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PRESS RELEASE 
 
7 a 10 de Julho 

Usseira em festa em Honra 
de N.ª Senhora do Rosário 
 
A localidade da Usseira vai estar em festa, em Honra de Nossa Senhora do Rosário, entre 
os dias 07 a 10 de Julho. São os habituais festejos de Verão nesta aldeia do concelho de 
Óbidos. 
 
A festa começa na sexta-feira, dia 07, com destaque para um baile com a “Banda 
Kapittal”, a partir das 23h00. A noite, sob a temática «Red Bull», termina com o DJ “Pedro 
Diaz”. 
 
No dia seguinte, com início às 09h00, haverá um peditório pelas ruas da localidade, com a 
bandinha “Os Amigos da Usseira”. A partir das 16 horas, o desporto marca presença com o 
jogo de futebol casados x solteiros. Mais à noite o baile é animado pela “Banda Xeques 
Orquestra”. Segue-se, já de madrugada, a atuação do DJ “Menaka”. A noite é dedicada ao 
«Gin». 
  
No domingo, dia 09, realizam-se as cerimónias religiosas. Pelas 15h00, haverá Missa 
seguida de Procissão, acompanhada da bandinha “Os Amigos da Usseira”. Durante a tarde, 
às 18 horas, a diversão continua, com a tradicional «Vacada». “Klimax Music” é o grupo 
convidado, para mais uma noite de dança. Atuam, ainda, os artistas “SoulPlay”, [uma 
banda formada por Danito e Maryo. Com variadas participações em bandas sonoras de 
novelas, compilações de diversas editoras, concertos por todo o País, inclusive no 
estrangeiro com atuações nas comunidades portuguesas, em países como Suíça e 
Luxemburgo]. 
 
Os festejos terminam no dia 10, com a tradicional batatada, a partir das 19h00. Animação 
musical com “LF Music @live”. 
 
Organização da Associação Recreativa e Cultural da Usseira e conta com o apoio do 
Município de Óbidos. O arraial conta com serviço de restaurante, todos os dias.  
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