
 

 

 

NOTA DE IMPRENSA  [27/04/2012] 
 

 
 

 

ArteDentro – FESTIVAL DA CULTURA DE ALJEZUR 
 

ArteDentro – Festival da Cultura de Aljezur, tal como o nome indica, é um evento que pretende reunir os 
produtores artísticos residentes no Concelho de Aljezur.  
Durante 6 dias, no EMA (Espaço Multiusos de Aljezur) os visitantes poderão ver cerca de 300 trabalhos 
que cerca de 80 artistas e artesões apresentam, participar numa série de Oficinas de Saberes e de 
Workshops temáticos, assistir a um conjunto de intervenções musicais ao vivo, provar algumas iguarias 
gastronómicas tradicionais de Aljezur e adquirir alguns produtos regionais. 
Marcarão ainda, presença com espaço próprio, 11 Associações locais que irão mostrar o trabalho 
cultural que têm vindo a desenvolver e que preveem desenvolver no futuro. 
Com entrada livre, a ArteDentro – Festival da Cultura – Aljezur decorrerá dias 4, 5, 6,11,12 e13 de Maio 
das 15:00 às 23:00 horas, estando a inauguração marcada para dia 4 de Maio pelas 18:00 horas. 
Trata-se de uma iniciativa da Câmara de Aljezur com o alto patrocínio da caixa de Crédito Agrícola 
Mutuo de São Teotónio. 
 
- Exposição 

-cerca de 80 artistas e artesões irão apresentar o trabalho que desenvolvem através da 
apresentação de cerca de 300 trabalhos. 

 
- Workshop´s e Oficinas 

- Yoga 
- Precursão 
- Dança 
- Olaria 
- Artes e Ofícios Tradicionais 
- Fabrico de Pão 
- Fabrico de Folar 
- Fabrico de Flautas em cana 
- Iniciação à dança folclórica 
- Experimente um instrumento e venha tocar para a Banda dos Bombeiros Voluntários de Aljezur 

 
- Borboletas – Espaço Infantil  

- Horário: Dias 5,6,12 e 13 das 16h às 18h 
- Apresentação das atividades - Workshop’s 

 
- Conversas Sobre Cinema  

- Horário: Dia 13 às 18.30h 
- Com projeção de filme  

 
 
 
 



 

 

- Música ao vivo 
- Banda dos Bombeiros Voluntários de Aljezur 
- Coro Internacional de Aljezur 
- Coro da Paróquia de Aljezur 
- Grupo dos Cantares Vicentinos 
- Grupo das janeira de Aljezur 
- Polo de Guitarras de Aljezur 
- Rancho Folclórico do Rogil 
- José Nuno (Violino) 
- Rita Melo (musica popular com acordeão) 
- HipHop (Luis Cardeira) 
- Escola EBI/JI Aljezur ( 11 turmas cantam individualmente) 
- Escola de Ballet de Aljezur 
- José Manuel Alves (Guitarra) 
- Etc, etc. 

 
- Momento de Poesia 

- Apresentação de poesia por cerca de 20 autores populares de Aljezur 
- Participação 

- 11 Associações locais produtoras de eventos culturais (cada uma delas com uma área de 25m2 
onde poderão mostrar quem são, o que fazem e o que irão fazer no futuro através da 
apresentação de exposições temáticas e da realização de oficinas de saberes) 

- 3 Restaurantes /tascas com petiscos regionais 
- 4 Doçeiras em espaços individuais (Fritos e Bolos tradicionais) 
- Pontos de venda de produtos regionais (mel, batata doce, vinho biológico, medronho, etc) 
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ARTE   .................   ................. Festival 
da Cultura - Aljezur

                                       4~6 e 11~13 Maio | 15h~23h 
.Exposições de Arte 
 (Pintura, Escultura, Desenho, Fotografia, Cerâmica...)
.Pintura ao Vivo
.Artesanato
.Workshops Temáticos 
.Oficinas
.Música ao Vivo
.Dança 
.Gastronomia

.Exposições de Arte 
 (Pintura, Escultura, Desenho, Fotografia, Cerâmica...)
.Pintura ao Vivo
.Artesanato
.Workshops Temáticos 
.Oficinas
.Música ao Vivo
.Dança 
.Gastronomia Patrocinador Exclusivo
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