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PORTO DE MÓS

No Espaço Jovem, situado na vila de Porto de Mós decorre a habitual exposição de Máscaras

de Carnaval. A mostra vai estar patente até ao dia 5 de março.

Pode inspirar-se com os diversos trabalhos realizados pelas estabelecimentos de ensino do

pré-escolar, 1.º ciclo, ensino especial dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos, ensino secundário,

prolongamentos e IPSS’s do concelho de Porto de Mós.

ARRIMAL (SEXTA-FEIRA)

O Centro Cultural Recreativo e Desportivo do Arrimal, em parceria com a Associação de

Pais de Arrimal, realiza o Desfile de Carnaval Escolar, na sexta-feira, a partir das 11h00. O

desfile terá início junto à sede do CCRD. Posteriormente haverá almoço partilhado, teatro e

zumba.

PEDREIRAS

Emissão Online Contactos
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A Comissão de Pais do Centro Escolar de Pedreiras e a Associação Cultural de Pedreiras

estão a organizar em conjunto o habitual Desfile de Carnaval da Freguesia de Pedreiras. O

desfile realiza-se no domingo, dia 7, a partir das 14h30.

SERRO VENTOSO

Já é o vigésimo terceiro ano consecutivo que Serro Ventoso recebe o desfile de carros

alegóricos no dia de Carnaval com a animação da atriz Patrícia Tavares.

Por lá encontra o habitual desfile de carros alegóricos e desfile de Grupo de foliões a pé. O

desfile de Carnaval decorre a partir das 15h00, na Rua Principal de Serro Ventoso. Haverá

serviço de almoços com iguarias tradicionais, no salão atrás da igreja paroquial!

ALCOBAÇA

Na quinta-feira, dia 4 arrancam as celebrações com o Carnaval Sénior. Na sexta-feira, dia 5,

logo pela manhã, os mais pequenos saem à rua e apresentam as suas melhores fantasias,

inspiradas na ‘Música’, no Carnaval Infantil que percorre as ruas da cidade e termina na

Tenda do Carnaval com animação especial.

A Tenda, localizada em frente ao Mosteiro de Alcobaça é de entrada livre e as noites ficam a

cargo de vários DJ’s e sempre a partir das 22h00, prolongando-se até às 04h00. A Tenda terá

também animação nas tardes de domingo e de terça-feira. Os cafés e os bares da cidade

estarão de portas abertas até de manhã.

Na quarta-feira, dia 10, realiza-se o tradicional Enterro do Entrudo, a partir das 21h00.

PATAIAS

O Corso Carnavalesco sai à rua no domingo e segunda-feira (dias 7 e 8). Organizada pela

COCAPA, esta edição tem como reis os pataienses Filipa Coelho e Beto Fonseca.

BENEDITA

O Carnaval Noturno regressa na segunda-feira, dia à vila da Benedita com dezenas de carros

alegóricos. Contam-se ainda três noites de animação na Tenda do Carnaval, nomeadamente

na sexta-feira, dia 5, sábado, dia 6 e a noite do corso, dia 8.

NAZARÉ

O Carnaval da Escola sai à rua na próxima sexta-feira, dia 5, na praia da Nazaré, que terá

início às 15h00 junto ao Centro Cultural (antiga lota), seguido de desfile pela marginal, e

baile na Praça Sousa Oliveira.

Durante a manhã realiza-se ainda o desfile do Carnaval de Valado dos Frades. A festa, que

decorrerá na Praça 25 de Abril, começa às 10h00. Ao início da tarde, realiza-se o desfile das

Escolas de Famalicão, com os alunos dos Raposos, Quinta Nova e Famalicão. A festa tem

início às 14h30, junto do Centro Recreativo Estrela do Norte.

No domingo, dia 7, depois de se cumprir a tradição de passagem de testemunho dos Reis do
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Carnaval 2015 aos de 2016, no Paço Real, Sítio da Nazaré, realiza-se o desfile dos foliões e

de carros alegóricos, com início às 15h00. A festa do carnaval regressa à marginal na terça-

feira, dia 9, a partir das 15h00.

Os desfiles de carnaval de domingo e de terça-feira vão ter transmissão via internet e em

direto (livestreaming), através do site www.carnavaldanazare.pt. “É importante que todos,

designadamente os nossos emigrantes, tenham acesso às imagens da sua terra e de uma das

suas maiores festividades populares, o Carnaval”, declarou Walter Chicharro, Presidente da

Câmara Municipal da Nazaré sobre a decisão de transmissão dos dois desfiles diurnos.

BATALHA

No Domingo, dia 7 de fevereiro, com início às 15h00, junto ao Pavilhão Multiusos da Vila,

tem lugar mais uma edição do Desfile de Carnaval da Batalha, numa organização da

Autarquia, com o apoio Coletividades, Escolas e rede de ATLs do Concelho. O corso

carnavalesco integrará a participação de 17 associações, nas modalidades de carros

alegóricos e conjuntos, bem como mais de 500 alunos.

ALCANENA

Sexta-feira, dia 5

Terá lugar na manhã do dia 5 de fevereiro de 2016, sexta-feira, a partir das 10h00, o já

tradicional Desfile de Carnaval das crianças que frequentam as Escolas do 1º Ciclo do Ensino

Básico e os Jardins de Infância (da rede pública e privada) do concelho de Alcanena. Este

ano, o desfile será subordinado ao tema “Alimentação Saudável”. O desfile contará com a

participação de cerca de 800 crianças, que irão percorrer as principais artérias da vila,

nomeadamente: Rua Calouste Gulbenkian, Rua Professora Margarida Adelaide Louro, Rua

Bernardo Santareno, Rua 25 de Abril, Praça 8 de Maio e Avenida Marquês de Pombal,

terminando na sede do Agrupamento de Escolas de Alcanena (Escola Secundária).

RIO MAIOR

O Carnaval escolar em Rio Maior vai decorrer na manhã de sexta-feira, 5 de Fevereiro, com

o desfile das crianças de jardins de infância e escolas do 1º ciclo do concelho a percorrer,

como habitualmente, algumas das principais ruas do centro da cidade. O desfile de Carnaval

nocturno realiza-se na noite de sábado, 6 de Fevereiro, e conta com algumas alterações. A

organização deixa de atribuir prémios pecuniários aos melhores grupos de mascarados,

passando a ser distribuídas taças e criado mais um troféu, destinado à melhor coreografia. Os

prémios passam também a ser dados no próprio dia e não nas Tasquinhas, como vinha sendo

hábito.

SANTARÉM

A Câmara de Santarém convida a população a associar-se aos desfiles de Carnaval que se vão

realizar na manhã de 5 de Fevereiro (sexta-feira), no centro histórico da cidade e em algumas

freguesias rurais, actividades que deverão contar com mais de 700 crianças de jardins de

infância e escolas do 1º ciclo do concelho. A animação estará a cargo da conhecida

companhia de circo Chapitô. A concentração no centro histórico da Cidade está marcada para

as 9h30, no Jardim da Liberdade.
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Ocupação para as férias de Carnaval

Estão abertas as inscrições para as CARSOFÉRIAS de Carnaval 2016, um programa para

crianças dos 6 aos 11 anos, que decorre de 8 a 10 de fevereiro.

CARSÓSCÓPIO – CARSOFÉRIAS DE CARNAVAL

O Centro Ciência Viva do Alviela – Carsoscópio (situado na Praia Fluvial dos Olhos d’Água

do Alviela, Louriceira | Alcanena) promove, nos dia 8, 9 e 10 de fevereiro, as Carsoférias de

Carnaval, iniciativa que pretende estimular nas crianças, com idades compreendidas entre os

6 e os 11 anos, o gosto pela ciência. “O Mundo ao Contrário”, “Naturalmente Mascarados” e

“Coisas Mesmo Nojentas” são algumas das atividades a desenvolver.

As atividades decorrem das 10h00 às 18h00 (as crianças serão recebidas a partir das 9:30h).

Inscrições obrigatórias

Para inscrições e mais informações, contacte o Centro Ciência Viva do Alviela –

Carsoscópio, através do telefone 249 881 805, do email info@alviela.cienciaviva.pt ou

consulte o site www.alviela.cienciaviva.pt.

#Alcobaça #Arrimal #Benedita #Carnaval #Guia do Carnaval 2016 #Nazaré #Pataias

#Pedreiras #Porto de Mós #Santaré #Serro Ventoso
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