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O ano 2010 ficou marcado por múltiplas iniciativas, com expressão em diferentes 
áreas, contribuindo decisivamente para a afirmação da vitalidade do nosso Con-
celho, que ficou bem expressa, pela elevada participação dos Arganilenses, des-
ignadamente, nos Fóruns temáticos, organizados pela Câmara Municipal, Arganil+ 
Turismo e Arganil+ Cerâmica, que são um verdadeiro instrumento de audição dos 
Munícipes de aprofundamento da Democracia Participativa. 

Ao mesmo tempo, avançavam projectos verdadeiramente estratégicos como a 
Reabilitação da Antiga Cerâmica Arganilense (Piscinas Municipais, Auditório, Mu-
seu e Espaço Multiusos) e a Requalificação da Escola EB1 de Arganil, cuja con-
clusão está prevista, respectivamente, para 2012 e 2011. 

A parceria estratégica com as Freguesias manteve-se ao nível dos anos transactos, 
por via da Delegação de Competências e da celebração de Contratos-Programa, 
que permitiram a realização de pequenas obras, há muito ansiadas pelas comu-
nidades locais.

Em suma, aqui  fica o registo das principais actividades e obras desenvolvidas pelo 
Município ao longo do ano 2010, nas quais houve sempre um grande envolvi-
mento de Pessoas e Instituições.
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Avançam a um bom ritmo as obras de Requalificação da Antiga 

Cerâmica Arganilense, as quais, após estarem concluídas,  col-

matarão as necessidades existentes no Conce-lho nas áreas da 

Cultura, Desporto, Educação / Formação e Desenvolvimento 

Económico.
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Construção de estradas na Zona Industrial da Relvinha Construção de estrada no Sobral Magro

Construção de estrada em Pardieiros Construção de estrada na Póvoa da Rainha Santa
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Construção de estrada Sarnadela - Roda

Construção e manutenção de estradas em Cepos

Construção de estradas em S. Martinho da Cortiça

Manutenção de estrada em Salgueiral (Freguesia de Côja)
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Manutenção de estradas e caminhos pelo Concelho Manutenção de estradas na Freguesia de Pombeiro da Beira

Construção de estrada em Deguimbra Manutenção da estrada das Lavegadas - Arganil
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Ampliação da rede de abastecimento de água em Sarnadela Manutenção do sistema de distribuição de água pelo Concelho

Manutenção de praias fluviais em Côja



Câmara Municipal de Arganil

Gestão Urbanística
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL 

10

Ampliação das redes de saneamento e águas pluviais em 
Salgueiral - Côja Ampliação de saneamento em Benfeita

Ampliação de saneamento em Cerdeira Ampliação de saneamento em Sarzedo
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Construção de recinto em Cepos

Construção de recinto em Vale da Nogueira Construção de recinto em Maladão

Ampliação das redes de saneamento e águas pluviais na Zona 
Industrial da Relvinha
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Manutenção da cobertura da Capela de S.Pedro Manutenção de bermas pelo Concelho

Montagem de vedação no parque infantil de Vila Cova de Alva Apoio a eventos escolares
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Apoio à montagem de abrigos de autocar-
ro pelo Concelho Movimento de terras em Barril de Alva Apoio à realização de eventos no Sub-Paço

Apoio à montagem de palcos, stands e outros para os diversos eventos de promoção do Concelho
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Apoio à realização da Feira de S. Quitéria Apoio à realização da Feira da Freguesia de Barril de Alva

Apoio à realização da Feira de Sopas e Doces de S. Martinho da 
Cortiça

Apoio à realização da Feira da Freguesia de Vila Cova de Alva
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Prossecução e actualização do 

Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PM-

DFCI) e Plano Operacional Mu-

nicipal 2008-2012

Diversos trabalhos no âmbito do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios, registo, localização e levantamento de 

ocorrências e áreas ardidas, tratamento estatístico, definição de 

estratégias de actuação e distribuição de equipas de vigilância.
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Acompanhamento da realização das Faixas de Gestão de Combustível definidas no PMDFCI a cargo da REN e EDP, num total próximo 

dos 700 hectares intervencionados.

Projecto Voluntariado Jovem paras as Florestas em colaboração com Juntas de Freguesia, IPJ e AFN, integrado no PMDFCI, contou 

com a participação de 18 jovens do Concelho.
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Realização de diversas acções de sensibilização à população para a temática florestal, tais como distribuição de desdobráveis, 
oficina de trabalho “como semear uma árvore”, concursos de desenho, passeio pelas árvores centenárias classificadas no concelho 
de Arganil (Comemoração do Centenário da República).
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Realização de arborizações na berma da rede viária e outros locais em co-

laboração com Comissões de Melhoramentos e Juntas de Freguesia.

Levantamento de Rede Viária Florestal e outras 

onde foram efectuados trabalhos de manutenção 

(limpeza de bermas, nivelamento) ou abertura de 

novos troços estratégicos.
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O Município de Arganil organi-
zou, a 30 de janeiro de 2010, o 

Fórum “Arganil+ Turismo”. Esta 
iniciativa visou debater a temáti-
ca do Turismo e a sua integração 
na estratégia de desenvolvimen-
to do Concelho, tendo sido apre-
sentado o Plano Estratégico para 
o Turismo de Arganil.
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O Fórum “Arganil+ Cerâmica” teve como objectivo essencial dar a conhecer e debater as funções previstas para o edifício existente 
bem como a questão da sustentabilidade financeira do projecto e a importância que as funções definidas para os espaços terão 
nesse aspecto.
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Piscina Aquecida Municipal
A candidatura apresentada pelo Município de Arganil ao Programa Operacional Temático Valori-
zação do Território (POVT) para co-financiamento da Piscina Municipal de Arganil foi aprovada e o 
respectivo Contrato de Financiamento foi assinado no dia 11 de Outubro, numa sessão realizada 
no Centro de Alto Rendimento de Sangalhos – Velódromo Nacional, em Anadia. 
A candidatura apresentada pelo Município de Arganil foi uma das dezanove aprovadas pelo POVT, 
num universo de setenta candidaturas recepcionadas. A despesa elegível validada por aquele 
organismo relativamente ao projecto da Piscina Municipal de Arganil é de 1.843.367,24 €, a qual 
será objecto de uma comparticipação de 70%. 

Zona Industrial da Relvinha

O Loteamento da Zona Indus-

trial da Relvinha Oeste será ob-

jecto de expansão a breve pra-

zo, sendo que para esse efeito 

o Município de Arganil adquiriu 

já algumas parcelas de terreno.

Foi aprovada, em Reunião de 

Câmara de 06 de Outubro de 

2010, a alteração do Loteamen-

to da Zona Industrial da Relvi-

nha Este, com o objectivo de se 

proceder à criação de mais um 

Lote destinado à instalação de 

uma empresa agro-alimentar, 

cujo projecto já se encontra na 

autarquia para análise.
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Instalaram-se no Centro Empresarial e Tecnológico 
de Arganil 5 novas empresas, nomeadamente:

João Ferreira Cavadas, Unipessoal, Lda. - área de 
actividade: comércio, importação e exportação de 
vestuário, calçado, acessórios de moda, decoração, 
mobiliário e artigos, máquinas e equipamentos de 
embalagens;

Jorge Manuel Frias Pereira – área de actividade: 
elaboração de projectos, nas especialidades de es-
truturas de betão armado, misto e metálicas, águas 
para abastecimento público e privado, saneamento 
de águas residuais e pluviais, comportamento tér-
mico e acústico e certificação energética de edifí-
cios;

Lidwina Maria Lucia Schalke – área de actividade: 
webdesign e design gráfico;

Parque Eólico do Vale Grande, S. A. - área de ac-
tividade: construção e exploração de parques eóli-
cos;

Wondercom – Gestão de Projectos e Equipamen-
tos de Informação e Telecomunicações, Lda. 
- área de actividade: implementação, operação e 
manutenção na área das telecomunicações.

Parque Verde Urbano do Sub-Paço

Em Maio de 2010 decorreu a assinatura do Contrato de Financiamento do pro-
jecto “Parque Verde Urbano do Sub-Paço”, objecto de candidatura no âmbito 
do Contrato de Delegação de Competências com Subvenção Global celebrado 
entre a Comissão Directiva do MAIS CENTRO e a CIMPIN (Comunidade Inter-
municipal do Pinhal Interior Norte), para a implementação do Programa Ter-
ritorial de Desenvolvimento do Pinhal Interior Norte. A comparticipação FEDER 
contratualizada para este projecto é de 510.000,00 €.
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O Município de Arganil esteve presente na Bolsa de Turismo de 
Lisboa - 2010 para divulgar o turismo do Concelho de Arganil.

Foi inaugurada na Benfeita, no dia 18 de Julho, a décima Loja da 
Rede Aldeias do Xisto. Um espaço que, do tradicional ao moderno, 
contem um conjunto de produtos inspirados pela sua gente, pela 
Serra do Açor, pela frescura e beleza de paisagens incríveis. Neste 
dia foi também prestada a devida homenagem ao poeta José Simões 
Dias (1844-1899), natural desta aldeia, através da inauguração da 
Casa Memória Simões Dias. Esta cerimónia contou com a participação 
da ADXTUR, da Editorial Moura Pinto e do poeta/pintor Carlos Dias.

Realizou-se, nos dias 19 e 20 de Junho, na Aldeia Histórica do 
Piódão, um encontro de pintores subordinado ao tema “Traços de 
um Património”, que contou com a presença dos seguintes artis-
tas: Aires Santos, Nelson Santos, Arturo Minãna e Vírginia Girão.
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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.
À semelhança dos anos anteriores também este ano algumas das iniciativas levadas a efeito resultaram de relações de parceria 
estabelecidas pela Câmara Municipal de Arganil com diversas entidades locais.
Esta edição contou com a presença do trompetista Laurent Filipe com a cantora Anabela, do Grupo Real Companhia com Ana Laíns, 
a realização do Concurso de moda “Arganil Fashion” e da participação da Escola de Música “Pauta em Movimento”.
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Pelo quinto ano o Município de Arganil organizou, em parceria com a Casa da Comarca de Arganil, a “Feira das Freguesias - V Mostra 
Gastronómica”, que contou com a presença das 18 Freguesias do Concelho, bem como das suas colectividades culturais.
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O Município de Arganil realizou, uma vez mais, a FICABEIRA - Feira Industrial, Comercial e Agrícola da Beira Serra, que comemorou 
o seu 29º aniversário. A par da FICABEIRA decorreu, igualmente, a tradicional Feira do Mont’Alto.
Verificando o elevado número de visitantes que visitou o certame, comprova-se que a FICABEIRA e a Feira do Mont’Alto são cada 
vez mais eventos de referência.
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A Sala de Exposições Temporárias Guilherme Filipe e o Átrio do Edifício dos Paços do Concelho foram palco de diversas mostras de 
artes de artistas do Concelho e de outras zonas do país.
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Sendo um espaço cultural, informativo, 

formativo e de lazer, a Biblioteca Municipal 

Miguel Torga promove acções com o objec-

tivo de difundir o gosto pelo Livro e pela 

Leitura.

Decorreu no dia 22 de Março a final da quar-
ta edição do concurso “Lê melhor quem lê 
mais” que reuniu no Auditório da Biblioteca 
Municipal os 18 finalistas que passaram na 
primeira e segunda fase do concurso.

Actividade que a Biblioteca Municipal 
Miguel Torga desenvolveu a Oficina de Es-
crita Criativa com as crianças do 3º e 4ºano.

A Biblioteca Municipal foi palco de di-
versas exposições, das quais se podem 
destacar a Exposição “Estórias Republica-
das” e a Exposição da História do Teatro 
em Arganil
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No dia 26 de Novembro a Câmara Municipal de Arganil em parce-
ria com a Rede de Bibliotecas Públicas ofereceu o espectáculo 
“As Mil e Uma Noites” pela Companhia Panda Pá aos alunos do 
3º Ciclo e Secundário.

A Biblioteca Municipal foi palco do lançamento de livros, no-
meadamente, “Bem-me-querem” de Maria Leonarda Tavares e 
“Paisagens” de Eduarda Macieira.

“Leituras Partilhadas” foi uma das actividades desenvolvidas 
com as crianças do 1º Ciclo do Ensino Básico.

Decorreu no dia 14 de Janeiro o encontro de idosos no Auditório 
da Biblioteca Municipal Miguel Torga.  Tal como se previa foi uma 
tarde muito alegre e bem disposta que terminou com um sa-
boroso lanche muito do agrado de todos.
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Decorreu de 4 a 7 de Maio a XVII Feira do livro de Arganil. Este 
ano a Feira teve lugar no Sub-Paço e foi visitada por muitas cri-
anças e jovens das escolas do Concelho e público em geral.

No seguimento das Comemorações do Centenário da Implan-
tação da República foi promovida a palestra “Os Republicanos e 
o Concelho de Arganil”, bem como o concurso “A mala republi-
cana”.

A exposição “Os Olhares” de Eduardo Gageiro esteve patente na 
Biblioteca Municipal Miguel Torga e na Sala de Exposições Tem-
porárias Guilherme Filipe.
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A Biblioteca Alberto Martins de Carvalho desenvolveu várias acti-
vidades com o objectivo de incentivar o Gosto pelo Livro e pela 
Leitura.

O II Concurso de Presépios foi uma actividade que contou com a 
participação das IPSS do Concelho e o Instituto de Emprego de 
Formação Profissional de Arganil e da Comissão de Melhoramen-
tos de Sobral Magro

A “Hora do Conto” e a actividade “A Brincar também se aprende” 
foram algumas iniciativas da Biblioteca com as crianças do Pré-
Escolar e do 1º Ciclo do Ensino Básico.
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A Feira da Poesia e o Atelier “Vamos fazer um poema” foram 
duas actividades realizadas no âmbito da comemoração do Dia 
Mundial da Poesia.

A Exposição “Alberto Moura Pinto - Republicano e Opositor” foi 
uma das exposições patentes na Biblioteca Alberto Martins de 
Carvalho

“Vamos representar com saúde” e “Passo a passo... vamos 
aprender” foram dois ateliers direccionados para as crianças.
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O “Arraial dos Santos Populares” foi uma actividade realizada 
para os utentes dos Centros de Dia do Alto Concelho.

“À Mesa da tertúlia com Fernando Valle” foi uma actividade rea-
lizada em parceria com a Fundação Beatriz Valle.

Foram realizadas diversas palestras no espaço da Biblioteca.
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Relembrando os tempos em que o antigo Rally de Portugal per-
corria as estradas arganilenses, Arganil foi palco de mais um 
Rally de Arganil, de uma etapa do Rally de Portugal Histórico e 
do VII Rally dos Bombeiros Voluntários de Arganil.

Numa parceria entre o Município de Arganil e o Clube Vespas 
Serra do Açor, e integrado no programa da XXIX FICABEIRA, foi 
realizado um passeio de vespas pelo Concelho

O Município de Arganil recebeu um encontro de Citroen 2CV or-
ganizado pelo Cluve 2CV do Porto. Após a recepção, e durante 2 
dias, os participantes percorerram parte do Concelho de Arganil.
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Foram diversas as actividades realizadas com os idosos no sentido de promover hábitos de vida saudáveis e melhorar as capaci-
dades motoras, bem como promover as relações sociais

Actividade Física Adaptada com os utentes da APPACDM Actividades de Desporto Aventura
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Férias Desportivas

O Programa “Desporto para Todos” repartiu-se em actividades de ginástica localizada e caminhadas por diversas freguesias do 
Concelho

Arganilíadas 2010
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Numa organização conjunta 

do Agrupamento de Escolas 

de Arganil, da  APPACDM – Uni-

dade Funcional de Arganil, da 

Casa da Criança Joaquina Bar-

reto Rosa (Fundação Bissaya 

Barreto), Escola Secundária de 

Arganil, do Município de Ar-

ganil e da Santa Casa da Mise-

ricórdia de Arganil realizou-se 

o Desfile de Carnaval, uma 

iniciativa que teve a particu-

laridade de estar integrada no 

âmbito da Agenda 21 Local e 

engloba a realização de um 

Concurso que visa eleger os 

melhores disfarces em duas 

temáticas diferentes: a reu-

tilização de materiais (reci-

clagem) e o tema livre. 

As Brigadas Carbono desenvolveram oficinas pe-

dagógicas, nas escolas, destinadas aos alunos 

do ensino secundário sobre o tema da energia. 

As oficinas tiveram como principal objectivo es-

clarecer, informar e despertar o interesse dos jov-

ens para a temática da energia, as consequências 

ambientais decorrentes do consumo e produção 

energia e a importância da eficiência energética
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No dia 20 de Março de 2010 realizou-se a iniciativa “Limpar Portugal”. Para levar 
a efeito esta iniciativa no Concelho de Arganil, foi criado um Grupo que integrou 
diversos voluntários e ao qual a Câmara Municipal, algumas Juntas de Freguesia e 
Entidades Privadas se associaram.

Pelo terceiro ano consecutivo o Município de 
Arganil em parceria com a Junta de Freguesia 
de Pomares candidatou a Praia Fluvial de 
Pomares ao Galardão Praia Acessível, tendo 
este sido atribuído.
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O Município de Arganil aderiu ao Dia Europeu Sem 
Carros pelo quinto ano consecutivo, assumindo o 
estatuto de participante e organizando assim um 
Dia Sem Carros, sendo um município atento e pre-
ocupado com as questões ambientais.

No âmbito das Comemorações do Dia Mundial do Ambiente, esteve presente 

em Arganil a exposição itinerante “Casa do Ambiente”. Integrado nestas 

Comemorações o Município de Arganil delineou ainda uma acção de sensibili-

zação no âmbito da Compostagem Doméstica.
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Regime de Fruta Escolar
Com o objectivo de fomentar os 
hábitos alimentares saudáveis, 
de acordo com o preconizado na 
Estratégia Nacional “Regime de 
Fruta Escolar”, o Município de Ar-
ganil aderiu ao Regime de Fruta 
Escolar, que tem possibilitado a 
distribuição gratuita de Frutas e 
Hortícolas nas Escolas do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico do Concelho de 
Arganil, com uma periodicidade 
de dois dias por semana. De forma 
a sensibilizar a população escolar 
(alunos, encarregados de educação 
e professores) para a importância 
da inclusão da fruta e hortícolas 
na alimentação, têm vindo a ser 
desenvolvidas também, em articu-
lação com o Agrupamento das Es-
colas de Arganil, as chamadas Me-
didas de Acompanhamento. Este 
projecto, iniciado no ano lectivo 
2009 – 2010, é co-financiado pelo 
FEAGA (Fundo Europeu de Garantia 
Agrícola).

Requalificação da Rede Escolar do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico e da Educação 
Pré-Escolar

Na sequência da aprovação da candi-
datura submetida pelo Município de 
Arganil ao Eixo 3 do MAIS CENTRO – 
Regulamento Específico “Requalificação 
da Rede Escolar do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e da Educação Pré-Escolar”, para 
o projecto “Requalificação da Escola do 
1.º Ciclo do Ensino Básico de Arganil”, 
decorreu a assinatura do respectivo 
Contrato de Financiamento, celebrado 
entre a autarquia e a Comissão Direc-
tiva do MAIS CENTRO. Neste âmbito está 
prevista uma comparticipação FEDER de 
80% sobre o investimento elegível do 
projecto, que totalizará 1.213.234,78 €.
Neste estabelecimento de ensino será 
implementado outro projecto, a desen-
volver no âmbito do Plano Tecnológico 
da Educação, que permitirá a instalação 
de diversos quadros interactivos nas 
salas de aula, um sistema de vídeo vi-
gilância e cobertura wireless.
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No dia 1 de Junho, de forma a comemorar 
o Dia Mundial da Criança, o Município pro-
moveu o concerto “Mica e Amigos” para as 
crianças dos ensinos pré-escolar e básico 
do Concelho.

O Município de Arganil promoveu a 

Festa de Natal para as crianças do pré-

escolar e ensino básico do Concelho.

A candidatura ap-
resentada pelo 
Município de Ar-
ganil no âmbito do 
Programa Sectorial 
Leonardo da Vinci, 
para o projecto “IN 
EUROPE – Inclusão 
e Oportunidades 
para os Europeus 
de Arganil”, foi a 
primeira classificada a nível nacional num 
universo de vinte sete projectos aprovados 
pela Agência Nacional PROALV (Programa 
Aprendizagem ao Longo da Vida). Este 
projecto, a executar no decorrer dos anos 
2011 e 2012, vai permitir a atribuição de 
13 bolsas de mobilidade a jovens do Con-
celho de Arganil, que tenham entre os 18 
e os 30 anos, e que pretendam realizar um 
estágio profissional, com a duração de 14 
semanas, numa das seguintes cidades eu-
ropeias: Cracóvia, Pádua, Praga ou Sevilha. 
Trata-se de uma oportunidade única de 
valorização pessoal e profissional, que per-
mitirá conhecer estilos de vida e mercados 
de trabalho diferentes.
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A Acção “Idosos em Movimento III” consistiu numa viagem-pas-
seio à cidade minhota de Viana do Castelo, visita à Basílica do 
Sagrado Coração de Jesus no Monte de Santa Luzia.
Na “Quinta da Malafaia” cerca de 400 idosos utentes das Insti-
tuições Particulares de Solidariedade Social do Concelho, viven-
ciaram momentos de festa e alegria, almoçaram e lancharam 
iguarias minhotas regadas de muita animação, assistindo ao es-
pectáculo popular ininterrupto 

Com enquadramento na Acção nº VIII do Plano de Actividades de 
2010 - “VALE MAIS PREVENIR…”, decorreu no dia 20 de Maio de 
2010, em Arganil, e dia 24 de Maio de 2010, em Côja, uma Acção 
de Prevenção Rodoviária, com o objectivo de contribuir para a 
tomada de consciência de deveres de cidadania por parte dos 
Jovens, através da colaboração em acções de valorização comu-
nitária.
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A Comissão de Protecção de Crianças e Risco de Arganil, pro-
moveu no dia 7 de Maio de 2010, uma conferência, subordinada 
ao tema “Maus-Tratos Infantis – Prevenir, Detectar e Intervir”.
A Conferência contou com a participação da Profª Drª Teresa 
Magalhães, Directora da Delegação do Norte do Instituto de 
Medicina Legal, do Porto e Professora na Universidade do Porto 
e do Dr. Rui do Carmo, Procurador da República e actualmente 
Director-Adjunto do Centro de Estudos Judiciários.

No âmbito do Plano de Actividades da CPCJ de Arganil foram 
dinamizadas, durante o mês de Abril várias sessões de esclare-
cimento pela Dra. Alexandra Dinis, docente do Instituto Supe-
rior Miguel Torga e Investigadora do Centro de Investigação do 
Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo – Comportamental 
da Universidade de Coimbra, subordinadas à temática das Per-
turbações Alimentares: “Anorexia Nervosa e Bulimia”, nas Tur-
mas do 9 º ano e de Cursos de Educação e Formação (CEF) dos 
Agrupamentos de Escolas de Arganil e Côja.
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Tendo como boa prática o trabalho em 

rede de todos os parceiros locais, efectu-

ou-se o levantamento dos recursos exis-

tentes na Comunidade, apresentado na 

reunião da Comissão de Protecção, Mo-

dalidade Alargada, de 9 de Julho de 2010, 

pelo grupo de trabalho.

O objectivo é que abrace a complexidade 

das motivações, dos interesses e das ca-

pacidades dos alunos, ajudando-os a de-

cidir qual o melhor caminho a percorrer 

em matéria escolar ou profissional, tor-

nando-se assim uma mais valia para as 

Famílias e para os Professores /Técnicos.

O Gabinete de Apoio ao Emigrante criado no 

âmbito do Acordo de Cooperação celebrado 

entre a Câmara Municipal de Arganil e a Di-

recção-Geral dos Assuntos Consulares e Comu-

nidades 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.

O Solarh, previsto no Decreto-Lei n.º 

7/99, de 8 de Janeiro, com as alterações 

constantes no Decreto-Lei n.º 39/2001, 

de 9 de Fevereiro, tem como finali-

dade a concessão de apoio financeiro 

especial, sob a forma de empréstimo 

sem juros pelo Instituto da Habitação 

e Recuperação Urbana, até ao limite 

de 11.971,15 € , para a realização de 

obras de conservação e beneficiação, 

em habitação própria e permanente de 

indivíduos ou agregados familiares de 

baixos rendimentos.
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O principal objectivo do Município de Arganil 
com a realização do Programa Férias Des-
portivas foi a ocupação dos tempos livres 
dos jovens e a promoção e dinamização de 
actividades em períodos em que os encar-
regados de educação não os podem acom-
panhar.

Pelo 5ºano consecutivo, a parceria das 
Associações Juvenis do Concelho, no-
meadamente, CUME, Os Columbinos, 
Projecto Radical e Grupo de Jovens O 
Festinhas, realizou o Arganil Rock, que 
contou com o apoio do Município de 
Arganil.

Foram diversas as actividades realizadas 
para a Comemoração do Dia Internacional da 
Juventude.
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Concessão de apoios às Juntas de Freguesia do Con-

celho de Arganil, no âmbito da Delegação de Com-

petências, no valor de 200.000,00 €.

Freguesia

Freguesia de Anseriz

Freguesia de Arganil

Freguesia de Barril de Alva

Freguesia de Benfeita

Freguesia de Celavisa

Freguesia de Cepos

Freguesia de Cerdeira

Freguesia de Côja

Freguesia de Folques

Freguesia de Moura da Serra

Freguesia de Piódão

Freguesia de Pomares

Freguesia de Pombeiro da Beira

Freguesia de São Martinho da Cortiça

Freguesia de Sarzedo

Freguesia de Secarias

Freguesia de Teixeira

Freguesia de Vila Cova do Alva

Montante

6.000,00 €

22.500,00 €

6.630,00 €

10.632,00 €

7.783,00 €

6.569,00 €

6.537,00 €

19.529,00 €

9.648,00 €

6.305,00 €

10.739,00 €

12.867,00 €

18.279,00 €

20.443,00 €

10.732,00 €

7.743,00 €

7.714,00 €

9.350,00 €

Adendas ao Protocolo da Delegação de Competências:

Freguesia

Freguesia de Celavisa

Freguesia de São Martinho da Cortiça

Freguesia de Sarzedo

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

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

Montante

750,00€

1.500,00€

750,00€

960,00€/mês

910,00€/mês

Celebração de Contratos - Programa com algumas 

Juntas de Freguesia do Concelho de Arganil

Junta de Freguesia de Anseriz                       16.500,00€
Requalificação do cemitério da freguesia, trabalhos de silvicul-
tura preventiva e requalificação da fonte de St. António e zona 
envolvente.

Junta de Freguesia de Arganil                      10.500,00€ 
Construção de muros de suporte e requalificação do cemitério da 
Freguesia.

Junta de Freguesia de Barril de Alva      9.500,00€
Construção de muro de suporte na rua entre a fonte de Lourenço 
e Pinheirais e construção do armazém da Junta de Freguesia (1ª 
fase).

Celebração de Contrato - Programa com a

Associação de Freguesias de Direito Público de Arganil

Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva 

nas freguesias de Barril de Alva, Benfeita, Côja, Moura da 

Serra, Piódão e Pomares, no valor de 13.359,54 €.

Junta de Freguesia de Benfeita                  9.500,00€
Beneficiação do cemitério da Benfeita (1ª e 2ª fases).

Junta de Freguesia de Celavisa                  8.500,00€
Substituição da cobertura da Casa da Praça em Celavisa e requalificação 
da Rua da Carreira (Parcerias).

Junta de Freguesia de Cepos                 17.000,00€
Beneficiação do restaurante da Chã da Cabeça (1ª e 2ª fases).

Junta de Freguesia de Cerdeira                                  1.848,00€
Trabalhos de silvicultura preventiva e abertura de vala e aplicação de 
grelha em rua junto ao pardieiro.

Junta de Freguesia de Côja                                       29.500,00€
Requalificação da Praça Dr. Alberto Vale e criação de zona de lazer junto 
ao rio Alva (1ª fase).
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Junta de Freguesia de Folques                                                                 15.470,00€
Construção de muros de suporte em Bocado, Mancelavisa e Póvoa de Folques e reabilitação do 
edifício da Junta de Freguesia.

Junta de Freguesia de Piódão                                                       26.314,00€
Requalificação da Praia Fluvial de Piódão e construção de Zona balnear em Fórnea.

Junta de Freguesia de Pomares                                                                15.000,00€
Requalificação de ruas junto ao Torrão e beneficiação da ribeira de Pomares, a jusante da praia 
fluvial.

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira                                                             23.500,00€
Construção de muro de suporte junto ao pavilhão polidesportivo de Pombeiro da Beira e cons-
trução de muro de suporte em Couços.

Junta de Freguesia de S. Martinho da Cortiça                                                     

22.000,00€
Criação do Centro Cultural de S. Martinho da COrtiça (3ª e 4ª fases).

Junta de Freguesia do Sarzedo                                                                        12.000,00€
Beneficiação da Rua Beatriz Piedade Neves, trabalhos de silvicultura preventiva e requalificação 
de rua.

Junta de Freguesia de Secarias                                                           11.000,00€
Requalificação do largo do cemitério, pintura da escola primária de Secarias e construção de rotunda 
junto ao campo de futebol.

Junta de Freguesia de Vila Cova do Alva                                                        16.500,00€
Beneficiação da sede da Junta de Freguesia, trabalhos de silvicultura, construção de jardim em Casal de 
S. João e construção de parque infantil em Vinhó.
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Freguesias

Freguesia de Anseriz                                           5.000,00€
Apoio financeiro para a aquisição de uma viatura.

Freguesia de Benfeita                                           12.500,00€
Apoio financeiro para a aquisição de uma máquina mini-retro esca-
vadora e de uma viatura.

Freguesia de Cepos                                           4.000,00€
Apoio financeiro para a aquisição de uma máquina mini-carregadora 
BOBCAT.

Freguesia de Piódão                                           5.512,79€
Comparticipação financeira destinada ao pagamento do orçamento 
da EDP relativo á expansão da rede de iluminação pública na ZOna 
do Capril.

Freguesia de Secarias                                           3.750,00€
Apoio financeiro para a aquisição de uma viatura.

Colectividades

Associação Filarmónica Barrilense                                         2.500,00€
Apoio financeiro para a aquisição de uma viatura.

Grupo Sócio-Cultural, Recreativo e Desportivo  Mais Além
                                                                           10.000,00€
Apoio financeiro para a realização dos festejos carnavalescos.

Grupo Desportivo de Caça e Pesca de Arganil                    1.500,00€
Apoio financeiro para a realização de “Montarias de Javalis”.

Associação Filarmónica de Arganil                                         1.000,00€
Apoio financeiro para a aquisição de novos instrumentos.

Grupo Motard Asas da Liberdade                                         750,00€
Apoio para a realização da Concentração motard.

União Progressiva de Chãs d’Égua                                         2.000,00€
Apoio financeiro para alguns melhoramentos na aldeia de Chãs 
d’Égua.

Rancho Infantil da Casa do Povo de Arganil                             2.500,00€
Apoio financeiro para a aquisição de uma viatura.

Tuna Popular de Arganil                                       1.000,00€
Apoio financeiro para deslocação ao Luxemburgo.

Associação Juvenil CUME                                        1.500,00€
Apoio financeiro para a realização do Arganil Fashion 2010.

Associação Atlética de Arganil                                         3.000,00€
Atribuição de prémio de mérito.

União Recreativa e Cultural de Urgueira                                         500,00€
Apoio pontual para as actividades desenvolvidas.

AMBS - Associação de Municípios da Beira Serra      28.311,52€
Subsídio destinado ao pagamento de dívida para extinção da as-
sociação.

Associação Nacional de Municípios Portugueses   1.250,00€
Apoio à institucionalização do poder Local em Timor_Leste.

Associação dos Bombeiros Voluntários Argus      22.000,00€
Apoio financeiro para a aquisição de equipamento de protecção in-
dividual, despesas com o VII Rally de Arganil e apoio financeiro de 
2010.

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Côja
21.500,00€

Apoio financeiro para a aquisição de ambulância, 2º Encontro de Fan-
farras e apoio financeiro de 2010.

Adxtur                                                                     651,91€
Transferência no âmbito da abertura da Loja do Xisto da Benfeita.

Ensino

Grupo de Escutas de Arganil                                         1.000,00€
Apoio pontual para as actividades desenvolvidas.

Grupo de Escutas de Côja                                         1.000,00€
Apoio pontual para as actividades desenvolvidas.

Agrupamento de Escolas de Arganil                   8. 125,00€
Apoio financeiro á elaboração das festas de encerramento do 
ano lectivo 2009/2010 e para as despesas com consumíveis ref-
erentes ao ano lectivo 2011/2011.

Escola Secundária de Arganil                                       1.000,00€
Apoio financeiro à atribuição de prémios do “Quadro de Valor 
e Mérito”.

Programa de Acção Social Escolar                                         7.439,00€
Auxílio económico para aquisição de livros e material escolar 
referente ao ano lectivo 2010/2011.

Grupo de Escutas de Côja                                         1.000,00€
Apoio pontual para as actividades desenvolvidas.

Actividades de Enriquecimento Curricular

Santa Casa da Misericórdia de Arganil      4.500,00€/mês
Associação Humanitária e Social da Casa do Povo de 

Barril de Alva                                            350,00€/mês
Assistência Folquense                               760,00€/mês

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

Centrp Social e Paroquial de Sarzedo            1.023€/mês

Acção Social
Associação Humanitária e Social da Casa do Povo de 
Barril de Alva                                                          10.261,79€
Apoio financeiro para as despesas inerentes aos arranjos exteri-
ores do Centro de Dia e despesas com taxa de ligação de água.

Santa Casa da Misericórdia de Arganil                                    1.000,00€
Apoio financeiro para as despesas inerentes à manutenção da 
piscina durante o Programa “Férias Desportivas”.

Centro Paroquial de Côja                                         25.000,00€
Apoio financeiro para custear a construção do Lar de Idosos.

Centro Social e Paroquial de Benfeita                                   10.000,00€
Apoio financeiro para ajudar a custear a ampliação das insta-
lações da instituição.
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No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo para o ano de 2010, a Câmara Municipal de Arganil celebrou contratos-programa de desenvolvimento cultural e 

desportivo com diversas colectividades do Município, sendo  que o valor atribuído em apoios efectivos totalizou o valor de 95.400,00 €.

2.875,00€

2.625,00€

2.000,00€

1.887,50€

2.000,00€

2.000,00€

625,00€

1.250,00€

1.750,00€

1.637,50€

1.750,00€

1.700,00€

2.000,00€

1.675,00€

2.000,00€

1.750,00€

1.750,00€

625,00€

1.250,00€

1.400,00€

1.000,00€

750,00€

Cultura

Associação Filarmónica de Arganil

Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Côja

Associação Filarmónica Barrilense

Associação Filarmónica União Recreativa Musical Poma-

rense

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

Grupo de Danças e Cantares de Soito da Ruiva

Grupo de Cantares do Alva e Açôr

Quinteto Ensaios da Noite

24.000,00€

850,00€

3.000,00€

18.000,00 €

750,00 €

11.000,00 €

1.500,00 €

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
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Com o objectivo de melhorar a qualificação profissional dos seus recursos hu-
manos, o Município de Arganil facultou aos seus trabalhadores formação em 
“Ética e Deontologia Profissionais” e “Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde 
no Trabalho”.

No âmbito da 4.ª edição do PEPAL, o 
Município de Arganil efectuou uma 
pré-candidatura à DGAL (Direcção Geral 
das Autarquias Locais), com vista à pro-
moção de oito estágios nas seguintes 
áreas de educação e formação: História 
e Arqueologia, Arquivo e Documen-

A simplificação de processos e a utilização de fer-
ramentas informáticas de automatização são pas-
sos fundamentais na melhoria de funcionamento 
de uma organização, sendo particularmente impor-
tante em todos os serviços em que a carga buro-
crática e documental mais se faz sentir. 
A componente de desmaterialização e gestão docu-
mental, através da desmaterialização dos processos 
permitirem um real controlo da entrada, tratamen-
to, armazenamento e saída de documentos, poten-
ciando não só a automação, mas também impor-
tantes ganhos de produtividade.
Na instalação desta plataforma foram tidas como 
principais linhas de orientação na procura de 
soluções que fossem ao encontro das necessidades 
e especificidades do Município de Arganil, o me-
lhor rácio entre os factores âmbito, qualidade, cus-
to, benefício, planeamento, formação e know-how 
na implementação deste tipo de soluções em Au-
tarquias.

tação, Direito, Engenharia Informática, Arquitectura, Engenharia Civil, Enge-

nharia do Ambiente e Engenharia Electromecânica.
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Oposição - Vereador Rui Miguel da Silva

Nota:
O Senhor Vereador Independente Rui Miguel da Silva transmitiu-nos a sua recusa a enviar qualquer texto para o Boletim Municipal.

51 51



+

Feriado Municipal
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL 

Câmara Municipal de Arganil

Oposição - Vereador Miguel Ventura
BOLETIM MUNICIPAL DE ARGANIL 

Caras e Caros Arganilenses,

Cumpre-me cumprimentar e saudar-vos neste espaço 
que é consagrado ao contacto do Vereador do Partido 
Socialista com todos os Munícipes numa lógica de par-
tilha do trabalho que tem vindo a desenvolver.

Quando no passado afirmei que assumia estas funções 
com um espírito construtivo, de disponibilidade para 
contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 
nossos concidadã(o)s, fi-lo na convicção de que todos 
somos poucos para ajudar ao desenvolvimento do nos-
so Concelho e que Arganil e os Arganilenses devem 
estar acima de quaisquer outros interesses.

O tempo tem vindo a dar razão à postura que assumi-
mos!

Temos efectuado várias propostas em sede de Execu-
tivo Municipal, reforçadas pela bancada do PS na As-
sembleia Municipal, demonstrando uma completa sin-
tonia entre os vários eleitos Socialistas, as quais não 
tendo obtido num primeiro momento o melhor acol-
himento por parte da maioria do PSD, viriam posteri-
ormente a ser aproveitadas por se reconhecer que es-
tavam correctas e se revelam importantes no contexto 
do desenvolvimento local.

O exemplo da Cerâmica Arganilense é elucidativo. O PS 
de Arganil manifestou-se contra algumas das funcion-
alidades apresentadas inicialmente, tendo, numa ati-
tude responsável, sugerido uma proposta alternativa: 
substituir aquilo que era um “centro comercial”, que 
exerceria impactos negativos no comércio tradicional 

da vila de Arganil, por um espaço de utilização multi-
funcional com condições para a realização de eventos 
de diversa natureza, contribuindo para diversificar a 
oferte local, para o aumento do numero de visitantes 
e para a redução da sazonalidade da procura turística, 
estimulando desta forma todo o tecido económico lo-
cal.

Esta foi uma evolução do Executivo que registamos 
com agrado, com o senão de ter demorado cerca de 
um ano a perceber que a nossa atitude não é a de crit-
icar pelo criticar, mas tão só a de ajudarmos a construir 
um Concelho melhor.

Por outro lado, entendemos que para o salutar rela-
cionamento inter-institucional, com os naturais benefí-
cios daí decorrentes, é fundamental manter e reforçar 
uma cultura de verdadeira parceria e de diálogo, em 
que todas as partes sejam respeitadas de igual forma.

O que se passou com o processo de designação da 
Entidade Coordenadora do Contrato Local de Desen-
volvimento Social de Arganil, marcado por posições 
intransigentes por parte do Executivo PSD, contrariou 
os princípios em que deve assentar a relação leal entre 
várias Instituições. 

Caso tivesse sido atendida a proposta do PS que ia no 
sentido da não revogação da decisão inicial, tomada 
por unanimidade, de atribuir essa responsabilidade à 
Santa Casa da Misericórdia de Arganil não se teria per-
dido três meses, mas mais importante, ter-se-ia evi-
tado a degradação entre Entidades que devem dar o 
exemplo de articulação de intervenções e de trabalho 

conjunto para bem da população que têm obrigação 
de servir. No final do processo ficou demonstrado que 
o diálogo e a negociação, quando decorre de forma 
franca e aberta, tem como consequência resultados ex-
tremamente positivos, já que quem ganha é o todo em 
detrimento das partes.

Num quadro geral de dificuldades que afecta todos os 
portugueses, devemos ser capazes de unir esforços no 
sentido de encontrar, conjuntamente, soluções locais 
para as ultrapassar e concretizar os projectos que se-
jam considerados prioritários, para o que é necessário 
optimizar os recursos disponíveis.

Neste sentido, estamos disponíveis para colaborar na 
identificação e definição dos investimentos a promover 
pelo Município, com base em critérios mais rigorosos, 
desde que enquadrados em determinadas politicas. No 
contexto actual, as funções sociais e o apoio à popu-
lação mais vulnerável deve merecer especial atenção, 
em complementaridade com as medidas implemen-
tadas pelo Governo do PS que nos últimos anos, e no 
nosso Concelho em particular, tem efectuado um con-
junto de iniciativas importantes com vista à melhoria 
das condições de vida de quem aqui reside.

Os Arganilenses podem pois contar com a nossa dis-
ponibilidade para os ajudar a alcançar o bem-estar que 
merecem e que seja condicente com as suas expecta-
tivas.

O Vereador do PS,
Miguel Ventura
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