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ACTA DA REUNIÃO EXTAORDINÁRIA  

 
REALIZADA EM 

 
29 DE JULHO DE 2016 

 
 
 

 
 
 
 
------Aos vinte e nove dias do mês de Julho do ano de 2016, nesta vila de Arganil, no 
Salão Nobre dos Paços do Município, realizou-se a Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Arganil, sob a presidência do Senhor Presidente, Ricardo João Barata 
Pereira Alves e com a presença do Senhor Vice-Presidente, Luis Paulo Carreira 
Fonseca da Costa e dos Senhores Vereadores Paula Inês Moreira Dinis, Maria da Graça 
dos Prazeres Ferreira Lopes, António Luis Júlio da Fonseca Sêco, Eduardo Miguel 
Duarte Ventura e João Pedro Travassos de Carvalho Pimentel e comigo, Cristina Luísa 
Batista Paiva, Assistente Técnica.----------------------------------------------------------- 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião, quando eram dezassete 
horas.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Diversos   

 
 
------PRIMEIRO: Atribuição de Medalhas na Sessão Solene do Dia do 
Município.-------------------------------------------------------------------------------- 

------Usou da palavra o Senhor Presidente, apresentando a proposta conjunta do 
Executivo, na qual se sugere que sejam distinguidas algumas personalidades e 
empresas, no próximo dia sete de Setembro, dia do Município, atribuindo-se a 
Medalha do Concelho e Medalha de Mérito, em prata dourada, a saber:----------------- 

------Comemorando-se este ano os 40 anos das primeiras eleições para o poder local, 
propõe-se a atribuição da Medalha do Concelho aos ex-presidentes de Câmara 
Senhores, Carlos Ribeiro, a título póstumo, que exerceu funções no mandato 
autárquico de 1976-1979 e Dr. Fernando da Maia Vale, que exerceu funções no 
mandato autárquico de 1989-1993, pela dedicação e empenho ao serviço da causa 
pública que tanto engrandeceu o Concelho.------------------------------------------------ 

ACTA Nº 17 
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------Ao Senhor Eng.º Fernando Santos, Selecionador Nacional de Futebol e oriundo 
de Sorgaçosa, Freguesia de Pomares, pelos relevantes serviços prestados ao 
Concelho, contribuindo para a sua projeção Nacional, propõe-se a atribuição da 
Medalha do Concelho.------------------------------------------------------------------------ 

------Ao Senhor Comendador Mário Pereira Gonçalves, Presidente da Associação 
de Hotelaria, Restaurantes e Similares de Portugal (AHRESP), dirigente da Casa da 
Comarca de Arganil e natural de Porto Castanheiro, União das Freguesias de Cepos e 
Teixeira, pelos relevantes serviços prestados ao Concelho, como empresário, como 
autarca e pelo grande amor ao Concelho, propõe-se a atribuição da Medalha do 
Concelho.------------------------------------------------------------------------------------- 

------Ao Senhor Dr. Pedro Santana Lopes, Provedor da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa, Ex-Primeiro-Ministro e oriundo de Sarnadela, Freguesia de Pombeiro da 
Beira, pelos relevantes serviços prestados ao Concelho, no exercício de funções 
governamentais e de altos cargos públicos, mantendo uma forte ligação às suas 
origens, propõe-se a atribuição da Medalha do Concelho.--------------------------------- 
 
------Propôs ainda, atribuir a Medalha de Mérito, em prata dourada, num sinal de 
reconhecimento pelo contributo para a criação de emprego e geração de riqueza, às 
empresas, do ramo industrial, que ainda não foram objecto de qualquer distinção, 
com mais de vinte anos de atividade e mais de dez trabalhadores, sendo elas:--------- 

------Casa do Apicultor, indústria de colmeias, instalada na Zona Industrial da 
Relvinha;-------------------------------------------------------------------------------------- 
------Euromadeira Lda, empresa de madeiras industriais, instalada em Côja;--------- 
------Goucam – Gouveia & Castanheira Lda, indústria de confeções, instalada em 
Pomares;------------------------------------------------------------------------------------- 
------Madeljor Lda, indústria de metalúrgica, instalada em Folques;--------------------  
------Solalva, mecânica de precisão, instalada nas Carvalhas de S. Pedro;-------------  
------Solpraia Lda, indústria de confeções, instalada na Zona Industrial da Relvinha.-  
 
------E ainda às empresas que, fora do ramo industrial, tenham, para além de mais de 
vinte anos de actividade e mais de 10 trabalhadores, um volume de negócios superior 
a 3 milhões de euros. São elas:------------------------------------------------------------- 
------Resimadeiras, Lda, instalada no Maladão;----------------------------------------- 
------Transportes Ferrão e Martins, Lda, instalada no Maladão.----------------------  
 
------Analisada que foi a proposta, deliberou-se, por unanimidade e escrutínio secreto, 
atribuir a Medalha do Concelho às personalidades acima identificadas e a Medalha de 
Mérito, em prata dourada, às empresa acima mencionadas .----------------------------- 

------Mais se deliberou, por unanimidade, aprovar a presente deliberação em minuta, 
no final da reunião, nos termos do número três do quinquagésimo sétimo artigo da lei 
nº setenta e cinco/dois mil e treze de doze de Setembro.--------------------------------- 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

M U N I C Í P I O  D E  A R G A N I L  
CÂMARA MUNICIPAL  

 

  
                            RR ee uu nn ii ãã oo   dd ee   CC ââ mm aa rr aa   dd ee   22 55    dd ee   JJ uu ll hh oo   dd ee   22 00 11 66  

3

 

ENCERRAMENTO 

 
 
------E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 
quando eram dezoito horas e quinze minutos, para constar se lavrou a presente ata 
que eu, Cristina Luísa Batista de Paiva, redigi e vou assinar, junto do Senhor 
Presidente.------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

_____________________________________ 

 
 

___________________________________________ 


