
 

 

 

LUZ DE CULTURA PELAS LAVRADEIRAS DE ARCOZELO… 

Felicitamos a Associação Juvenil Etno-Folclórica “As Lavradeiras de Arcozelo – Santa Maria Adelaide” 

pela iniciativa de realização do “Festival Nacional de Folclore da Vila de Arcozelo”, manifestação cultural 

de relevo para o Município de Gaia. 

Rancho que nos orgulha pela recolha etnográfica e histórica cuidada e que espelha na música e na dança 

das suas actuações, firmadas na tradição das Terras de Santa Maria, o desenho representativo dos 

costumes do Douro Litoral.  

O Folclore é presença que estimula a memória da comunidade pelos seus ritos, tradições e processos de 

relacionamento interpessoal marcantes do legado identitário das gerações que nos antecederam. O 

tempo percorrido pelas expressões da dança e da música popular é símbolo da remembrança a 

distinguir nos ecos do ontem, do hoje e do sempre. 

Se o Folclore, por um lado, nos distingue pela afirmação da identidade nacional, por outro lado, nos 

desafia pela identificação dos processos e das acções que permitem a compreensão da formação da 

nossa própria identidade. Ou seja, o Folclore é uma dialéctica artística dos valores e princípios que 

constituem a formação dum povo. 

Nesta linha, os festivais de folclore são diálogos abertos com todas as latitudes e longitudes de 

conhecimento que inspiram pensamentos e acções comuns, bem como, rasgam lastro de esperança e 

solidez no trilho de renovados caminhos de história.     

O Município incentiva e congratula-se com as manifestações culturais do local genuíno, marcante da 

vida dos gaienses, que distingue a identidade da organização colectiva, os traços do trabalho humano e 

as vivências espirituais da região. 

Congratulamo-nos pelo excelente trabalho desenvolvido pela direcção da Associação, distinguindo o seu 

Presidente Dr. Marcelino Santos. A sua persistência e determinação na realização de manifestações 

culturais diversas definem o dinamismo e a paixão que vota em todos os projectos que empreende.  

O Rancho Folclórico As Lavradeiras de Arcozelo – Santa Maria Adelaide distingue-nos, também, pelas 

rotas de divulgação das tradições do Concelho de Gaia além-fronteiras e positivamente na construção 

duma narrativa cultural nacional que identifica o sentimento de pertença a uma nação! 

 

Delfim Sousa 

Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Gaia  


