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Introdução do Cortejo Etnografico nas Feiras Novas festal da C8IIee!iIII
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A dinâmica arrojada da Comissão de Festas das Feiras Novas. do ano de ::-,..:;:::::-:.."":'::
1964. teve a feliz ideia e louvável iniciativa de organizar um cortejo
::::,':.-:::.=':"::':::
etnográfico para abrilhantar as típicas Festas de Ponte - as tradicionais "':::.....-. __
.
~-'C-,"'....
Feiras Novas.
.::.~
Considera-se que o cortejo venha a constituir um êxi to sem precedentes . ... .:_ e:..:-;;::::
O engenho desta incomparável gente limiana sempre primou pela
;::::~::
originalidade e imprevisto.
~E.'S=
Indiscutivelmente este bom povo põe sempre em tudo a que se aventura - o melhor do seu talento. vontade e bom gosto - qualidades que lhe estão
no sangue e na alma e que advêm de longínquas tradições ICardeal
Saraiva , de 18 de setembro de 19641.
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Introdução do Cortejo Etnográfico nas Feiras Novas de 1964

o impulsionador deste cortejo. segundo o Sr. Padre Manuel Dias. foi
o Sr. Manuel da Silva Barbosa . na época membro da Comissão de
Festas.
Afirmou-se ser o cortejo etnográfi co mais autêntico que se realizou.
na época. no Alto Minho. atingindo um êxito inesperado.
Esta iniciat iva primou pela presença de distintas individualidades que
assist iram ao cortejo numa tribuna. colocada propositadamente para
o efei to. no Largo de Camões.
Para este primeiro cortejo a Comissão de Festas convidou o
Governador Civil do distri to. o ilustre Senhor Dr. Alfredo Pinto. que
acompanhado pelo Senhor Presidente da Câmara. Senhor Arcipreste.
Cónego Correia. Dr. Ferreira Carmo. Cou to Viana e outras individualidades. man ifestaram grande satisfação e elogiaram largamente o acontecimento .
ICardeal Saraiva. de 25 de setembro de 19641.
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o primeiro Cortejo Etnografico das Feiras Novas
Este desfile etnogrãfico tradu~iu-se na manifestação de vit<llid<lde do povo, da 5U<l aleg ri<l esfusian te, das suas tradiçôes e costumes, conforme foi referido no Jornal Cardeal
Saraiva,
Por ser o primeiro co rtejo e por abranger todo o V<lsto conce lho, resultou numa confraterni~ação do povo a quem foi dada a oportunidade de realiz<lr, a seu modo, nest<l vila,
o que as suas aldeias apresen tam de mais castiço no aspeto etnogrãfico.
Não foi propri amen te uma representação metódica do labor agrícola, nem uma marcha
de paródia burlesca dos costumes locais.
Apresentaram desfiles de quadros soltos de beleza singular, com tudo o que é popular;
o fol clore não ensaiado das danças e cantares com que o povo tempera o seu labor quotidiano; mani festações do nosso artesana to variado, modos sempre diferentes de terra
para terra [Cardeal Saraiva, de 28 de agosto de 1964!.
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o primeiro Cortejo Etnográfico das Feiras Novas
Este cortejo foi consi derado uma manifestação cultu ral popular de matriz r ural, dinamizado para cele brar o património etnográfico e cultural das freguesias do concelho,
realçando as ocu pações associadas ao mundo rural e as pro fissões tra dicionais,
Apresentou uma mu ltiplicidade de referentes identitários como costumes, tradições,
crenças, valo res, práticas alimenta res, modos de saberes e fazeres que compõem o
sentido de identidade de uma localidade,
Elevou-se, assim, um diálogo vivo das memórias experimentadas no espaço r ura l: o artesana to, os produtos da terra, os ingredientes de um caldeirão de emoções, vividos
num ambien te único e inesquecível,
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o primeiro Cortejo Etnográfico das Feiras Novas
O cortejo incid iu em práticas integralmente enraizadas na vida rural, que deu vida aos
arquivos das freguesias.
Avivaram. com emoção. os quadros dos campos e das famas agrícolas. deitando à rua
os saberes de ontem que trespassaram para o presente e foram proje tados no futuro.
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o primeiro Cortejo Etnográfico das Feiras Novas
As ruas da vila foram todas decoradas e ··embandeiradaÇ, notando-se uma enorme
alegria e animação, um sentimentos contagiante que antecedeu as comemorações das
centenárias Festas do concelho.
No Cortejo Etnográfico figurou. com a majestosa formosura do passado, o célebre boi
bento. -animal escolhido pela gordura. beleza e corpulência ente o gado de soga . levando alto jugo enfeitado a verdes. laranjas e espelhinhos redondos das feiras. e plumas-.
Figurou. também. o espetacu loso Carro das Ervas. -igua lmente enfeitado. a grande
altura. de vereies escondendo garotame no interior··. Apresentaram-se. ou tros carros
alegóricos. rapazes e rapari gas vestidos com trajes típicos. tocatas e representações
de artigos regionais.
Constituiu um atrativo surpreenden te. rein<lndo um enorme entusi<lsmo n<lS freguesias
do conce lho. procurando c<lda qual a melhor representação (República. 16 de setembro
de 19641.

o primeiro Cortejo Etnográfico das Feiras Novas
Terminaram as Feiras Novas de 191>4!
Multidões encheram a linda vila para verem o Cortejo Etnográfico que se constituiu um
exito.
As representações foram excelentes. fru to do esforço manifestado pelas freguesias envolvidas. que abrilhantaram e alegraram as festas.
Nas ruas ornamentadas. o povo deu largas ã sua alegria. cantando e dançando durante
toda a no ite e dia.
O folclore encantou os visi tantes! IRepública. 16 de setembro de 19641.
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