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A Câmara Municipal de Arganil procedeu domingo á inauguração informal da ligação MurganheiraChapinheira, na freguesia de Pombeiro da Beira. Tratou-se de um investimento da autarquia de cerca de
300 mil euros que contemplou a implantação de valetas revestidas, drenos de rebaixamento de nível
freático, aquedutos e sinalização horizontal e vertical. Em causa está uma reivindicação antiga dos
anteriores presidentes de Junta, bem como da população da freguesia, uma vez que, como frisou Luís
Rodrigues, “durante muitos anos as pessoas destas povoações foram obrigadas a passar com as suas
viaturas com as estradas cheias de buracos, mas tinham que o fazer com sacrifício, pois não tinham outra
alternativa”. “Não era o que as pessoas de Pombeiro queriam dar a conhecer aos seus visitantes, mas
sim uma freguesia com bons acessos para se puderem movimentar e voltar outra vez”, afiançou o
presidente da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira, visivelmente feliz com a “bonita obra”,
inaugurada. Aproveitando a ocasião, o autarca local solicitou ao presidente do município de Arganil a
“continuação do arranjo da EM 522 até Arganil com alargamento do troço entre Murganheira e Pombeiro
da Beira” já que, ressalvou, “entre Pombeiro e Arganil já será uma realidade para o ano que vem”.
Entretanto foi ainda inaugurada uma calçada, na Rua da Liberdade, uma obra levada a cabo pela Junta
através de um protocolo realizado com a autarquia. “Era uma necessidade de há muitos anos para as
pessoas que lá viviam, já passaram muito tempo a caminhar na lama no Inverno e apanhar pó no Verão e
agora a realidade é outra temos uma obra feita em cubos de granito que muito engrandece quem lá vive
e para aqueles que lá passam”, explicou, satisfeito, Luís Rodrigues. Acompanhado pelo presidente da
Assembleia Municipal, Avelino Pedroso, e por três dos seus quatro vereadores, Pereira Alves regozijouse pela via inaugurada, uma vez que “consideramos esta via um eixo estratégico para o concelho, uma
das entradas do concelho, quer pelos concelhos de Góis quer por Vila Nova de Poiares e portanto era
muito importante avançar com este investimento que serve também o Santuário de Santa Quitéria, tão
importante para todos nós”. “Este investimento fica agora ao serviço de todos e espero que possamos
continuar este trabalho de requalificação da rede viária e desenvolvimento de outro tipo de infraestruturas que seguramente serão uma alavanca não apenas para a freguesia de Pombeiro da Beira mas
para todo o concelho de Arganil”, aventou o presidente da autarquia Arganilense. O edil adiantou ainda
que o trabalho de requalificação de estradas irá continuar, estando previsto para o próximo mês de
Novembro algumas intervenções pontuais na EM 522 entre Pombeiro da Beira e Arganil. “As zonas mais
deterioradas serão alvo de intervenção com especial enfoque na Sarnadela, entre a zona da Sarnadela e
a zona de Pocilgas será onde haverá uma intervenção maior”, explicou o edil, adiantando ainda que se
encontra também previsto “um trabalho de parceria” com a Junta de Freguesia, a ligação de Covais á
Roda. “Sentimos que este eixo pode ser muito importante para aproximar e ligar a freguesia de Pombeiro
a Arganil e servir um conjunto mais alargado de aglomerados populacionais”, enfatizou Ricardo Alves,
afiançando tratar-se de um investimento que “queremos concretizar e que tem um apoio significativo da
Junta de Freguesia”.
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