
 

Página 1 de 2 

Assembleia Municipal 
 

 

SAUDAÇÃO 

Às festas populares do Concelho da Moita e às Festas em Honra de Nossa 

Senhora da Boa Viagem, realizadas com o apoio da Câmara Municipal da 

Moita e Juntas de Freguesia 

 

Sabe-se que as Festas e Romarias constituem, inevitavelmente uma ligação típica da cultura popular e 

tradicional do nosso povo. São estas, manifestações numerosas e diversificadas, que acontecem um 

pouco por todas as Freguesias do nosso Concelho, particularmente no decorrer dos meses de verão e, 

que fazem parte das memórias e tradições das nossas gentes, que lutam para manter a sua raiz cultural 

de séculos e que conferem uma identidade muito própria. 

 

São as Romarias essencialmente festas em honra de um Santo(a) Padroeiro(a), que incluem diferentes 

dimensões, que acabam por se complementar, sendo: a dimensão religiosa com todos os aspetos mais 

característicos, o cumprimento de promessas individuais, a Missa solene, a procissão e as Celebrações 

religiosas e Marítimas (em particular e com maior enfase na Vila da Moita com a tradicional bênção das 

embarcações tradicionais do Rio Tejo). Enquanto na dimensão profana, da qual, se destaca como 

contributo da feira, as características e indispensáveis barracas de venda de artigos variáveis, de 

“comes e bebes “, bem como as diversões musicais e bailaricos. É particularmente na Vila da Moita 

que sob a componente Rural e ligada ao Rio Tejo de há séculos, que se regista a principal manifestação 

da festa brava, em que o povo ocorre em grande número, proveniente de diversas regiões, para 

assistirem e participarem nas largadas de toiros e nas corridas. 

 

Assim, a bancada da CDU reconhece e expressa aqui nesta sessão de Assembleia Municipal o 

fantástico trabalho desenvolvido pelas Comissões de Festas, apoiadas pelo Município da Moita e juntas 

de Freguesia pela realização das Festas Populares no Concelho da Moita que uma vez mais obtiveram 

um sucesso ímpar, em particular às Festas da Moita, cujo mérito, é sobejamente reconhecido pelo povo 

em geral, pelo modo como recebe os visitantes nesta Vila e que a classificam como “Uma das melhores 

Festas Tradicionais Populares, a nível nacional”. 

 

Seria necessário muito mais tempo para se poder descrever aqui, o que realmente sustentam os fatores 

diferenciadores que determinam as Festas da Vila da Moita e em geral  as festas populares que 

envolvem todas as Freguesias do Concelho, das quais se destacam também as diversificadas 

componentes sociais e culturais que inserem as várias comunidades situadas nestas freguesias, em 



Página 2 de 2 

que cujo balanço dos resultados finais dão indicadores de sucessos realizados na concretização das 

Festas Populares locais, pelo que, ao terminarem as festividades locais, as organizações e o povo em 

geral, têm mais vontade em projetar a próxima festa no ano seguinte. 

 

É neste contexto que a bancada da CDU se dirige a esta Assembleia com o profundo reconhecimento 

e o enorme agradecimento por via desta saudação, pelo trabalho desenvolvido pelas comissões de 

festas e pelas autarquias do Concelho da Moita. 

 

 

 

Moita, 30 de setembro de 2019 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 

(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovado por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo dezasseis da CDU, quatro do PS, um do 

PSD, um do CDS; oito abstenções, sendo quatro do PS, três do BE, uma independente, na sessão 

ordinária de 27 de setembro de 2019. 


