ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE REDONDO
EDITAL
JOSÉ LUÍS NUNES MARQUES MÓNICA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
DE REDONDO, faz saber que em reunião da Assembleia Municipal de Redondo, realizada
no dia 21 de dezembro de 2021, foi aprovada, por unanimidade e em minuta, a
moção/recomendação

apresentada

pelos

membros

do

MICRE

–

Movimento

Independente do Concelho de Redondo, que de seguida se transcreve:

MOÇÃO – “ Campo Maior Classificação como Património Imaterial da

Humanidade das Festas do Povo “
“A vila de Campo Maior viu serem classificadas as “Festas do Povo” como Património
Imaterial da Humanidade pela UNESCO.
As festas também designadas de “Festa dos Artistas” ou “Festas das Flores” é resultado
dum processo muito empenhativo das pessoas de todas a idades, de todas as Entidades
da terra, com um impacto enorme na autoestima daquele povo, ao ouvir os comentários
dos visitantes.
Em Redondo sabemos bem do que se trata. Dos múltiplos trabalhos que uma iniciativa
como estas implica. O imenso investimento em tempo, saber e dinheiro. Do gozo que dá o
maravilhamento daqueles que aqui vêm.
A alegria de Campo Maior com este reconhecimento da UNESCO é motivo de alegria para
este Concelho de Redondo onde fazemos as Ruas Floridas um “paninho da amostra” do
bem que queremos acolher quem nos visita e dos laços que unem este nosso povo.
Apresentamos os nossos votos de congratulação à População de Campo Maior e às
Entidades envolvidas nas Festas do Povo, pela Classificação como Património Imaterial da
Humanidade pela UNESCO.”
Redondo, aos 17 dias do mês de janeiro de 2022
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