
CAMINHADA SOLIDÁRIA

N
afreguesiadeBenfeita,
concelho de Arganil,
hásinaisdereconstru-

ção das casas, da vida, mas
falta recuperar o pulmão
económicoepaisagísticoque
era a floresta e a mata de
Margaraça.Quandosechega
àaldeia,porentreeucaliptais
de verde água adespontar e
árvoresespetraisnostapetes
verdes que recobremas en-

costasdamatadeMargaraça,
veem-se as casas de xisto
caiadasdebranco,ocursode
água fresca, que junta duas
ribeiras e que é aproveitado
paraumapraiafluvial,aTor-
redaPaz,aIgrejaMatriz.
Sinais que justificam a sua

pertençaàsAldeiasdeXisto,
queintegramaADXTUR.
Emfrenteao largodajunta

de freguesiaedalojadasAl-

deias deXisto, olha-se e, no
início da subida ao monte,
estáaFonte dasMoscas, um

poema em azulejos fala de
umpassadoqueagoranãose
vê. “Montanhas arrelvadas,
vergéisdomeupaís,vendo-

-vostodososdias,dessaida-
de feliz!”, escreveu o poeta
da freguesia, J. SimõesDias,
quetemumacasa-museu.
Em outubro de 2017, as

chamas pareciam nascer
para onde se olhasse, e gal-
gandoterrenoagrandevelo-
cidade, foramfazendo o seu
caminho,deixandocasasar-
didas, paisagem destruída,
genteemlágrimas.

BENFEITA

HÁSINAISFORTES
DERECONSTRUÇÃO.
AVIDAESTÁDEVOLTA

Uma tragédia que deixou
prejuízos enormes em in-
fraestruturasdestruídas.As
árvores ardidas, que ser-
viam de proteção, têm de
ser substituídas por rails.
Necessário repor alcatrão
emdeterminadas vias e si-
naléticanas rotaspedestres.
Averbaparaacudir àcatás-
trofe só agoravai ser dispo-
nibilizada.n

ESTE SUPLEMENTO É PARTE INTEGRANTE DA EDIÇÃO Nº 14 620 DO CORREIO DA MANHÃ E NÃO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

EVENTO DECORRE
SÁBADO, DIA 6.
FAÇA JÁ A SUA
INSCRIÇÃO

FREGUESIA
DO CONCELHO DE
ARGANIL RENASCE
DAS CINZAS

www.cmjornal.pt
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BENFEITA CAMINHADA SOLIDÁRIA

RECUPERAR
INFRAESTRUTURAS

EHABITAÇÕES

O
esforço da autarquia
continuaatercomofoco
“minimizar as conse-

quênciasdostrágicosincêndios
de 2017” e, por isso, “têm sido
muitosignificativososrecursos
humanosefinanceirosalocados
às consequências dos incên-
dios”. Com a certeza do dever
cumprido, Paula Dinis, vice-
-presidente daCâmarade Ar-
ganil, sublinha que “grande
partedas120primeirashabita-
ções afetadas pelo incêndio foi
jáentregueaos seusproprietá-
rios”, ou seja, 64 habitações já
estãoconcluídaseseisestãoem
fasedeconclusão.

Um dos vetores de investi-
mento, com olhos no futuro,
estádirecionadoparaoabaste-
cimentodeáguaesaneamento
de águas residuais. “No total,
são 10milhões de euros desti-
nados a renovar e a revolucio-
naroprocessodecaptação,tra-

tamento e abastecimento de
água em praticamente todo o
território concelhio”, assinala
PaulaDinis.
Outro objetivo em curso é o

processodeampliaçãodaZona
IndustrialdaRelvinha.“Trata-
-sedeumambiciosoprojetode
modernizaçãoedebeneficiação
daquelaáreadelocalizaçãoem-
presarial, quevemcriarmais e
melhores oportunidades para
asempresasinstaladas,abrindo
aportaà fixaçãodenovas uni-
dades empresariais”, explica
PaulaDinis.
Aautarcarefere,ainda,algu-

mastendênciasdefuturo,como

porexemplo,amudançadepa-
radigmacomoesgotamentodo
modelo do voluntariado nos
bombeiros,quevaiexigirabor-
dagens integradas. É a emer-
gência da profissionalização
necessáriaparaamodernização
dosbombeiros.

“Estamosafalardeumaativi-
dade diária, de transporte de
doentes, de emergências pon-
tuais, pelo que considero que
quandoascorporaçõessãobem
geridas,comoéocasodeArga-
nil,elasdevemserautossusten-
táveis. Considero um péssimo
sinal quando se alimenta, em
centenasdemilharesdeeuros,
as mesmas corporações. Esta-
mosaalimentar a ineficiência.
Nonossoconcelho,ascorpora-
çõesdebombeirossãobemge-
ridasenãocarecemdenenhum
apoioporpartedoMunicípio”,
concluiu a vice-presidente da
câmaradeArganil.n

RECUPERAÇÃO

Um dos muitos encantos que o visitante poderá encontrar na freguesia de Benfeita, nomeadamente durante a caminhada solidária que se realiza no próximo sábado, dia 6 de julho, e cujas inscrições estão abertas a todos os que queiram participar

OUTUBRO 2017 r Chamas�pintaram�de�negro�a�paisagem�
da�freguesia�de�Benfeita,�concelho�de�Arganil,�levando�
tudo�à�sua�passagem RENASCER r Verbas�para�a�
recuperação�chegam�tarde,�mas�já�muito�foi�feito�para�
minimizar�os�efeitos�dos�incêndios�devastadores

CAMINHADA

Percursocircularde10,5km
divididoemtrêsetapas
uNopróximosábado, 6de ju-
lho,aCaminhadaSolidáriaper-
correostrilhosdoPR1AGNCa-
minhodoXistodaBenfeita–A
FrescuradasCascatas,queéum
dospercursosmaisemblemáti-
cosequefoiafetadopelos fogos
de outubrode 2017. É umper-
curso circular de 10,5 km, que
terá início e fim na aldeia de
Pardieiros. Pode ser dividido
emtrêsetapas:a1ª(Pardieiros–

Benfeita) tem aproximada-
mente3kmportrilho.Ocami-
nhoébomesempreadescer.É
possívelcomprarartesanatolo-
cal; a 2ª (Benfeita – Sardal) é a
partemaisbonitadopercurso.
Tem4,2km,dosquais3kmsão
praticamente sempre a subir,
por um trilho de progressão
mais difícil; a 3ª (Sardal – Par-
dieiros)écompostapor3,3km
emtrilhomuitodegradado,que
setornadifícil.Existeapossibi-
lidade de uma descida curta à
FragadaPena,zonadecascatas
impressionantes.n Motivos não faltam para uma caminhada absolutamente inesquecível

Paula Dinis é vice-presidente
da Câmara Municipal de Arganil

PODELEVARFATODE
BANHOETOALHAPARA
UM MERGULHONAPRAIA
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INVESTIMENTO

TRAJETO rCaminhada corre os trilhos do Caminho de Xisto da Benfeita - a Frescura das Cascatas

PORMENORES

Inscrição
As inscrições para a caminhada
solidária devem ser feitas pelo
telefone 21 778 83 72 ou pelo
email caal@mail.telepac.pt. O
preço é variável, consoante as
opções do caminhante, sendo
que inclui a viagem de autocar-
ro, seguro, documentação vária
da região, assim como uma re-
feição ligeira e receção de
boas-vindas em Pardieiros.

Recomendações
Pode estar calor, pelo que se
aconselha aos caminhantes le-
var bastante água e roupa ade-
quada. Levar também farnel,
bem como fato de banho e toa-
lha para a praia de Benfeita. Não
esquecer calçado apropriado.

Floresta
Em outubro de 2017, ardeu mais
de 70% da Mata Nacional da
Margaraça - Reserva Biogenética
do Conselho da Europa. Uma
floresta composta por carvalhos,
castanheiros, azevinhos, lourei-
ros, freixos, azereiros e ulmeiros.

VÃOSERAPLICADOSDEZ
MILHÕESEM SANEAMENTO
EABASTECIMENTO

ARGANILDEFENDE
PROFISSIONALIZAÇÃO
DOSBOMBEIROS

MAIORIADASCASAS
DESTRUÍDASPELOSFOGOS
JÁFOI RECONSTRUÍDA

AAMPLIAÇÃODAZONA
INDUSTRIALDARELVINHA
TAMBÉM ESTÁEM MARCHA
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Ribeira de água transparente convida a refrescar o corpo. Assim o tempo e a temperatura ajudem

Poema de um homem da terra, J.
Simões Dias, escrito em azulejos

A floresta vai recuperando aos
poucos, mas vai levar tempo

Um dos pontos de passagem des-
ta visita à freguesia da Benfeita

CONVITE rNãopercaa
CaminhadaSolidáriade
Benfeita.Umaproposta
irrecusável.Ao longodo
trajetovaiencontrar
inúmerosmotivosde
interesse, quemarcarão
parasempreas suas
caminhadas.Umdesafio
únicoeapaixonante,
paraadmiraredescobrir

CONSCIÊNCIA rAs
marcasdos fogosde2017
quedevastaramaregião
sãoaindavisíveis.A
floresta levatempoa
recuperar.Opulmão
verdeestá, denovo, a
aprenderarespirar.A
CaminhadaSolidária
tambémserveparaisso:
paraalertare,
sobretudo, paraprevenir
queahistóriaserepita

IRRESISTÍVEL

Junta de freguesia apoia e in-
centiva caminhada solidária

uApósos fogosde2017a
CâmaradeArganilassumiu
ocompromissodemantero
IMInos0,3%, isentaras em-
presas instaladasnoconce-
lhodopagamentodaderra-
made IRCedevolveros5%
do IRSaosmunícipes com

residênciafiscalnoconce-
lho. Esteano lançouo IMI
Familiar, queprevêasuare-
duçãoconsoanteonúmero
dedependentes: 20 euros
parafamílias comumfilho,
40 euroscomdois e70 euros
comtrêsoumais filhos.n

Política de benefícios fiscais

Imagens impressionantes dos fogos de outubro de 2017 em Arganil

REPOSIÇÃO DAS
INFRAESTRUTURAS
u O município vai receber 
mais 5 milhões de euros do 
Fundo de Solidariedade da 
UE, cerca de um ano e meio 
depois da candidatura. En-
contram-se várias empreita-
das em curso para reposição 
das infraestruturas e equipa-
mentos municipais.n

EFEITO DOS INCÊNDIOS
FOI DEVASTADOR

Chamas devoraram tudo Fogo deixou rasto de destruição

u Com os incêndios de 15 de 
outubro de 2017, arderam 25 
mil dos 27 mil hectares de 
área florestal, morreram 
quatro pessoas, foram afeta-
das cerca de 145 casas, 120 
das quais de primeira habi-
tação, e mais de 20 empre-
sas ligadas à madeira.n
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UM MUNDOPARAADMIRAREDESCOBRIR

BENFEITA CAMINHADA SOLIDÁRIA


