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NORMAS DE PARTICIPAÇÃO ‐ CORTEJO ETNOGRÁFICO
No âmbito da XXIV Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite, o Município de Carrazeda de Ansiães, vai
realizar o cortejo etnográfico, no dia 27 de agosto, pelas 18h00.

Objetivos
Reavivar e recuperar tradições que se têm vindo a perder ao longo dos anos.
Trazer para as ruas da vila de Carrazeda de Ansiães, recriações ancestrais da nossa cultura regional.
Fomentar na população o espírito criativo e associativo e dar largas à imaginação, recriando momentos
históricos, culturais e sociais de cariz etnográfico.

Temas


Recriação de momentos históricos (tendo por base a história local);



Recriação de práticas culturais, sociais e económicas de cariz etnográfico;



Recriação de tradições festivas com indumentária de ordem cerimoniosa, do quotidiano, ou
outras;



Encenação momentos ou cenas da vida rural relacionadas com a produção agrícola tradicional;



Reconstituição de elementos do património edificado ou da arquitetura local;



Teatralização de histórias, tradições antigas, costumes, mitos ou lendas;



Recriação dos ofícios e saberes tradicionais;

Nota: Todos os participantes obrigatoriamente nas suas representações terão de optar por um dos temas
acima referenciados.

Inscrições
A inscrição é realizada mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição, a fornecer pela organização
do evento, que deverá ser entregue no GAM (Gabinete de Apoio ao Munícipe) ou via email para
feiramacavinhoazeite@cmca.pt, até ao dia 30 de julho.
Poderão inscrever‐se no cortejo etnográfico pessoas coletivas de direito público e privado com sede no
concelho de Carrazeda de Ansiães, sem fins lucrativos.
Todas os participantes devem estar identificados com a designação da instituição ou coletividade que
representam.
Todas as instituições ou coletividades participantes terão de ter no mínimo 12 figurantes.

Rua Jerónimo Barbosa
5140–077 CARRAZEDA DE ANSIÃES
Telf.: 278 610 200 ‐ Fax.: 278 616 404
www.cmca.pt email: geral@cmca.pt

25ª FEIRA DA MAÇÃ, DO VINHO E AZEITE
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO – CORTEJO ETNOGRÁFICO

Apoios
Pela participação no evento a organização prestará um apoio de 300,00 € (trezentos euros).

Notas Finais
O preenchimento da ficha de inscrição implica a aceitação de todas as condições previstas nas presentes
Normas.
A organização não se responsabiliza por qualquer acidente que possa ocorrer no trajecto entre as
localidades e o local do cortejo.
Os casos omissos nestas normas serão resolvidos, caso a caso, pela organização do evento.

Carrazeda de Ansiães, 27 de Maio de 2022
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