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Rancho Verde Minho realiza 
Encontro de Culturas em Loures

O Festival Internacional de 
Folclore dos Açores tem nova 
denominação: Folk Azores

Gala do acordeão em Ponte de Sor

Foi mais um sucesso a Gala 
nacional do acordeão realizada 
em Ponte de Sor, numa orga-
nização do rancho Folclórico 
da Casa do Povo de Ponte de 
Sor e da União de Juntas de 
Freguesia de Ponte de Sor, 
Tramaga e Vale de açor. a 
iniciativa, que ocorreu no dia 
27 de Fevereiro no Teatro 
Cinema de Ponte Sor, contou 
ainda com o apoio da Camara 
Municipal de Ponte de Sor.

Foram participantes os 
acordeonistas locais, Pedro 
louro, nuno Silva e lucília 
Jesus. ainda, Joana; Grupo 
de Concertinas “amigos da 
Concertina” (Castelo branco); 
Grupo Concertinas da bar-
renta; luís Gonçalves; Tiago 
inácio; andreia Sofia; Grupo 
de Concertinas “Os beirões”; 
rui alves; antónio Charrinho; 
Mário Paulo e João Costa, e 
rodrigo Maurício. 

O rancho Folclórico e Etnográfico “Verde 
Minho”, de a-das-lebres (loures), leva a efeito 
no dia 28 de Maio, na cidade de loures, mais uma 
grandiosa edição do Encontro de Culturas Verde 
Minho. O festival tem como cenário a magnífica 
réplica das ruínas de S. Paulo, em Macau, a qual 
serviu de fachada ao Pavilhão de Macau na Expo’98. 
naquele local vão desfilar os usos e costumes das 
nossas gentes, exibindo as suas tradições, as danças 
e cantares, ao som da concertina e do cavaquinho 
e ao ritmo dos bombos e dos reco-recos, das 
castanholas e dos ferrinhos, mostrando como se 
canta e dança o vira e o malhão, a chula a rusga 
e a cana-verde.

Pelas 16 horas no Parque da Cidade, serão 
abertos os pavilhões, com artesanato e gastro-
nomia do Minho, animados por vários grupos de 
tocadores em concertina. a meio da tarde terá 
lugar a entrega de lembranças e imposição de 
insígnias nos estandartes dos grupos, em cerimónia 
solene a ter lugar nos Paços do Concelho, onde 
serão recebidos pelos autarcas do município de 
loures. Pelas 18 horas dar-se-á início ao Desfile 
Etnográfico a partir do largo fronteiro aos Paços 
do Concelho, rumo ao Jardim da Cidade. Às 21 
horas ocorrerá a exibição em palco, no Jardim da 
Cidade, dos grupos participantes.

além do grupo organizador, o Grupo Folclórico e 
Etnográfico Verde Minho (loures), participam ainda 
o rancho Folclórico “Os Moleiros da ribeira”, de 
Olival; o Grupo de bombos Zés Pereiras Os baio-
nenses (baião); o Grupo de bombos da associação 
de Melhoramentos das Mercês (Mem Martins); o 

rancho Folclore da aguçadoura (Póvoa de Varzim); 
o rancho Folclórico “as Vendedeiras Saloias de 
Sintra” (Mem Martins) e o rancho Folclórico D. 
nuno alvares Pereira (leça do balio).

Constituído por minhotos e seus descendentes, o 
Grupo Folclórico e Etnográfico Verde Minho conta 
mais de duas décadas de existência a representar 
na região de lisboa os usos e costumes das gentes 
do Minho, contribuindo simultaneamente para a 
preservação da sua identidade. 

Rancho da Boidobra vai 
homenagear a Ti’ Clara

Maria Clara, uma anciã da 
boidobra (Covilhã) e elemento 
do rancho Folclórico local, vai 
ser homenageada no dia 2 de 
abril pelo grupo que participa 
desde a fundação. Faz parte 
da tocata dando vida ao toque 
do adufe. “Sentido de respon-
sabilidade e assiduidade, são 
qualidades que caracterizam 

a Ti’ Clara”, como é cari-
nhosamente tratada, “dando 
exemplo aos mais novos”, 
justificam os promotores da 
homenagem, o rancho Fol-
clórico da boidobra.

a homenagem decorre du-
rante um jantar que reune os 
componentes do rancho e 
convidados. 

O Festival internacional 
de Folclore dos açores, a 
grande festa do folclore de 
Portugal e do mundo que 
ocorre cada ano na ilha Ter-
ceira, passa a denominar-se 
de Folk azores, não perden-
do a designação original. O 
Festival tem datas marcadas 
para a edição deste ano 
entre 7 e 14 de agosto.

O Folk azores fez a sua 
apresentação oficial no dia 
5 de Março na bolsa de 
Turismo de lisboa, que 
decorreu no Parque das 
nações, dispondo do es-
paço do stand dos açores. 
Oportunidade para promo-
ver pacotes turísticos para 
quem pretenda assistir ao 
Folk azores, fazendo férias 
nos açores (ver infografia). 
informações pelos telefones: 
295215555 / 295217222 
ou e-mail: incoming@an-
gra2000.com

na próxima edição da-
remos conta do programa 
completo do Festival.

Está a programar uma via-
gem aos açores? Se aprecia 
espectáculos de música, danças 
e tradições de Portugal e do 
mundo, faça a mala e assista ao 
Festival internacional de Folclore 

que recebe, em pleno verão, 
vários grupos provenientes dos 
4 cantos do mundo.

 Entre 7 a 14 de agosto, a 
ilha Terceira enche-se de cor, 
música, dança e calor humano, 

proporcionando-lhe uma fusão 
entre a cultura das gentes e a 
natureza mágica que estas ilhas 
lhe oferecem. 

 Veja os pacotes compilados 
que se seguem abaixo. 

Pacotes de viagens


