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COMEMORAÇÕES DO FERIADO MUNICIPAL | 29 DE AGOSTO 
 

 
Celebra-se no próximo dia 29 de Agosto o feriado do Município de Aljezur. 

Apesar das dificuldades que atravessamos, não quis o município deixar de 
assinalar esta data, utilizando para isso muita imaginação e criatividade 
para garantir alegria e festa nestes dias com as devidas contenções 

financeiras.  
Assim pelo segundo ano consecutivo iremos iniciar estes festejos no dia 28 

de Agosto com a Noite a, noite Multicultural de Aljezur. 

Este será um momento que irá mostrar a todos algumas das diferentes 
vertentes culturais do nosso Concelho. 

Esta iniciativa irá decorrer em toda a zona Histórica de Aljezur iniciando-se 
no Largo da Liberdade no sopé do Castelo, passando pelo largo do Museu 

Municipal, pela Igreja da Misericórdia, Museu Antoniano e terminando no 
interior do Castelo de Aljezur. 

Procura-se com esta iniciativa criar dinâmica na zona histórica, abrindo ao 
público museus, criando interacção com varios gostos musicais e idades, 
diferentes públicos que poderão encontrar fado, acordeão, banda 

filarmónica, violino e flauta clássica, saxofone jazz, teatro animação 
circense, provas de produtos regionais, pintura ao vivo, artesanato e como 

não poderia deixar de faltar comes e bebes espalhados por esta zona. 

Aos participantes e visitantes pede-se que se apresentem nesta festa com 
pelo menos uma peça de roupa branca. 

No dia 29 de Agosto terá lugar o tradicional banho 29 na Praia do Monte 
Clérigo antecedido por uma marcha passeio.  

Assim, os participantes irão recriar as romarias típicas que as gentes do 
campo faziam até à praia nestas datas, com as respectivas vestimentas e o 
recheado almoço “piqueniqueiro” com os típicos petiscos de então. Tudo isto 

será animado ainda com a presença de dois acordeonista que trarão à Praia 
do Monte Clérigo o reviver de velhas tradições. 

Já pelas 17 horas terá lugar no EMA – Espaço Multiusos de Aljezur a já 
tradicional Mega Sardinhada que este ano pela primeira vez terá animação 
musical no mesmo recinto com a presença do duo Ritmo Jovem e da artista 

de música popular REBECA. 

No início da noite, tempo ainda para no dia do município serem premiados 

os Jovens Aljezurenses que melhor desempenho escolar obtiveram durante 
o ano lectivo 2010/2011, com a atribuição de um cheque a cada um no 
valor de 500 euros. 
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