Jornal Aberto

Desfile de Carnaval na cidade
Enviado por Gabinete de Imprensa da Câmara de Penafiel

Penafiel
No próximo dia 21 de Fevereiro, dia de Carnaval, a Associação para o Desenvolvimento de Santiago de Subarrifana, com
o apoio da Câmara Municipal de Penafiel, da Junta de Freguesia de Santiago de Subarrifana e do Centro Social
Recreativo Desportivo e Cultural de Santiago de Subarrifana, vai organizar uma vez mais o tradicional desfile de
carnaval, com partida marcada para às 15h30, na sede da junta de freguesia de Santiago de Subarrifana, em direção às
ruas da cidade de Penafiel.

Este ano o cortejo contará com a participação de 6 carros alegóricos, cada carro com cerca de 10 metros de comprimento
e 3,5 metros de largura e com a participação de 4 grupos de bombos, &ldquo;Os Traquinas do Bairro de Mouriz de
Paredes&rdquo;; &ldquo;Grupo de Zés Pereiras Amigos da Paródia de Galegos&rdquo;; &ldquo;Grupo de Bombos de S.
Mamede de Recesinhos&rdquo; e o &ldquo; Grupo de Zés Pereiras de Vila Meã / Amarante&rdquo;.
Posteriormente juntar-se-á ao desfile, mais precisamente na rotunda do &ldquo;Sopão&rdquo;, o &ldquo;Grupo de
Bombos Toc`a Moca da Portela&rdquo; e o &ldquo;Grupo de Bombos Nossa Senhora da Saúde de S. Martinho de
Recesinhos&rdquo;.
Desfile de Carnaval das Crianças dos Jardins-de-infância e das escolas EB1 do Concelho de Penafiel
A cidade de Penafiel vai acolher no próximo dia 17 de Fevereiro, o desfile de Carnaval das crianças dos jardins-de-infância
e dos alunos das escolas EB1 do nosso concelho.
A concentração do desfile terá lugar no largo do Conde Torres Novas (Campo da Feira), estando o início do cortejo
marcado para as 10 horas. O desfile percorrerá a avenida Sacadura Cabral, praça Municipal, rua Dr. Joaquim Cotta,
largo Nossa Senhora da Ajuda e rua do Paço, efetuando depois o percurso em sentido inverso, culminando o desfile no
local onde teve início a concentração.
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