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REGIÃO
“Lucro da Nos cresce 4% para 143 milhões de euros” –  Público

Entrudo ou Carnaval, eis 
a questão! Como diz o povo, 
no seu saber, esta vida são 
dois dias e o entrudo são três. 
Por isso vá de folia, porque 
o tempo também pode ser 
de alegria, já que as tristezas 
não pagam dívidas. 

Da Europa, temos exem-
plo da Festa dos Loucos, em 
que a própria Igreja fomen-
tava algum desregramento, 
porque nesse não cumprir de 
regras, mas antes de excessos 
se “controlava” os comporta-
mentos. Esse controlo social 
seguia mesmo assim, um con-
junto de regras em que predo-
minava uma loucura “contro-
lada”. 

Assim sendo, num traba-
lho conjunto dos alunos da 
Universidade Sénior e das 
turmas 5.º B e 7.º A do Agru-
pamento de Escolas Gomes 
Teixeira de Armamar investi-
gou-se como seria o Entrudo, 
no concelho de Armamar há 
cerca de 100 anos. Nessa pro-

cura incessante da história, em 
que a palavra Entrudo arran-
ca sorrisos nos mais velhos e, 
ao mesmo tempo solta-lhes a 
língua e partilharam com os 
alunos, estórias. Aos mais no-
vos transmite-se o gosto pela 
investigação, da qual resultou 
a descoberta de um careto de 
madeira com mais de 100 anos 
que “participou” orgulhosa-
mente, no desfile.  

Sexta-feira, tarde quente, 
as ruas da vila alegraram-se 
com o cortejo do pré-esco-
lar da Fundação, a terceira 

Idade do Lar de Aricera, dos 
alunos de Teatro da USA, o 
pré-escolar do Agrupamento 
da Escola Gomes Teixeira de 
Armamar, os alunos da Uni-
dade de Multideficiência, das 
turmas do 5.º B, 7.º A, os alu-
nos da Oficina de Teatro e os 
alunos finalistas do 12.º ano. 
Reviveu-se o Entrudo à anti-
ga com o julgamento e enter-
ro do Salomão, por último, a 
leitura do testamento, crítico 
de alguns “males” da atualida-
de. E todos estiveram presen-
tes, e todos foram contempla-

dos com os parcos recursos do 
protagonista. 

Esta recolha e recreação 
arrastou muitas pessoas para 
as ruas, que reviveram um 
Entrudo à antiga e sobretudo, 
arrancou sorrisos com as peri-
pécias de uma “história” con-
tada pelos participantes. Ati-
vidade integrada, no projeto 
Cultural de Escola que visa a 
valorização e preservação do 
património cultural imaterial 
do concelho de Armamar. 
Uma partilha entre gerações 
que importa continuar, em 
parte, por reforçar laços soli-
dários entre a comunidade ao 
concretizar-se um projeto co-
mum, mas por contribuir para 
a continuação de um legado 
que faz parte da marca iden-
titária deste povo. 

Assim se faz a História, 
assim se investiga e preserva a 
nossa identidade. Assim se re-
vive o Entrudo, de nariz gran-
de, narigudo que fossa através 
de tudo! 
Egas D’ Anunciação Valmor

Comemorou-se o Entrudo em Armamar!

Armamar

A Câmara Municipal de 
Tabuaço acaba de candida-
tar o Rijomax à 9.ª edição 
das 7 Maravilhas da Cultura 
Popular, iniciativa que, acre-
dita, poderá contribuir para 
a notoriedade daquele que é 
já um dos ex-libris do conce-
lho de Tabuaço no que toca 
ao turismo.

A estratégia de promoção 
e divulgação defendida pela 
Câmara Municipal relativa-
mente à obra maravilhosa que 
é o Rijomax foi o principal 
motivo que levou o Município 
a aderir uma vez mais à edição 
das 7 Maravilhas, desta vez da 
Cultura Popular. 

O Rijomax entrou na cate-
goria dos “Artefactos”, tendo 
ainda o Município aproveita-
do outros grupos, nomeada-
mente, Festas e Feiras para 
destacar o S. João de Tabua-

ço, Lendas e Mitos para dar a 
conhecer a admirável história 
de Maria Coroada e o Cisma 
da Granja do Tedo e, também 
da mesma freguesia, na cate-
goria de Procissões e Roma-
rias, a Via-sacra. 

“O que candidatamos são 
algumas das grandes referên-
cias da nossa cultura e dos 
nossos costumes”, afirma 
Carlos Carvalho, presidente 
da Câmara e promotor desta 
candidatura, ressaltando ain-
da que “nem sempre se ganha, 
é verdade, mas ao candidatar-

mos o que de melhor temos, 
de alguma forma, e sempre 
pela positiva, sempre divul-
gamos, promovemos e da-
mos a conhecer o que, só por 
aí, acaba por valer a pena”. E 
por valer a pena, salientamos 
também que o Rijomax já 
está a ser alvo de uma signifi-
cante intervenção que, numa 
primeira fase, contemplará o 
trabalho de conservação e res-
tauro do relógio que começou 
a ser construído em 1945 e de-
morou 28 anos até à sua con-
clusão. Posteriormente será 

aplicado um tratamento de 
desinfestação por anoxia de 
azoto, em bolha e, finalmente, 
será relocalizado no Museu do 
Imaginário onde, em ambien-
te propício, se evitará a sua fo-
todegradação. Esta primeira 
fase de trabalhos decorre na 
Loja Interactiva de Turismo 
onde dois técnicos de conser-
vação e restauro do Museu 
do Douro já deram início aos 
trabalhos.

As 7 Maravilhas da Cul-
tura Popular são uma inicia-
tiva que pretende valorizar e 
reconhecer o património cul-
tural material e imaterial das 
várias regiões e localidades 
do país, contribuindo para a 
diferenciação e promoção ter-
ritorial contemplando várias 
categorias. Esta é a segunda 
vez que a Câmara Municipal 
adere às 7 Maravilhas, tendo 
numa primeira feito uma can-
didatura na edição dos Doces 
de Portugal.

A primeira fase de candi-
daturas decorre até 01 de Mar-
ço de 2020 sendo depois divul-
gada a lista de 21 candidatos 
por distrito.

Rijomax nas 7 maravilhas 
da cultura popular

Tabuaço

Teve lugar no Agrupamento de Escolas Gomes Tei-
xeira de Armamar uma palestra conduzida por Jorge 
Rio Cardoso, no âmbito do Plano Integrado e Inova-
dor de Combate ao Insucesso Escolar do Município de 
Armamar.

Na ação, dirigida aos alunos do nono ano de escola-
ridade, o professor universitário transmitiu dicas aos alu-
nos sobre a forma de alcançar bons resultados escolares, 
enumerando os pilares  que devem adotar para ter um 
método de estudo adequado, a  saber: programar o estu-
do; compilar apontamentos; tentar recordar o conteúdo 
através de diversas técnicas e; formular questões sobre a 
matéria para perceber se as aprendizagens foram apreen-
didas. O professor aconselhou ainda os alunos a nunca 
desistirem às primeiras contrariedades, usando de muito 
persistência no que ao ensino diz respeito.

Jorge Rio Cardoso, para além da atividade docen-
te, é autor de diversos livros na área da Educação, entre 
eles “O Método de Ser Bom Aluno – Bora Lá”, que deu 
o mote a esta ação.

“O Método de Ser 
Bom Aluno – Bora Lá”

Armamar

Vamos
Proteger

o Ambiente

A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo pro-
move no dia 21 de fevereiro, um corso de carnaval com 
os idosos das Instituições Particulares de Solidariedade 
(IPSS) do concelho, com os alunos do Centro Paroquial 
e Social de Torre de Moncorvo, dos jardins-de-infância 
e do 1º, 2º e 3º ciclo do concelho.

O desfile tem início, pelas 14h30, junto do centro es-
colar e percorrerá as principais ruas da vila, nomemea-
damente, Avenida dos Bombeiros Voluntários de Torre 
de Moncorvo, Rua das Amoreiras, Rua Manuel Seixas, 
Rua Constantino Rei dos Floristas, Praça Francisco Mei-
reles, Rua dos Palheiros, terminando no Centro Escolar.

O corso, inciativa da Câmara Muncipal de Torre de 
Moncorvo com o apoio do Agrupamento de Escolas de 
Torre de Moncorvo, será animado por dois grupos mu-
sicais e vários animadores.

Torre de Moncorvo

Carnaval celebrado com 
desfile intergeracional


