ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE CARETOS DE PODENCE
Casa do Careto - Podence
5340 - 392 Macedo de Cavaleiros

ENTRUDO CHOCALHEIRO - 2021
14 a 16 de fevereiro
Caretos à varanda em Casa dos Portugueses.
Em ano atípico de pandemia o Carnaval mais Genuíno de Portugal reconhecido como Património
Cultural Imaterial da Humanidade - UNESCO vai ter que se reinventar.
Dia 14 de fevereiro - domingo gordo a partir das 16h00, as varandas da aldeia de Podence estarão
com os seus trajes engalanados, e também os Caretos a saltitar, num ato simbólico de assinalar uma
tradição ancestral de Portugal e do Mundo.
Transmissão em direto através de vários órgãos da Comunicação Social, para que todos os amantes
do Careto e da Festa do Entrudo possam lá em casa, ver e recordar as boas memórias de muita folia
e alegria destas figuras enigmáticas de Trás os Montes, o Carnaval mais Genuíno de Portugal.
Dia 15 de fevereiro - Em tempo de pandemia em que estamos a viver muitas manifestações culturais
encontram-se suspensas. Assim, os promotores da candidatura portuguesa do Carnaval de Podence
à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade UNESCO (inscrito em
dezembro de 2019) - O Município de Macedo de Cavaleiros e a Associação Grupo de Caretos de
Podence em parceria com o COLAB MORE - Montanhas de Investigação e a Fundação INATEL com
o apoio do Instituto Politécnico de Bragança e do Diário de Trás os Montes - estão a organizar um
Webinar para celebrar todas as manifestações Culturais de Carnaval e Mascaradas pelo mundo, que
terá lugar online no dia 15 de Fevereiro.
Primeira sessão - 10h30 - Bélgica, Grécia e França (Granville).
Segunda sessão - 14h30 - Colômbia (Barranquilha), Brasil (Recife) e Espanha (Cadiz).
Dia 16 de fevereiro - dia de entrudo a partir das 17h30, transmissão em direto através de vários
órgãos da Comunicação Social.
Os Caretos continuam à janela, realização de uma pequena cerimónia “Sentir Portugal”, mural de
homenagem a quem há um ano reconheceu os Caretos de Podence, com a visita ao seu Carnaval,
Presidente da República.
Os Caretos distantes uns dos outros, vão cantar o hino nacional próximo do mural do Presidente.
No final do dia, simbologia da queima do entrudo, queimar o que é de mau, em ano atípico queimar
o Coronavírus.
Ausência de Público - Fiquem todos em casa!
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