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UL> COM A PARTICIPAÇÃO DE TRÊS GRUPOS DE DIFERENTES REGIÕES DO PAÍS

XX Festival Nacional de Folclore em Ul

Os grupos folclóricos voltaram a exibir os usos e costumes das respectivas regiões

UL>’AS PADEIRINHAS DE UL’

XXII Festival 
Nacional de Folclore

No próximo sábado realiza-
se o XXII festival Nacional 
de Folclore organizado pelo 
Grupo ‘As Padeirinhas de 
Ul’. O desfile dos grupos está 
agendado para as 20h45, 
seguindo-se o festival no 
largo da Igreja. Os Ranchos 
de Britiande, de Biscainho, 
de Lumiares e a Associação 
‘Rosinhas de Agrêlo’ estarão 
também presentes.

A freguesia de UL 
acolheu no passado 
dia 19 de Junho o XX 
Festival Nacional de 
Folclore do Rancho 
Folclórico “Cravos e 
Rosas”, que contou nesta 
edição, para além do 
grupo anfitrião, com 
a participação de três 
grupos de diferentes 
regiões do nosso país.
MÁRIO CUNHA

A recepção dos grupos parti-
cipantes decorreu nas instalações 
da Junta de Freguesia, de onde 
se deslocaram posteriormen-
te para a Escola E.B. 2/3 Bento 
Carqueja (Oliveira de Azeméis), 
local onde decorreu o convívio 
gastronómico.

Pelas 21h, os ranchos concen-
traram-se novamente na Junta 
de Freguesia, local onde inicia-
ram o tradicional desfile etno-
gráfico, percorrendo de seguida 
as principais artérias da fregue-
sia até ao largo da Igreja Matriz.

Depois de uma primeira 
apresentação dos grupos parti-
cipantes, a secretária do rancho 
anfitrião agradeceu a presença 
de todos em mais um festival de 
folclore. De seguida, agradeceu 
às empresas, dando particular re-
levância ao Grupo Simoldes, co-
mércio tradicional e público em 
geral, que com os seus donativos, 
tornaram a realização do festival 
um objectivo alcançado. Deixou 
também um agradecimento es-
pecial a todos os que colabora-

ram activamente na organização 
deste evento.

De seguida, o presidente do 
rancho anfitrião, Evaristo Tava-
res, deixou uma mensagem de 
agradecimento a todos os que 
colaboraram e continuam a co-
laborar com donativos, pois é 
apenas “com a ajuda de todos” 
que se torna possível a realização 
deste tipo de eventos de carácter 
cultural. De salientar ainda a im-
portância da cedência do espaço 
da Junta de Freguesia para a re-
alização dos ensaios, evidenciada 
pelo presidente do rancho.

As entidades convidadas tam-
bém subiram ao palco para colo-
carem nos estandartes dos gru-
pos, as fitas alusivas ao evento, 
para além da entrega de algumas 
lembranças. Em representação 
da Câmara Municipal de Olivei-
ra de Azeméis esteve o vereador 
Isidro Figueiredo. O executivo da 
Junta de Freguesia também se fez 
representar através do presiden-
te, Hugo Pereira, do secretário, 
José Alexandre Sá, da tesoureira, 
Rosa Teorgas e Álvaro Rosinha, 
presidente da Assembleia de Fre-
guesia. Segundo o presidente da 

Junta, “foi com muito orgulho 
que aceitaram o convite para 
estarem presentes”, salientando 
que “este tipo de eventos resul-
ta do trabalho de todos”, tendo 
ainda oferecido ao grupo uma 
comparticipação monetária para 
“auxiliar no que o grupo achar 
necessário”.

A Federação das Associações 
do Município de Oliveira de 
Azeméis (FAMOA) esteve repre-
sentada através do seu presiden-
te, António Grifo, que numa bre-
ve alocução agradeceu o convite, 
deu os parabéns ao rancho pelos 

Agradecimentos:
Aos padrinhos do Rancho Folclórico “Cravos 
e Rosas”, D.ª Teresa Pereira e Sr. António Pe-
reira, que asseguraram todas as despesas ine-
rentes ao jantar oferecido a todos os ranchos e 
entidades convidadas.
À padeira, D.ª Lurdes, que gentilmente cedeu o 
seu forno para a confecção do jantar.
À Escola E.B. 2/3 Bento Carqueja, que amavel-

mente cedeu as suas instalações para a realiza-
ção do jantar convívio.
Ao pároco, Pd. Nuno, pelo apoio e disponibili-
dade demonstradas.
À Câmara Municipal, pela cedência do palco 
para a realização do festival.
Aos meios de comunicação social que divulga-
ram este evento de carácter cultural.

vinte anos de realização de festi-
vais, que “sem grandes ajudas 
conseguem manter viva a cultu-
ra e tradição do nosso povo”.

Grupo anfitrião mostrou 
tradições da freguesia

Eram 22h quando se iniciou o 
festival, tendo o grupo anfitrião 
exibido algumas das danças re-
presentativas dos usos e costu-
mes da freguesia de UL, terra de 
moleiros e padeiras, bem como 
da região da Beira Litoral.

Seguiram-se as actuações dos 
grupos convidados, sendo estes 
o Rancho Folclórico da Liga dos 
Amigos de Enxames, provenien-
tes do Fundão, distrito de Caste-
lo Branco, o Agrupamento de 
Danças e Cantares da Póvoa da 
Isenta, de Santarém, e o Rancho 
Tricanas do Cidral, da Póvoa de 
Varzim, distrito do Porto. Con-
vidado esteve ainda o Rancho 
Folclórico de Santa Maria de 
Barrô, distrito de Viseu, que por 
motivos alheios à vontade do 
grupo, não pôde estar presente.

Usos e costumes defendidos 
por cada um dos grupos

Cada rancho convidado re-
presentou os usos e costumes das 
suas regiões, proporcionando uma 
agradável noite cultural. O Ran-
cho Tricanas do Cidral, que foi o 
último a actuar, teve uma partici-
pação que encantou os presentes, 
devido à riqueza dos seus trajes 
invulgares e à apresentação de 
marchas e danças representativas, 
muito próprias daquela região. De 
referir que este rancho não é fol-
clórico, mas sim revisteiro, obe-
decendo no entanto a normas e 
regras, sendo bastante rigoroso 
nas suas representações.

OLIVEIRA DE AZEMÉIS>FESTA FINAL DE ANO 

Meninos da 
Misericórdia 
talentosos

Os meninos do Infantário 
da Santa Casa da Misericórdia 
mostraram-se muito talentosos 
na festinha de final de ano, que 
decorreu no Caracas no último 
sábado. As palavras do provedor 

Gaspar Domingues sublinharam 
a importância destes convívios 
anuais. Dos mais pequeninos aos 
mais crescidinhos, com a ajuda 
das educadoras e pessoal auxiliar, 
fizeram uma grande festa.


