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NOTA DE IMPRENSA  [20/08/2013] 
 

 

 
 
 
 

FERIADO MUNICIPAL DE ALJEZUR / NOITE  
 
 
No próximo dia 29 de Agosto o Município de Aljezur comemora mais um Feriado Municipal. As festividades 
iniciam-se logo no dia 28 para mais uma edição da Noite A (logotipo da CMA) – noite multicultural com o 
dress code Branco, em que mais uma vez a zona Histórica de Aljezur será “invadida” por vários 
acontecimentos de diferentes orientações culturais, capazes de satisfazer a todos e despertar interesse 
naqueles que nunca o sentiram.  

Ao longo de um circuito que começa no largo da Liberdade junto à Ribeira de Aljezur e que irá subir até ao 
Castelo, os visitantes serão surpreendidos com  diferentes atuações tais como Fado, música clássica, 
performances de rua, teatral, trapézio, fogo de artificio, vídeo projeção, massagens no Castelo ao som de 
musica e leituras, rock cover´s e DJ set no Castelo, tudo isto com varias tasquinhas com comidas e bebidas 
e vários artesanatos e produtos locais à disposição de quem nos visitar. 

Tudo isto e muito mais estará disponível no decorrer do dia e tem entrada livre. 

As festas terão continuidade no dia 29 e logo pela manhã será recriado o tradicional banho 29 na Praia do 
Monte Clérigo acompanhado da devida animação musical no areal com a presença de uma bandinha. 

No início da tarde terão lugar as comemorações religiosas em Honra da Padroeira Senhora de Alva com a 
celebração da missa pelas 15 horas seguida da procissão. Finalmente e pelas 18 horas terá inicio a mega 
sardinhada e toda a animação musical e circense no Espaço Multiusos de Aljezur, que colmatará com a 
entrega do prémio de mérito escolar que será entregue a dez alunos que se destacaram nos  seus 
percursos académicos no ano letivo 2012/2013. 

Para finalizar os sons quentes e verdadeiros dos Irmãos Verdades irão encerrar as festividades. 

 

Nota em anexo programação completa das iniciativas.     

 

 

 

 


