Digníssimo Representante do sr. Presidente da Câmara Municipal de Cinfães
Ex.mo Sr. Presidentes de Junta de Freguesia
Ex.mo Representante da Federação do Folclore Português
Exmos. Convidados
Estimados amigos e componentes do Grupo Folclórico “Cantas e Cramóis”,

Estamos hoje aqui reunidos para comemorar o 67.º aniversário do Grupo
Folclórico “Cantas e Cramóis” e homenagear alguns “amigos” que
contribuiram para que a nossa coletividade seja hoje um dos exponentes
máximos culturais do concelho de Cinfães.
É uma honra estarmos aqui hoje perante vós.
Temos a felicidade de poder repetir a nossa felicidade, só superada pelo
desejo de sucesso a todos vós carissimos componentes do Grupo
Folclórico “Cantas e Cramóis”.
Enquanto Grupo, temos defendido a consolidação de uma cultura de
dinamização e desenvolvimento sócio cultural no seio do nosso concelho,
como forma de afirmação de identidade e reconhecemos a importância
deste momentos para esse propósito.
Gostariamos também de endereçar um cumprimento especial àqueles que,
com mais do que provável sacrifício, conseguirem dedicar um pouco do
seu tempo à causa associativa.
Somos um grupo diferente, especial, mas diferente e todos nós somos
conscientes das batalhas e desafios que se têm apresentado durante
estes já 67 anos. Contra arautos de desgraça e acomodadas tradições,
temos sabido perfurar através dessa desconfiança, equipados com a
certeza de que a novidade e a mudança chocam sempre com os “Velhos
do Restelo”.
O capital humano desta Associação e Grupo Folclórico sempre foi, é e
será, a sua maior valia, ou seja, todos nós. Temos conseguido,
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paradoxalmente através da evidência, ser capazes de responder aos
contextos culturais e avaliativos, saindo destas portas como dignos
representantes da cultura e etnografia Cinfanense. Estamos assim,
capacitados para dar a mais integrada resposta aos “nossos” Cinfanenses.
O Cantas e Cramóis apela a todos vós para que sejam “estandartes” da
Etnografia Cinfanense, através da excelência da vossa prática do folclore,
através do vosso contínuo empenho na melhoria e na atualização.
Afirmem-se com a humildade de quem aqui chegou com um sonho, de
quem dedicou tanto e tanto deixou para trás nestes sessenta e sete anos,
mas que hoje recebe o prémio desses sacrifícios. Haverá melhor
sentimento do que a concretização de um sonho?
Somos conscientes de que os desafios ainda agora começaram e que
ainda se deparam com muitas incertezas no nosso futuro.
Vivemos numa época de mudanças no contexto político-cultural. Mas uma
vez mais somos os testemunhos vivos de que a mudança é por vezes
bem-vinda e temos confiança de que, mais uma vez, iremos superar este
desafio.
Aqueles que ainda hoje, na retaguarda, recordam seus tempos de vivência
ativa, endereçamos publicamente, uma missiva, regressem, pois a vossa
prestimosa colaboração será uma “bateria” com muita amperagem para
nós mais novos.
Uma vez mais, obrigado a todos os presentes e em especial aos membros
de ontem e de hoje, do Grupo Folclórico Cantas e Cramóis.
Sempre estivemos e estaremos de braços abertos para receber quem
queira abraçar e dar continuidade a este já longo trajeto que é CINFÃES.

Mariana Costa
Diana R.Costa
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