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Folclórico da Região de Arganil vai á República Checa em
2017
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O Grupo Folclórico da Região de Arganil promoveu o seu jantar de encerramento de actividades, que
denominou de “Convívio e Amizade”, essencialmente para, no entender de Graça Moniz, “agradecer
todo o apoio prestado ao grupo, ao longo deste ano”. Satisfeita com o número elevado de presenças, a
presidente da direcção do Grupo Folclórico, afirmou, orgulhosa, que “continuamos a contar com a
presença de todos os amigos nos nossos eventos”. Defendendo que “na actualidade, os grupos
folclóricos não podem existir só para mostrar a dança ou o canto e têm de mostrar toda a sua cultura”, a
dirigente assegurou que, no próximo ano, irão dar continuidade “às actividades de música na nossa sede
e outras que vão ao encontro dos nossos jovens também”. Porem, a deslocação a Praga, Republica
Checa, de 20 a 23 de Julho, com vista a participar no Folk Dance será “a grande aposta” para 2017. Em
declarações ao nosso Jornal Graça Moniz confessou que “os elementos do grupo disseram sim a este
desafio”, revelando tratar-se de “um empreendimento que envolve milhares de euros”, pelo que “cada
elemento paga a sua estadia, ou seja, 250 euros”, sublinhou. “O Grupo paga as viagens de avião e de
barco”, informou, enfatizando que “de outra maneira, seria impensável”. A presidente do Grupo
Folclórico reforçou ainda que “esta é uma oportunidade que não podemos desperdiçar”, revelando que
“vão estar 72 grupos em desfile”, onde vai estar representada “a cultura do mundo inteiro”. “Contamos
com a ajuda de todos os amigos”, apelou, sublinhando que “vamos, mais uma vez, levar Arganil alémfronteiras”. Estando já a organizar iniciativas com vista a angariar receitas para esta viagem, a também
docente, adiantou que “estamos a tentar obter um apoio extraordinário da autarquia e vamos pedir auxílio
às Juntas de Freguesia e em troca oferecemos uma actuação nossa”. Entretanto a próxima iniciativa com
vista a angariação de fundos decorre já no primeiro sábado de Janeiro, durante a manhã, em que o
Grupo Folclórico irá Cantar as Janeiras junto do comércio local da vila de Arganil, e, simultaneamente
“reavivar uma tradição”. “Estamos também a agendar ir a dois lares ou centros de dia e vamos ao
Sarzedo, uma freguesia que colabora muito connosco”, anunciou ainda Graça Moniz. Depois desta
iniciativa, “temos a descida de Carrinhos de rolamentos, karaokes, e outras coisas vão surgir”, aventou,
adiantando que, para além da deslocação ao estrangeiro, já estão também agendadas três actuações,
nomeadamente a Faro, a Viseu e a Ansião.
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