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Assembleia Municipal aprova revisão do PDM

Equipa de FUTSAL de S. Martinho da Cortiça, 
campeã nacional de Futsal do INATEL

Projeto "FriendCap" ganha 1º prémio 
do Concurso Intermunicipal de Ideias de 
Negócio da CIM-RC e 2º prémio do Concurso 
Regional de Ideias de Negócio da Região 
Centro

Iniciados do C.O.J.A. vencem Taça de 
Encerramento da Associação de Futebol de 
Coimbra
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O  Grupo  Desportivo  e  Cultural de São Martinho da Cortiça, fundado 
nesta freguesia em 1980, sagrou-se Campeão Nacional de Futsal do INA-
TEL 2014/2015, frente ao Grupo Desportivo Os Machados de Faro com o  
resultado   final de 2-1 no marcador.   Este  Grupo  Desportivo já tinha al-
cançado no final do mês de Abril outro título, o de   Campeão   Distrital   de  
Coimbra,  onde  participaram 9 equipas do distrito.

O projeto “Friendcap” desenvolvido pelos alunos António Ferreira, Va-
nessa Gama e Viviana Alves, orientado pelos docentes Carlos Amaral e 
Vânia Silva  da Escola Secundária de Arganil, foi o grande vencedor da fi-
nal do Concurso Intermunicipal de Ideias de Negócio  promovido pela CIM 
Região de Coimbra que levou a concurso 17 projetos correspondentes às 
ideias dos alunos das escolas do nível de ensino secundário/profissional.

Posteriormente representou, no dia 26 de Junho, a CIM – Região de Co-
imbra no Concurso Regional de Ideias de Negócio da Região Centro, no qual 
estiveram envolvidos projetos de 6 Comunidades Intermunicipais desta 
região, conquistando o 2º prémio.

A equipa de iniciados do Clube Operário Jardim do Alva (C.O.J.A.) venceu a 
Taça de Encerramento deste escalão, da Associação de Futebol de Coimbra, 
no  passado  dia  14  de  Junho.  A  final, frente à  equipa    da    Associação  
Desportiva  Cultural  e  Recreativa Vateca (ADCR Vateca), decorreu no Cam-
po do Calvário em Souselas, no qual o C.O.J.A. se sagrou campeão através 
de um confortável resultado de 2- 0.
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A Cerâmica Arganilense recebeu nos passados dias 19 e 20 de Junho 
a primeira edição da Feira de Empreendedorismo e Inovação: Empreende, 
organizada pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra. Dirigi-
da a toda a comunidade, não só a agentes dos negócios que têm já uma 
empresa mas também a todos aqueles que desejem iniciar a sua atividade 
empresarial, foi sem dúvida um estímulo ao desenvolvimento de novas or-
ganizações. 

Iniciada em Outubro de 2008 foi concluída a revisão do Plano Diretor 
Municipal, com a sua aprovação na última Assembleia Municipal.

O PDM é um instrumento de planeamento ao nível municipal, cujo docu-
mento final é um compromisso entre as propostas da Autarquia e dos Or-
ganismos da Administração Central, que têm visões muito setoriais.

Como aspectos positivos desta revisão destacam-se a marcação ad-
equada dos aglomerados urbanos e rurais, pondo fim a vários constrangi-
mentos no interior das aldeias sem perímetros definidos até aqui; a pos-
sibilidade de construir Unidades de Turismo em Espaço Rural em espaço 
agrícola e florestal; um alargamento significativo do espaço para instalação 

de indústria, particularmente na Zona Industrial da Relvinha; a possibilidade 
de edificar fora dos aglomerados numa área mínima de 10.000 m2, quan-
do as orientações do Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) 
apontava para 30.000 m2, sendo a situação mais favorável dos PDM’s re-
vistos em toda a Região Centro.

Registe-se ainda a elevada participação dos Arganilenses no processo 
de discussão pública, que contribuíu decisivamente para melhorar a quali-
dade do Plano. De um total de 366 participações, 69,2 % tiveram um acolhi-
mento total ou parcial.



Obras de ampliação no Pólo
Industrial de Relvinha – zona oeste

Zona Industrial da Relvinha 
acolhe unidade empresarial

De localização priveligiada e de 
grande relevância quer pela dimen-
são quer pela diversidade de ativi-
dades económicas, a Zona Industrial 
da Relvinha, situada na Freguesia de 
Sarzedo, acolhe mais uma empresa  
- Forma Perfeita, Lda. – no ramo do 
mobiliário e carpintaria.

Esta zona industrial que concen-
tra algumas unidades empresariais 
de elevada expressão a nível regional 
e nacional, nos setores têxtil, meta-
lurgia, produtos alimentares, entre 
outros, ficará agora enriquecida com 
mais esta unidade.

No sentido de proporcionar to-
das as condições à instalação de 
uma nova unidade industrial no Pólo 
Industrial da Relvinha, mais con-
cretamente na zona Oeste, foram 
concluídas as obras de ampliação 
dos acessos e infraestruturas nessa 
zona. A ampliação compreendeu 
para além da estrada de  acesso  e  
respetiva  sinalização  rodoviária,  a   
construção de passeios, instalação 
de luminárias, ampliação do siste-
ma de drenagem de águas pluviais, 
abastecimento de águas e drenagem 
de águas residuais, bem como, a am-
pliação da rede telefónica e elétrica.

Cara(o) Arganilense:

O mês de Junho foi particularmente relevante para o nosso Concelho:

Assinalámos a 10ª edição da Feira das Freguesias, que foi, mais uma vez, um enorme sucesso, sendo 
hoje um espaço de afirmação da Cultura, da Gastronomia e dos produtos endógenos do nosso território;

Concluímos a revisão do Plano Diretor Municipal, cumprindo um compromisso assumido com os Arga-
nilenses;

Instalou-se um nova indústria na Zona Industrial da Relvinha, fortalecendo o desenvolvimento económi-
co do Concelho;

Abrimos os novos Espaços do Cidadão em Arganil e São Martinho da Cortiça, que aproximam alguns 
serviços da Administração Central aos Munícipes;

Foi distinguida pela Quercus a Praia Fluvial da Cascalheira (Secarias) como “Praia Qualidade de Ouro”;

Registámos com enorme satisfação as vitórias dos nossos jovens no campo desportivo e no domínio 
do empreendedorismo.
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Foram no passado dia 1 de Julho inaugurados, 
os “Espaços do Cidadão” de Arganil e São Mar-
tinho da Cortiça, instalados no edifício da Câmara 
Municipal e sede da Junta de Freguesia de São 
Martinho da Cortiça, respetivamente, na presen-
ça do Secretário de Estado para a Modernização 
Administrativa, Joaquim Pedro Cardoso da Costa 
e do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 
Ricardo Pereira Alves. 

Arganil é o primeiro Concelho da Região de Co-
imbra a dispor de novos Espaços do Cidadão, após 
a abertura de um espaço piloto.

Esta inovadora iniciativa de atendimento em 
balcão único, tem como objetivo fulcral prestar 
ao cidadão um atendimento digital assistido no 
acesso aos serviços do Estado, com recurso à in-
ternet, promovendo desta forma uma relação de 

proximidade com a Administração Pública.
Coordenada pela Agência para a Modernização 

Administrativa, o Espaço do Cidadão disponibi-
lizará variados serviços de diversas entidades e 
conta como principais parceiros com as autar-
quias locais e os CTT, além de outras entidades 
públicas ou que prestem serviços de natureza 
pública. 

De uma extensa gama de serviços que este 
Espaço disponibiliza, será possível e facilitado o 
acesso ao Portal do Cidadão para, por exemplo, 
alterar a morada do Cartão de Cidadão, obter cer-
tidões de registo civil, predial e comercial ou mes-
mo aceder por navegação assistida aos serviços 
da ADSE direta.

É ainda possível, entre outros serviços, ob-
ter registos criminais; fazer registos de proprie-

dade intelectual (Inspeção Geral das Atividades 
Económicas); o reencaminhamento para a rede de 
apoio ao consumidor endividado (Direcção-Geral 
do Consumidor); renovar uma autorização de 
residência (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras); 
revalidar a carta de condução (Instituto da Mobi-
lidade e dos Transportes); reembolsos e comple-
mentos ou mesmo, interagir com a Caixa Geral de 
Aposentações.

O Espaço do Cidadão constitui-se uma peça 
chave  na   estratégia   do   Governo   para   a  
modernização e simplificação administrativa, pois 
ao permitir o acesso assistido aos serviços do Es-
tado, vem facilitar e contribuir para a infoinclusão,  
oferecendo ao cidadão tudo aquilo de que precisa, 
num único sítio, com um único ponto de contacto.

Novos Espaços do Cidadão
em Arganil e São Martinho da Cortiça
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Realizou-se no passado mês de Junho, nos 
dias 12, 13 e 14 de Junho, aquele que é um dos 
eventos mais aclamados e bairristas do concelho 
de Arganil e que este ano completou a sua 10ª 
edição – a Feira das Freguesias.

Num certame em que estiveram representa-
das todas as Freguesias e Uniões de Freguesias 
concelhias, distribuídas por tasquinhas regionais 
exploradas por restaurantes, associações ou co-
letividades,  foram  dadas  a   provar   as   melhores 
iguarias, tradições e sabores típicos do património 
gastronómico local.

À apreciada gastronomia juntou-se a música 
tradicional com a atuação de 21 grupos, dos quais 
ranchos folclóricos, tunas e filarmónicas,  num   
acontecimento que para além de reunir arga-

nilenses num convívio singular, deu as boas vindas 
a muitos visitantes de norte a sul do país atraídos 
pela oferta gastronómica e pela animação.

À   semelhança     das     anteriores    edições,   
realizou-se uma vez mais o Concurso Gas-
tronómico integrado neste certame e, no qual são 
avaliados os melhores pratos e sobremesas, na 
categoria de restaurante  e  na  categoria  de  as-
sociação/coletividade.

Nesta 10º edição da Feira de Freguesias 
foram meritoriamente agraciadas com o prémio 
de melhor prato e melhor sobremesa, na catego-
ria de associação/coletividade, as Freguesias de 
Celavisa com a típica “Chanfana”, confecionada 
pela Comissão de Festas da Nossa Senhora da 
Boa Viagem e a Freguesia de Folques com a so-

bremesa “Tigelada”, pela Tuna Popular de Arga-
nil. Na categoria de restaurante, a Freguesia de 
Benfeita arrecadou a distinção de melhor prato 
e sobremesa com o prato de “Cabrito assado no 
forno” e a sobremesa “Tigelada”, confecionados 
pelo restaurante “O Refúgio”. 

A Feira das Freguesias, certame   que  se  
destaca pelo convívio e encontro intergeracional, 
é simultaneamente fator de desenvolvimento do 
potencial económico da região e um contributo 
singular tanto para a divulgação do património 
gastronómico e cultural como para a preservação 
de iguarias de  raiz secular do  receituário  con-
celhio.

X Feira das Freguesias
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Câmara Municipal celebra novos contratos-programa com as Freguesias no valor 
de 159.656,80 €

Oposição - Partido Socialista

Caras e Caros Arganilenses,

A todos e a cada um de vós apresentamos uma 
saudação muito especial.

Lamentamos que não tenha sido concedida aos 
Vereadores do PS a possibilidade de se dirigirem a 
todos vós no 1º número desta série do Boletim Mu-
nicipal, através de um espaço que a lei consagra à 
Oposição,  e  que  nos  permitirá  partilhar e divulgar 
a actividade e as opções que temos defendido. 

Exercemos estas funções com elevado espirito 
de responsabilidade, cientes de que a nossa acção 
é extremamente importante para o futuro do Con-
celho, não apenas  num  quadro  de  acompanha-
mento e fiscalização da actividade da maioria, mas 
sobretudo como representantes de cidadãos que 
acreditaram num projecto alternativo para o nosso 
Concelho e na valia das políticas e prioridades com 
que nos apresentámos ao eleitorado.

Estamos atentos à acção do Município. Por isso, 
temos estado na primeira linha da contestação das 
opções que nos parecem não estar adequadas com 
as principais preocupações dos cidadãos do nosso 
Concelho, cuja maior evidência tem sido o voto con-
tra os Planos de  Actividades  apresentados  pelo  
Executivo PSD, já que as nossas prioridades são 
efectivamente distintas. 

Assumimos claramente o exercício de uma 
Oposição construtiva, marcada pela apresentação 
de propostas concretas, exequíveis, que se reve-
lam de elevada oportunidade e importância para a 
qualidade de vida dos Arganilenses, para mais num 
contexto em que as excessivas medidas de austeri-
dade  aplicadas  pelo  Governo  do   PSD  vieram criar 
novas dificuldades aos cidadãos, que as Autarquias 
Locais, pela  sua  proximidade  aos  problemas,  têm  
a  obrigação de resolver.

É neste quadro de minimização do esforço dos 
cidadãos e de promoção da solidariedade e justiça 
social que se enquadram, entre muitas outras, as 
propostas do PS para implementar um Programa 
Municipal de Apoio às Famílias e às IPSS, um Regu-
lamento para atribuição de Bolsas aos Estudantes 
do Ensino Superior, as quais foram chumbadas pelo 
PSD, e por outro lado, alertar para a urgência da 
preservação do património do Concelho.

Neste aspecto em concreto, desde há mais de 8 
anos que o PS de Arganil elegeu como uma das suas 
prioridades e se tem empenhado fortemente na de-
fesa da recuperação do Teatro Alves Coelho, alertan-
do em devido tempo, para os perigos associados às 
funcionalidades instaladas em equipamentos mais 
recentes que agora limitam e condicionam a inter-

venção a efectuar nesta estrutura, representativa 
da identidade do “ser Arganilense”, nomeadamente 
o ser empreendedor e solidário.

Infelizmente, o tempo está a dar razão às apreen-
sões manifestadas pelo PS. Excluindo o impacto 
positivo decorrente da entrada em funcionamento 
das piscinas municipais, todo o investimento na 
Cerâmica Arganilense está ainda por justificar, já que 
o auditório não reúne condições para espectáculos, 
o multi-usos pouco mais tem sido que uma descon-
fortável sala de refeições, os ginásios não existem e 
o espaço previsto para comércio está devoluto!

Para bem de Arganil, é imperioso que o ultimo 
diferendo surgido entre a Santa Casa da Misericórdia 
e a Câmara Municipal, mais um, não constitua um 
entrave adicional para a intervenção urgente que 
se reclama para o Teatro Alves Coelho, de modo a 
que as suas valências possam novamente aí ser di-
namizadas, nomeadamente a projecção de cinema 
na sala onde sempre aconteceu ou a realização de 
produções de maior dimensão, de que é exemplo o 
recente musical “Cats” que apenas foi exibido nas 
salas de espectáculo de Concelhos vizinhos, por fal-
ta de condições na nossa terra.

Estes são alguns exemplos da postura que os 
Vereadores do PS têm assumido, confirmando o 
Partido Socialista como uma alternativa à actual 
maioria porque conhece o Concelho, se envolve nas 
suas dinâmicas e identifica  soluções  que  respon-
dem às necessidades de todos os Arganilenses.

Aceitem um abraço de amizade,
Os Vereadores do PS na C.M. de Arganil,
Miguel Ventura        João Pedro Pimentel 
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Freguesia

Freguesia de Arganil

Freguesia de Benfeita

Freguesia de Folques

Freguesia de Piódão

Freguesia de Pomares

Freguesia de Pombeiro da Beira

Freguesia de S. Martinho da Cortiça

Freguesia de Sarzedo

União de Freguesias de Cepos e Teixeira

União de Freguesias de Cerdeira e Moura da Serra

União de Freguesias de Côja e Barril de Alva

União de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz

Montante

13.250,00 €

5.000,00 €

11.426,80€

4.028,00 €
3.087,50 €

11.275,00 €
4.660,24 €

13.175,97 €
4.930,00€

13.866,83 €
3.470,00 €

5.250,00 €
1.031,90 €

17.500,00 €
5.000,00 €

6.310,17 €
3.147,07 €

16.300,00 €
2.637,61 €

13.309,71 €
1.000,00 €

Intervenção

Construção de Passeios no Maladão

Aquisição de Equipamento para proceder à silvicultura preventiva

Calcetamento da Rua de Cima e Rua de Santiago, em Póvoa de Folques

Restauro da Piscina Natural do Piódão
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva

Beneficiação da Praia Fluvial e Calcetamento de Rua em Sobral
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva

Calcetamento das Ruas do Cabeço e do Caminho da Moenda (Vale do Maladão)
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva

Espaço do Cidadão, revestimento de 135 metros de valeta na Fonte das Pombeiras e 320 metros de valeta no acesso 
a Sanguinheda
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva 

Aquisição de casa, com varanda antiga, para ampliação da casa museu
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva

Remodelação da rede de abastecimento de água em Casal Novo
Aquisição de Equipamento para proceder à silvicultura preventiva

Beneficiação da Rua Principal de Casarias
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva

Pavimentação da ligação do Bairro das Penedas às Corgas, FAVA e reparação do açude da Praia Fluvial do 
Caneiro
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva

Requalificação do Largo das Eiras 
Execução de diversos trabalhos de silvicultura preventiva



O Município de Arganil realizou no passado mês de 
Junho o evento desportivo “Arganilíadas”, que este ano 
completou a sua 17ª edição.

O evento que contou com a participação de cerca de 
350 crianças das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do 
Concelho de Arganil consiste, para além de jogos tradi-
cionais, em competições desportivas interescolares com 
vista à promoção do desporto e bem-estar.

Para além da sua vertente pedagógica é um aconteci-
mento que constitui um  dia  de  muito  convívio,  com-
panheirismo e saudável competição entre os alunos.

Como disse Fernando Pessoa, “o melhor do mundo 
são as crianças” e comemorando o dia a elas dedicado 
(Dia Mundial da Criança), o Município de Arganil em 
estreita colaboração com a Associação Juvenil CUME, 
ofereceu sessões da peça “Peter Pan”, uma peça origi-
nal de Áurea Vila Nova baseada na peça teatral Peter 
and Wendy, do autor escocês James Matthew Barrie.

É muito bom ser-se criança, já o  pensava  o  pro-
tagonista desta peça, Peter Pan, que não aceitando 
que estava a crescer e a tornar-se um adulto, queria 
viver para sempre criança na Terra do Nunca.

Esta peça original, apresentada em três sessões, 
realizou-se no Auditório da Cerâmica Arganilense e 
contou com as crianças dos Jardins de Infância e 1º 
Ciclo de Pombeiro da Beira, São Martinho da Cortiça, 
Sarzedo, Côja, Pomares, Arganil e da Casa da Criança 
de Arganil.

O dia foi abrilhantado pela KukusKids, com escul-
turas de balões à entrada do edifício.

17ª Edição de
Arganilíadas 
Evento desportivo escolar reúne 
crianças do concelho

Praia Fluvial da Cascalheira em Secarias 
classificada “Praia de Qualidade de Ouro”

A Praia Fluvial da Cascalheira, em Secarias, foi clas-
sificada como “Praia de Qualidade de Ouro 2015”, pela 
QUERCUS - Associação Nacional de Conservação da 
Natureza.

À semelhança dos anos anteriores, a Quercus  iden-
tifica, de acordo com critérios estabelecidos pela própria 
associação, as águas balneares em Portugal classifica-
das como tendo qualidade de ouro, com base na infor-
mação pública oficial, disponibilizada pela Agência Por-
tuguesa do Ambiente.

Para a classificação de Praia com Qualidade de Ouro, 
a água balnear tem de respeitar os seguintes critérios:

- Qualidade da água EXCELENTE nas quatro últimas 
épocas balneares de 2011 a 2014;

- TODAS as análises realizadas, sem exceção, na 
última época balnear (de 2014) deverão ter apresen-
tado resultados melhores que os valores definidos para 
o percentil 95 do anexo I da Diretiva relativa às águas 
balneares.

A par da Praia Fluvial da Cascalheira, que foi este ano 
galardoada pela primeira vez, foram classificadas 214 
zonas balneares em 90 municípios, menos 41 praias 
que em 2014, entre território continental e insular.
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Dia Mundial da Criança 
comemorado com peça de teatro 
“Peter Pan”

Julho
Eventos

1 a 17 de Julho
Campanha de Vacinação Antirrábica 
pelas freguesias do concelho
Horários e locais em edital na sede das Jun-
tas de Freguesia

3 de Julho, 18h00
3º Festival de Natação
Piscina Municipal de Arganil

8 de Julho, 9h30
Ação de sensibilização “Deteção e 
intervenção nos maus tratos/abuso 
infantil (2º Módulo) CPCJ Arganil
Biblioteca Municipal Miguel Torga

25 de Julho, 9h00
Feira Arganil+ Agrícola
Mercado Municipal de Arganil

25 de Julho, 9h30
Feira de Velharias
Fonte de Amandos

26 de Julho, 17h30
Encerramento de Ano Letivo do
 “Atelier de Piano” – Audição
Auditório da Cerâmica Arganilense

Cinema
2 de Julho, 21h30
“Os Gatos não têm vertigens” 
Cinema ao Ar Livre - Capela de S. Pedro

3 de Julho, 21h30
“SPY” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

3 de Julho, 21h30
“7 Pecados Rurais” 
Cinema ao Ar Livre - Parque do Prado, Côja

4 de Julho, 21h30
“Atrás das Nuvens” 
Cinema ao Ar Livre - Casa do Povo , São 
Martinho da Cortiça

5 de Julho, 21h30
“A Bela e o Paparazzo” 
Cinema ao Ar Livre - Portela da Cerdeira

6 de Julho, 14h30
“Um Ritmo Perfeito 2” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

10 de Julho, 21h30
“Mundo Jurássico” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

17 de Julho, 21h30
“San Andreas” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

19 de Julho, 16h00
“Divertida-mente”  (Inside Out)
Auditório da Cerâmica Arganilense

24 de Julho, 21h30
“Ted 2” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

27 de Julho, 14h30
“Uma equipa de sonho” 
Auditório da Cerâmica Arganilense

31 de Julho, 21h30
“Exterminador - Genisys ” 
Auditório da Cerâmica Arganilense
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