Rádio Clube de Arganil
http://www.rcarganil.pt
Passeio
TT em Maladão

Author : admin

A Comissão de Melhoramentos do Maladão promoveu recentemente a XI edição do Passeio TT que
reuniu este ano, cerca de 160 participantes, entre condutores de jipes e motos. Em causa está uma
iniciativa que alem de servir para angariar receitas para a colectividade, pretende essencialmente dar a
conhecer o concelho de Arganil, dado que conta com participantes oriundos de diferentes zonas do país.
“O nosso passeio tem por finalidade divulgar as paisagens bonitas que temos no nosso concelho e é
precisamente por isso que atrai pessoas de vários pontos do país”, revelou ao RCA Noticias Rui Cunha
visivelmente satisfeito com o sucesso da iniciativa. “O nosso passeio continua a ser um dos melhores da
zona centro deste género”, assegura com visível orgulho. Ainda assim, ressalva o presidente da direcção
da referida colectividade, “este ano devido ao facto de ter havido muitos eventos no mesmo dia em que
promovemos o passeio, aqui na região, houve um decréscimo no número de participantes, do nosso
concelho e concelhos vizinhos, mas em contrapartida, dos locais mais longínquos, houve um aumento
das participações”, apontando como exemplo, um grande grupo oriundo de Aveiro que veio, “não só pelo
passeio, mas também pelo arroz de fressura que servimos ao pequeno-almoço e que já é conhecido por
todos e que atrai as pessoas, pois cada vez se confecciona menos em casa”. O percurso, que vai
variando de ano para ano, para “dar a conhecer paisagens diferentes a quem nos visita”, é escolhido, de
acordo com o dirigente, “com alguma antecedência por um grupo de amigos que o marcam, limpando
algumas partes que precisam de ser limpas”, o que, sublinha Rui Cunha, “ dá muito trabalho e necessita
de muita dedicação, para que depois no dia tudo corra bem”. Este ano o percurso escolhido recaiu
essencialmente sobre as freguesias de Pombeiro da Beira e Arganil, com passagem naturalmente pelo
Maladão. O passeio começou com o pequeno-almoço, a ser servido pelas 9h:30, entretanto houve um
reforço com distribuição de sandes, (este ano foram distribuídas mil, para os condutores e
acompanhantes) pelas 11h:30 e no final o almoço e entrega de lembranças, que este ano para além do
apoio do município de Arganil contou também com a colaboração da empresária Susana Redondo que
ofereceu a cada participante uma garrafa em miniatura de licor Beirão. Entretanto foi ainda criada uma
pista de obstáculos, que “fez as delícias dos espectadores e que juntou muita gente”.

Partilhar
Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)
Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new window)
Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)
Carregue aqui para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)
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