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Baterista
Márito Marques abre “Noites de Verão” em Arganil
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Márito Marques, baterista natural de Arganil, mas a residir no Canadá á alguns anos, irá abrir a iniciativa
“Noites de Verão”, que decorre na Praça Simões Dias em Arganil, todos os sábados, de 29 de Julho a 26
de Agosto. Além do espectáculo

que o Arganilense irá proporcionar, o evento irá contar ainda com o lançamento do seu 2º CD, intitulado
“Na Eira”. Em causa está uma iniciativa criada pelo executivo PSD, liderado por Ricardo Pereira Alves,
que pretende preencher os sábados dos Arganilenses e visitantes, como explicou o autarca em
conferência de imprensa marcada para a apresentação do programa. “Pretendemos proporcionar uma
oferta de animação a todos os Arganilenses que não se ausentam do concelho na época de Verão e aos
inúmeros visitantes e Arganilenses que vivem fora do concelho e que estão cá no mês de Agosto,
reforçando a atractividade do concelho”, referiu Ricardo Alves, dando a conhecer que esta iniciativa fica
orçada em cerca de 15 mil euros. Entretanto, no dia 5 de Agosto terá lugar uma Mostra de Folclore Luso
Venezuelano, numa parceria com o Grupo Folclórico da Região de Arganil, seguida no dia 12, pelo
concurso “Arganil tem talento”, numa parceria com a Associação Juvenil Cume. Para a noite de 19 de
Agosto está agendada a actuação de Salvador Sobral, vencedor do Festival da Eurovisão e a encerrar,
dia 26 de Agosto tem lugar o VII Encontro de Concertinas, organizado pelo Grupo de Concertinas “Sons
e Suadelas” e com a participação especial de Tiago Maroto. “Trata-se de uma oferta cultural
diversificada, com a qualidade e excelência que este certame já nos habituou, quer aos Arganilenses
quer àqueles que nos visitam”, afiançou na ocasião o edil, relembrando que no dia 3 de Setembro terá
lugar na aldeia histórica do Piódão a gala final das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias, ou seja, sublinhou,
“no fim-de-semana imediatamente antes da FICABEIRA”, que este ano decorrerá de 6 a 10 de
Setembro. Entretanto, no dia 30 de Junho a partida de uma das etapas da Volta a Portugal do Futuro será
de Arganil e a Volta a Portugal, depois, em Agosto também terá passagem por Arganil. “É também uma
aposta na área desportiva como veículo de promoção do concelho”, afirmou Ricardo Alves, deixando um
convite a todos para que participem nestas iniciativas.
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