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A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Argus de Arganil aproveitou a realização do seu
almoço de Natal para dar a conhecer mais nove bombeiros que irão ingressar no corpo activo, com a
imposição das divisas de 3ª classe, bem como para galardoar os bombeiros com mais cinco anos de
serviço.
Assim sendo foram entregues doze medalhas Grau Cobre, que corresponde a cinco anos ao serviço da
Associação, duas medalhas Grau Prata, que corresponde a dez anos ao serviço da Associação, duas
medalhas, Grau de Ouro, que corresponde a vinte anos ao serviço da Associação e quatro medalhas de
vinte e cinco anos de Bom e Efectivo Serviço. No repasto que foi também extensivo a familiares dos
Bombeiros e a algumas entidades convidadas, António Lopes Nogueira frisou o papel dos Bombeiros na
comunidade, afirmando que a mesma “continua a ter nos seus Bombeiros um aliado na sua defesa e
protecção”, dado que, sustentou, “com responsabilidade e saber, dão de si aos outros nas horas mais
amargas em todas as circunstâncias da vida, muitas vezes deixando os seus familiares para prestar um
serviço cívico e humano”. Com efeito, considerou o presidente da direcção dos Bombeiros Voluntários de
Arganil, “todos os que vivem dentro de uma instituição destas têm que mostrar á comunidade que estão
unidos para a defender, já que em termos organizativos há organização e está bem apetrechada”. O
dirigente deixou ainda o apelo para que “ todos continuem a trabalhar nesta casa da melhor forma, onde
há uma boa inter ligação entre a direcção, comando e corpo activo”.
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