
Carnaval 2019 – “Guarda Sem Desperdício” 

 

Apesar do tardio “Domingo Gordo”, em março, a preparação da participação da Freguesia no Desfile 

de Carnaval começou ainda em finais de 2018, com a reunião/aceitação do desafio, mais uma vez 

proposto pelo Município às Freguesias do Concelho. 

E, em janeiro, reunimos com as Associações disponíveis para com a Freguesia ajudarem na preparação 

e/ou participarem no “Desfile e Julgamento do Galo” – 2019. 

Discutiu-se o tema sob o qual a Freguesia se deveria apresentar e a escolha recaiu no Projeto “Guarda 

Sem Desperdício” (GSD): candidatura da Freguesia aprovada, ao Programa JUNTAr, no âmbito da 

Economia Circular. 

Planeado o desfile (viaturas, figurinos, animação), em fevereiro começou a concretização: o armazém 

que a Freguesia possui em Alfarazes transformou-se num estaleiro de construção de viaturas e a sala 

de reuniões da Sede da Junta converteu-se em grande atelier de costura: para cortar, cozer à máquina 

e à mão… Constituindo-se ainda um pequeno espaço de aproveitamento de “lixo”: tampas e garrafas 

de plástico, jornais!... 

E, para além dos que por aí passaram, a diferentes horas do dia, muitos levaram trabalho para casa, de 

forma a realizar centena e meia de fatos, para todos os figurantes que iriam desfilar! 

Chegado o ensaio geral, a 28 de fevereiro, gravou-se o refrão escrito de acordo com o tema do desfile, 

acompanhado por uma música popular conhecida. 

Realizaram-se os panfletos e os “prémios” a distribuir pela “fortuna circular”, alusivos ao GSD: 

inscrições nos workshops de cozinha sem desperdício e de compostagem doméstica, bem como 

sementes para utilizar o composto produzido. 

Concluída também a execução dos 4 carros alegóricos, a participação da Freguesia no Desfile e 

Julgamento do Galo alinhou no seu lugar, na Avenida Rainha D. Amélia, na tarde do dia 3 de março… 

E, a animação logo começou ao som da música gravada: todos cantaram, dançaram… E, assim 

realizaram o Desfile até à Praça Velha, onde um pequeno grupo foi para o palco, participando na 

opereta do Julgamento do Galo… 

Mais uma vez foi dado como culpado e sentenciado a dar uma boa canja; a qual todos confortou num 

início de noite frio, típico do Carnaval na “Guarda Folia”. 
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De forma a agradecer todo o empenho, de todos os que participaram nesta azáfama, decidiu-se 

proporcionar um reencontro/convívio sob o mesmo lema: GSD!... 

E, no dia 24 de março realizou-se o “Piquenique Sem Desperdício”, num pomar da Freguesia, cujo solo 

é enriquecido com a incorporação de matéria orgânica produzida pelo biotriturador, adquirido no 

âmbito da candidatura da Freguesia ao Programa JUNTAr. 

Foi possível verificar como funciona aquele equipamento que transforma em estilha a vegetação 

(restos de árvores, arbustos) cortada e/ou recolhida pelos trabalhadores da Freguesia. 

Também se mostraram os compostores, que fazem parte do kit de compostagem doméstica, que será 

oferecido a quem se inscrever no respetivo workshop (desde que resida na Freguesia, possuindo 

quintal com terra). 

Aproveitando o composto produzido pela estilha e a proximidade do dia da árvore, plantaram-se mais 

árvores de fruto e ofereceu-se aos presentes uma caixa (feita de desperdício de revistas) alusiva ao 

desfile, com sementes dentro. 

O piquenique foi acompanhado por águas aromatizadas e sumos naturais, promovendo a “cozinha sem 

desperdício” e a diminuição do uso de sumos em garrafas de plástico. 

 

Apesar dos gastos, que se conseguiram menores que no ano anterior, e do grande trabalho que é 

necessário executar por um grande número de pessoas, a Freguesia congratula-se com a presença em 

mais uma edição do “Guarda Folia”, tendo-se empenhado por proporcionar a todos, residentes e 

turistas, um alegre e colorido Carnaval. 

Congratula-se ainda com a grande divulgação do Projeto GSD que essa participação permitiu pois, 

foram milhares as pessoas que observaram o Desfile de Carnaval, conseguindo-se contactar com 

algumas centenas! 
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