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“VOTO DE LOUVOR – CAVALHADAS DE TEIVAS 

 

Enquanto Presidente da Junta de Freguesia de São João de Lourosa, representando toda a Freguesia, 
gostaria de expressar aqui formalmente toda a minha satisfação e enorme gratidão pela realização de mais 
uma edição das Cavalhadas de Teivas no passado dia 16 de junho, comemorando 366 anos. 

A Associação Cultural Recreativa e Social de Teivas e a população de Teivas estão de Parabéns! O 
voluntarismo e a dedicação de todos os organizadores e participantes, são um magnífico exemplo do 
espírito de trabalho, união e solidariedade da comunidade local. De ano para ano, ultrapassando 
dificuldades, a organização é cada vez melhor.  

O desfile, com os cavaleiros a abrir, os alegres e originais carros alegóricos - após centenas de horas de 
trabalho -, as bandas e as fanfarras, os zés pereiras, os foliões e outros participantes, fazem deste evento 
tradicional, um exemplo da cultura popular, um momento único para reavivar a memória dos nossos 
antepassados, com muita criatividade, cor, brilho e coreografias variadas. 

Para culminar o Desfile, a tradicional e emblemática Dança da Morgadinha. Um encanto de cor e alegria, 
com os elegantes vestidos femininos engalanados, fatos masculinos de cores exuberantes e andores à 
cabeça, numa dança original harmoniosamente coreografada. 

Saliente-se a evolução que as Cavalhadas de Teivas têm sofrido, bem patente pelo crescimento exponencial 
da população de Viseu, da região e de outras paragens que, entusiasmados, invadiram o centro da Cidade 
na tarde do Desfile.  

As Cavalhadas de Teivas são já hoje mais uma marca turística de Viseu. Precisamente, este ano, “Viseu 2019, 
Destino Nacional de Gastronomia”, o melhor que o Concelho tem a nível gastronómico foi muito bem 
evidenciado.  

A Freguesia de S. João de Lourosa e a povoação de Teivas em particular estão muito gratas aos 
patrocinadores e, em especial, ao Município de Viseu, por todo o apoio financeiro e logístico prestado. 

A Associação Cultural Recreativa e Social de Teivas e a população de Teivas, certamente se sentirão 
orgulhosos e fortemente empenhados para continuar esta singular e secular tradição, cada vez com mais 
qualidade e projeção. 

Assim, proponho a esta Assembleia Municipal um Voto de Louvor aos Corpos Sociais da Associação Cultural 
Recreativa e Social de Teivas e a todos quantos, pela sua dedicação desinteressada se empenharam no 
sucesso das Cavalhadas de Teivas e da Dança da Morgadinha de 2019.” 
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