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O concelho de Arganil será coberto por fibra óptica na totalidade até ao final do próximo ano. O anúncio
foi feito por Ricardo Pereira Alves na última Assembleia Municipal, respondendo a uma questão colocada
pela deputada do PSD, Rita Marques. A jovem deputada desejou saber, “o que tem sido feito no sentido
da melhoria das redes móveis e ligação á internet no concelho”, uma vez que, sustentou, “em vários
locais do concelho existem muitas dificuldades de acesso á rede móvel e internet, o que constituí um
factor de afastamento das pessoas do concelho”. Nesse sentido o autarca esclareceu que a autarquia
efectuou um protocolo com a Vodafone e “algumas aldeias já têm hoje rede móvel e dados e esse
trabalho irá continuar”, recordando todavia que em 2009 o Governo lançou os concursos internacionais
para as redes nova geração “deixando o concelho de Arganil de fora, com o suposto argumento de que
haveria oferta comercial no concelho, o que se resumia a umas dezenas de clientes da Vodafone que
tinham colocado um bastidor nas instalações da PT”. Porém, sublinhou, a autarquia não baixou os braços
e, esclareceu, “ao longo dos anos procurámos junto das operadoras que o concelho pudesse ser dotado
de fibra óptica, e como diz o povo água mole em pedra dura tanto dá até que fura e hoje podemos
regozijar-nos de que vamos ter fibra óptica finalmente no concelho neste primeiro semestre, começando
por Arganil e depois estendendo-se a todo o concelho, numa instalação que será feita até ao final do
próximo ano”. Ou seja, afiançou, “todo o concelho será coberto por fibra óptica até ao final do ano que
vem”.
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