Assembleia Municipal de Viseu

CAVALHADAS – PATRIMÓNIO IMATERIAL DA HUMANIDADE
“O Partido Socialista coloca à discussão desta assembleia municipal, uma moção para a candidatura à
lista representativa do Património Cultural e Imaterial da Humanidade, por parte do executivo
municipal, juntamente com as associações das Cavalhadas de Teivas, que já manifestaram
publicamente essa vontade, e Vildemoinhos.
O Partido Socialista ciente que hoje em dia, cada vez mais, o Património Imaterial ganha destaque no
seio da cultura, pois é das memórias que se constroem pontes para o passado e futuro.
Assim, e atendendo à projeção e impacto “que o Património Cultural Imaterial tem, o Estado
português reconheceu em junho de 2009, o regime jurídico de salvaguarda que estabelece o
Património Cultural. Neste Decreto-Lei reconhece-se a importância que o Património Cultural Imaterial
tem para a preservação da memória e identidade coletivas. Sendo também mencionada a importância
das organizações locais para dar apoio na salvaguarda deste tipo de Património.
Assim, e olhando para o nosso concelho, Viseu sobressai num conjunto de tradições que nos
enriquecem culturalmente enquanto cidadãos e enquanto região. Destacamos as seculares cavalhadas
de Teivas, com a sua dança da morgadinha, única no mundo e, as seculares cavalhadas de
Vildemoinhos, que, no dia de S. João brindam a cidade com dezenas de carros alegóricos, bandas
musicais e cavaleiros, como agradecimento, ao citado santo, uma vez que aos moleiros, em 1652, foilhes reconhecida razão, em tribunal, na questão entre estes e os agricultores pela utilização das águas
do rio pavia. Desta forma, os moleiros, em trajes festivos, montavam os seus cavalos e seguiam em
romagem até à capela de São João da Carreira, a montante no curso do rio. Estes eventos trazem à
cidade de Viseu milhares de pessoas.
Assim,
1)

Conscientes que as tradições populares são um património que devem ser valorizadas e
preservadas em prol de todos nós;

2) Reconhecendo a importância das tradições enquanto fonte de riqueza imaterial e
reconhecendo o contributo destas para um desenvolvimento sustentável da região,
3) Recordando a importância das organizações locais, de Teivas e Vildemoinhos, no contributo
que dão à salvaguarda deste tipo de património que se consubstancia nos cortejos;
4) “Recordando que a diversidade cultural, que se desenvolve num quadro de democracia, de
tolerância, de justiça social e de respeito mútuo entre os povos e as culturas, é indispensável à
paz e à segurança a nível local, nacional e internacional”;
5) O Partido Socialista propõe a esta assembleia a aprovação desta moção em prol da defesa da
cultura imaterial da nossa região.
6) Uma vez aprovada a mesma que seja remetida ao ministério da cultura; direção geral do
património e às associações responsáveis pela organização das Cavalhadas de Teivas e
Vildemoinhos.

