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Nesta 4ª edição do Boletim Municipal encontramos o resumo da actividade autárquica entre Outubro de 

2008 e Maio de 2009.

Este período fi ca marcado pela continuidade da aposta fortíssima na área da Educação, com um claro 

avanço das obras do novo Centro Escolar de Coja e o lançamento do Concurso Público para a remodelação 

da Escola EB1 de Arganil.

O alargamento da Zona Industrial da Relvinha, as obras de construção do Parque Verde Urbano do Sub 

Paço, o novo restaurante do Parque de Campismo, a Requalifi cação de Espaços Exteriores ao Piódão, a 

ligação Formarigo – Penedos Altos – Piódão, a ligação Casal de S. João – Vinho ou a Ponte de Cartamil e 

a Requalifi cação da Rede Viária Municipal são intervenções marcantes deste período.

São um conjunto de investimentos de maior importância, com intervenção em diferentes áreas, reforçan-

do a qualidade de vida de todos os Arganilenses.
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Avançam a bom ritmo as obras da Requalifi cação do Sub-Paço, em 

Arganil. Este Parque Verde Urbano estará concluído antes da realização 

da FICABERA e FEIRA do MONT’ALTO 2009.
Requalifi cação das vias de acessibilidade à Aldeia Histórica do Piódão, vias Formarigo - Penedos Altos, 

Piódão e Foz d’Égua - Piódão.
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Reconstrução da Ponte do Cartamil, tratando-se de 

uma Obra Intermunicipal, entre os Municípios de Ar-

ganil e Pampilhosa da Serra.

Requalifi cação da Rede Viária Municipal.

Requalifi cação de espaços exteriores e rede viária do Piódão.

Requalifi cação de antigo Parque de Estacionamento e 

Praia Fluvual do Piódão.
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Construção de duas Estradas em Foz da Moura.

Construção de Acesso Principal à Zona Industrial da Rel-

vinha - Oeste.

Benefi ciação da sinalização horizontal e vertical na Vila de 

Arganil.Construção de Estrada em Sorgaçosa.

Alargamento da Estrada Folques - Selada das Eiras.
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Construção de passeios nos Bairros do Sobreiral e da Gândara, em Arganil.

Benefi ciação de ligação a Relva Velha - Estrada da Mata 

da Margaraça (Freguesia de Moura da Serra).

Benefi ciação de Caminho na Ponte da Mucela - São 

Martinho da Cortiça.

Reabilitação do Convento de Santo António, em Vila Cova 

do Alva.



Câmara Municipal de Arganil

Gestão Urbanística
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL 

08

Apoio à realização de eventos, organizados por Juntas de Freguesia ou Colectividades Concelhias.

Movimentação de terras para os futuros Parque de Jogos e Parque de Lazer, em Folques.
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Reconstrução de diversos Pontões na Freguesia de Pomares.

Benefi ciação da Fonte de Celavisa. Reconstrução do Açude do Poço da Cesta - Casal Novo.
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Limpeza de Caminhos na Freguesia de 

Pomares.

Limpeza de Curso de Água na Alagoa.

Aplicação de sal e limpeza de neve em 

estradas da Serra.

Benefi ciação de Caminhos nas Freguesias de Sarzedo, Benfeita, Moura da Serra e Cer-

deira.

Limpeza de Valetas em várias Estradas do Concelho.
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CONCURSO DE IDEIAS DE NEGÓCIO INOV’ARGANIL

O Município de Arganil promoveu, em articulação com o Gabinete de Apoio às Transferências do 

Saber da Universidade de Coimbra (GATS), o Concurso de Ideias de Negócio INOV’ARGANIL, o qual 

decorreu entre os dias 07 de Setembro e 07 de Novembro de 2008. Com esta iniciativa procurou-se 

estimular o desenvolvimento de inovadores conceitos de negócio, que perspectivassem a criação 

de novas empresas e o fomento da dinâmica económica municipal. 

O vencedor do INOV’ARGANIL 2009 foi a empresa SETIMO DIGITO, dos arganilenses João Luís 

Aveia Fernandes Ferreira e Carlos Daniel André Alves Pereira, a qual presta serviços na área da 

gestão de conteúdos online. Em segundo lugar fi cou a CIGA – Agência de Imagem, de Rodrigo 

Oliveira, Fernando Carvalhais Costa e Francisco Vasconcelos, e em terceiro lugar classifi cou-se a 

Pedro Roquinho e Rui Cruz – Arqueologia, Cultura e Património.  

A análise das propostas apresentadas foi efectuada por um júri que integrou elementos do GATS, 

do Município de Arganil, e os empresários, Carlos Andrade, da AMMA – Indústria de Confecções, S. 

A., e Paulo Rodrigues, da Pirâmide – Energias Renováveis, Lda.

CURSO DE EMPREENDEDORISMO

Em paralelo ao Concurso de Ideias de Negócio INOV’ARGANIL, decorreu 

também, com a colaboração do Gabinete de Apoio às Transferências do 

Saber da Universidade de Coimbra, o Curso de Empreendedorismo, que 

contou com a participação de um total de catorze formandos.

A sessão pública de encerramento desta iniciativa decorreu no passado 

dia 07 de Março, no Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil, e durante 

a mesma foi efectuada a apresentação dos Planos de Negócio desenvolvi-

dos por alguns dos formandos participantes.
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A Cãmara Municipal de Arganil está a levar a efeito o alargamento da Zona Industrial 

da Relvinha.

Nesta nova localização, foi já criado um lote para a instalação de uma empresa de

fabrico de pellets para sistemas de aquecimento, pertencente a Grupo VISABEIRA.

A Cãmara Municipal de Arganil promoveu uma reunião com os Empresários do 

Concelho, tendo como objectivo debater a situação destes face à crise que o País 

atravessa.

Com a presença de mais de uma centena de  empresários, a Cãmara Municipal deu a 

conhecer as medidas já adoptadas no Combate à Crise, nomeadamente: manutenção 

do preço da água, manutenção de taxas e tarifas ao nível das já praticadas em 2008, 

a garantia de transportes escolares gratuitos até ao 12º ano de escolaridade, o alarga-

mento da Zona Industrial da Relvinha e a criação do Centro Empresarial e Tecnológico 

de Arganil.

Sendo, talvez, estas medidas insufi cientes para o apoio possível aos empresários do 

Concelho, a Cãmara Municipal decidiu, ainda, criar um Gabinete de Aconselhamento 

Empresarial, por forma a acolher, ouvir e  encaminhar os empresários no sentido da 

resolução dos seus problemas, bem como apoiar novos investimentos, o Atendimento 

Social Personalizado e ainda a Adesão ao Programa FINICIA, o qual promove fi nancia-

mento às empresas.
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Organizado pelo Vespa Clube de Lisboa, realizou-se, nos dias 1, 2 

e 3 de Maio de 2009, o 13º Ibero Vespa, evento que contou com o 

apoio do Município de Arganil.

Participação na Bolsa de Turismo de Lisboa 2009, de 21 a 

25 de Janeiro de 2009, em Lisboa no Parque das Nações, 

na FIL, com o objectivo de promover e divulgar o Concelho 

de Arganil.

Colaboração no Rally de Portugal Histórico 2008, que 

mais uma vez passou no Concelho de Arganil.

Organizada pela Escola Secundária de Arganil, 

Agrupamentos de Escolas de Arganil e Côja e 

APPACDM, com o apoio da Câmara Municipal 

de Arganil , decorreu a 8 de Maio a III Edição 

da Feira Medieval, sendo que o um dos objecti-

vos deste certame é o envolvimento de toda a 

comunidade escolar.
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Encontram-se em fase de acabamento as obras do Edifício de Apoio ao Parque de Campismo de Sarzedo.

Encontra-se, igualmente, a concurso a Concessão e Exploração do Restaurante, Bar e Loja de Conveniência desta unidade de apoio  e tem por objectivo seleccionar a proposta 

economicamente mais vantajosa para a exploração do referido espaço. Pretende-se que seja prestado um serviço de qualidade diferenciada na área da restauração e bebidas 

bem como loja de conveniência, com especial incidência na gastronomia tradicional à base dos produtos da região e na divulgação do património natural e histórico do Con-

celho de Arganil.
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Sendo um espaço aberto à divulgação da Cultura, a Sala de Exposições Temporárias 

Guilherme Filipe foi palco de Mostras de Arte de diversos Artistas, tanto do Concelho 

como oriundos de outras zonas do País.

Biblioteca Municipal Miguel Torga
Tratando-se de um espaço cultural, informativo, formativo e de lazer, a Biblioteca Mu-

nicipal Miguel Torga promove acções com o objectivo de difundir o gosto pelo Livro e 

pela Leitura, junto do seu público.

Internet
Utilizadores da Biblioteca Municipal Miguel Torga aprendem novas tecnologias da in-

formação.
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Concurso “Lê melhor quem lê mais”
Contando com a participação de 149 alunos dos 3º 

e 4º anos de diversas Escolas do 1º Ciclo do Ensino 

Básico do Concelho, realizou-se, mais uma vez, o Con-

curso “Lê melhor quem lê mais”.

Sendo já a 3ª Edição do Concurso, este destina-se a 

premiar o aluno que melhor lê em voz alta.

Dia Mundial do Livro
Nas Comemorações do Dia Mundial do Livro, a Biblioteca le-

vou a cabo várias acções, nomeadamente: “Livros ao Café” 

(foram colocados livros em diversos cafés da Vila de Arganil 

para serem manuseados pelos frequentadores); “Leituras 

com Asas” (foram colocados em  vários  locais da Vila ex-

positores com informação sobre a Biblioteca e pequenas 

sinopses de alguns livros do seu fundo documental); “Livros 

e Livrarias” (foi colocada, nas livrarias/papelarias aderen-

tes informação sobre o Dia Mundial do Livro) e “Leituras 

e Leitores” (encontro de alunos do 1º CEB de Arganil com 

utentes da Santa Casa da Misericórdia de Arganil).

Portal da Rede de Bibliotecas do Concelho de 
Arganil
Decorreu o lançamento do Portal da Rede de Bibliotecas, 

permitindo, desta forma, navegar não só nas 13 Bibliote-

cas do Concelho (Públicas e Escolares), como por todas 

que no País se encontrem on-line.

Este Portal permite ainda o acesso à Hemeroteca Digital, 

onde será possível visualizar os artigos de A Comarca de 

Arganil desde 1901.

No mesmo dia foi inaugurada a Biblioteca Escolar do Cen-

tro Escolar de S. Martinho da Cortiça.
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Biblioteca Alberto Martins de Carvalho
Por forma a cativar cada vez mais utilizadores 

para o seu espaço e para as valências que dis-

ponibiliza, a Biblioteca desenvolveu várias activi-

dades, tendo todas elas como objectivo principal 

o “Gosto pelo Livro e pela Leitura”.

Lançamento do Livro “Memória da Freguesia de Côja na 1ª Pá-

gina de A Comarca de Arganil”, da autoria de Nuno Mata.

Continuação da realização de diversas actividades com 

as Escolas do 1º CEB do Alto Concelho.

Celebração do Dia Mundial da Dança com a Exposição “Uma Car-

ta Coreográfi ca”. Esta exposição esteve também patente na Casa 

do Povo de Côja aquando da realização do “1º Encontro de Dança 

Moderna”, promovido pelo Rancho Infantil e Juvenil de Côja.

Continuação da realização de diversas actividades com 

os utentes do Centro Social e Paroquial de Côja.
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Férias Desportivas e Ocupação de Tempos Livres.

Actividade Física e Desportiva às Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho. Actividade Física Adaptada.

Actividade Física para Idosos. Actividade Física, Saúde e Lazer.



Desporto
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL

Câmara Municipal de Arganil

19

As obras para a colocação de piso sintético no Campo Dr. Eduardo Ralha são já uma realidade, prevendo-se a sua conclusão 

em breve.

A candidatura efectuada pelo Município de Arganil ao POVT (Programa Operacional Temático Valorização do Território) foi 

aprovada, sendo que a execução deste projecto receberá uma comparticipação comunitária de 198.467,90 €, correspondente 

a 70% do custo total da operação no valor de 297.701,85 €. Arganilíadas 2009.
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Construção de Saneamento em Sarnadela.

Susbstituição de Conduta de Abastecimento de 

Água, em Secarias.

Construção de Saneamento em Saíl.

Ampliação das redes de abastecimento de água e sa-

neamento em Celavisa.

Programas de Controlo da Qualidade da Água para Consumo 

Humano 2009 – N.º de análises previstas

A Câmara Municipal de Arganil tem previsto para o ano 2009 três 

Programas de Controlo da Qualidade da Água (PCQA), o PCQA dos 

Sistemas de Abastecimento da Câmara Municipal, o PCQA das 

Juntas de Freguesia e Comissões de Melhoramentos e o PCQA em 

Alta (este relativo aos Sistemas de Abastecimento da Câmara que 

também fornecem Água a povoações de outros Concelhos, sendo 

que, os Concelhos são Góis, Oliveira do Hospital e Penacova), 

elaborados de acordo com a legislação em vigor e devidamente 

aprovados pelo Instituto Regulador de Águas e Resíduos (IRAR). 

Do PCQA dos Sistemas da Câmara fazem parte 30 Sistemas de 

Abastecimento de Água, estando previstas 294 amostras de água 

para análise, distribuídas da seguinte forma: 198 do tipo controlo 

de rotina 1, 66 controlo de rotina 2 e 30 controlo de inspecção. 

Do PCQA dos Sistemas das Juntas de Freguesia e Comissões de 

Melhoramentos fazem parte 37 Sistemas de Abastecimento de 

Água, estando previstas 341 amostras de água para análise, dis-

tribuídas da seguinte forma: 228 controlo de rotina 1, 76 controlo 

de rotina 2 e 37 controlo de inspecção.

No que diz respeito ao PCQA em Alta, fazem parte deste, 2 Siste-

mas de Abastecimento da Câmara, estando defi nas 15 amostras 

de água para análise, distribuída da seguinte forma 6 controlo de 

rotina 1, 6 controlo rotina 2 e 3 controlo de inspecção.
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Água de Consumo Humano

A qualidade da água que nós bebemos é uma preocupação cada vez maior, 

pelo que é necessário dotar os sistemas de abastecimento de meios ad-

equados de desinfecção, neste sentido, e com o objectivo de melhorar a 

qualidade da água no Concelho, o Município de Arganil, adquiriu 2 bombas 

doseadoras de Cloro e 14 Dispensadores de Tabletes fl utuantes para desin-

fecção da água.

Está ainda em curso a aquisição de sistemas de correcção de pH para os 

sistemas de abastecimento de água.

Na prossecução dos objectivos de melhoria contínua da qualidade da água 

do Concelho e para salvaguarda da Saúde Pública, o Município de Arganil 

além de efectuar as análises de água de consumo humano de todos os 

sistemas de abastecimento de água do Concelho, sob gestão de Juntas de 

Freguesia e Comissões de Melhoramentos, tem disponibilizado apoio téc-

nico e tem efectuado diversas visitas técnicas às respectivas infra-estruturas 

de Abastecimento de Água.

Construção de Conduta Elevatória de Água em 

Linhares.

Substituição de Conduta de Água em Sarnadela.

Susbstituição de Conduta de Abastecimento 

de Água, no Bairro do Sobreiral, em Arganil.

Construção de Saneamento e Abastec-

imento de Água no Bairro da Gândara, em 

Arganil.
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Apresentação do Centro Escolar de Arganil

Foi apresentado, no dia 20 de Abril de 2009 o projecto do futuro Centro Escolar de Arganil. Tratando-se de 

um investimento na ordem de 1 mlhão e 600 mil euros, este novo Centro Escolar, à semelhança do de São 

Martinho da Cortiça e do de Côja, estará qualifi cado ao nível da excelência. A Câmara Municipal de Arganil e algumas Instituições Particu-

lares de Solidariedade Social celebraram Protocolos de Coo-

peração, no âmbito do Programa de Generalização do Ensino 

de Inglês e Outras Actividades de Enriquecimento Curricular do 

1º Ciclo do Ensino Básico, Prolongamento de horários e For-

necimento de Refeições.

Os Protocolos assinados com a Santa Casa da Misericórdia 

de Arganil, Centro Social e Paroquial de Sarzedo, Assistência 

Folquense, Cáritas Diocesana de Coimbra, Centro Social e 

Paroquial de Benfeita, Casa do Povo de Cerdeira e Moura da 

Serra, Centro Social e Paroquial de Côja, Associação Humani-

tária e Socia da Casa do Povo de Barril e Alva e ainda com o 

Agrupamento de Escolas de Côja, constituem uma sequência 

do trabalho anteriormente desenvolvido e um reforço do impor-

tante papel das instituições na sociedade.

Centro Escolar de Côja

Avançam a bom ritmo as obras do Centro Escolar de Côja, que tal como o de São Martinho da Cortiça e 

futuramente o de Arganil, estará dotado das melhores condições para o sucesso escolar das crianças que o 

frequentem. Esta obra estará concluída antes do início do Ano Escolar 2009/2010.
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«Como prevenir a iniciação do consumo de álcool e drogas em contexto escolar?» foi o tema da acção que a Comissão de Pro-

tecção de Crianças e Jovens de Arganil e o Núcleo da “Escola Segura” da GNR da Lousã levaram a efeito junto das escolas.

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Arganil promoveu, em colaboração com a  Câmara Municipal de Arganil, uma 

Conferência subordinada ao tema “(In)Sucesso Escolar”.

Tendo como objectivo promover uma refl exão conjunta sobre factores determinantes do insucesso e abandono escolar, a co-

munidade pôde apreciar conceitos e práticas potenciadoras de maior sucesso escolar, contando para tal com o contributo do 

Professor Doutor Eduardo Sá.

ACÇÃO SOCIAL

O Serviço de Acção Social efectua atendi-

mento personalizado a pessoas e famílias, 

ajudando na prevenção e reparação de situa-

ções de carência económica, risco / exclusão 

social, e promove o seu encaminhamento a 

programas de política social (Rendimento 

Social de Inserção, Programa Comunitário de 

Ajuda Alimentar a Carenciados, Projecto de 

Desenvolvimento Integrado de Acção Social, 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, 

Progride, Projecto Integrado de Intervenção 

Precoce, entre outros) ou às entidades-re-

curso (IPSS’s, GNR, Centro de Saúde, Cen-

tro de Emprego, Segurança Social, Escolas, 

entre outros) a fi m de garantir uma solução 

adequada a cada problema apresentado.

A equipa técnica multidisciplinar do serviço 

de acção social presta atendimento ao nível 

de apoio psicossocial e apoio psicológico às 

crianças, jovens e famílias, a todos que ne-

cessitem, bem como o acompanhamento e 

aconselhamento adequado a cada situação, 

visando a sua integração/inclusão social.
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GABINETE DE APOIO AO EMIGRANTE

O Gabinete de Apoio ao Emigrante criado no 

âmbito do Acordo de Cooperação celebrado en-

tre a Câmara Municipal de Arganil e a Direcção-

Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 

Portuguesas, funciona no Edifício do Centro de 

Actividades Juvenis deste Município.

Trata-se de uma estrutura de apoio gratuito ao 

dispor de todos os munícipes que tenham es-

tado emigrados.

Neste Gabinete os emigrantes benefi ciam de 

apoio, orientação e informação, sobre os seus 

direitos, contribuiu na resolução de problemas 

e ajuda a tratar de diversos assuntos: Relacio-

nados com a Segurança Social, tais como: Re-

formas; Invalidez; Complementos de reforma; 

Incapacidade ao trabalho; Melhoria de reforma; 

Informar os emigrantes sobre os seus direitos e 

contribuir para a resolução dos problemas apre-

sentados.

COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE ARGANIL

A Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Arganil, en-

tidade ofi cial não judiciária, existe fundamentalmente para ajudar 

crianças e jovens do Concelho de Arganil que se encontrem em 

situação de risco ou de perigo. A sua acção concretiza-se através 

de um trabalho de parceria efectuado por diferentes organizações 

– Autarquia, Centro de Saúde, Escolas, Guarda Nacional Republi-

cana, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Serviços da 

Juventude, Assembleia Municipal, que através dos seus Represent-

antes e Técnicos cooptados, asseguram as duas modalidades de 

funcionamento: Modalidade Alargada e Modalidade Restrita.

- Desenvolve um conjunto de actividades junto da comunidade lo-

cal (crianças, jovens, população em geral e Entidades/Instituições 

concelhias), com vista à promoção dos direitos das crianças e à 

prevenção de situações de risco.

- Promove a sua intervenção através da avaliação e acompanha-

mento das crianças/jovens e das suas famílias e, agindo em articu-

lação com a rede de instituições locais e/ou regionais, trabalha as 

situações para conjuntamente pôr termo à situação desfavorável 

em que se encontrem.

APOIO JURÍDICO AO CONSUMIDOR

No âmbito do protocolo celebrado entre o Município de 

Arganil e a DECO (Associação Portuguesa para a Defesa 

do Consumidor), encontra-se à disposição dos Muníci-

pes um Técnico Jurista, todas as primeiras Quintas - Fei-

ras de cada mês (período da manhã), que presta serviço 

de apoio no âmbito de Direito do Consumidor.

A DECO pode ajudá-lo no esclarecimento de dúvidas 

(relativas a telecomunicações, pagamento de facturas, 

contratos celebrados com operadoras móveis, entre out-

ras). Atende queixas e reclamações sobre as questões 

de consumo e presta esclarecimento e encaminhamen-

to dos problemas para Defesa do Consumidor. 

Relativamente ao endividamento o Gabinete do So-

breendividamento da DECO, esclarece e oferece en-

caminhamento, de maneira a fazer a mediação entre 

o sobreendividamento e as instituições fi nanceiras por 

este utilizadas. No entanto, a DECO só actua em casos 

em que a situação fi nanceira se deve a causas imprevis-

tas (divórcio, desemprego, morte ou doença). 
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Pelo 4º ano consecutivo realizou-se o Arganil Rock, evento que de ano para ano vai 

tendo mais destaque, principalmente junto da população mais jovem.

Mais uma vez organizado numa parceria das Associações Juvenis do Concelho, nome-

adamente, CUME, Os Columbinos, Projecto Radical e Grupo de Jovens O Festinhas, o 

certame foi apoiado pela Câmara Municipal de Arganil.

Novamente associando o entretenimento à solidariedade e à necessidade de intervir 

activamente, a organização decidiu que mais uma vez parte das receitas geradas re-

verteria a favor da APPACDM de Arganil – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 

Cidadão Defi ciente Mental.

No dia 17 de Abril de 2009, estiveram presentes aproximadamente 100 alunos dos 

Agrupamentos de Escolas de Arganil, Côja e Escola Secundária de Arganil para assistir 

ao espectáculo de debate Teatral “Nem Muito Simples, Nem Demasiado Complicado” 

sobre a temática da Sexualidade Juvenil no Salão Polivalente da Escola Secundária de 

Arganil. 

Este espectáculo foi o resultado da aprovação da candidatura das Associações Juvenis 

do Concelho: Columbinos, Projecto Radical e CUME em parceria com o Município de Ar-

ganil, ao “Programa Cuida-te”, promovido pelo IPJ que incide sobre temas de interesse 

dos Jovens relacionadas com a promoção da sua saúde, que estimulam a refl exão e o 

debate sobre questões que nem sempre são fáceis de abordar.
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Concessão de apoios às Juntas de Freguesia do Con-

celho de Arganil, no âmbito da Delegação de Com-

petências, tendo já sido pagos 50% do valor total.

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

3.000,00€

11.250,00€

3.315,00€

5.316,00€

3.891,50€

3.284,50€

3.268,50€

9.764,50€

4.824,00€

3.152,50€

5.369,50€

6.433,50€

9.139,50€

10.221,50€

5.366,00€

3.871,50€

3.857,00€

4.675,00€

Adendas ao Protocolo da Delegação de Competências:

Freguesia

Freguesia de Celavisa

Freguesia de São Martinho da Cortiça

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

Freguesia de Pombeiro da Beira
(Drenagem e tratamento de águas residuais urbanas)

Montante

750,00€

1.500,00€

960,00€/mês

910,00€/mês

Celebração de Contrato - Programa com Associ-

ação 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 €.

Celebração de Contratos - Programa com algu-

mas Juntas de Freguesia do Concelho de Arganil

Junta de Freguesia de Anseriz                          1.000,00€
Trabalhos de silvicultura preventiva.

Junta de Freguesia de Benfeita                               10.000,00 €
Benefi ciação de Ruas em Luadas.

Junta de Freguesia de Celavisa                 8.000,00 €
Benefi ciação de arruamentos em Celavisa.

Junta de Freguesia de Cerdeira                                16.000,00 €
Trabalhos de silvicultura preventiva. Construção de balneários no Polidesportivo de 
Cerdeira.

Junta de Freguesia de Côja                                       13.027,42 €
Benefi ciação do miradouro em Esculca. Calcetamento da rua D. Ernesto Sena de 
Oliveira, em Côja.

Junta de Freguesia de Folques                                 11.085,93 €
Arrano dos Largos de Folques e Monte Redondo.

Junta de Freguesia de Piódão                                  7.250,00 €
Construção de pontes e benefi ciação de acessos junto ao rio Ceira na Malhada 
Chã.

Junta de Freguesia de Pomares                                 2.500,00 €
Benefi ciação da fossa de Sobral Magro.

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira               8.925,00 €
Construção de sanitários no Cemitério de Pombeiro da Beira.

Junta de Freguesia de S. Martinho da Cortiça        17.895,45 €
Trabalhos de silvicultura preventiva. Revestimentos exteriores e caixilharia do Cen-
tro Cultural de São Martinho da Cortiça.

Junta de Freguesia do Sarzedo                                  1.000,00€
Trabalhos de silvicultura preventiva.

Junta de Freguesia de Teixeira                               18.000,00 €
Remodelação do sistema de abastecimento de água de Teixeira e Caratão.

Junta de Freguesia de Vila Cova do Alva             16.000,00 €
Trabalhos de silvicultura preventiva. Construção de Parque Infantil em Vila Cova de 
Alva, iluminação do centro histórico de Vila Cova de Alva e benefi ciação de acessos 
à ponte do Chafurdo, em Casal de S. João.
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Freguesias:

Freguesia de Folques                                               5.000,00€ 
Subsídio para ajuda das despesas com aquisição de uma viatura

Freguesia de Teixeira                                               4.653,90€ 
Subsídio para fazer face às despesas inerentes da recolha do lixo, da limpeza de 

tanques de abastecimento de água, de rua, caminhos e outros.

Freguesia de Pomares                                             3.125,25€
Subsídio para fazer face às despesas inerentes da construção de um muro de 

suporte do Miradouro à entrada de Pomares

Freguesia de Moura da Serra                                  5.000,00€ 
Apoio fi nanceiro para ajudar a custear as despesas inerentes da aquisição de 

uma viatura destinada à prevenção de incêndios

Freguesia de Cepos                                                  5.000.00€ 
Apoio fi nanceiro para ajudar a custear as despesas inerentes da aquisição de 

uma viatura destinada à recolha do lixo

Freguesia de Benfeita                                                  571,80€
Apoio Educativo na Escola de 1. CEB da Benfeita

Freguesia de Côja                                                        536.56€ 
Subsídio para fazer face aos encargos com a electricidade no Aeródromo

Colectividades:

Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Côja             

                                                                                   2.000,00€ 
Subsídio para fazer face às despesas inerentes da aquisição de novo fardamen-

to, novos instrumentos e da realização do Encontro Concelhio de Filarmónicas

Confraria do Bucho                                                  1.000,00€ 
Apoio fi nanceiro para fazer face às despesas inerente da realização do III Capí-

tulo da Confraria

Associação Juvenil “ Os Columbinos “                    5.000,00€ 
Apoio fi nanceiro para fazer face às despesas com o evento Arganil Rock

Filarmónica Arganilense                                             500,00€ 
Apoio fi nanceiro para despesas de manutenção 
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Grupo – Sócio Cultural, Recreativo e Desportivo Mais 

Além                                                                10.000,00€ 
Apoio fi nanceiro para ajudar a custear as despesas inerentes à realização 

dos Festejos Carnavalescos, em Côja

Projecto Radical – Associação Juvenil           1.000,00€ 
Apoio fi nanceiro para custear as despesas inerentes às actividades da 

Tuna de S. Martinho

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Ar-

gus                                                                     1.330,01€ 
Subsídio para fazer face às despesas com o consumo de água e as despe-

sas inerentes da realização do VI Rally de Arganil

Comissão de Melhoramentos de Monte Frio    750,00€ 
Comparticipação para as obras de limpeza e reparação do espaço onde 

se situa a fonte de água, tanques e telheiro da Barroca

Liga de Melhoramentos das Casarias                  79,96€ 
Subsídio para custear as despesas inerentes da ligação de água, à Casa 

de Convívio e sede da Liga

ADIBER                                                              1.250,00€ 
Apoio fi nanceiro para os encargos inerentes da deslocação de um grupo 

de alunos a Bruxelas, ao Parlamento Europeu

Serra do Açor- Associação de Desenvolvimento Regio-

nal                                                                   20.000,00€ 
Apoio fi nanceiro para ajudar a custear as despesas inerentes à aquisição 

de um bulldozer 

Fábrica da Igreja Paroquial de Pombeiro da Beira 

                                                                              400,00€ 
Subsídio para as despesas inerentes das ligações de água e esgoto da 

Capela de N. Sra. da Piedade em Casal do Frade

Fábrica da Igreja Paroquial de Arganil              220,25€ 
Subsídio para custear as despesas inerentes da ligação de água da Cape-

la do Vale da Nogueira

Ensino:

Escola Secundária de Arganil                          11.300,00€
Subsídio para patrocinar a iniciativa – Quadro Valor e Mérito e para ajudar a 

custear as despesas da realização da 3ª Edição da Feira Medieval.

Agrupamento de Escuteiros de Arganil            1.000,00€

Agrupamento de Escuteiros de Côja                 1.000,00€

Acção Social:

Centro Social e Paroquial de Côja                     8.997,87€ 
Subsídio para custear as despesas inerentes ao funcionamento da creche 

(alimentação, combustíveis, limpeza, material didáctico, custos com pes-

soal, entre outros) 

Associação Humanitária e Social da Casa do Povo de Bar-

ril de Alva                                                             1.600,00€ 
Subsídio para fazer face às actividades inerentes à Expressão Físico - Mo-

tora do Ensino Pré – Escolar do Agrupamento de Escolas de Côja

Santa Casa da Misericórdia de Arganil             5.000,00€ 
Subsídio destinado ao Centro de Dia de Secarias

APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Ci-

dadão Defi ciente Mental                                    1.000,00€ 
Subsídio para ajudar a  custear as despesas inerentes de um espectáculo 

realizado no Dia Internacional da Pessoa com Defi ciência

Actividades de Enriquecimento Curricular:

Santa Casa da Misericórdia de Arganil   4.500,00€/mês

Associação Humanitária e Social de Barril de Alva

                    360,00€/mês

Assistência Folquense                                  760,00€/mês

Centro Social e Paroquial de Côja           1.627,00€/mês

Centro Social e Paroquial de Sarzedo     1.023,00€/mês

Apoios Diversos
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No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo para o ano de 2009, a Câmara Mu-

nicipal de Arganil celebrou contratos-programa de 

desenvolvimento cultural e desportivo com diversas 

colectividades do Município, tendo já sido pago um 

montante próximo dos 50.000,00€, valor que re-

fl ecte metade do valor concedido.

De realçar será o facto de os valores atríbuidos à Cul-

tura ter um aumento de cerca de 25 % e o Desporto 

ter tido um aumento superior à actualização do IRC.

Assim sendo, foram já pagos às Colectividades Cul-

turais 18.312,50€ e as Colectividades Desportivas 

30.700,00€

11.500,00€

425,00€

1.500,00€

9.500,00€

375,00€

5.500,00€

1.500,00€

400,00€

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

1.437,50€

1.312,50€

1.000,00€

943,75€

1.000,00€

1.000,00€

312,50€

625,00€

875,00€

818,75€

875,00€

850,00€

1.000,00€

837,50€

812,50€

875,00€

875,00€

312,50€

625,00€

375,00€

700,00€

850,00€

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

Quinteto de Sopros Ensaios da Noite

Grupo de Danças e Cantares de Soito da Ruiva

Grupo Folclórico Raízes de Sobral Gordo
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AUDITORIA EXTERNA DE ACOMPANHAMENTO

A 23 de Março de 2009 a APCER (Associação Portuguesa de Certifi cação) 

realizou a auditoria externa de primeiro acompanhamento ao Município de 

Arganil, a qual teve lugar na sequência da certifi cação do Sistema de Gestão 

da Qualidade implementado na autarquia, efectuada no ano 2008. 

ADESÃO AO SIMPLEX AUTÁRQUICO

O Município de Arganil assinará em breve o Protocolo de Adesão ao Simplex 

Autárquico, a celebrar com a Secretaria de Estado da Modernização Adminis-

trativa, o qual permitirá a implementação na autarquia de diversas medidas 

de simplifi cação administrativa e de administração electrónica, 

instrumentos fundamentais para a melhoria da competitividade local e para 

o aumento da qualidade de vida dos cidadãos.

III EDIÇÃO DO PEPAL

O Município de Arganil efectuou uma pré-candidatura à DGAL (Direcção Geral das Autarquias 

Locais), no âmbito da terceira edição do PEPAL – Programa de Estágios Profi ssionais na 

Administração Local, sendo que de acordo com a proposta de lista com a distribuição fi nal dos 

estágios pelas várias autarquias candidatas, o Município de Arganil foi contemplado com três 

estagiários de nível IV e V.

CONTRATUALIZAÇÃO COM A CIMPIN – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL INTERIOR 

NORTE

A 16 de Dezembro de 2008 foi assinado, entre a CIMPIN (Comunidade Intermunicipal do Pinhal 

Interior Norte) e a Autoridade de Gestão do Mais Centro, o Contrato de Delegação de Competên-

cias com Subvenção Global. O referido contrato visa a implementação do Plano Territorial de 

Desenvolvimento preconizado para a Região do Pinhal Interior Norte, fi cando a CIMPIN respon-

sável pela gestão de uma comparticipação comunitária no valor de 26.987.702,00 €, a executar 

no período compreendido entre 2008 e 2013. As verbas contratualizadas pelo Município de 

Arganil inserem-se nos Regulamentos Específi cos “Rede de Equipamentos Culturais”, “Equipa-

mentos para a Coesão Local” e “Acções de Valorização e Qualifi cação Ambiental” e visam os pro-

jectos de criação do Parque Verde Urbano do Sub-Paço, de Reabilitação do Teatro Alves Coelho e 

de Requalifi cação da Antiga Cerâmica Arganilense.
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É URGENTE

É meia-noite em Côja, num tempo de uma primavera quente. Do chão, das ervas, das fl ores, a 

brisa morna arranca cheiros, odores que os sentidos recebem e o corpo agradece.

O silêncio da noite confunde-se com o silêncio das pessoas.

Na rua principal, que vai das cortinas da ponte sobre o Alva até à capela de Santo António, 

regaço funéreo dos fi lhos desta terra, recolhem-se recordações dos tempos em que ela ainda 

tinha movimento, e vida, e seiva humana, pujante, nas casas que a ladeiam.

Ainda não há muitos anos, todas essas casas tinham a vida das pessoas que as habitavam. E 

tinham sentido, e sentidos, e sentimentos, e aspirações, e futuro.

Hoje, porém, a agonia dessas pedras é o refl exo do inexorável caminhar dos tempos; ninguém 

as habita, não palpitam corações nas casas, não pulsa o futuro, não perpassa a aragem da vida 

que dá cor, luz e esperança ao futuro das nossas terras.

Há o silêncio. Somente o silêncio.

Mas um silêncio sepulcral, um silêncio do nada.

Não o silêncio do repouso, não o silêncio regenerador do guerreiro, mas o silêncio do pó.

E esta verdade, nua e crua, que dói, que nos atira com o vazio, é reforçada por uma outra, qual 

seja a de que não é só em Côja que esta realidade se patenteia. Se calcorrearmos a serra, e, 

muito pior, se visitarmos as aldeias que circundam os maiores aglomerados populacionais do 

nosso concelho, é certo que deparamos com esta terrível desertifi cação.

Aldeias onde há cerca de vinte anos ainda se faziam as festas com uma pujança ancestral que 

as populações arrancavam da rude labuta do dia-a-dia para se consubstanciar em foguetório, 

música, procissões, garridices estonteantes que a simplicidade das pessoas transmitiam, ge-

mem agora sob a inclemente agonia de uma morte lenta a que a desertifi cação obriga.
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E é triste esta realidade!

Mas acresce que nos nossos dias o ferrete da crise, que também aqui chegou, tem servido para acabar com algumas industrias do nosso concelho e, com ela, campear o desemprego, a 

míngua, senão de alimentos, pelo menos de uma vida digna com a qualidade a que todos temos direito.

E é urgente que alguma coisa se faça.

É importante que as forças da política, da sociedade, todas elas, se apresentem de coração lavado, limpo, são e escorreito, numa perspectiva de sinceridade e simplicidade, e saibam propor 

formas de atenuar este estado de coisas, de minimizar esta agonia que vai adoecendo a alma arganilense.

E não pensem, caros leitores, que é a ingenuidade quem fala. É, sim, a urgência de uma reforma. Na maneira de pensar, de agir, de revoltear esta nossa terra ancestral, insufl ando-lhe a seiva 

nova, mas com o gene que vem dos avoengos, dos antigos que aqui viveram e sofreram e amaram.

É urgente a união dos mais capazes. É urgente o comedimento que a sinceridade exige para se fazerem coisas por estas terras de Deus.

Mas, e disso não temos dúvidas, é necessário coragem, em primeiro lugar para constatar, de facto, a dura realidade, e depois para arregaçar as mangas gritando desde logo a injustiça de que 

estamos a ser alvos. E agir, e lutar, com sinceridade e com amor por estas Terras e Serras benditas, cheias de luz, e cor, e beleza. Beleza indiscutível mas que, por si só, não basta.

Os Vereadores do Partido Socialista, que de há quatro anos a esta parte se têm batido na Câmara Municipal de Arganil por um concelho melhor, dando o seu contributo a vários níveis, nunca 

virando a cara aos vários desafi os e às várias exigências da função, constatam e transmitem esta dura realidade.

E é nessa perspectiva que, porventura na última edição do Boletim Municipal em que intervêm, deixam o seu lamento e o seu grito de alerta e também de esperança.

Que se afastem as lutas fratricidas em nome de preconceitos, vinganças, vaidades. Que se levante a bandeira da municipalidade num concelho que precisa antes de mais de pessoas, aban-

donando-se a tradicional luta mesquinha que desemboca sempre no afastamento dos mais capazes, e se caminhe na dura mas reconfortante via do progresso, sempre com as pessoas e 

para as pessoas.

Que se inicie uma nova era em que todas as forças contribuam, de facto, para a obra mais que necessária, imprescindível, que urge realizar.

Que a apresentação narcisistica do que se tem feito, se submeta humildemente à enorme tarefa do que há a fazer.

E não tenhamos dúvida nenhuma que só nesta perspectiva o nosso concelho de Arganil poderá, mais do que acompanhar o progresso, acertar o passo pela qualidade de vida a que todos nós 

temos, decididamente, direito.

                                                                                                                                                                                               OS VEREADORES DO PS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL
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32 Alfredo Lourenço

      “A determinação, a persistência e a vontade de rasgar horizontes...

     A sua nobreza de carácter será sempre um exemplo para todos nós...”
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