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Carnaval
do Concelho de Arganil começa já amanha
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É já amanha que começa o Carnaval do Concelho de Arganil, que como já é hábito é organizado pelo
Grupo Mais Além – Grupo Sócio Cultural e Recreativo de Coja. Com a duração de cinco dias, o evento
terá o seu ponto alto na terça-feira, dia de Carnaval, com o corso Carnavalesco que promete encher as
principias artérias da vila de alegria e animação. “Haverá bastantes carros alegóricos a participar no
corso”, adiantou José Acácio, acrescentando que são “engraçados e bem pensados”, sendo que, para
além da “habitual crítica e malandrice”, o corso irá trazer “qualquer coisa que tem a ver com o passado
dos nossos pais e avós e que as pessoas vão gostar de reviver”. Revelando que o percurso do corso
será “o habitual”, aquele responsável, frisou que mais uma vez não haverá entradas pagas, alertando no
entanto para que todos os presentes “dêem uma ajuda”, aquando do peditório que será feito no decorrer
da tarde da próxima terça feira, até porque, sustentou, a organização prevê gastar nesta edição “entre 15
e 17 mil euros”. Vaticinando que, sobretudo no dia de Carnaval, deverão ir até Coja “milhares de
pessoas”, de várias localidades do país, o presidente do Mais Além sublinhou tratar-se do “Carnaval do
povo”, que começou há cerca de 40 anos “com uma brincadeira”, e que as pessoas apreciam por ser
“diferente”. Nesse sentido convida desde logo todas as pessoas “a virem conviver, ouvir música e trazer
umas brincadeiras”, para “esquecerem os dias maus” e “apoiarem os intervenientes que trabalharam e
gostam de ser vistos”. Entretanto, no que ao programa diz respeito, a grande novidade é que o dia de
Carnaval terá ainda mais animação, uma vez que, após o lançamento do fogo-de-artifício, que
habitualmente encerrava os festejos neste dia, haverá um grupo a animar no Parque do Prado. A
programação arranca amanha com a realização de um baile, no Pavilhão Gimnodesportivo de Coja,
abrilhantado pela Banda Ministério. No domingo, haverá outro baile, animado pela Banda K, durante o
qual serão eleitos os melhores mascarados até aos 15 anos, e caso as condições meteorológicas o
permitam, prevê-se que a Tuna Cantares de Coja também actue, durante a tarde, na Praça Dr. Alberto
Vale. Na segunda-feira terá lugar a Corridela do Entrudo e um baile, com o grupo Banda Larga, onde
serão eleitos os melhores mascarados adultos, com mais de 15 anos. O ponto alto do certame ocorre no
dia de Carnaval com o corso Carnavalesco a animar a vila a partir das 15h00, contando com a
participação de vários carros alegóricos e grupos de animação, como é o caso dos Bombos de S.
Nicolau, a Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Coja e o Grupo Flora do Mondego de Penacova. No
final, será lançado, o fogo-de-artifício, junto à ponte, culminando a noite com animação musical no Parque
do Prado. A programação só termina no dia 1 de Março com o Enterro do Entrudo, que contará também
com a colaboração da Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Coja. Augurando que apareçam
carros de outras localidades que não somente de “Coja e arredores”, José Acácio explicou ainda que
este ano houve a preocupação de prolongar o programa no dia de Carnaval, para que “quem quisesse,
pudesse estar mais tempo a conviver”, usufruindo da animação proporcionada por um grupo que “se
disponibilizou para o efeito e que vai fazer esta brincadeira gratuitamente”.
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