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“VOTO DE LOUVOR – CAVALHADAS DE VILDEMOINHOS
Na dupla qualidade de Presidente da Freguesia de Repeses e S. Salvador e Trambelo de gema, começo esta
minha intervenção, manifestando um enorme orgulho e uma imensa alegria, pelo excelente cortejo das
Cavalhadas de Vildemoinhos, trazido à cidade no dia 24 de junho, secular tradição, que este ano comemorou
367 anos, de cumprimento da “Promessa”, feita na capela de S. João da Carreira, em 24 de junho de 1652,
ao Santo Padroeiro, São João Batista.
Apesar da imensas dificuldades que, diáriamente e durante meses foi necessário enfrentar, e ultrapassar,
Vildemoinhos, mais uma vêz está de parabéns, pois soube trazer às ruas de Viseu, esta grande festa popular
de cultura tradicional portuguesa, feita com carinho, empenho com muita arte, aplaudida por milhares de
pessoas, que, deslocando-se das várias freguesias do concelho e de toda a parte do País, connosco quiseram
partilhar este momento único de reavivar a memória dos nossos antepassados.
Naquela manhã do dia 24, que nos deu tréguas, mas que S. João Baptista levou a melhor a S. Pedro, houve
música, colorido, muita criatividade, coreografia variada, capacidade de desempenho, e acima de tudo
muito trabalho, concretizado por gente jovem trambela, orgulhosa dos seus antepassados.
No evento desfilaram carros tradicionais e carros artísticos de muita arte, feitos orgulhosamente pela
comunidade “Trambela”, que deve ser realçada e merecer todo o apoio do Municipio e da Comunidade
Visiense.
O cortejo trazido à cidade foi excelente, tendo em muito contribuído para isso, as equipas de trabalho, que,
diariamente, com algumas noites sem dormir e com muita garra deram o seu melhor, na feitura dos carros
postos a concurso, e que desfilaram ao som dos zés pereiras, fanfarras, banda de música, gaiteiros etc., e da
colorida cavalaria que dá nome a esta festa ímpar.
Este ano, com a comemoração dos cem anos de existência da GNR, foi possível integrar no cortejo
velocípedes, motas e viaturas antigas daquela autoridade policial, contribuindo assim para o abrilhantar
desta festa secular.
A multidão de pessoas compareceu, enchendo Viseu de alegria e animação.
Vildemoinhos é sinónimo de garantia de capacidade de organização e de execução para fazer mais e melhor.
É com esse sentimento e orgulho, que continuarão a trabalhar, para ano após ano, elevarem o padrão de
qualidade do seu evento. Vontade e empenho não lhes falta.
Para que esse sentimento organizativo e qualitativo seja possível, é necessário manter todo o apoio
financeiro, logístico e de confiança, por parte das entidades oficiais e da comunicação social.
O nosso agradecimento sincero aos grupos de trabalho que executaram com carinho os carros alegóricos, à
GNR pela colaboração prestada no âmbito da comemoração dos seus 100 anos de existência como
autoridade policial, aos empresários, comerciantes, industriais, membros do júri e aos que de uma forma
ou de outra desinteressadamente ajudaram a construir esta festa Única.
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Como Trambelo que sou e em nome da comunidade de Vildemoinhos, um agradecimento muito especial,
ao Município de Viseu, ao seu Presidente Sr. Doutor Almeida Henriques e sua equipa, pelo incondicional
apoio financeiro, logístico, por todo o carinho e confiança que nos transmite, permitindo dessa forma a
realização deste evento com elevado nível e padrão qualidade.
Por outro lado, realço o meu sentimento de tristeza em nome da comunidade de Vildemoinhos, pela
votação não favorável por parte dos vereadores do Partido Socialista, em reunião de Câmara, datada de
13/06/2019, relativo à proposta da decisão final das candidaturas de financiamento da organização das
Cavalhadas de Vildemoinhos, bem como das Cavalhadas de Teivas e os respetivos protocolos, apoios esses
essenciais para a realização dos dois eventos, mas que por sua vez, no dia 24 de junho, foram dos primeiros
a comparecer na tribuna de honra e na primeira fila.
Pelo excelente cortejo que desfilou no dia 24 de junho, pelas ruas de Viseu, pela capacidade organizativa da
comunidade de Vildemoinhos, pelas dezenas de milhares de pessoas que encheram as ruas da nossa cidade
região, proponho um voto de louvor às Cavalhadas de Vildemoinhos – Associação de Actividades
Tradicionais, e às gentes “Trambelas”.
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