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ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

REALIZADA EM 
 

11 DE AGOSTO DE 2020 
 
 

 
 

 
------Aos onze dias do mês de Agosto do ano de 2020, nesta vila de Arganil, no 
Auditório da Biblioteca Municipal, realizou-se a Reunião Extraordinária da Câmara 
Municipal de Arganil, sob a presidência do Senhor Presidente, Luis Paulo Carreira 
Fonseca Costa, e com a presença da Senhora Vice-Presidente, Paula Inês Moreira 
Dinis, e dos Senhores Vereadores Luis Miguel das Neves Campos Almeida, Érica 
Geraldes Castanheira, Rui Miguel da Silva, Fernando José Ribeiro Cavaleiro da Maia 
Vale e Tyoga Shylo Norma Macdonald.----------------------------------------------------- 
 
------Pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a Reunião, quando eram catorze 
horas e trinta minutos.----------------------------------------------------------------------- 

 
 

ORDEM DO DIA 

 
 
------O Senhor Presidente apresentou, de imediato, a seguinte Ordem de Trabalhos:-- 

 
------ORDEM DE TRABALHOS:------------------------------------------------------------ 
------Capítulo Primeiro – Diversos;------------------------------------------------------ 
 
 
 

Cap í tu lo  Pr ime iro  

Diversos   

 
------PRIMEIRO: Atribuição de Medalhas na Sessão Solene do Dia do 
Município.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------O Senhor Presidente cumprimentou os presentes e relembrou a razão de ser 
desta reunião de Câmara extraordinária; a atribuição de medalhas, sublinhando que 
seria sensato que pudesse existir uma proposta conjunta das duas bancadas. ---------

ACTA Nº 20 
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------Relembrou que há alguns meses sugeriu aos senhores vereadores que fossem 
pensando no assunto, referiu ainda que estabeleceu prévio contacto com o senhor 
vereador Rui Silva, tendo este informado que a bancada do PS sugeria a atribuição de 
Medalha do Concelho ao senhor Coronel Rúben e à Associação Filarmónica Pátria Nova 
de Côja e a Medalha de Mérito ao senhor Fernando Pereira. Nessa oportunidade, o 
Senhor Presidente informou que as propostas relativas à Pátria Nova e a Fernando 
Pereira estavam alinhadas com as da bancada do PSD, mas suscitou reservas 
relativamente à atribuição da Medalha do Concelho ao Coronel Rúben, pese embora 
todo o respeito e consideração que o mesmo merece.------------------------------------ 
------De seguida, passou ao enquadramento formal do processo de atribuição de 
medalhas, relembrando que “o reconhecimento de maior significado por parte do 
município, através da medalha do Concelho de Arganil, no que diz respeito a 
personalidades, tem sido atribuída em três tipos de situação: Presidente da República 
de visita ao concelho; aos cidadãos arganilenses (ou com ascendência em Arganil) 
que se tenham destacado no panorama nacional e/ou internacional, contribuindo para 
o bom nome do Concelho; e aos cidadãos que, através dos seus atos e decisões, 
tenham prestado serviços relevantes para o Concelho”. ---------------------------------- 

------Seguidamente, propôs “a atribuição da medalha do Concelho de Arganil 
(ouro) à Prof.ª Ana Maria Pereira Abrunhosa, pelo papel determinante e entrega 
pessoal evidenciados durante a recuperação do concelho de Arganil após os incêndios 
de outubro de 2017, e à Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Côja, 
por ocasião do seu 150º aniversário. ------------------------------------------------------ 

------Para homenagear através da Medalha de Mérito, grau prata dourada, propôs 
a Sociedade Filarmónica Flor do Alva (100º aniversário), a Associação 
Filarmónica Barrilense (125º aniversário), a Sociedade de Melhoramentos de 
Pomares (100º aniversário), a Liga de Melhoramentos da Freguesia da Benfeita 
(100º aniversário) e as PME Líder e PME Excelência reconhecidas pelo IAPMEI no 
decurso do actual mandato e que ainda não tenham sido distinguidas pelo Município 
entre 2016 e 2019.  

------Popôs, por último, a atribuição da Medalha de Mérito, grau prata, a Laurent 
Waegeli Filipe, Fernando Antunes Pereira e Mário Jorge Ribeiro Candosa 
Vitória. -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------De seguida, e relativamente a uma proposta da bancada do PS de atribuição de 
medalha do Concelho de Arganil ao Coronel Rúben Domingues, o Senhor Presidente 
manifestou que considera “o Coronel Rúben um cidadão muito estimável, com um 
percurso assinalável enquanto militar, todavia não reúne os pressupostos, já 
referenciados, para atribuição daquela medalha, razão pela qual a bancada do PSD 
não concorda com tal proposta”. ----------------------------------------------------------- 
 
------Usou da palavra o senhor vereador Fernando Vale, referindo que “considero 
que o PSD tenha tomado esta decisão por desconhecimento do percurso cívico e 
militar do Senhor Coronel Ruben de Almeida Mendes Domingues, pelo que tomei a 
liberdade de escrever uma breve nota do seu percurso de vida:------------------------- 
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------Coronel de Cavalaria Ruben de Almeida Mendes Domingues ---------------- 
------O concelho de Arganil tem a honra de ter entre os seus munícipes o Senhor 
Coronel de Cavalaria, Ruben de Almeida Mendes Domingues, um homem de inegáveis 
atributos cívicos, elevadas qualidades morais e excecionais qualidades e virtudes 
militares. ------------------------------------------------------------------------------------- 

------Desde cedo teve uma esmerada educação militar, primeiro como aluno do 
colégio militar e depois como aluno do curso da Arma de Cavalaria da Academia 
Militar. Como militar, serviu de forma exemplar a Nação, ao longo de uma carreira 
distinta e irrepreensível. Numa guerra colonial brutal e injusta, cumpriu o seu dever e 
serviu a Pátria em quatro comissões de serviço (Angola - onde participou na operação 
Viriato de reocupação de Nambuangongo em 1961, São Tomé, Guiné e Moçambique). 
Foi um comandante de grande mérito e coragem, testemunho dado pelos soldados 
que liderou e que sempre demonstraram um profundo reconhecimento, gratidão e 
amizade pelo antigo Comandante “seu primeiro defensor corajoso em tempo de 
guerra”, testemunho de “uma amizade fraternal sentida, fundada e cimentada sob os 
perigos de guerra onde fomos sentinelas alerta e guardiões vigilantes da vida de 
todos por todos”. ---------------------------------------------------------------------------- 

------O Coronel Ruben Domingues é um homem que prestou relevantes serviços à 
Nação. Um homem que se distingue sobretudo pela luta e defesa dos valores da 
Liberdade. É um Capitão de Abril, que participou ativamente na construção de um 
Portugal Livre e Democrático. Antes, durante e depois da Revolução dos Cravos. 
Depois do 25 de Abril fez parte integrante do Movimento das Forças Armadas. -------- 

------Tem várias condecorações militares: ------------------------------------------------ 

- Medalha Militar da Cruz de Guerra, que tem como fim premiar atos e 
feitos de bravura praticados em campanha, outorgada pelo Presidente da República; - 

- Medalha de Mérito Militar, que tem como fim galardoar militares que 
revelem excecionais qualidades e virtudes militares, pelas quais devem ser 
especialmente apontados ao respeito e à consideração pública, outorgada pelo 
Presidente da República; -------------------------------------------------------------------- 

- Ordem Militar de Avis, destinada a premiar altos serviços militares, sendo 
exclusivamente reservada a oficiais das Forças Armadas e da Guarda Nacional 
Republicana, outorgada pelo Presidente da República. São condições gerais 
necessárias, no seu conjunto, para atribuição de qualquer grau da Ordem Militar de 
Avis as seguintes: --------------------------------------------------------------------------- 

a) Ter prestado, pelo menos, sete anos de serviço a contar da data da 
graduação ou promoção a oficial; -------------------------------------------- 

b) Ter no decurso da carreira militar revelado elevados atributos morais 
e profissionais, manifestados através de uma irrepreensível conduta, 
reconhecidas qualidades cívicas e virtudes militares; ---------------------- 

c) Ter prestado serviços altamente meritórios, reconhecidamente 
relevantes e distintos e que tenham contribuído para o prestígio militar 
das Forças Armadas ou da Guarda Nacional Republicana, com especial 
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relevância para os serviços prestados em campanha ou com risco de 
vida. --------------------------------------------------------------------------- 

- Medalha Militar de Comportamento Exemplar, que tem como fim 
distinguir os militares que servem ao longo da sua carreira com exemplar conduta 
moral e disciplinar e comprovado espírito de lealdade, outorgada pelo Presidente da 
República. ------------------------------------------------------------------------------------ 

- Medalha de D. Afonso Henriques – Patrono do Exército, que tem como 
fim galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que, no âmbito técnico-
profissional, revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes 
qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e 
cumprimento da missão do Exército Português, outorgada pelo Chefe do Estado-Maior 
do Exército. ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Medalha da Campanha de Angola 1961/1963 ----------------------------- 

- Medalha da Campanha de São Tomé 1965/1967 ------------------------- 

- Medalha da Campanha da Guiné 1970/1972 ------------------------------ 

- Medalha da Campanha de Moçambique 1974/1975 ---------------------- 

------Distinguir o Senhor Coronel de Cavalaria Ruben de Almeida Mendes Domingues, 
Capitão de Abril, com a Medalha de Ouro do Concelho de Arganil é um merecido 
tributo de agradecimento e elevado reconhecimento ao cidadão e militar exemplar, ao 
Capitão de Abril, a quem se deve, no seio dos militares da Revolução: “Dia inicial 
inteiro e limpo/ Onde emergimos da noite e do silêncio / E livres habitamos a 
substância do tempo” (Sophia de Mello Breyner) ------------------------------------------ 
------Esta é uma distinção que, mais do que honrar o Senhor Coronel Ruben 
Domingues, deve honrar profundamente o nosso concelho”. ----------------------------- 
 
------Após a leitura da nota curricular, defendeu a sua perspectiva, dizendo que “o 
Senhor Coronel Rúben Domingues tem um percurso que eu desconhecia em alguns 
aspectos, que só passei a conhecer na sua plenitude depois da pesquisa feita. E é um 
Capitão de Abril, facto que deveria honrar profundamente o nosso concelho”.---------- 
 
------O Senhor Vereador Rui Silva usou da palavra para dizer que “desconhecia o 
currículo do Coronel Rúben, porque se conhecesse teria promovido a atribuição da 
medalha quando fui Presidente da Câmara”. ---------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente voltou a usar da palavra, para reiterar que “pese embora 
o Senhor Coronel Rúben seja merecedor de toda a minha estima e consideração, não 
reúne os pressupostos regulamentares para atribuição da mais elevada distinção do 
município.------------------------------------------------------------------------------------ 
------Voltou a referir que a medalha do concelho, no que diz respeito a 
personalidades, tem sido atribuída em três tipos de situação: Presidente da República 
de visita ao concelho; aos cidadãos arganilenses (ou com ascendência em Arganil) 
que se tenham destacado no panorama nacional e/ou internacional, contribuindo para 
o bom nome do Concelho; e aos cidadãos que, através dos seus atos e decisões, 
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tenham prestado serviços relevantes para o Concelho”. ----------------------------------
------Ao mesmo tempo lembrou que “este é um daqueles assuntos em que ou 
estamos todos de acordo ou não há deliberação. E, neste aspeto em particular, não 
estamos todos de acordo”. ----------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor vereador Fernando Vale usou da palavra para referir que “o PSD 
tinha vetado a atribuição da Medalha do Concelho ao Sr. Mário Soares enquanto 
Presidente da República, pelo que o Senhor Presidente acabou de referir não 
corresponde inteiramente à verdade. O Senhor Coronel Rúben Domingues enquadra-
se perfeitamente no que o Senhor Presidente acabou de dizer, sendo um munícipe do 
concelho de Arganil que se destacou no panorama nacional conforme a nota que 
acabei de ler bem atesta”.------------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Presidente usou da palavra para dizer que não estava nessa altura 
nem na Câmara nem na política, e que não tinha conhecimento que isso tivesse 
acontecido; que se aconteceu não estava de acordo com aquilo que era a sua 
opinião.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------Após esta intervenção do Senhor Presidente, o Senhor Vereador Fernando Vale 
referiu que “o que estou a presenciar é uma autêntica indecência e uma verdadeira 
indignidade pelo que, pessoalmente, não me é suportável permanecer nesta reunião. 
Muito boa tarde a todos”.--------------------------------------------------------------------  
 
------O Senhor Presidente referiu que “o Senhor Vereador defende muito os 
princípios democráticos, mas quando alguém tem uma opinião contrária à sua, faz 
birra e abandona a reunião”.---------------------------------------------------------------- 
 
------O Senhor Vereador Fernando Vale referiu que “o que os senhores estão a fazer 
é uma indignidade e uma indecência a um homem notável. A minha decisão não é 
uma birra, é um acto de protesto. Boa tarde”.--------------------------------------------- 
 
------O Senhor Vereador Fernando Vale abandou a Sala de Reuniões, deixando de 
participar nos Trabalhos.-------------------------------------------------------------------- 
 
------A Senhora Vereadora Tyoga Macdonald questionou a possibilidade de se 
encontrar outro enquadramento para homenagear o Coronel Rúben, que não a 
medalha de ouro do concelho.-------------------------------------------------------------- 
 
------A senhora Vice-Presidente usou da palavra para manifestar “o meu desagrado 
pela atitude do Senhor Vereador Fernando Vale perante a sua indisponibilidade para o 
diálogo e entendimento. Reconhecendo todo o mérito do Senhor Coronel Rúben 
Domingues, no desempenho da sua carreira Militar, mencionando que os 
reconhecimentos nunca são extemporâneos, manifesto alguma alguma surpresa por 
esta proposta surgir agora. Defendo, no entanto, a atribuição de medalha de mérito 
de acordo com o Regulamento da Câmara Municipal e corroborando o que havia sido 
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afirmado pelo Senhor Presidente no que concerne à atribuição da Medalha de Ouro do 
Concelho. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------O Senhor Vereador Luís Almeida lamentou a postura pouco responsável do 
Senhor Vereador Fernando Vale perante os seus pares, realçando a incoerência da sua 
atitude. A leitura de um texto cujas palavras de ordem foram liberdade e democracia 
não se coaduna com a demissão do debate democrático perante uma opinião 
diferente da sua, declinando, assim, a possibilidade de chegar a um consenso, 
prejudicando o reconhecimento das entidades e figuras que se pretendia homenagear. 
 
------Os restantes membros da Câmara Municipal que permaneceram na reunião, 
tendo ainda oportunidade de trocar algumas opiniões, concluíram que, sendo 
regularmente obrigatório para efeitos de atribuição de distinções a deliberação 
unânime de todos os membros que constituem a Câmara Municipal, conforme o 
disposto no art. 8º do Título XVI - Regulamento para a Concessão de Medalhas, 
constante no Código de Posturas e Regulamentos Municipais da Câmara Municipal, tal 
processo ficava inviabilizado pelo abandono da reunião, por parte do Senhor Vereador 
Fernando Vale.------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

ENCERRAMENTO 

 
 
------E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 
quando eram quinze horas e trinta minutos, para constar se lavrou a presente acta 
que eu, Carla Rodrigues, redigi e vou assinar, junto do Senhor Presidente.------------- 
 
 

 
____________________________________ 

 
 
 

___________________________________________ 
 


