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VOTO DE LOUVOR 

Venho por este modo enaltecer a forma como o Município está a desenvolver o seu trabalho, 
possibilitando o envolvimento das Instituições do Concelho, as quais são muitas, na Promoção 
da Cultura e na Realização das Festas Populares, que ainda não se encontram encerradas. 

Esta quadra dedicada às Festas Populares é uma ação concertada entre o Municipio e as várias 
Instituições envolvidas que integra as Festas das Freguesias, promovida entre os dias 15 e 17 de 
Junho, as Marchas Populares promovidas no dia 16 de Junho, o Cortejo das Cavalhadas de 
Teivas, promovida no dia 17 de Junho, e para finalizar, o Cortejo das Cavalhadas de 
Vildemoinhos, a realizar no próximo dia 24 de Junho, que será como a cereja no topo do bolo. 

Analisemos as atividades 

FESTA DAS FREGUESIAS. 

O Município tem sabido de forma exemplar, envolver as 25 Juntas de Freguesia do Concelho, 
no sentido de se promover o melhor que há em cada uma delas, ao nível da Cultura, 
Gastronomia, Artesanato e Agricultura, entre outros. 

Esta iniciativa tem introduzido de modo saudável, o despique entre elas, no âmbito da 
Gastronomia, através do Concurso realizado sobre o melhor prato de peixe, carne, vegetariano, 
doce, e que este ano face á qualidade demonstrada pelos pratos apresentados, obrigou o júri a 
conceder para além do melhor classificado, também uma menção honrosa em cada área. 

A Freguesia de Repeses e São Salvador, congratulou-se por ter sido premiada com o primeiro 
prémio para o melhor petisco salgado de peixe. 

Não podemos também de deixar de dar os parabéns a todas as Juntas de Freguesia pela 
qualidade dos pratos apresentados. 

MARCHAS POPULARES 

Felicitamos toda a organização, que de ano para ano, trás á cidade durante a noite, Marchas 
Populares de alta qualidade, que poderiam competir sem sombra de duvidas, com o que de 
melhor se faz no País, ou seja as Marchas de Sº António que ocorrem em Lisboa. 

Foi muito agradável e bonito, ver centenas de figurantes, das Instituições participantes, que nos 
proporcionaram, um espetáculo de cor variada e alegria contagiante ao longo do percurso, e 
que motivaram que o público enche-se as ruas da Cidade com atenção e elevado agrado.. 

CORTEJO DAS CAVALHADAS DE TEIVAS 

As Cavalhadas de Teivas, proporcionaram-nos, no passado Domingo, um cortejo com muita 
motivação e alegria, integrando centenas de figurantes que proporcionaram uma tarde 
animada e feliz. 

Foi um bom espetáculo que a povoação de Teivas trouxe á cidade, percorrendo as suas 
principais artérias. 
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De enaltecer a Dança da Morgadinha, uma tradição que não deverá desaparecer, para bem da 
história dum povo.   

CAVALHADAS DE VILDEMOINHOS 

No próximo dia 24 de Junho, será a realização da Festa mais marcadamente popular da Região 
de Viseu, e com uma história de Séculos. 

As Cavalhadas de Vildemoinhos, sempre impulsionadas pela vontade férrea da “Gentes 
Trambelas”, são a tradição com uma memória presa, ao profundo da sua “Alma Trambela”. 

É um cortejo, que irá certamente trazer á cidade como de costume, dezenas de milhares de 
pessoas, provenientes desta Cidade Região, bem como do País. 

Manifestamos o orgulho muito sentido e sincero de partilhar com todos os Viseenses, esta 
festa que é de todos, e para todos. 

Considerando a qualidade das ações referenciadas, venho propor um voto de louvor a todas as 
instituições envolvidas, nas Festas Populares, nomeadamente às Cavalhadas de Teivas e às suas 
Gentes, pelo Cortejo que apresentaram no passado dia 17 de Junho, onde se destaca a Dança 
da Morgadinha, e á Comunidade Trambela pelo trabalho que está a realizar e a concretizar, 
para que no próximo domingo, dia 24 de Junho, de manhã, venham a originar a deslocação de 
um mar de gente pelas Ruas da Cidade de Viseu, para se maravilharem com a passagem das 
suas Cavalhadas de Vildemoinhos. 

 


