
Desfile do Entrudo 2018 

 

Realizou-se no passado dia 11 de fevereiro a terceira edição do Desfile Carnavalesco numa organização 

conjunta da Câmara Municipal e das Freguesias que quiseram aderir. 

Nesta terceira edição puderam organizar a sua participação cerca de trinta Freguesias o que significou 

um maior grau de adesão. 

Trata-se de um trabalho coletivo muito forte, bastante exigente e algo dispendioso. 

A Freguesia da Guarda tem estado desde a primeira edição; e, todos os anos com a mesma alegria e 

empenho, para proporcionarmos aos da terra e aos que nos visitam uma boa participação. 

Começou cedo a preparação da nossa participação e após a reunião com a organização realizámos no 

dia 8 de janeiro a primeira de uma série de quatro reuniões que efetuámos com as Associações da 

Freguesia que quiseram e puderam participar desta iniciativa. 

Aliás este momento festivo só é possível –e também é assim que se deseja- em razão da adesão dos 

dirigentes e associados das várias organizações associativas da Freguesia. 

A seleção do tema, a redação dos textos, pensar os figurinos, perspetivar o carro para o desfile, a 

música, etc, compuseram o nosso principal esforço no decurso do mês de dezembro e particularmente 

no mês de janeiro e de fevereiro. 

É um trabalho de profunda interligação e ação conjunta entre alguns dos funcionários da Freguesia e 

o executivo com os responsáveis das Associações e seus associados que queiram desfilar, cantar, tocar 

e/ou auxiliar nas tarefas de “construir” os fatos e preparar a viatura. 

Vale bem a pena o maior investimento que realizamos pelo entusiamos e profissionalismo que 

constatamos na adesão e vivência que testemunhamos das mais de duzentas pessoas que acabaram 

por “perder” algumas/muitas horas de puro trabalho voluntário para que a cidade possa fazer jus à sua 

caraterística de hospitalidade e vivermos com “barulho” mais do que suficiente a festa do Carnaval. 

Pode ver mais informações sobre a nossa participação, no sítio eletrónico da Freguesia em: 

http://www.freguesiadaguarda.pt/fgDetalheNoticia?idnews=a0N0J00000LxJjDUAV&t=1 
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