
Comunicado 

Fogueira do Galo 2020 

 

Caros mirandeses, dirigimo-nos a vós com bastante tristeza para comunicar que a Fogueira do 

Galo 2020 não realizará o tradicional cortejo dos carros de lenha. 

Vivemos um momento de incerteza, insegurança e instabilidade, atravessamos um período com 

uma pandemia que afetou o nosso quotidiano. Vimos o mundo ser transformado e temos que 

abdicar de alguns momentos que nos preenchem o coração de forma tão peculiar.  

O Natal em Miranda do Douro é único. O período natalício é, por excelência, a época para 

encontrarmos a nossa família. Miranda e as suas gentes encaram este período de coração cheio 

e o dia da Fogueira do Galo enche-se de simbolismo e tradição. É nela que os rapazes 

reencontram as suas amizades e põem mãos à obra para aquecer um pouco mais a chegada do 

Menino Jesus. Toda a população sai à rua para acarinhar a chegada destes rapazes e é parte 

fundamental para a realização deste dia. A Fogueira não é somente um dia de afirmação dos 

rapazes solteiros, mas é já uma expressão do sentimento de unidade familiar da cidade como 

um todo.  

Dada a variedade de locais por onde está espalhada a gente de Miranda e dado o inevitável 

ajuntamento de pessoas, é nossa responsabilidade, enquanto mordomos, promover a tradição 

de forma adaptada às normas de segurança aplicadas pela DGS.  

Este ano usaremos as boas memórias que temos deste dia para relembrar o cortejo.  

No entanto a tradicional fogueira do galo vai estar presente à frente da nossa Sé 

Catedral para aquecer os nossos corações. 

A mordomia de 2020 assume o compromisso de voltar no próximo ano e encontrar cada um de 

vós quando os carros de lenha voltarem a rodar pela cidade.  

Nun deixaremos que l lhume se apague. 

Obrigado,  

Mordomia de 2020 e 2021 
António Machado, Artur Sousa, Bruno João, Daniel Pedro, Gabriel Torrado, Gonçalo do Vale, Gonçalo Esteves, 

Guilherme Martins, Henrique Granjo, Hugo Ribeiro, Luís Couto, Mário Vaz, Martim Delgado, Martim Parreira, Miguel 

Castro, Nuno Coelho, Paulo Delgado, Renato João, Ricardo Pinto, Ricardo Raposo, Rodrigo Ventura e Valter Fernandes 


