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Carnaval da 'Velhinha' sai à rua com samba-enredo inédito
Com mais ou me-
nos dificuldades,
os voluntários
voltam a colocar
o corso na rua e
mostram que o
associativismo
continua vivo na
freguesia cultu-
ral do concelho
da Moita

Perto de 500 foliões vão levar
o Carnaval da "Velhinha" às
ruas de Alhos Vedros, no

próximo domingo e na Terça-Feira
de Carnaval, ao som de um sam-
ba-enredo próprio. Esta é a gran-
de novidade deste ano, ou, pelo
menos, a conhecida, já que o car-
navalesco Cláudio Neves prefere
não divulgar as outras que serão
surpresa. O desfile vai sair às 15
horas, desde a Praça da Repúbli-
ca às Morçoas.

"Vamos tentar que alguém can-
te o samba enredo ao vivo, além
de todos os figurantes estarem ob-
rigados a saber a letra, porque 'eu
ando em cima deles todos'. Tem de
ser um orgulho para todos, ao
fim de 23 anos, sair com um sam-
ba nosso. Tema inédito, feito para
nõs", afirma Cláudio Neves, coor-
denador da Secção de Carnaval da
Sociedade Filarmónica Recreio e
União A1hosvedrense(SFRUA),"AVe-
lhinha", entidade promotora do cor-
so carnavalesco, já na 24" edição.

E foi nas instalações da socie-

PREPARATlVOS. Cláudio Neves explicou que um suporte para cabeça demora, no minímo, cinco horas a fazer

dade que o DIÁRIO DA REGIÃOou-
viu o carnavalesco a alertar os fi-
gurantes para cantarem o samba-
enredo. "Não estou a ouvir nada",
disse Cláudio, dirigindo-se à Ala
das Cartas de 1997, durante o en-
saio dos figurantes. As chefes des-
ta ala, também designadas de
destaques, são Ariana Silva e Ma-
riana Graúdo. "Era muito enver-
gonhada", recordou Ariana Silva.
Afinal, toda a sua família partici-
pava no carnaval da terra, menos
ela. Enquanto há quem seja figu-
rante desde tenra idade, Ariana Sil-
va decidiu-se aos 12 anos. Hoje,
passados cinco anos, lidera uma
ala, que ensaia desde o início de
Janeiro. "Não é fácil, mas é giro·,
concluiu Ariana Silva.

Com prazos mais apertados,
visto o calendário ter definido o
Carnaval mais cedo, os voluntários
têm muito trabalho, mas revelaram

boa disposição. Erica Levy, eleita
madrinha da Bateria da SFRUA,
disse não estar muito nervosa,
"sinto-me bem". É que ajovem da
Baixa da Banheira já está habi-
tuada a dançar e a representar em
público. Junto de Erica Levy, tam-
bém à espera para falaram com
Cláudio Neves, estavam Débora e
Beatriz. Ansiosas, as adolescentes
"pressionavam" Cláudio para ob-
terem rapidamente os fatos de
passistas.

Na sala da costura, o DIÁRIODA
REGIÃO encontrou as acarinha-
das e fundamentais costureiras.
"Se não formos nós, nada se faz",
afirmou Evangelina, em tom de
brincadeira. "Gosto muito de tra-
balhar, mas desfilar não", co-
mentou Maria Luísa. A costureira
mais antiga, e a única que ainda
trabalha, não se encontrava na
SFRUA. É Vivelinda Sousa. "Se ca-

Ihar 97 por cento dos fatos é ela
que os corta. Ninguém imagina o
trabalho que tem. Cada peça de
roupa tem uma série de pecinhas
para cortar. E ela cortou, sucessi-
vamente, ao longo destes anos, t0-
dos os fatos de camevar. explicou
Cláudio. Este ano, as costureiras
contam com a ajuda de Vitália
Mendes, uma das voluntárias que
já desfila desde que o Carnaval
existe.

"O Nosso Carnaval
não começou ontem"

Através do corso, os visitantes
vão recordar temas que já foram
abordados em anos anteriores,
como a Expo 98 e o Campeonato
Europeu de Futebol de 2004, rea-
lizado em Portugal. Com o tópico
"O Nosso Carnaval não começou
ontem", a SFRUA conta a história

deste evento e homenageia todos
os que já ajudaram na realização
dos sucessivos desfiles.

"Tentamos canalizar num desfile
23 anos de temas e as alas vão
identificadas de 1997 a 2011", ex-
plicou Cláudio Neves. Há fatos
adaptados, fatos novos, 12 alas e
quatro carros alegóricos, menos
um que o habitual. "As baianas
este ano superaram as expectati-
vas, levamos 18.Vão representar
três anos e é uma loucura, ocupam
muito espaço", adiantou o mesmo.
No carro principal, vão a rainha, Ca-
tarina de Jesus, a primeira dama-
de-honor, Bianca Pereira, e a se-
gunda, Raquel Costa.

O Carnaval de Alhos Vedros vai
começar no sábado, já que a ma-
drinha de bateria e as passistas
vão apresentar-se em alguns lo-
cais, como o Quebra-Mar e o Car-
pe Diem. Os bailes vão ser nesse
dia e na segunda-feira, a partir das
22 horas, no pavilhão, com o con-
junto Nova Banda. OJantar de Car-
naval também é na segunda-feira.

Com as dificuldades habituais,
Cláudio Neves diz esperar que a
iniciativa ainda se realize, pelo
menos, em 2014, já que é a co-
memoração das bodas de prata. A
SFRUAtem o apoio do comércio lo-
cal, na grande maioria de Alhos Ve-
dros e, segundo o mesmo, os lo-
jistas mostraram-se mais recepti-
vos a contribuir. Monetariamente,
contribuem também a Câmara
Municipal da Moita, a Junta de Fre-
guesia de Alhos Vedros e os visi-
tantes que participam nos peditó-
rios efectuados durante os dois
corsos.

HELENA CoRREIA

Samba enredo
da SFRUA
"O nosso carnaval
não começou
ontem"
O nosso carnaval, hoje vai sair,
prá rua
Parece que foi ontem, e hoje já
vai terminar
Essa folia popular
Levante as mãos pro céu
Se és fiel, aos deuses
Na antiga Grécia
Cada cidade era feliz a cultuar
Mas na verdade, a mente do
povo, quer brincar

o carnaval é bom de brincadeira
Fazer muita bobeira e ser feliz
Dançar eu vou, a noite inteira
Num salão lá em Paris

No Rio de Janeiro rola samba
Sempre em Fevereiro tem calor
Ele chegou até na Europa
Eo Japão se delirou
Foicomoovento,paratodoo lugar
EmAlhosVedros,chegoupraficar
O Carnaval, vai começar, agora
Junto ao Coreto, recordar é
bom, o tempo que passou

A Velhinha é amor
Eganhou meu coração
Já cheguei dessa viagem
A minha gente vai no baile do
salão

Autor e compositor:
Ricardo AIves (Chora)


