pertinente 
acessível às Entidades Parceiras.

- Programa PARES (Programa de Alarga-
mento da Rede de Equipamentos Sociais) 
– Portaria n.º 426/2006 de 2 de Maio.

O Programa Pares, que visa o apoio 
a investimentos em equipamentos sociais, 
tem como objectivos respostas sociais 
concretas, designadamente a criação de 
novos lugares em creches; o reforço dos 
serviços de apoio domiciliário e dos centros 
de dia e o aumento do número de lugares 
em lares de idosos, contemplando, ainda, 
a integração de pessoas com deficiência 
pelo incremento da rede de respostas 
residenciais e de centros de actividades 
ocupacionais.



Foram apresentadas e analisadas 
qualitativa e quantitativamente sete 
candidaturas concelhias em sede de Núcleo 
Executivo, tendo subjacente a emissão de 
pareceres técnicos, segundo a aplicação 
de critérios pré definidos pelo Instituto 
de Segurança Social, sendo objecto de 
aprovação pelo Conselho Local de Acção 
Social de                 Arganil – CLASA.

- Programa ESCOLHAS – Despacho 
Normativo n.º 7/2006, de 10 de Agosto.

Procedeu-se à divulgação da 
legislação junto dos parceiros do CLASA 
e de outras Entidades passíveis de 
enquadramento na candidatura. Das duas 
candidaturas concelhias apresentadas, uma 
tinha abrangência supra-municipal, e a sua 
elaboração implicou a realização de reuniões 
técnicas inter-concelhos para definição da 
candidatura, bem como subsequente recolha 
e organização de dados informativos. Para 
tal, procedeu-se à articulação com as Escolas 

Concelhias com vista à obtenção de dados de 
âmbito educativo, (alunos com necessidades 
educativas especiais e abandono escolar); 
levantamento de dados de caracterização 
educativa inscritos no Diagnóstico Social e 
levantamento das crianças e jovens sinalizadas 
e acompanhadas pela Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens em Risco. Procedeu-
se, posteriormente, em sede de Núcleo 
Executivo, à apreciação das duas candidaturas 
de acordo com a Grelha de Critérios utilizada 
para apreciação de candidaturas, seguindo-
se a emissão fundamentada dos respectivos 
pareceres técnicos.

Em sede do Conselho Local de Acção 
Social de Arganil procedeu-se à respectiva 
deliberação de aprovação dos pareceres 
elaborados.

CPCJ – Comissão de Protecção de
Crianças e Jovens em Risco de Arganil

A Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens é um dos instrumentos 

fundamentais do actual sistema de 
promoção e protecção das crianças e 
jovens em risco e em perigo.

Promovendo os direitos das crianças 
e dos jovens e prevenindo ou pondo termo, 
a situações susceptíveis de afectar a sua 
segurança, saúde, formação, educação ou 
desenvolvimento integral, pela Comissão de 
Protecção de Arganil foram sinalizados no 
último ano cerca de 80 processos. 

 Da CPCJ de Arganil, na modalidade 
alargada, fazem parte: a Câmara Municipal; 
Assembleia Municipal; Segurança Social; 
Guarda Nacional Republicana; Ministério 
da Educação; Ministério da Saúde; 
Representante das IPSS’s com carácter não 
institucional; Associação de Pais; Instituto 
Português da Juventude e membros 
cooptados. Estamos perante uma estrutura 
cuja importância fundamental se centra 
numa cultura de prevenção primária que é 
essencial radicar ao nível da acção.

Quanto ao funcionamento da Comissão, 
na modalidade restrita, fazem parte a Câmara 
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Municipal; representante do Ministério da 
Educação; representante das IPSS’s com 
carácter não institucional; Guarda Nacional 
Republicana; Segurança Social e membros 
cooptados. Privilegiam-se desde o diagnóstico 
interdisciplinar ao projecto de intervenção e 
sequente decisão, ao acordo de promoção e 
protecção, ao acompanhamento, execução 
e revisão das medidas, à essencialidade da 
observância dos princípios orientadores da 
intervenção e das disposições legais.

 Se atendermos à evolução das 
sinalizações no último ano, verifica-se um 
acréscimo significativo do número de casos 
remetidos à Comissão, cruzados por uma 
transversalidade de problemáticas, desde 
a negligência, situações de abandono 
escolar; maus tratos físicos e psicológicos 
e exposição a modelos de comportamento 
desviante, colocando as crianças e os 
jovens em situações de risco.

Apoio técnico para a construção do Centro 
de Noite da Cerdeira
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Promover o Acesso dos Jovens à Habitação

No âmbito da Politica de Habitação 
fomentada pela Autarquia, foi aprovada a 
alteração ao Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificações que contempla 
benefícios especiais para casais jovens.
Assim, de forma a contribuir para o 
decréscimo da desertificação do meio rural 
e incentivar a fixação de jovens no Concelho 
de Arganil, o Município promoverá o apoio à 
Habitação Jovem com a oferta do projecto 
a casais jovens cuja soma de idades seja 
inferior a 55 anos.

Incentivo ao Empreendedorismo Jovem

O futuro Centro Empresarial e Tecnológico 
de Arganil, cujo projecto se encontra 
em fase de execução, visa incentivar o 
empreendedorismo jovem e uma maior 
participação dos jovens na vida empresarial 
do Concelho.

Festival ARGANIL ROCK

A primeira edição do Festival Arganil 
Rock decorreu, no dia 22 de Abril, no 
Pavilhão Municipal de Vale de Zebras.
A Câmara Municipal de Arganil não só 
acolheu desde logo esta iniciativa como 
apoiou na realização deste festival, cuja 
organização resultou de uma parceria 
entre as Associações Juvenis CUME, 
Columbinos, Projecto Radical e o Grupo 
de Jovens Festinhas.
No espectáculo actuaram três bandas 
da região – Ponto e Vírgula, Funil e 
Abelhinha e Bota Gel – para um público 
de cerca de 700 pessoas entusiastas da 
música rock. 
O festival ARGANIL ROCK procurou, por 
um lado, não só criar um evento musical 
marcante e vocacionado para os jovens 
do Concelho de Arganil e da Região, 
como também, por outro lado, divulgar e 
promover as bandas da região. 
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Elaboração do Plano Municipal de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios e do Plano Opera-
cional Municipal

A floresta constitui a grande riqueza 
natural do Concelho de Arganil, não só pela 
importância que directa ou indirectamente 
representa, como também pelos contributos 
concedidos ao equilíbrio ambiental.
A localização na zona temperada do 
Hemisfério Norte, com clima mediterrânico 
onde se fazem sentir Verões quentes e secos, 
por vezes excessivamente prolongados e 
a eterna coexistência do fogo, fazem desta 
associação floresta-incêndio o caso único e 
sistemático de previsão assegurada da sua 
ocorrência anual.
O incêndio florestal constitui o maior risco 
natural do concelho, sendo causador de 
elevados prejuízos económicos e sociais.
As condições geo-climáticas, com meses 
de temperaturas altas principalmente em 
Julho, Agosto e Setembro, a densidade da 
cobertura florestal, praticamente de pinheiro 
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bravo e eucalipto, o mato, a existência de 
folhagem seca junto ao solo, acarretando 
uma acumulação de matérias combustíveis, 
os terrenos declivosos e enrugados, 
caracterizam a grande vulnerabilidade de 
riscos de incêndio florestal no concelho de 
Arganil, que apresenta uma média de área 
ardida anual bastante significativa.
O município tem tomado medidas de preven-
ção com a abertura de acessos, criação de 
pontos de água em locais críticos, a limpeza 
das matas e outros.
A autarquia passa a dispor de um Plano Mu-
nicipal de Defesa da Floresta Contra Incên-
dios, com o objectivo de possibilitar a unidade 
de direcção das acções a desenvolver e a co-
ordenação técnica e operacional dos meios a 
utilizar. A par deste foi elaborado, também, o 
Plano Operacional Municipal, tendo sido dis-
tribuído pelos agentes da protecção civil.
No entanto, só com a participação de todos, 
através de uma clara articulação entre as 
instituições envolvidas será possível agilizar 
estes planos. 

Actualização do Plano Municipal 
de Emergência

Agris - medida agricultura e desenvolvi-
mento rural dos programas operacionais 
regionais

No âmbito da candidatura elaborada à Me-
dida Agris, Acção 3 – Gestão Sustentável 
e Estabilidade Ecológica das Florestas 
-, Sub-Acção 3.4. – Prevenção de Riscos 
Provocados por Agentes Bióticos e Abióti-
cos, a Câmara Municipal leva a efeito, até 
ao final de 2006, uma série de interven-
ções, com as quais se pretende contribuir 
para a preservação e melhoria da estabi-
lidade ecológica das florestas, quando se 
verifiquem condições favoráveis à ocor-
rência de fenómenos potencialmente 
destruidores, como sejam os incêndios. 
A área proposta para o desenvolvimento 
deste projecto abrange a quase totalidade 
das freguesias de Coja e Folques, e parte 
das áreas das freguesias de Secarias, Vila 

Cova de Alva e Barril de Alva.
O valor total aprovado pela candidatura foi 
de 495.278,65€. Até ao final de 2006, no 
âmbito desta candidatura, o Município de 
Arganil concluirá as seguintes obras, num 
valor total de 238.304,07€:

- construção de 5,47 km de caminhos flo-
restais;
- beneficiação de 24,15 km de caminhos 
florestais;
- construção de 3 pontos de água;
- manutenção de 2 pontos de água;
- implementação de 178,77 ha de faixas 
ao longo da rede viária e em torno dos 
aglomerados populacionais;
- beneficiação de 2 caminhos pedestres.

Para além destas acções, o Município de 
Arganil adquiriu, através desta candidatu-
ra, uma carrinha 4X4 para efectuar acções 
de vigilância na área do projecto e limítro-
fes, durante o período crítico de incêndios 
florestais.
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Celebração de Contratos - Programa com algumas Juntas de 
Freguesia do  Concelho de Arganil.

Junta de Freguesia de Anseriz
Construção de um muro de suporte de terras 
junto ao cemitério da Freguesia.   2.300,00€

Junta de Freguesia de Benfeita
Vedação de um terreno destinado a um centro 
de recolha e tratamento de resíduos sólidos 
urbanos.      1.250,00€

Junta de Freguesia de Celavisa
Obras de reparação do edifício da Escola Primária
de Celavisa, com vista à criação neste local de 
um Centro de Convívio para os Idosos.   16.794,75€
  

Concessão de apoios às Juntas de Freguesia do Concelho de 
Arganil, no âmbito da delegação de competências, no valor 
total de 150.000,00€.

Junta de Freguesia de Anseriz    5.000,00€

Junta de Freguesia de Arganil    22.500,00€

Junta de Freguesia de Barril de Alva   5.000,00€

Junta de Freguesia de Benfeita    7.492,161€

Junta de Freguesia de Celavisa    5.484,684€

Junta de Freguesia de Cepos    5.000,00€

Junta de Freguesia de Cerdeira    5.000,00€

Junta de Freguesia de Coja    13.761,67€

Junta de Freguesia de Folques    6.798,619€

Junta de Freguesia de Moura da Serra   5.000,00€

Junta de Freguesia de Piódão    7.567,672€

Junta de Freguesia de Pomares    9.066,604€

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira   12.880,21€

Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça  14.405,38€

Junta de Freguesia de Sarzedo    7.562,079€

Junta de Freguesia de Secarias    5.456,1€

Junta de Freguesia de Teixeira    5.436,076€

Junta de Freguesia de Vila Cova de Alva   6,588,746€
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Celebração de Contratos - Programa com algumas 
Juntas de Freguesia do Concelho de Arganil.

Junta de Freguesia de Cepos
Execução das obras de um parque de resíduos e obras
de requalificação do acesso ao Poço da Cesta (Casal 
Novo).      3.500,00€

Junta de Freguesia de Coja
Apoio à aquisição de uma viatura por parte da Junta
de Freguesia.     7.500,00€

Execução de trabalhos de calcetamento da Rua Principal 
e arranjo de uma rua de acesso à Igreja.   12.500,00€

Junta de Freguesia de Pomares
Aquisição de tubos de rega para substituição dos 
anteriores destruídos aquando do incêndio na 
localidade de Sobral Magro.    350,00€

Execução de obras de requalificação do Miradouro 
de Santa Luzia.     3.150,00€

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira
Apoio à aquisição de uma viatura por parte da Junta 
de Freguesia.     7.500,00€

Execução de obras de manutenção no edifício da 
Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Pombeiro da Beira 5.000,00€

Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça
Execução de uma obra de calcetamento na localidade 
de Sanguinheda. No local da obra será colocado um 
pelourinho com interesse histórico.   1.800,00€

Construção de um muro na Quelha da Cortiça, junto à 
Estrada Nacional      2.500,00€

Apoio à aquisição de uma viatura por parte da Junta de 
Freguesia.     7.500,00€

Junta de Freguesia de Sarzedo
Execução de obras de requalificação urbana num espaço 
público junto ao Centro Pastoral Diocesano do Sarzedo. 7.500,00€

Aquisição de um tractor por parte da Junta de Freguesia. 5.000,00€

Junta de Freguesia de Secarias
Apoio financeiro para a recuperação do Caminho da Eira, 
que liga a Rua Dr. Fernando Vale à Rua António Duarte 
Alves; Recuperação do pontão da Fonte Bitorta; Colocação 
de caixas de limpeza em diversos aquedutos da Freguesia; 
Construção de assentos ou suportes para os contentores 
do lixo doméstico na localidade de Secarias; Aquisição de 
manilhas para a abertura do estradão dos Malhadais. 2.500,00€

Junta de Freguesia de Vila Cova de Alva
Reconstrução de um muro de suporte de um caminho
 público, na Rua da Ribeira.    1.600,00€

Execução de obras de ampliação do cemitério de Vinhó/
Casal de São João.     15.000,00€
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Cultura

Associação Filarmónica de Arganil   2.200,00€

Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Coja 2.000,00€

Associação Filarmónica Barrilense   1.600,00€

Associação Filarmónica Flor do Alva   1.580,00€

União Recreativa Musical Pomarense   1.510,00€

Tuna Popular de Arganil    1.100,00€

União Recreativa Sarzedense – Zés Pereira  500,00€

Tuna de São Martinho da Cortiça   1.000,00€

Rancho Folclórico Juvenil da Casa do Povo de Arganil 1.400,00€

Grupo Folclórico da Região de Arganil   1.400,00€

Rancho Folclórico Flores do Alva do Sarzedo  1.400,00€

Rancho Infantil e Juvenil Os Columbinos   1.400,00€

Rancho Folclórico Rosas de Coja   1.340,00€

Rancho Folclórico Flores do Casal de São João  1.310,00€

Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa   1.400,00€

Rancho Folclórico Os Malmequeres da Cerdeira  1.360,00€
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No seguimento da elaboração do Regulamento Municipal de Apoio 

ao Associativismo, a Câmara Municipal de Arganil celebrou contra-

tos-programa de desenvolvimento cultural e desportivo com diversas 

colectividades do Município. No âmbito deste regulamento, no qual 

estão definidos os critérios de distribuição das verbas, foram atribuí-

dos os seguintes apoios efectivos no valor total de 82.500,00 €.
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Desporto

Associação Atlética de Arganil    24.100,00€

C.O.J.A.      18.010,00€

Grupo Desportivo e Cultural de São Martinho da Cortiça 10.870,00€

União Recreativa Sarzedense    3.000,00€

Grupo Desportivo Vilacovense    2.500,00€

Associação Juvenil CUME    1.520,00€

Para além destes apoios, concedidos ao abrigo do 
Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo, 
foram ainda atribuídos os seguintes subsídios no valor 
total de 30.010,00 €, 

Mais Além – Grupo Sócio Cultural, Recreativo e Desportivo 2.500,00€
(Carnaval de Coja)

Rancho Infantil e Juvenil de Coja   390,00€
(Inscrição na Federação de Folclore Português)

APPACDM – Unidade Funcional de Arganil  220,00€
(Participação na Taça Nacional de Corta Mato para 
Deficientes Mentais)

Associação dos Bombeiros Voluntários Argus  3.400,00€

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Coja      4.650,00€

Grupo Desportivo e Cultural de São Martinho da Cortiça 10.000,00€
(Obras de restauro do pavilhão gimnodesportivo de 
São Martinho da Cortiça)

Comissão de Melhoramentos de Vale do Torno  750,00€
(Publicação do livro “Comissão de Melhoramentos do 
Vale do Torno – 50 anos ao serviço do regionalismo”)

Grupo Motard Asas da Liberdade   750,00€
(IV Concentração Motard)

União Recreativa Sarzedense    750,00€
(Marchas Populares)

Associação Juvenil CUME    850,00€
(Arganil Fashion 2006)

Associação Juvenil Os Columbinos   750,00€
(Concurso de Pesca Desportiva de Rio na Barragem 
das Fronhas)

Associação de Moradores do Casal de São João  5.000,00€
(Obras na Casa Museu)
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O papel das Autarquias Locais tem sido alvo de 
profundas mudanças, resultado das sucessivas 
transferências de competências da Administração 
Central, bem como das novas realidades 
emergentes no espaço municipal, exigindo uma 
nova cultura de proximidade, rigor e inovação na 
gestão autárquica. Face aos novos desafios que 
se colocam às autarquias importa conceber novas 
estruturas organizacionais, que correspondam 
com eficácia, eficiência e economia às atribuições 
públicas, mas sobretudo às expectativas dos 
cidadãos. A nova estrutura do Município de Arganil 
pretende ser mais ágil, mais simples e, por isso, 
também mais eficaz no relacionamento entre as 
unidades orgânicas e com os munícipes.  Pretende-
se com esta nova estrutura orgânica e organização 
dos serviços municipais, estimular o trabalho em 
rede, privilegiando uma cultura de responsabilidade 
e exigência, apostando na desburocratização e na 
simplificação de procedimentos. No âmbito desta 
reestruturação procedeu-se ainda à redifinição do 
quadro de pessoal em regime de emprego público 
e à criação de um quadro de pessoal em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado.
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Finanças Autárquicas

Saneamento financeiro da autarquia através da contracção de um 
empréstimo a médio e longo prazo no valor de 6.000.000,00€.

Realização de auditoria às contas da Câmara Municipal de Arganil.

Introdução da regra de pagamento a 90 dias.

Balcão Único Municipal

Foi realizada formação especializada a funcionários da Câmara 
Municipal de Arganil tendo em vista a futura criação do Balcão 
Único Municipal, que representará um passo importante no 
relacionamento da autarquia com os seus munícipes. O Balcão 
Único Municipal visa, não só a prestação de serviços de atendimento 
ao público em diferentes áreas, como também o aconselhamento 
e encaminhamento de problemas colocados e a prestação de 
informações diversas aos munícipes.

Execução do novo Website da Câmara Municipal de Arganil

Desde o dia 28 de Junho, que o Município de Arganil dispõe de novo 
Site na Internet em www.cm-arganil.pt. Pretende-se que este site 

seja o pórtico de entrada para quem nos queira visitar e fonte de 
informação para todos os Munícipes. 

Aquisição de novas viaturas de transporte para os colaboradores 
da Câmara Municipal de Arganil.
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Presidente da República inaugurou o Hospital de Cuidados 
Continuados Dr. Fernando Valle

A cerimónia de inauguração do Hospital de Cuidados Continuados 
Dr. Fernando Valle contou com a presença de Sua Excelência o 
Senhor Presidente da República, Professor Aníbal Cavaco Silva que 
aqui esteve a convite do Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Arganil, Prof. José Dias Coimbra, e do Presidente da Câmara 
Municipal de Arganil. Este equipamento hospitalar inaugurado 
no passado dia 26 de Novembro, localiza-se na Rua Condessa 
das Canas, na vila de Arganil, e é propriedade da Santa Casa da 
Misericórdia de Arganil. Tal como proferido pelo Senhor Presidente 
da República durante a sua intervenção no acto da inauguração, 
estamos perante uma unidade hospitalar de inquestionável 
importância para os cidadãos, na medida em que “…vem colmatar 
uma importante lacuna, passando o Concelho a estar dotado de 
um equipamento que preenche uma falha assistencial entre o 
hospital geral ou especializado, de grande ou média dimensão, 
e o apoio domiciliário”. Esta descentralização das unidades de 
cuidados continuados permitirá, ainda, que os mesmos sejam 
prestados “…mais próximo do local da residência, das pessoas e 
do ambiente que é mais familiar aos doentes.” O Professor Aníbal 
Cavaco Silva não poderia ficar indiferente ao nome escolhido para 
este Hospital de Cuidados Continuados referindo que “Estou certo 

de que, da memória de Fernando Valle, este hospital não guardará 
apenas o nome. O seu exemplo de vida será sempre um estímulo e 
um modelo para todos os que aqui trabalharem.”






