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Festa foi marcada por rituais religiosos e apresentações
folclóricas.
Programação continua até segunda-feira (21).
Primeira noite do Sairé 2015 (Foto: Zé Rodrigues/TV Tapajós)
Grupos folcóricos se apresentaram no Sairódromo (Foto: Zé
Rodrigues/TV Tapajós)
A primeira noite da edição 2015 da Festa do Sairé levou cerca
de 4 mil pessoas ao Sairódromo na noite de quinta-feira (17),
em Alter do Chão, vila distante cerca de 40 quilômetros de
Santarém, no oeste paraense, conforme estimativa do Corpo de
Bombeiros. A festa foi marcada por rituais religiosos e
apresentações de grupos folclóricos.
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Rito religioso
Antes de iniciar a festa no Sairódromo, por volta das 19h30
iniciou o rito religioso, que é realizado todas as noites até
o domingo da festa, no barracão localizado na Praça do Sairé.
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Após o capitão Célio Carmargo dar a benção, personagens da
festa (saraipora, juiz, juíza, mordomos, meninas das fitas) e
outros devotos deram voltas ao redor dos mastros localizados
no centro da praça entoando ladainhas e acompanhados pelos
rufadores, grupo musical do Sairé. Depois os fieis retornaram
ao barracão onde realizaram a ladainha, formada por orações e
cânticos religiosos antigos. “A ladainha para mim tem um

significado muito grande, é a fé na Santíssima Trindade. As
músicas são muito antigas e têm partes em latim. Segundo os
mais antigos, a ladainha não está mais como antigamente,
devido o latim ser um pouco difícil, passou por algumas
adaptações em português”, explicou Camargo.
O encerramento do rito, que durou cerca de 50 minutos, se deu
com o “Beija fitas”, quando os devotos beijam as fitas da
coroa em pedido e agradecimento às graças alcançadas com a
intercessão do Divino Espírito Santo.
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A santarena Maria de Lourdes Silveira mora em Manaus há 43
anos e ainda não tinha participado da festa do Sairé. “Eu
amei, foi muito lindo esse momento religioso aqui na minha
cidade. É isso que devemos buscar, a presença do Divino
Espírito Santo. Aqui eles têm muita fé e é essa fé que nós
devemos ter no nosso coração, porque o mundo hoje precisa de
paz. Santarém tá de parabéns pela festa”, disse.

Apresentações folclóricas
No Sairódromo o público lotou as arquibancadas e prestigiou os
grupos folclóricos que apresentaram ritmos e personagens
típicos da tradicional festa de Alter do Chão.
Primeira noite do Sairé 2015 (Foto: Zé Rodrigues/TV Tapajós)
Uma das apresentações, o “Ritual Indígena”, lembrou os índios
Borari, primeiros habitantes de Alter do Chão.
As crianças da escola indígena Borari Professor Antônio de
Sousa Pedroso, localizada na própria vila, foram responsáveis
pela dança “Brincando de Sairé”. Os brincantes caracterizados
de personagens da festa encantaram o público.
Outra apresentação de crianças foi a tradicional dança de
Alter do Chão conhecida como “Cruzador Tupi”, em que homens e
mulheres dançam com trajes de marinheiro.
Primeira noite do Sairé 2015 (Foto: Zé Rodrigues/TV Tapajós)
Boneca feita por Maria Madalena, de 70 anos, homenageou Maria
Justa, de 82 anos, que foi Saraipora por 39 anos (Foto: Zé
Rodrigues/TV Tapajós)
15 may 2013 … dose

buy

female

viagra

online

without

prescription side anything and or higher
Grupos de idosos também fizeram
a festa no Sairódromo. Na “Dança
da maior idade”, a boneca feita
por Maria Madalena da Costa
(foto), de 70 anos, homenageou
Maria Justa, de 82 anos, que foi
Saraipora durante 39 anos e
neste ano, deixou a função
provisoriamente por causa de
problemas de saúde.
Rock Oliveira, de 51 anos, veio de Brasília para prestigiar o
Sairé pela primeira vez. “Eu gosto dessas manifestações
culturais. Eu vim de Brasília exclusivamente para isso e vou
voltar para casa com boas lembranças”, contou.

Após as apresentações folclóricas, a primeira noite de festa
encerrou com o show regional da cantora Lia Sophia.
A festa segue até a segunda-feira (21). Nesta sexta-feira (18)
haverá a festa dos visitantes e no sábado (13), a disputa
entre os botos Tucuxi e Cor de Rosa.
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