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Membro:

Portugal foi convidado
através do CIOFF Nacional
a participar no maior Cer-
tame Europeu de Folclore
CIOFF que anualmente se
realiza no Sul da Polónia.

A representar o nosso
país e o município de Gaia,
neste certame, esteve o
grupo «As Lavradeiras de Ar-
cozelo Santa Maria Adelai-
de».

Uma participação honro-
sa tanto mais tratando-se de
um Certame de Competição
Mundial CIOFF, e as Lavra-
deiras arrecadaram o se-
gundo prémio, ex-aequo com
o México, Índia e República
Martinica.

A dimensão e importân-
cia deste Festival traduzem-
se também em números –
durante dez dias (2 a 10 de
Agosto), espectáculos diá-
rios em simultâneo e em cin-
co cidades; marcaram pre-
sença em Beskidy Highland-
ers 106 Grupos Folclóricos,
de 29 Delegações Estran-
geiras provenientes dos mais
diversos pontos do mundo.

Tratando-se, como já foi

Lavradeiras de Arcozelo
Honram Gaia na Polónia

referido, de um certame de
competição, os grupos parti-
cipantes são analisados sob
vários aspectos, mostrando
o que valem durante os es-
pectáculos bidiários de 45
minutos com plateias de cer-
ca de cinco mil espectado-
res apreciadores e exigen-
tes.

Do grupo «As Lavradei-
ras de Arcozelo», fazem par-
te setenta elementos, viaja-
ram para a Polónia 37 ele-
mentos que destacam os
grandiosos espectáculos de
cor, ritmo, som e movimen-
to. No culminar do festival,
o júri constituído por presi-
dentes do CIOFF, provenien-
tes de nove países Europeus
e Latino-Americanos deram
o veredicto final – 1º grande
prémio para a Turquia; 2º
grande prémio para Portugal
«As Lavradeiras de Arcoze-
lo», ex-aequo com México,
Índia e República Martinica.

Vila Nova de Gaia, Arco-
zelo, através de «As Lavra-
deiras» ficou registada neste
grandioso certame CIOFF,
na mesma altura em que o

Nos próximos dias 5, 6
e 7 do corrente decorre mais
uma edição da Festa do
Avante, na Quinta da Ata-
laia. A Organização Regional
do Porto do PCP terá aqui
uma participação própria, ga-
rantindo a presença das prin-
cipais questões políticas da
Região, as lutas travadas, a
gastronomia, a cultura e as
vivências das gentes do Por-
to.

Usufruindo de um amplo
espaço, frente ao palco prin-
cipal, esta organização ga-
rante o funcionamento de
nove restaurantes com a
gastronomia típica do distrito
do Porto e cinco stands de

Festa do Avante
na Quinta da Atalaia

artesanato.
As temáticas da decora-

ção serão a luta contra as
políticas de direita e o bloco
central de interesses do PS/
PSD, a defesa do investi-
mento público e do tecido
económico e o reforço da Or-
ganização do PCP na re-
gião.

Na área do Porto na Fes-
ta do Avante estará patente
uma exposição biográfica de
Virgínia Moura, destacada
dirigente comunista antes e
depois do 25 de Abril, que
assumiu posições da maior
relevância em importantes
instituições e lutas no Porto.

Grupo se prepara para co-
memorar os 25 anos de acti-
vidades ininterruptos. O pri-

meiro presente destas
bodas de prata já chegou ao
Grupo.


