
 

 

                           Saudação 

É público o (re)conhecimento de que o património associativo gaiense é valiosíssimo! 

A dimensão e importância do movimento associativo gaiense decorrem de um vastíssimo, crescente e 

diversificado conjunto de actividades, desenvolvidas por largas dezenas de instituições associativas, 

localizadas por todo o concelho, cujas áreas de intervenção se situam nos planos cultural, desportivo, 

recreativo e social. 

Quem o conhece bem, sabe que é altamente meritório, profícuo e de qualidade o imenso trabalho 

associativo desenvolvido. Porque é inestimável e insubstituível, a sua importância tem sido 

publicamente apreciada pelo Município, a par de todo um reconhecimento que lhe é tributado em 

termos regionais e nacionais. E isto, porque as nossas instituições associativas são dignas embaixadoras, 

onde quer que se desloquem, do muito e muito bom, que é feito no nosso concelho. 

Assume particular importância no desenvolvimento e preservação da cultura tradicional e popular das 

diversas comunidades que integram o nosso Município, o meritório trabalho desenvolvido pelos muitos 

e excelentes Ranchos e Grupos Folclóricos, sedeados no concelho, que tudo fazem pela preservação e 

salvaguarda de saberes e tradições, testemunhos vivos e preciosos de quem fomos e quem somos, na 

construção do futuro que almejamos. 

E porque importa continuar e incentivar o trabalho de preservação, promoção e difusão da nossa 

cultura tradicional, importa destacar e reconhecer que todo esse trabalho, em termos folclóricos e 

etnográficos, muito contribui para a salvaguarda do riquíssimo património cultural imaterial, gaiense e 

nacional. 

Por isso, com plena oportunidade e merecimento, congratulo-me com a realização, pelo Grupo 

Folclórico “As Lavradeiras de Arcozelo – Santa Maria Adelaide”, do seu Festival Nacional de Folclore, 

no próximo dia 27 de Junho.  

Com a convicção de que o mesmo constituirá um merecido sucesso e um importante incentivo para 

prosseguir o excelente trabalho que vem sendo feito. 
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