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MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

CORTEJO ETNOGRÁFICO
NORMAS
No âmbito da XXII Feira da Maçã, do Vinho e do Azeite, a Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, vai
realizar um cortejo etnográfico no dia 2 de setembro , 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 para dar largas à imaginação, recriando momentos
históricos, culturais e sociais mas sempre com traços etnográficos.
Etnografia
▪ Recriação de momentos ou de valores culturais, sociais, económicos.
▪ Recriação de situações com indumentária de ordem cerimoniosa, do quotidiano, ou outras.
▪ Encenação da divisão de tarefas entre o homem e a mulher, trazendo os produtos da terra, sabores peculiares, atitudes próprias.
▪ Recriação da arquitetura local.
▪ Teatralização da sua história, de antigas tradições, dos seus costumes e dos seus mitos.
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 um modelo ( em anexo ) , a fornecer pela organização
do evento, que deverá ser entregue no GAM ( Gabinete de Apoio ao Munícipe ) , até ao dia 4 de agosto.
Poderão inscrever-se no cortejo etnográfico pessoas colectivas 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 colectividades participantes terão de ter no mínimo 12 figurantes.
Apoios
Pela participação no evento a organização prestará um apoio de 250,00 € ( duzentos e cinquenta 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.
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MUNICÍPIO DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

XXII FEIRA DA MAÇÃ, DO VINHO E DO AZEITE
CORTEJO ETNOGRÁFICO - 2 DE SETEMBRO

Ficha de Inscrição:
Instituição / Coletividade:
Morada:
Localidade:

Código Postal:

Telefone:

Telemóvel:

Contribuinte Fiscal:

mail:

Nome:
Responsável:
( a s s inale com X o tema escolhido ) :
·

Recriação de momentos ou de valores culturais, sociais, económicos.

·

Recriação de situações com indumentária de ordem cerimoniosa, do quotidiano, ou outras.

·

Encenação da divisão de tarefas entre o homem e a mulher, trazendo os produtos da terra,
sabores peculiares, atitudes próprias

·

Recriação da arquitectura local.

·

Teatralização da sua história, de antigas tradições, dos seus costumes, dos seus mitos.

Data:

2017

Assinatura:
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