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RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
= 2014 = 

 

O ano de 2014 fica na história como o começo de uma nova realidade territorial autárquica, mercê da 

fusão das freguesias de Coja e Barril de Alva. De forma abrangente, foi necessário entender o novo 

projeto com lucidez, adaptando os serviços à gestão do património comum, manutenção e 

conservação de ruas, caminhos e espaços verdes, recolha de lixos urbanos, serviços administrativo, e 

quadro do pessoal camarário adstrito à União das Freguesias. 

Turismo e animação 

O turismo, enquanto produto de massas, com reflexos significativos na economia local, teve um 

tratamento cuidado, principalmente durante o verão, disponibilizando a Junta recursos humanos e 

financeiros acima da média com a finalidade de proporcionar aos visitantes oportunidades de 

conhecimento e uso de zonas balneares de enorme beleza paisagística. Com destaque para a 

gastronomia regional, diferentes mostras das danças e cantares e algum artesanato, o “pacote” 

turístico disponibilizado pelas associações da União de Freguesias atingiu os objetivos previstos, que 

se desejam acrescidos no futuro, de forma sustentada, através de parcerias promocionais com os 

produtores de doces e licores tradicionais. 

Com a abertura do Posto de Turismo, aproveitando o estágio de uma jovem cojense, apostou-se 

numa política de proximidade e divulgação dos locais mais emblemáticos das localidades que fazem 

parte da União de Freguesias, além de outros polos específicos de reconhecido interesse nacional. 

Côja é uma “porta aberta” para a Serra do Açor e faz todo o sentido manter este slogan na captação 

de novos aderentes ao conhecimento das potencialidades desta região, a partir da “Princesa do Ava”. 

- Em Agosto, dinamizou-se a Praça com eventos bissemanais e dimensionou-se o Parque do Prado 

através do apoio institucional a uma ação lúdica de forte impacto social (Festival Rock); na jornada 

“Mariana”, organizada pelas entidades religiosas do alto concelho, a Junta procurou corresponder ao 

honroso convite do pároco da freguesia, colaborando na organização do evento com pessoal e meios 

técnicos. 

- A praia do Caneiro manteve a importância do seu estatuto de popularidade na região da Beira Serra. 

- A FAVA (Feira de artesanato, velharias e antiguidades), realizada em Agosto, ultrapassou as 

espectativas, afirmando-se como evento regular na agenda das atividades da União de Freguesias. 

- “Côja com PAIXÃO” proporcionou uma parceria com a Câmara Municipal de Coruche, que trouxe à 

União de Freguesias mais de duas mil pessoas de forma espaçada durante cerca de dois meses, com 

razoáveis benefícios para o comércio de Côja e Barril de Alva. 
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NOTA COMPLEMENTAR Pode afirmar-se que os objetivos da União das Freguesias, nesta 

matéria, foram atingidos, com alguns pequenos percalços (ex. ausência de nadador salvador 

oficial na Praia do Caneiro, diminuição do curso de água pela ação direta da mini hídrica, a 

montante, etc.) a justificarem atenção redobrada em 2015 para que não se repitam. 

Deve ser dito, em abono da verdade, que a parceria com o IEFP (Instituto de Emprego e 

Formação Profissional), ao abrigo dos Programas Ocupacionais (POC), permitiu recrutar 

grande parte do pessoal colocado ao serviço da União de Freguesias, durante o período 

primavera/verão, em condições financeiras vantajosas para a autarquia. Com as alterações 

nos referidos Programas Ocupacionais para 2015, anunciadas pelo Governo, dificilmente 

serão preenchidos os lugares deixados vagos em Dezembro, com naturais reflexos em áreas 

específicas, como a manutenção e limpeza dos espaços verdes, ruas e caminhos…  

Apoio ao Associativismo 

A União de Freguesias manteve os apoios financeiros às associações locais e colaborou com 

pequenos serviços técnicos ocasionais, seguindo práticas anteriores, quantificando as atividades 

desenvolvidas e o grau das necessidades pontuais de cada uma. Deu-se particular atenção à 

construção da futura casa mortuária - obra de extrema necessidade social - concedendo à entidade 

promotora um donativo de 15.000,00€. 

- Na medida das possibilidades da União de Freguesias, com pessoal e máquinas, foi possível uma 

colaboração estreita na remodelação do campo de jogos do C.O.J.A. 

- De forma institucional, apoiámos a Feira d’Avó, organizada pela Casa do Povo e o Carnaval, da 

responsabilidade do Grupo Mais Além, bem como outras iniciativas locais que decorreram ao longo 

do ano. 

- Como habitualmente, apoiámos financeiramente as associações da freguesia, em especial a 

Filarmónica Pátria Nova na aquisição de novos instrumentos. 

Delegação de competências 

Por delegação da Câmara Municipal, compete às Juntas de Freguesias assumir determinadas 

responsabilidades administrativas e a prestação de alguns serviços primários às populações (limpeza 

de ruas, recolha de resíduos urbanos, etc.). A União de Freguesias deu continuidade às práticas 

habituais nestas matérias, adaptando-se às necessidades impostas pela integração do Barril de Alva 

no novo organismo autárquico. Fruto da legislação vigente, o atual esforço da freguesia nesta 

matéria é substancialmente superior, uma vez que também recaiu sobre si a manutenção do parque 

escolar cujas infraestruturas obrigam a frequentes intervenções que ultrapassam os recursos da 

freguesia, acrescido da redução em mais de 4.000€ das transferências compensatórias da Câmara 

Municipal em virtude de imperativos legais resultantes da conjuntura do país. 
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Contratos - programa 

Os dois protocolos rubricados com a Câmara Municipal de Arganil permitiram pavimentar várias ruas 

na freguesia, designadamente a rua Abílio Figueiredo, no Barril de Alva, em Coja, o beco de Santa 

Clara, e estender a rua da Gândara até à ultima residência, e no Pisão reparar o pavimento junto à 

capela. Numa outra vertente dos contratos, foi requalificado o bar do Caneiro, em Côja, realizaram-se 

diversas ações promocionais e foi adquirido diverso equipamento para utilização nas zonas 

balneares. 

Obras de pequeno e médio porte 

O pessoal da seção de obras da União das Freguesias, no ano de 2014, teve intervenções de relevo 

em algumas empreitadas de pequeno médio porte, a saber: 

- Côja – limpeza da Ribeira da Mata, requalificação interior do edifício da Casa da Criança, construção 

de muros de suporte nas ínsuas da fonte nova, colocação de comporta no açude da Moenda, 

construção de acesso para deficientes na praia fluvial do caneiro, construção de um espaço à entrada 

do Parque de Campismo para recolha de caixotes de lixo, requalificação total do depósito de água da 

Gândara, instalação de novas bombas na captação do tapado, para além da conservação de 

arruamentos e rede de águas; 

- Barril de Alva - encaminhamento das águas pluviais junto ao Parque de Merendas, construção de 

abrigo junto ao restaurante, na área do Parque de Merendas e, no mesmo local, construção de 

rampa para utentes com dificuldades motoras, alargamento de arruamento e construção de muro de 

vedação no Casal do Meio, requalificação do edifício do bar da ponte, instalação de caixas elétricas 

no parque de auto-caravanas, instalação de uma bomba de captação de água do rio Alva.  

- Nas localidades de Pisão, Esculca, Medas e Machorro foram executadas pequenas intervenções nas 

ruas sempre que mostraram necessárias, estando as mais importantes e urgentes em fase de 

agendamento de execução no próximo ano através de parcerias com a Câmara Municipal, caso de 

um muro no Pisão, estrada da Esculca na zona do Vale do Carro, alcatroamento da estrada do 

Salgueiral às Medas e reparação de esbarrondamentos na estrada das Medas. 

Rede de abastecimento de água 

Atingido o limite temporal (dezembro de 2014) sem qualquer acordo de entendimento entre a Junta 

de Freguesia e a Câmara Municipal sobre a gestão da rede de águas da vila de Côja e a cobrança das 

taxas municipais de saneamento de resíduos, como tem sido debatido em algumas Assembleias de 

Freguesia, fica claro que em 2015 continuará o diálogo franco, mas reivindicativo, no sentido de 

salvaguardar os legítimos direitos da União de Freguesias, recentemente confirmados pela ERSAR em 

resposta a exposição que lhes foi apresentada.  

Esta matéria justifica discussão analítica profunda sobre eventuais perdas financeiras, na 
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eventualidade da Câmara Municipal manter a posição irredutível que tem vindo a ser proposta e que, 

de forma alguma, pode ser aceite pela Junta de Freguesia.  

Sede da União de Freguesias de Côja e Barril de Alva 

10 de Abril de 2015 


