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Esta nova edição do Boletim Municipal abrange a actividade do final do mandato 2005-2009, na 

qual se destacam a entrada em funcionamento do novo Centro Escolar de Côja, o novo Parque 

Verde Urbano do Sub-Paço, a melhoria dos acessos à Aldeia Histórica do Piódão, o novo Restau-

rante do Parque de Campismo do Sarzedo ou a instalação do Piso sintético no Campo Dr. Eduardo 

Ralha.

Legitimados de forma clara pelo voto dos Arganilenses, assumimos o novo mandato com enorme 

determinação, mantendo o ciclo de crescimento e desenvolvimento com novos projectos que 

começam a desenvolver-se no terreno: a Construção das Piscinas Aquecidas Municipais e a Requal-

ificação da Escola EB1 de Arganil.

Continuamos, por isso, a afirmar o Presente, abrindo as portas do Futuro.



Câmara Municipal de Arganil

Gestão Urbanística04
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL

Foi inaugurado, a 23 de Agosto de 2009, o Parque Verde Urbano do 

Sub-Paço, em Arganil.
Foram concluídas as Obras de Requalificação das acessibilidades à Aldeia Histórica do Piódão.

Ligações Formarigo - Penedos Altos - Piódão e Foz d’Égua - Piódão.
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Requalificação de Percursos Pedonais na Fraga 

da Pena.

Conclusão da Obra de Construção do Edifício de Apoio ao parque de Campismo de Sarzedo.

Conclusão da obra de Reconstrução da Ponte do Cartamil, uma Obra Intermunicipal, entre os Municípios de Arganil e 

Pampilhosa da Serra.

Contínua melhoria da Rede Viária Municipal.
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Beneficiação da Estrada Selada das Eiras - Aveleira.

Beneficiação da Estrada Vilarinho - Murganheira

Beneficiação da Estrada Gândara - Sobreiral.

Beneficiação da Estrada Penedos Altos - Malhada Chã.
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Construção de Estrada no Sobral Gordo

Beneficiação de Estradas no Casal de S. José

Calcetamento de Ruas no Concelho.
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Beneficiação da Praia Fluvial de Côja

Beneficiação da Praia Fluvial de Barril de Alva
Manutenção, desobstrução e limpeza de valetas e bermas em Estradas e Caminhos 

do Concelho.
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Apoio à realização de eventos, organizados pelo Município,  Juntas de Freguesia ou out-

ras Instituições do Concelho.
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Substituição de condutas de água no Concelho.

Construção de Saneamento na Portelinha - Pomares.

BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL
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Prossecução e actualização do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra In-

cêndios e Plano Operacional Municipal 2008-2012

Acompanhamento da realização da Faixa de Gestão de Combustível de 1ª ordem com 100 

metros de largura, definida no PMDFCI, com recurso a meios moto-manuais e fogo contro-

lado, na Serra da Aveleira em colaboração com a Autoridade Florestal Nacional, Sapadores 

Florestais e Bombeiros Voluntários de Arganil.

Exposição dos trabalhos em diversos formatos (desenhos, colagens com recurso 

a diversos materiais como cartão, casca de árvore, madeira, fotografia) da popu-

lação escolar do Concelho de Arganil.
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Início da Requalificação da Antiga Cerâmica Arganilense, que entre outros espaços, contará com a instalação da piscina municipal coberta e aquecida e com o auditório com 

capacidade para 250 pessoas.
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Instalaram-se três novas empresas no Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil, sendo elas:

- CIGA-Agência de Imagem 

- Gamalusa – Sistemas de Inovação, Automação e Energias Alternativas 

- Rejomar – Novas Energias, Unipessoal, Lda 
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Riqueza da Gastronomia Tradicional garante o êxito da IV 
Edição da Mostra Gastronómica “Feira das Freguesias
Pelo quarto ano consecutivo, a Câmara Municipal de Arganil organi-

zou em parceria com a Casa da Comarca de Arganil o certame “Feira 

das Freguesias – IV Mostra Gastronómica”.

A quarta edição do evento, que já faz parte do Calendário de Anima-

ção da Região, decorreu nos dias 12, 13 e 14 de Junho de 2009 uma 

vez mais na Praça Simões Dias, Fonte de Amandos e zonas adjacen-

tes, locais considerados emblemáticos na Vila de Arganil.

“Noites de Verão” voltam a animar os fins-de-semana em Agosto na Vila de Arganil
Numa época em que as noites convidam ao entretenimento, a autarquia Arganilense apostou uma vez 

mais na organização da iniciativa “Noites de Verão”, contribuindo assim para que a diversão tomasse 

conta dos arganilenses e dos forasteiros que no mês de Agosto visitam o concelho de Arganil.

Rally Histórico de Portugal 2009 passou por Arganil
No passado dia 9 de Outubro, o Municipio de Arganil recebeu mais uma etapa do Rally Histórico de 

Portugal, organizado uma vez mais pelo Automóvel Clube de Portugal. Este grande evento de desporto 

automóvel permitiu relembrar o antigo Rally de Portugal, o qual continua na memória de todos os Ar-

ganilenses.
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Programa “Verão Total” da RTP em directo no Piódão
O mês de Agosto ficou também marcado na memória dos munícipes pela realização 

do programa “Verão Total” na RTP na Aldeia Histórica do Piódão, que contou com a 

presença dos conhecidos apresentadores Tânia Ribas de Oliveira e o Francisco Mendes. 

 Através da presença de tão conhecido programa no Concelho, foi possível divulgar de 

forma privilegiada as potencialidades históricas, turísticas, culturais bem como gas-

tronómicas, tanto a nível nacional, através da RTP1,  como a nível internacional através 

da RTP Africa e através da RTP Internacional.

XXVIII FICABEIRA E FEIRA DO MONT’ALTO 2009
A Câmara Municipal de Arganil promoveu, uma vez mais, a realização do certame 

FICABEIRA - Feira Industrial, Comercial e Agrícola da Beira Serra , neste ano em que 

comemorou a XXVIII edição que decorreu entre os dias 04 e 08 de Setembro de 2009. 

A par da Ficabeira decorreu, também, a secular e tradicional Feira do Mont’Alto 2009.

De salientar é o facto de a Ficabeira e a Feira do Mont’Alto serem cada vez mais 

eventos de referência, e isso pôde verificar-se pelo elevado número de visitantes que 

teve o certame.
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Sendo um espaço aberto à divulgação da Cultura, a Sala de Ex-

posições 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 Municipal Miguel Torga 

promove acções com o objectivo de difundir o gosto pelo Livro e pela Leitura, junto do seu público.

O projecto “Educar para uma vida saudável” decor-

reu na Biblioteca e no Jardim de Infância de Folques, 

no âmbito do estágio do Curso de Licenciatura em 

Educação Social.

Numa parceria com a Escola do 1º CEB de Sar-

zedo, a Biblioteca levou a cabo o projecto “Vamos 

ao Teatro partilhando ideias”, que culminou com 

a apresentação da peça de teatro “A Vergonha de 

Takao”.
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A Biblioteca Municipal Miguel Torga foi palco de di-
versas exposições, destacando-se algumas como 
sendo “Tesouros Bibliográficos do Concelho de 
Arganil”, “Alves Coelho - Maestro e Compositor Ar-
ganilense” e “Exposição Retrospectiva”.

Realizou-se de 28 a 31 de Maio de 2009 a XVI Feira do Livro de Arganil, evento que cada vez mais 

demonstra a apetência que os Arganilenses já têm pelo livro e pela leitura.

Organizado pelas Bibliotecas Escolares dos Agrupamentos de Escolas de 
Arganil e Côja em parceria com a Câmara Municipal de Arganil através 
da Biblioteca Municipal Miguel Torga decorreu no dia 2 de Junho o 1º 
Concurso “Viver a Leitura” destinado aos 2º e 3º Ciclos de Escolaridade.

Nascer a Ler é um projecto desenvolvido pela Biblioteca Municipal 
Miguel Torga dirigido a bebés doa 0 aos 3 anos, que tem como objectivo 
contribuir para o desenvolvimento de hábitos de leitura desde a mais 
tenra idade. Este projecto conta com a colaboração da Casa da Criança 
de Arganil.

A Biblioteca levou a efeito a realização do 3º Con-
curso de Mensagens de Natal, que foi destinado 
aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Con-
celho.
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Biblioteca Alberto Martins de Carvalho

Por forma a cativar cada vez mais utiliza-

dores para o seu espaço e para as valên-

cias que disponibiliza, a Biblioteca desen-

volveu várias actividades, tendo todas 

elas como objectivo principal o “Gosto 

pelo Livro e pela Leitura”.

A Hora do Conto e a Oficina do Conto foram al-
gumas das actividades elaboradas na Biblioteca.

O Espaço Internet da Biblioteca é cada 
vez mais frequentado, tanto por portu-
gueses como por estrangeiros.

O Dia Mundial do Ambiente foi celebrado com a 
realização de diversas acções, nomeadamente 
uma exposição sobre a Paisagem Protegida da 
Serra do Açor e uma palestra promovida pelo 
Instituto da Conservação da Natureza e da Bio-
diversidade.

Programa “Férias Desportivas”

Foram vários os artistas que expuseram 

os seus trabalhos na Biblioteca.
A Biblioteca levou a cabo a 1ª Edição do Concurso de Presépios, que teve uma 
forte adesão da comunidade institucional e escolar do Concelho. 
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Férias Desportivas e Ocupação de Tempos 

Livres.

Actividade Física e Desportiva às Escolas do 1º CEB.

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

Arganilíadas
Conclusão da Obra de Beneficiação do Campo Dr. Eduardo 

Ralha.
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Dia Europeu sem Carros

O Município de Arganil aderiu ao Dia 

Europeu Sem Carros pelo quarto ano 

consecutivo, assumindo o estatuto de 

participante e organizando assim um 

Dia Sem Carros, sendo um município 

atento e preocupado com as questões 

ambientais.

Deste modo, no dia 22 de Setembro 

2009 (terça-feira), foram restringidas 

ao tráfego motorizado algumas ruas 

do Cento da Vila de Arganil, com o in-

tuito de sensibilizar os munícipes para 

o problema das emissões poluentes 

sendo estas maioritariamente de ori-

gem rodoviária.

Galardão Praia Acessível

Pelo segundo ano consecutivo o Município 

de Arganil em parceria com a Junta de Freg-

uesia de Pomares candidatou a Praia Fluvial 

de Pomares ao Galardão Praia Acessível, 

tendo este sido atribuído.

Peça de Teatro “A Água também se Lava”

No âmbito da comemoração do Dia Mundial do Ambiente, a Câmara Municipal de Arganil 

em parceria com as Águas do Mondego, apresentaram a peça de teatro “A Água também 

se Lava”. 

Foram convidados todos os alunos do 1.º Ciclo do Município, representando cerca de 400 

convidados.

O Município de Arganil, num projecto desenvolvido em 
parceria com a CIMPIN, co-financiado pelo QREN (Quadro 
de Referência Estratégico Nacional), através do MAIS 
CENTRO - Programa Operacional Regional do Centro, e 
extensível aos catorze municípios que integram o Pin-
hal Interior Norte,  encontra-se a implementar a Agenda 
21Local. 
O objectivo geral da Agenda 21 Local (A21L) consiste na 
gestão partilhada do futuro sustentável de um determi-
nado território. A A21L visa desenvolver um processo de 
partilha e de parceria, através do qual as autoridades trabalham com os vários sectores 
da comunidade na elaboração de um Plano de Acção, que concorra para a promoção da 
sustentabilidade ao nível local e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos na 
perspectiva ambiental, económica, social e cultural.
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Irá iniciar brevemente a Requalificação da Escola do 1º Ensino Básico de Arganil, que contemplará, também, um pavilhão gimnodesportivo e um edifício para as Actividades 

de Tempos Livres.
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A Câmara Municipal de Arganil e algumas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social celebraram Protocolos de Cooperação, no âmbito 

do Programa de Generalização do Ensino de Inglês e Outras Actividades 

de Enriquecimento Curricular do 1º Ciclo do Ensino Básico, Prolonga-

mento de horários e Fornecimento de Refeições.

Os Protocolos assinados com a Santa Casa da Misericórdia de Arganil, 

Centro Social e Paroquial de Sarzedo, Assistência Folquense, Cári-

tas Diocesana de Coimbra, Centro Social e Paroquial de Côja, Escola 

Secundária de Arganil e ainda com o Agrupamento de Escolas de Côja, 

constituem uma sequência do trabalho anteriormente desenvolvido e 

um reforço do importante papel das instituições na sociedade.

Inauguração do Centro Escolar de Côja
No dia 7 de Setembro, associada às Festas do Concelho, teve lugar a Inauguração do Centro Escolar 

de Côja,  que contempla as valências de Creche, Pré-Escolar e 1º Ciclo de Ensino Básico, que é um dos 

Centros Escolares mais bem dotados actualmente.

No dia 1 de Junho e de forma a comemorar o Dia Mundial da Criança, 

o Município de Arganil promoveu, para as 700 crianças do Concelho 

que compõem os ensinos pré-escolar e básico, um espectáculo de Circo.
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Acção de Formação “Quando o Pro-
jecto de Vida é a Adopção – A Inter-
venção das CPCJ”

Tendo por objectivo dotar todos os profis-
sionais que desempenham funções na 
Comissão de Protecção de Crianças 
e Jovens, de conhecimentos cada vez 
mais especializados, foi realizada em 
14 de Outubro de 2009, nos Paços do 
Município de Arganil, pela Equipa de 
Adopção do Instituto de Solidariedade 
Social, I.P./Centro Distrital de Coimbra, 
a Acção de Formação “Quando o Pro-
jecto de Vida é Adopção: A Intervenção 
das CPCJ”. 

No dia 18 de Junho realizou-se no Salão 
Nobre da Câmara Municipal de Arganil 
uma Conferência sobre “O Papel dos 
Idosos na Sociedade Contemporânea”, 
que se pretendeu assumir como um es-
paço de debate sobre uma temática cada 
vez mais pertinente.
Contámos com o contributo da Professora 
Doutora Isabel Alberto, sobre “O idoso na 
Família e as mais valias que lhe estão 
associadas”, da Professora Doutora Mar-
garida Pedroso Lima no que diz respeito 
à “Importância das Instituições no desen-
volvimento de actividades potenciadoras 
de Qualidade de Vida nos Idosos” e do Pro-
fessor Doutor Raul Martins, na temática do 
“Envelhecimento Activo, a actividade como 
factor promotor de Bem-Estar”.

IDOSOS EM MOVIMENTO II

A acção “Idosos em Movimento II”, consistiu numa Viagem a Braga e Guimarães realizada 
dia 21 de Maio de 2009.
Da parte da manhã, visita ao Santuário do Bom Jesus e o Santuário da Senhora do Sa-
meiro, com almoço servido na Albergaria da Senhora do Sameiro, e, da parte da tarde, 
visita ao Castelo de Guimarães, Capela de S. Miguel, visita guiada ao Paço dos Duques, 
com lanche partilhado no jardim que envolve os edifícios que simbolizam o berço da nossa 
nacionalidade.
Nesta viagem-passeio participaram 360 idosos das Instituições de Solidariedade Social 
Concelhias. O Município proporcionou à população sénior utente das Instituições do con-
celho, um dia diferente do seu quotidiano, fomentando a socialização e o acesso a locais 
históricos e religiosos para muitos ainda desconhecidos.
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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 beneficiam 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 oficial 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 financeiras por 

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

em que a situação financeira se deve a causas imprevis-

tas (divórcio, desemprego, morte ou doença). 
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O Programa “Tardes de Verão” integrou-se nas Férias Desporti-
vas dinamizadas pelo Município de Arganil.
Planificaram-se e concretizaram-se actividades para o período 
da tarde, das 14h30m às 17h, que se destacaram pelo seu 
carácter inovador possibilitaram o desenvolvimento do espírito 
de iniciativa, a capacidade criativa e crítica e a realização pes-
soal, desempenhando assim, um papel determinante na sua 
formação pessoal e social. 

Durante dois meses (Julho e Agosto), cerca de 40 jovens par-
ticiparam em tardes de cinema, passeios, actividades de ex-
pressão plástica, oficina da culinária, participação num pro-
grama de rádio, tardes de Karaoke, informática, reciclagem e 
muitas outras, que culminaram no dia 10 de Setembro com 
a entrega pelo Presidente da Câmara Municipal de Arganil de 
Certificados de Participação aos Jovens mais assíduos nas ac-
tividades do Programa 

O principal objectivo do Município com a realização deste pro-
grama foi a ocupação dos tempos livres de férias e a promoção 
e dinamização de actividades em períodos que os encarrega-
dos de educação não os podem acompanhar. 
O empenho de todos os técnicos envolvidos no Projecto na plan-
ificação e desenvolvimento de todos os momentos vividos, o 
interesse e disponibilidade da entidade promotora – Município 
de Arganil - , e sobretudo o entusiasmo e a entrega de todos 
os jovens participantes fazem desta 1ª edição um verdadeiro 
sucesso.
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Concessão de apoios às Juntas de Freguesia do Concelho 
de Arganil, no âmbito da Delegação de Competências, 
tendo já sido pagas as 3ª e 4ª Tranches.

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€

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

Junta de Freguesia de Arganil                                                 2.616,00€
Construção de um muro de suporte em Torrozelas.

Junta de Freguesia de Barril de Alva                            13.000,00€

Construção de sanitários no Cemitério da Freguesia e Aquisição de uma viatura.

Junta de Freguesia de Cepos                                           6.000,00€
Beneficiação do depósito de água da povoação do Casal Novo.

Junta de Freguesia de Celavisa                                       4.000,00 €

Beneficiação do Cemitério da Freguesia.

Junta de Freguesia de Cerdeira                                       3.000,00 €
Requalificação de águas pluviais no Largo da Portela.

Junta de Freguesia de Côja                                          15.296,80 €
Beneficiação de espaços verdes e urbanos em Côja, programa de animação de verão e construção de passeios na Vila de 

Côja.

Junta de Freguesia de Folques                                        4.500,00 €

Beneficiação do Cemitério da Freguesia.

Junta de Freguesia de Piódão                                      5.675,00 €

Beneficiação da captação de água que abastece a Estalagem do Piódão.

Junta de Freguesia de Pomares                                       9.750,00 €
Beneficiação do Cemitério da Freguesia e conservação e manutenção da Escola Primária de Pomares.

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira                 13.250,00 €
Beneficiação do edifício de apoio à Igreja Matriz de Pombeiro da Beira.

Junta de Freguesia de S. Martinho da Cortiça              4.800,00 €
Beneficiação de muro na Ponte da Mucela e melhorias no centro escolar de S. Martinho da Cortiça.

Junta de Freguesia do Sarzedo                                             6.500,00€

Obras na Praia Fluvial do Sarzedo.
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Adendas ao Protocolo da Delegação de Competências:

Freguesia

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

960,00€/mês

910,00€/mês

Feira das Freguesias - IV Mostra Gastronómica 2009

Freguesia de Anseriz                       28,00€

Freguesia de Arganil                                                             735,00€

Freguesia de Barril de Alva                                                 182,00 €

Freguesia de Benfeita                                                          245,00€

Freguesia de Celavisa                                                          546,.00€

Freguesia de Cepos                                                                84,00€

Freguesia de Cerdeira                                                             371,00€

Freguesia de Côja                                                              1.232,00€

Freguesia de Piódão                                                             182,00€

Freguesia de Pomares                                                       1.015,00€

Freguesia de Pombeiro da Beira                                          288,00€

Freguesia de São Martinho da Cortiça                                   483,00€

Freguesia de Sarzedo                                                                630,00€

Freguesia de Secarias                                                                   91,00€

Freguesia de Teixeira                                                                  147,00€

Freguesia de Vila Cova do Alva                                                     567,00€

Compensação aos Membros das Mesas em Actos 
Eleitorais e Referendários

Freguesia de Anseriz                      763,20€

Freguesia de Arganil                                                          2289,60€

Freguesia de Barril de Alva                                                    763,20€

Freguesia de Benfeita                                                              763,20€

Freguesia de Celavisa                                                               763,20€

Freguesia de Cepos                                                                  763,20€

Freguesia de Cerdeira                                                             763,20€

Freguesia de Côja                                                                1.526,40€

Freguesia de Folques                                                              763,20€

Freguesia de Moura da Serra                                                  763,20€  

Freguesia de Piódão                                                                  763,20€

Freguesia de Pomares                                                               763,20€

Freguesia de Pombeiro da Beira                                          1.526,40€

Freguesia de São Martinho da Cortiça                                 1.526,40€

Freguesia de Sarzedo                                                                 763,20€

Freguesia de Secarias                                                                763,20€

Freguesia de Teixeira                                                                 763,20€

Freguesia de Vila Cova do Alva                                                 763,20€

Requalificação do Largo das Secarias, em parceria 

com a Junta de Freguesia de Secarias, ao abrigo 

dos Contratos-Programa.

Construção de Miradouro e Jardim na localidade 
de Cepos, uma parceria do Município com a Junta 
de Freguesia de Cepos, ao abrigo dos Contratos-
Programa.
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Freguesias:
Freguesia de Sarzedo                                                                    80,00€ 
Prestação de apoio para pagamento das refeições de estagiários no ano lectivo 2007/08

Freguesia de Benfeita                                                                3.000,00€ 
Subsídio para ajudar a custear as despesas inerentes da recuperação do 

reservatório de água da localidade de Luadas.

Colectividades:
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Argus 

11.250,00€
Subsídio para fazer face às despesas inerentes com: publicação de livro, II Passeio Turística 

Todo-o-terreno, aquisição de viatura e obras no quartel sede.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Côja 
10.500,00€

Subsídio para fazer face às despesas inerentes com: 1º Encontro de Fanfarras e obras de 

adaptação nas suas instalações.

Automóvel Clube do Centro                                                    15.000,00€
Subsídio para fazer face às despesas inerentes com o Rally de Arganil 2009.

Associação de Freguesias de Direito Público de Arganil 
2.000,00€

Apoio financeiro para a aquisição de uma máquina.

Associação de Municípios da Beira Serra                                   9.517,13€
Comparticipação de despesa relativa à renovação de contratos para Médica Veterinária, 

Tractorista e Cantoneiro de Vias Municipais, dos meses de Outubro a Dezembro.

Associação Juvenil Projecto Radical                                          1.000,00€
Apoio financeira para ajudar a custear as despesas da Feira de Sopas e Doces.

Associação Juvenil CUME                                                             1.500,00€
Subsídio atribuído para a organização do Arganil Fashion 2009.

Associação Atlética de Arganil                                                     10.000,00€
Apoio para a aquisição de uma viatura.
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Casa do Povo de Cerdeira e Moura da Serra 
1.861,00€

Subsídio atribuído para ajardinamento do espaço exterior do edifício da 

Casa do Povo.

Comissão de Melhoramentos e Beneficiência de Pisão 
780,00€

Subsídio para fazer face às despesas inerentes de obras de beneficiência 

do parque de jogos.

Confraria do Bucho  de Arganil                                                 1.000,00€ 
Apoio financeiro para fazer face às despesas inerente da realização do IV 

Capítulo da Confraria

Grupo de Cantares do Alva e Açor                     500,00€ 
Apoio financeiro para aquisição de trajes.

Grupo Motard Asas da Liberdade                                              750,00€ 
Subsídio para fazer face às despesas da concentraçao motard. 

Rancho Infantil e Juvenil de Côja                                                 1.250,00€ 
Apoio pontual ao abrigo do Regulamento de Apoio ao Associativismo.

Sociedade Filarmónica Flor do Alva               2.500,00€ 
Apoio financeiro para aquisição de uma viatura.

Ensino:
Escola Secundária de Arganil                          1.000,00€
Subsídio atribuído para patrocinar a iniciativa - Quadro de Valor e Mérito.

Agrupamento de Escolas de Arganil               5.500,00€
Subsídios para fazer face às despesas inerentes com: actividades da 

festa de encerramento do ano lectivo 2008/09 e com consumíveis para 

o ano lectivo 2009/10.

Agrupamento de Escolas de Côja                    3.276,20€
Subsídio para fazer face às despesas inerentes com: actividades cultu-

rais, partiucipação na Feira Medieval 2009 e consumíveis para o ano 

lectivo 2009/10.

Acção Social:
Centro Social e Paroquial de Côja                     
                                                               14.444,59€ 
Subsídio para custear as despesas inerentes ao funcionamento 

da creche (alimentação, combustíveis, limpeza, material didác-

tico, custos com pessoal, entre outros) 

Santa Casa da Misericórdia de Arganil                                      
                                                                   184,35€ 
Reembolso de facturas pagas à EDP relativas ao Edifício do 

Teatro Alves Coelho.

Actividades de Enriquecimento Curricular:

Santa Casa da Misericórdia de Arganil              

                                                      4.500,00€/mês

Associação Humanitária e Social de Barril de 

Alva 

                        350,00€/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
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No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio 

ao Associativismo para o ano de 2009, a Câmara 

Municipal de Arganil efectuou o pagamento da 2º 

tranche relativa aos contratos-programa de desen-

volvimento cultural e desportivo com diversas colec-

tividades do Município, num montante próximo dos 

50.000,00€, valor que reflecte metade do valor con-

cedido.

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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A Cãmara Municipal de Arganil renovou o seu site na internet (www.cm-arganil.pt), 

através da criação do novo Portal Municipal, em espaço virtual com uma nova ima-

gem e um volume de informação superior a 700 megabytes.

Tendo sido o primeiro Município a elaborar o Portal no seio da Associação Coimbra 

Região Digital, a instituição concebeu o Portal Municipal como um pórtico de en-

trada para quem queira visitar o Concelho e uma fonte de informação para todos 

os Municípes, bem como uma ferramenta para simplificar procedimentos e reduzir 

a burocracia.

BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL

No dia 26 de Outubro de 2009 foram instaladas as novas Câmara e Assembleia Munici-

pal de Arganil.

Consumado o auto de posse, o Presidente da Câmara reeleito, Eng. Ricardo Pereira Alves, 

sublinharia que continuará “a despertar em cada dia a ambição colectiva de Arganil”, ou 

seja, “reforçar a liderança e o seu papel estratégico em toda a Região, dando continui-

dade a muitas obras já lançadas neste mandato e apostando em novas intervenções”, no 

sentido de “fazer mais e melhor pelo nosso Concelho, afirmando-o no contexto nacional, 

num quadro crescente de inovação e competitividade”.
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Arganilenses;

Pediram-me que elaborasse um texto para integrar a publi-

cação do Boletim Municipal referente ao ano de 2009 e faço-

o porque devo esta comunicação a todos os eleitores do Con-

celho de Arganil. 

Desde já  um agradecimento especial a todos quantos confi-

aram no projecto POR ARGANIL, CONCELHO COM FUTURO, 

que personalizou, pela primeira vez no Concelho, um movi-

mento cívico de cariz político, à Câmara Municipal e à As-

sembleia Municipal. Exprime uma candidatura de cidadãos, 

desprendida directamente, de opções e conceitos político/

partidários.

Era voz corrente que este projecto se traduziria numa au-

têntica loucura e que nada ou pouco teria de aceitação por 

parte dos eleitores. Não foi precisamente isso que aconteceu, 

o projecto tem rosto e tem representatividade na Câmara e 

na Assembleia Municipal, confirmando a máxima, quando o 

Homem quer o mundo agita-se. 

Que fique claro que sempre me opus a esta ostentação de 

luxo do boletim municipal, pela simples razão de que o  que 

vale, mais do que um bonito exemplar na prateleira ou no 

caixote do lixo, é aquilo que se escreve e o que se vê. As pa-

lavras desilusão ou esperança, escrevem-se e significam a 

mesma coisa, tanto escritas num papel modesto como em 

papel “couché” de não sei quantas gramas.

Escrevo estas linhas porque não tenho outra opção para pod-

er chegar até vós e será seguramente a última nestas circun-

stâncias, agravado pelo  facto do boletim ser impresso fora 

do nosso Concelho, não atendendo a maioria PSD às dificul-

dades reais que a imprensa em Arganil vem sofrendo.

Teria sido uma atitude racional e realista se a Câmara, lid-

erada por um presidente há muito radicado neste concelho, e 

perante o cenário de dificuldades globais que os cidadãos at-

ravessam,  tivesse já dado essa mostra de solidariedade para 

com os seus Munícipes, fazendo prova de que a poupança 

terá uma afirmação verdadeira quando for assumida por to-

dos. Impõe-se uma verdadeira política de contenção de gas-

tos supérfluos para bem de todos os arganilenses.

Revelo que nada soube nem nada sei do que vai ser publi-

cado no boletim, somente, à semelhança dos boletins que o 

antecedem, será um espraiar de declarações e de fotos, como 

nos querendo fazer crer que estamos perante uma gestão ca-

marária irrepreensível e cheia de virtudes, onde a componen-

te financeira é virtuosismo de qualidade extrema, quando, de 

facto, estamos a cair para um abismo sem retorno anunciado.

Arganilenses, homens e mulheres deste nosso e mui nobre 

Concelho, repleto de História da qual nos orgulhamos, es-

tou e estarei nestas funções para não permitir que este se 

afunde ainda mais,  para honrar a confiança que deposita-

ram em nós, e ao elegerem-me para este cargo continuarei 

com o mesmo estado de espírito combativo para evitar que 

se cometam mais loucuras, em suma,  para defender a digni-

dade que este Concelho é merecedor.

Compreendemos agora a razão ou razões pelas quais o actual 

Presidente não aceitou a nossa proposta nas reduções da taxa 

do IRS e do IMI para os seus munícipes. Ele já sabia há muito 

tempo do actual estado económico e financeiro das contas 

do município que estavam descontroladas e constituíam um 

verdadeiro pântano ou lamaçal de incompetência autárqui-

ca. Escondeu de todos nós a realidade camarária e devido a 

esta gestão desastrosa os munícipes arganilenses não serão 

contemplados com tais reduções.  Escondeu só com o intuito 

de ganhar as eleições a qualquer preço, ocultando o actual 

estado de ruptura económica e financeira que esta gestão au-

tárquica realizou durante quatro anos de autêntico regabofe.

Lutaremos com afinco a todos os níveis para que estes anos 

que se avizinham sejam transparentes em todos os aspectos 

e também para que os funcionários desta câmara se sintam 

contemplados com humanidade, dignidade, justiça e frater-

nidade nos lugares que ocupam. Denunciaremos todos os 

casos de prepotência, todos os casos que extrapolem a lei, 

estaremos bem atentos a todas as questões humanas dos 

arganilenses e de uma forma muito específica ao bem-estar 

profissional dos agentes camarários e seus familiares.

Disse.

Rui Miguel da Silva
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Saúdo todas e todos os Arganilenses, sendo uma honra 

poder dirigir-me a todos vós, na qualidade de Vereador do 

Partido Socialista na Câmara Municipal de Arganil.

Assumir funções na Oposição, respondendo à vontade do 

eleitorado, é também uma forma de servir com elevação o 

nosso Concelho, pelo que quero exercer este Mandato com 

dedicação, empenho e sobretudo com elevado sentido de 

responsabilidade, adoptando uma postura de oposição 

construtiva, contribuindo deste modo para o engrandeci-

mento de Arganil e para a melhoria da qualidade de vida 

dos nossos concidadãos.

A formalização de propostas de trabalho e ideias de pro-

jectos que possam, de modo mais eficaz, contribuir para 

a resolução de alguns dos problemas que afectam o Con-

celho, a apresentação de alternativas a iniciativas que não 

se enquadrem na nossa perspectiva de desenvolvimento 

para Arganil e o acompanhamento e fiscalização da ac-

tividade Municipal são os princípios-base da minha inter-

venção no Executivo. 

Tem sido esta a característica principal deste início do 

meu mandato de Vereador. Mantendo-me fiel ao pro-

grama eleitoral com que nos apresentámos nas últimas 

eleições autárquicas, já tive oportunidade de apresentar 

várias propostas, das quais destaco, entre outras: 

- a criação do Plano de Apoio às Famílias e às Empresas, 

que prevê benefícios específicos para quem se encontra 

em situação mais vulnerável;

- a redução das taxas do IMI no Concelho;

- a implementação de uma Ciclovia no Vale do Alva, entre 

Côja e o Sarzedo; 

- a criação de uma Pousada de Juventude;

- a implementação de uma Bolsa para jovens estudantes 

do Ensino Superior;

O voto de rejeição à proposta das GOP e Orçamento para 

2010, apresentado pelo PS, justifica-se com o facto de 

considerarmos que o mesmo é “virtual”, já que tem in-

scritas muitas das intervenções efectuadas em período 

pré-eleitoral, para além da previsão de receitas estar so-

brevalorizada. Também consideramos que as pessoas e 

os seus problemas deveriam merecer outra preocupação, 

para mais quando se assinala o “Ano Europeu do Combate 

à Pobreza e à Exclusão Social”.

Contudo, o facto mais notório deste início de mandato foi a 

constatação de que o Município apresenta uma situação fi-

nanceira muito preocupante, com um passivo que cresceu 

28% nos últimos 4 anos e que levou à necessidade de ser 

contraído um novo empréstimo para fazer face ao passivo 

de curto prazo que ascende a mais de 4 milhões de euros.

Por este motivo, entendo que devem ser repensados os 

grandes investimentos previstos para 2010, nomeada-

mente a requalificação da antiga Cerâmica Arganilense, 

É essencial garantir o seu financiamento e a sua sustenta-

bilidade, de modo a que a sua concretização não venha 

futuramente a criar problemas adicionais à situação finan-

ceira do Município.

O respeito que me merecem todos os cidadãos deste 

Concelho, obriga-me a manter esta atitude construtiva e 

pró-activa, para o que é fundamental continuar a protago-

nizar um trabalho de proximidade com todos, já que os 

superiores interesses de Arganil e dos Arganilenses serão 

sempre colocados no topo das nossas prioridades.

O Vereador do PS,

Miguel Ventura



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

Boletim MunicipalMunicípio de Arganil
Praça Simões Dias, Apartado 10, 3304-954 Arganil

Telefone: 235 200 150
e-mail: geral@cm-arganil.pt

www.cm-arganil.pt

infomail


