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Rancho
Folclórico da Ribeira de Celavisa promove festa
regionalista
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O Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa promove sábado a partir das 21h:00 mais uma festa regionalista que
pretende juntar na Casa da Comarca de Arganil associados e amigos, pretendendo ser também um encontro de
conterrâneos. A abrilhantar o baile estará Gonçalo Barata, seguido da actuação do grupo da Ribeira de Celavisa e do
Grupo Etnográfico Raízes de Sobral Gordo, após um leilão de oferendas irão subir ao palco um vasto naipe de
artistas de renome nacional, como Micaela, Sérgio Rossi, Melão, Ricardo e Henrique e Nuno Miguel. “São todos
nossos amigos e vêm cá gratuitamente de forma a que possamos ganhar algum dinheiro”, revela o nosso Jornal
Carlos Manuel Luís, sublinhando que o objectivo do evento passa pela confraternização mas também por angariar
alguma receita para o grupo. “Como ano estamos em Arganil não temos o mesmo apoio das outras instituições e
então temos que procurar arranjar fundos, embora tenhamos sempre os apoios da autarquia de Arganil e da nossa
Junta de Freguesia, mas não chega”, revelou o presidente da direcção do Rancho Folclórico da Ribeira de Celavisa.
Explicando que o grupo embora seja constituído na maioria por Celavisenses e elementos oriundos do concelho de
Arganil, funciona em Lisboa, Carlos Luís, frisou que representa “os usos e costumes dos nossos avós desde a sua
fundação á quase trinta e cinco anos e tentamos ser o mais genuínos possível na representação do antigamente”.
Expectante com a noite de sábado o também presidente da direcção da Casa da Comarca de Arganil vaticina que,
“tenho a certeza que vamos encher esta casa com todas as pessoas que tenham laços á nossa região e com muitos
amigos que irão aparecer”, garantindo que “o espectáculo está preparado para isso”. Apelando á presença de todos
no próximo sábado, Carlos Luís garante “um grande convívio com muita animação onde não faltarão os produtos
regionais e muitas surpresas”.
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