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José Miguel Rodrigues, anterior tesoureiro da CUME – Cultura Urgente para a Mudança Energética, foi
agora eleito presidente da direcção desta associação juvenil, para o biénio 2018/2019, integrando a única
lista que se apresentou a sufrágio. Como vice-presidente foi eleito Nuno Neves, como secretária, Beatriz
Tavares e como tesoureiro André Vicente. Já na Assembleia Geral manteve-se Marisa Grangeia, tendo
sido eleito como presidente do Conselho Fiscal Rodrigo Costa. Nos três departamentos que integram
esta colectividade, Francisca Cruz foi eleita coordenadora do departamento CUME Júnior, Áurea Vila
Nova, coordenadora do departamento de teatro (TEIA) e João Ferreira o coordenador do departamento
de solidariedade. Revelando que “houve algumas saídas e a entrada de novos elementos nos corpos
sociais”, o novo dirigente da CUME, que integra esta associação desde 2011, aventou que “nos esperam
dois anos de muito trabalho”, adiantando ainda que este ano irá ocorrer a mudança de instalações,
passando a CUME a ter a sua sede na Casa das Colectividades. Na ocasião, foi também dado a
conhecer e aprovado por unanimidade, o plano de actividades e orçamento para 2018, pretendendo-se
ao longo deste ano, e deste mandato, “fomentar o associativismo juvenil; integrar os jovens nas
dinâmicas culturais e sociais; criar oportunidades de formação, atividades desportivas e eventos culturais;
estimular o desenvolvimento pessoal, cívico e artístico e incentivar o comércio local”. A primeira iniciativa
a levar a cabo será o Arganil Rock, em parceria com a Associação Juvenil Projecto Radical e o Grupo de
Jovens Chama Viva, cuja apresentação decorrerá no dia 9 de Fevereiro, num bar da vila. O evento terá
lugar na Cerâmica Arganilense, no dia 31 de Março, pretendendo-se, este ano, “voltar às origens do
Arganil Rock”, havendo igualmente “muito rock à mistura”. O preço do bilhete irá manter-se nos cinco
euros, assim como o espírito solidário deste evento, pois no final será entregue uma verba à APPACDM
de Arganil.
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