MARÇO DE 2007

FESTIVIDADES E EVENTOS CÍCLICOS
No Concelho de Mirandela têm ocorrido todos os anos determinados eventos, uns fixos e
outros nem tanto. De uma forma geral têm sido organizados ou têm o apoio do Município de
Mirandela. Traduzem a importância que o povo e os órgãos locais dão aos eventos e iniciativas
culturais e etnográficas. São, outrossim, uma forma de aprendizagem, de conhecimento, de
aproximação, de troca de experiências e de partilha. Traduzem também o desejo de comunhão
de interesses, de afirmação de valores culturais, económicos ou sociais, em torno de algo
significativo referente à sua localidade, ao seu padroeiro, à sua associação, ao seu centro de
interesses.
Daí resulta uma dinâmica interessante para Mirandela com um efeito multiplicador e uma mais
valia a não descurar porque é a cidade e o concelho que são promovidos e os comerciantes,
sobretudo da hotelaria, da restauração e dos produtos regionais, só têm a ganhar. Não
obstante algumas vozes dissonantes, o povo gosto de festa, de convívio, de comes e bebes, de
um bailarico ou de uma música só para ouvir, de preferência com os foguetes a rebentar com
todo o seu colorido.

•

CONCERTO DE ANO NOVO PELA ESPROARTE

A ESPROARTE organizou um grandioso Concerto de Ano Novo com a actuação da sua
Orquestra Sinfónica. O Concerto decorreu no dia 5 de Janeiro de 2007 (sexta-feira), pelas
21.30 horas no Auditório Municipal de Mirandela.
A orientação esteve a cargo do Maestro António Saiote e serão interpretadas obras de J.
Strauss. C. Chaminade, B. Bártok e E. Chabrier.

•

DIA DOS REIS (FESTA DOS RAPAZES) EM VALE DE SALGUEIROS

Realiza-se em Vale de Salgueiros, nos dias 5 e 6 de Janeiro. No dia 5 chega o Gaiteiro, é feita
a distribuição domiciliária de tremoços e vinho e à noite há o Convívio de Gerações. No dia 6 de
Janeiro, a alvorada é às 6.30 horas com gaiteiro e visita domiciliária do Rei. Às 11.00 horas
acontece a Missa para Consagração do novo Rei, às 15.00 horas é a Dança da Murinheira e às
20.00 horas o Arraial.
Durante esses dois dias os filhos têm permissão dos pais para fumar os cigarros que
pretenderem. Mas só nesses dois dias!

•

MONTARIA AO JAVALI DA ZONA DE CAÇA MUNICIPAL DE PASSOS

Em 2005 sucedeu no dia 22 de Janeiro, com a seguinte programação:
8.00 horas: Matança do Porco
9.00 horas: Pequeno almoço
10.00 horas: Sorteio de portas
11.00 horas: Partida para as portas
12.00 horas: Início da montaria
15.00 horas: Fim da Montaria
17.00 horas: Refeição/convívio
18.00 horas: Leilão dos animais abatidos
Durante a Batida foi organizada uma “Mostra de Produtos da Terra”.

•

TRADICIONAL MATANÇA DO PORCO NO ROMEU

Realiza-se há alguns anos e é organizada pela Junta de Freguesia do Romeu com o apoio da
população. Em 2006 teve a presença do Deputado Duarte Lima. Contudo, os porcos já
aparecem motos na festa por razões sanitárias.

•

FESTIVAL DOS SABORES DO AZEITE NOVO

Em 2006 teve lugar nos dias 25 a 27 de Janeiro e em 2007 de 29 de Janeiro a 2 de Fevereiro.
Em 2007 consistiu nas seguintes actividades:
- Visitas aos lagares pelas escolas do concelho;
- Provas do azeite nono;
- Oferta de garrafas de azeite;

- Exposição sobre a oliveira, o azeite e azeitona;
- Sessões de Oleoterapia;
- Conversas azeitadas: histórias e provas didácticas do azeite;
- Gala do Azeite Novo com entrega dos certificados aos “pais adoptivos das oliveiras” e
actuação do grupo musical «Os Azeitonas».
Teve a colaboração activa da Confraria dos Enófilos e Gastrónomos de Trás-os-Montes e Alto
Douro.

•

FESTA
FESTA DE SÃO BRÁS EM CARAVELAS

Consiste normalmente na actuação do Rancho Folclórico de São Tiago, na Missa Solene em
honra de São Brás, na Procissão, na fogueira para o povo e em outras actuações musicais. Em
2004 houve uma Exposição de Carros de Tracção Animal.

•

FEIRA DO TORDO DE MASCARENHAS

Nesse dia a Associação de Caça Nª Srª do Viso organizada a Caça aos Tordos que termina
com um almoço merecido. Na Feira montam-se stands de venda de produtos regionais e um
palco onde decorrem várias iniciativas musicais, nomeadamente o arraial.

•

FEIRA DA ALHEIRA, DO TURISMO E DO AZEITE E MOSTRA DE PRODUTOS
REGIONAIS

Durante a Feira da Alheira (1ª quinzena de Março) a Câmara Municipal de Mirandela organiza
uma Mostra de Produtos Regionais de Trás-os-Montes e Alto Douro que tem consistido em

provas de azeite, visitas a lagares e exposição de produtos. A Feira é formada por stands de
produtos regionais, sobretudo a alheira.
Em 2007 teve lugar nos dias 3,4,5,11 e 12 de Março.

•

CARNAVAL DO RIO TUA

O Carnaval em Mirandela intitula-se «Carnaval do Rio Tua» e tem crescido ano após ano,
sendo uma das grandes apostas do Município de Mirandela. Em termos globais, começa com o
Desfile das Crianças dos Jardins-de-infância, escolas do 1º CEB e Escola EB 2 e 3 de
Mirandela, agora reunidos em Agrupamento Vertical de Mirandela. O Desfile percorre as ruas
principais e centrais da cidade e tem lugar na sexta-feira antes do Carnaval.

No Domingo, as crianças, jovens e adultos percorrem as ruas da cidade devidamente
mascarados.
Terça-Feira é dia de Corso Carnavalesco com a organização da Câmara Municipal de
Mirandela e o apoio e envolvimento das instituições da cidade. Tem sido composto por
figurantes, carros alegóricos, bandas, bombos, animação de rua e o Grupo de Samba do
Rancho Folclórico de São Tiago. Nos últimos tempos, é escolhido um rei ou uma rainha do
desfile, por norma cantores ou cantoras brasileiras que dão no fim um grande espectáculo
musical no Parque do Império.

•

JESUS SEMPRE EM MIRANDELA

Em 2007, vai realizar-se (pela quarta vez consecutiva) uma representação cénica e religiosa
intitulada «Jesus Sempre em Mirandela»,
Mirandela» cujos actores e figurantes são gente do povo que

voluntária e gratuitamente se oferecem em nome da fé e que são coordenados pela Drª Maria
da Conceição Rocha Baptista. Tem tido uma grande aceitação social.

•

CONCERTO DA PÁSCOA DA ESPROARTE

A ESPROARTE (Escola Profissional de Arte de Mirandela), como vem sendo tradição,
organizou o Concerto da Páscoa. O evento decorreu no Auditório Municipal de Mirandela, no
dia 31 de Março de 2006, pelas 21.30 horas.

•

FESTIVAL DE FOLCLORE DA PRIMAVERA (RANCHO FOLCLÓRICO DE SÃO
TIAGO)

•

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

Iniciam-se às 9.00 horas com uma Salva de Morteiros. Ás 10.00 tem lugar o Hastear da
Bandeira nos Paços do Concelho, com a presença habitual dos Bombeiros Voluntários, da
Banda 1º de Maio e do Grupo de Bombos do Rancho Folclórico de São Tiago.
A partir das 10.30 horas é a vez da Arruada com a Banda 1º de Maio e o Grupo de Bombos do
Rancho Folclórico de São Tiago.
Esse é o programa fixo mas ao longo dos tempos têm sido realizadas outras actividades como
sessões extraordinárias da Assembleia Municipal, Torneios de Xadrez ou eventos musicais. Em
2006 teve lugar o evento musical «Abril dos Poetas e das Canções», com Dulce Guimarães e
outros, no dia 24 de Abril, às 21.00 horas, no Auditório Municipal.

•

ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE SOCORROS MÚTUOS DOS ARTISTAS
MIRANDELENESES – 1 DE MAIO

Por norma, essa data começa às 8.00 horas com uma Salva de Morteiros. Às 9.30 horas é o
Içar da Bandeira com o Corpo Activo dos Bombeiros Voluntários de Mirandela. Às 10.00 horas,
chegam as Bandas de Música que participam num Festival de Bandas com atribuição de
prémios. Ás 10.30 horas é o Cortejo que sai da sede em direcção à Igreja Matriz onde decorre o
sufrágio pelos sócios falecidos, seguindo-se a romagem ao Cemitério e homenagem ao Dr.
Álvaro Soares. Depois do almoço tem lugar o Desfile de Bandas e o concerto de 30 minutos
realizado por cada banda.

•

FESTIVAL DE VARANDAS FLORIDAS

Em 2007, o Município de Mirandela vai organizar em Abril/Maio o II Festival de Varandas
Floridas no intuito de tornar a cidade mais bela e mais atractiva durante a Primavera.
A iniciativa está sobretudo vocacionada para comerciantes mas também para moradores.

•

DIA DO MUNICÍPIO (25 DE MAIO)

Iniciam-se às 9.00 horas com uma Salva de Morteiros. Ás 10.00 tem lugar o Hastear da
Bandeira nos Paços do Concelho, com a presença habitual dos Bombeiros Voluntários, da
Banda 1º de Maio e do Grupo de Bombos do Rancho Folclórico de São Tiago.
A partir das 10.30 horas é a vez da Arruada com a Banda 1º de Maio e o Grupo de Bombos do
Rancho Folclórico de São Tiago.
É frequente o Clube Amador de Mirandela organizar um Torneio de Xadrez intitulado «Torneio
de Xadrez do Dia da Cidade» no Parque Dr. José Gama, ao lado do Restaurante Flor de Sal.

•

FESTIVAL DE JARDINS NÓMADAS (FINS DE MAIO)

Em 2006 ocorreu no dia 24 de Maio com a seguinte programação:
- 9.00 horas: concentração junto ao Estádio de Saio Sebastião;
- 9.30 horas: Saída;
- 12.00 horas: Encerramento na Ponte Românica.
Os carrinhos de mão são transportados por funcionários da Câmara Municipal de Mirandela do
sector da jardinagem e por alunos das escolas de Mirandela, a quem são distribuídos camisolas
e chapéus alusivos ao evento. Os Jardins Nómadas são colocados na Ponte Velha, em frente
ao Palácio dos Távoras, na Reginorde e noutros locais.

•

REGINORDE (FINS DE MAIO)

É uma organização da Associação Comercial e Industrial de Mirandela com o apoio da Câmara
Municipal de Mirandela.
Em 2006 a ACIM decidiu continuar a apostar no figurino de apenas cinco dias. Teve um
orçamento de cerca de 200 mil euros, o que se gastou sobretudo com espectáculos musicais.
Visitaram a Feira cerca de 50 mil visitantes e teve cerca de duas centenas de expositores.
Os três pavilhões permitiram mostrar diversas marcas de automóveis, maquinaria agrícola,
artesanato e as tasquinhas com produtos regionais no sector destinado a concertos musicais. O
pavilhão central foi preenchido com os sectores do comércio e serviços, sendo os restantes
para agro-alimentar e construção civil.

Durante os cinco dias do certame foram desenvolvidas diversas iniciativas empresariais. A
Associação Comercial e Industrial de Mirandela (ACIM) desenvolveu um inquérito junto dos
empresários e obteve respostas favoráveis em termos de organização e contactos com os
clientes. A organização disponibilizou, de forma gratuita, stands para associações e instituições
do concelho.

•

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA

A concentração costuma ser no Parque do Império, por volta das 9.30 horas, sendo a saudação
às crianças pelo Presidente da Câmara Municipal de Mirandela meia hora depois. Seguem-se
as actividades recreativas diversificadas (música infantil, expressão físico-motora, teatro,
danças, declamação de poemas, ilusionistas, palhaços, etc) com o próprio envolvimento das
escolas e das crianças. Estas podem também divertir-se em insufláveis. Findo o espectáculo,
faz-se o percurso do Parque do Império à Reginorde onde almoçam.

•

10 DE JUNHO – ANIVERSÁRIO DO SPORT CLUBE DE MIRANDELA

O Aniversário do SCM começa com o Hastear da Bandeira na sua sede do Parque do Império.
Segue-se a romagem ao Cemitério e a homenagem a dirigentes, sócios e atletas já falecidos.
Depois a missa em sufrágio dos mesmos e o almoço que tem sido nos últimos anos no Parque
Dr. José Gama numa tenda especialmente montada para o efeito.
Durante o almoço são homenageadas várias figuras ligadas ao SCM, actuais e históricas, que o
engrandeceram na sua longa história.

•

ANIVERSÁRIO DO CLUBE DE CAÇADORES DE CAÇA E PESCA DE PASSOS

Em 2005 teve lugar nos dias 11 e 12 de Junho e consistiu num Torneio de Tiros aos Pratos,
num Torneio de Chino e num Torneio de Cepo. No Domingo, dia 12, ocorreu um almoço
Convívio e animação com o Grupo Sons do Norte.

•

ANIVERSÁRIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E CRUZ AMARELA DE
MIRANDELA

Tem consistido na Cerimónia do Hastear da Bandeira no Quartel, em bênçãos de viaturas, em
Missa dedicada aos dirigentes e associados falecidos, numa romagem ao Cemitério e num
almoço de confraternização, além de uma sessão de abertura com a presença dos bombeiros e
das individualidades convidadas.

•

VERBENAS DOS SANTOS POPULARES (JUNHO)

Consistem em comes e bebes (caldo verde, sardinha assada, frango, estremeada, vinho,
sumos, sobremesas, etc), arraial, quino e quemesse, podendo ser desenvolvidas outras
actividades como animação para crianças, fogo-de-artifício, venda de martelos e manjericos,
sorteios, etc.
Os produtos alimentares são sobretudo oferecidos pela população, através do sistema de
multas, recolhidas por elementos da Confraria que anunciam a sua chegada através de altofalante colocado num carro ou carrinha. Havendo três verbenas, a cidade é dividida em três
partes.
A recolha começa sempre no Mercado Municipal cujos comerciantes, sobretudo talhantes,
sempre foram generosos para com a Confraria. O pão tem sido oferecido pela Padaria
Seramota e pela Padaria Joaninha.

•

FESTIVAL DE FOLCLORE DE VERÃO (RANCHO FOLCLÓRICO DE SÃO TIAGO)

Em 2004 teve lugar no dia 3 de Julho, pelas 21.30 horas, no Parque do Império, onde sempre
acontece. Estiveram presentes, além do Rancho da casa, mais cinco ranchos folclóricos. Os
Festivais de Folclore têm obedecido ao seguinte figurino:
- Recepção dos Grupos na Sede do Rancho Folclórico de São Tiago;
- Sessão de Boas Vindas por parte da CMM no Auditório Municipal;
- Jantar na Escola EB 2 e 3 Luciano Cordeiro de Mirandela;
- Recepção e oferta de lembranças;
- Actuação.
•

CONCERTO DE ENCERRAMENTO DA ESPROARTE

A Direcção da Esproarte organizou o Concerto de Encerramento do Ano Lectivo, com a
participação das Orquestras dos 7º e 8º anos, Camerata ESPROARTE e Orquestra Sinfónica

ESPROARTE, no dia 14 de Julho (sexta-feira), pelas 21.30 horas, no Auditório Municipal de
Mirandela.

•

MOSTRA DE PRODUTOS REGIONAIS (FINS DE JULHO DUR
DURANTE O JETJET-SKI)

•

FESTA DE SÃO JOÃO BOSCO

No tríptico essencial da velha sociedade campesina portuguesa, a par com os conceitos da sua
estrutura familiar e social ancestral, e no plano económico e material, com o seu
apetrechamento técnico primitivo, as suas actividades profissionais e o seu artesanato,
sobressaem, no painel da sua vida espiritual e jurídica as romarias, como uma das formas mais
ricas de tradição local, pela importância do papel que desempenham e enorme diversidade de
aspectos que apresentam.
As romarias são fundamentalmente celebrações religiosas em honra de qualquer santo ou
invocação divina, patronos de uma localidade ou de um santuário, compreendendo missa, festa
procissão (e cujo estudo ultrapassa evidentemente o âmbito deste trabalho), que tem lugar no
seu dia e nesse santuário, duplicadas de urna festa profana característica, em que coexistem
elementos de todas as espécies, religiosos e profanos. cristãos e mágicos, cerimoniais e
festivos, num caleidoscópio extremamente variado e complexo.
As romarias pressupõem normalmente uma mordomia, confraria ou comissão, constituída
segundo regras costumeiras por vezes muito elaboradas, que têm a seu cargo a conservação
do santuário, e para a celebração, a organização com peditório prévio e em seguida da própria
festa, provendo à decoração dos altares e dos andores, comparência da música, diversões e
fogo-de-artifício, etc. No dia, os seus membros, de opa velam pela ordem, e, à entrada do
templo, ou na confraria recebem as esmolas oferecidas ou entregues por promessas.
A Festa de São João Bosco contempla, além da tradicional Missa e Procissão com Banda de
Música, Comes e Bebes, arraial, quemesse e diversões várias.

•

FESTAS DE Nª SRª DO AMPARO

Na página da Câmara Municipal de Mirandela (www.cm-mirandela.pt) existe um artigo dedicado
à Festa de Nossa Senhora do Amparo na parte referente à Cultura/Etnografia e a história da
Confraria na parte referente ao Concelho e sua História.

•

FESTA DE SÃO SEBASTIÃO

