
Participação no Desfile de Carnaval 

 

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal suscitou a participação das Juntas de 

Freguesia no desfile de Carnaval integrando o Programa “Guardafolia 2017 – Julgamento do 

Galo”. 

A Junta de Freguesia da Guarda aderiu em 2016 e agora também em 2017 fizemos questão de 

proceder à nossa inscrição. 

Desde logo é um trabalho exigente, demorado e reclama depois uma grande disponibilidade 

de recursos humanos e obviamente muita criatividade. 

Depois a nossa maior preocupação desde o início desta adesão foi o envolvimento das 

associações da freguesia na preparação do desfile. 

Desde a escolha do tema, à decoração do carro, aos figurinos, à vertente musical e à própria 

coreografia do desfile, tudo foi feito e realizado em estreita colaboração com as associações da 

Freguesia que entenderam e consideraram a oportunidade de participar no desfile. 

A participação da Freguesia da Guarda, só é possível porque as associações da Freguesia assim 

o entenderam. E a “qualidade” da nossa participação também depende da melhor interação 

que se estabeleça entre todos que aderirem. 

 

Na edição de 2017 há que deixar uma palavra de agradecimento às seguintes associações:  

- Associação Cultural Social e Recreativa da Sequeira 

- Associação Desportiva e Cultural de Alfarazes 

- Centro Cultural da Guarda 

- Centro Cultural Social e Recreativo do Bairro da Luz 

- Centro Social da Póvoa do Mileu 

- Núcleo Desportivo e Social – NDS 

- AE Esc. Secundária Afonso de Albuquerque 

- Centro de Artes Marciais da Guarda 

- Pitadas de Sorrisos 

- Academia Karate Shotokan 

- Grupo de Cantares “A Mensagem” 

- Vasco Pereira Gaspar (Cedência da viatura) 

- Carlos Antunes (Serralharia) 

- António Santos (Concessão e preparação da viatura) 

- Diplix (Sonorização) 



- Restaurante Videira (Oferta de chocolate quente) 

- Via Rápida (Elaboração de cartazes manifestação) 

 

No entanto, algumas outras fizeram questão de comparecer às reuniões preparatórias, deram 

alguns contributos mas não puderam depois cooperar no desfile. Fica idêntico agradecimento 

pelo esforço evidenciado. 

E, como se disse no início, houve um grande empenho e disponibilidade dos funcionários da 

Freguesia nomeadamente dos do serviço externo mas também e muito das colaboradoras no 

serviço interno da freguesia. 

Fica registado nosso maior agradecimento às associações e aos funcionários da Freguesia que 

muitas horas a mais tiveram de fazer para cumprirmos o plano delineado para a nossa 

participação no desfile de Carnaval. 

Registe-se que na edição de 2017 estiveram presentes cerca de 30 freguesias praticamente o 

dobro das do ano passado. A própria qualidade do desfile também evoluiu e valeu nesta 

oportunidade o prémio atribuído pelo júri ao conjunto da nossa participação. 

Estivemos no desfile com 130 pessoas e mais a viatura com a designação “Tribunal do Éden”. 

 


