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IX “Idosos
em Movimento” de Arganil até á Quinta da Malafaia
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O município de Arganil promoveu mais uma edição da iniciativa “Idosos em Movimento”. Trata-se de um
passeio, que o executivo liderado por Ricardo Pereira Alves proporciona, desde o seu primeiro mandato
aos idosos de todas as IPSS’s do concelho. Assim, depois de já se terem deslocado a Alcobaça, Nazaré,
Fátima Guimarães e Braga, o destino deste e dos últimos anos tem sido a Quinta da Malafaia em
Esposende. “Ultimamente temos feito um inquérito para aferir a satisfação dos idosos e a esmagadora
maioria entende que devemos voltar á Quinta”, explica Ricardo Alves, sustentando que “é sempre uma
tarde muito animada e eles gostam muito de participar”. O presidente da Câmara Municipal de Arganil
que juntamente com os seus vereadores fez questão de acompanhar os cerca de 350 seniores no
passeio, recordou que a iniciativa surgiu porque “entendemos que é importante dar vida aos anos e a
nossa população mais idosa merece um carinho e atenção especial”, por isso, sublinhou o edil,
“decidimos em conjunto com as IPPS’s e Juntas de Freguesia do concelho levar os idosos a fazer um
passeio que promove os valores da amizade, do humanismo e da solidariedade”. Os seniores, por seu
lado, não poderiam ficar mais felizes com o passeio, chegando a aguardar com alguma expectativa que o
mês de Setembro chegue para que se concretize. “Os nossos idosos reagem com bastante alegria e um
sorriso estampado no rosto, quer durante a viagem, quer enquanto estão na Quinta, quer no regresso”,
revela Pereira Alves, confessando que “é muito reconfortante vê-los assim e mostra que é importante
realizar este evento”. “Tenho oportunidade de os acompanhar no autocarro e é uma experiência muito
enriquecedora, e julgo que para eles também é motivador”, afirma ainda o autarca. Na Quinta da
Malafaia têm possibilidade de almoçar e no período da tarde de assistirem ao habitual arraial Minhoto que
os idosos “muito apreciam”, assim como os presidentes de Junta e técnicos de serviço social que os
acompanham. Com efeito, Ricardo Alves regozijou-se “com o elevado numero”, dos presidentes de Junta
a quem agradeceu a sua presença. Já no uso da palavra, na Quinta da Malafaia, o autarca saudou os
idosos afirmando ser com “muito gosto que a autarquia organiza mais uma edição dos Idosos em
Movimento”, vaticinando um “dia muito feliz para todos”, já que, sublinhou, “é para isso que este evento
foi organizado, para que tenham um dia feliz”.
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