
PRESS RELEASE
26 de Abril de 2018– 17h10

Organiza junta de freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa

II Feira de Saberes & Sabores da Lagoa de 17 a 20 de Maio

A segunda edição da Feira de Saberes & Sabores da Lagoa realiza-se de 17 a 20 de Maio, no Centro
Cultural, Social e Recreatio Arelhense, Arelho, Óbidos, com organização da junta de freguesia de Santa
Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa.

Pretende-se  com  esta  iniciatia  promoier  o  marisco  proieniente  da  Lagoa  de  Óbidos  e,
consequentemente,  todas  as  iguarias  gastronómicas  possíieis  de  serem  confecionadas  com  este
produto. Haierá, igualmente, exposição agroalimentar, doçaria, artesanato e um programa cultural. A
pensar nos mais pequenos, durante a tarde do dia 20, há insufáieis para «grandes brincadeiras».  

Partcipam na Feira, os produtores de marisco da região, as associaçees da freguesia, os artesãos da
freguesia, outros produtores de produtos locais e/ou outros coniidados pela organização.

PROGRAMA E HORÁRIOS:
• Quinta-feira – 17

19h00 – Abertura;
21h30 – Desfle e representação pelos utentes do Centro de Coniíiio do Arelho e Carregal;
22h00 – Grupo de Caiaquinhos das Gaeiras;

• Sexta-feira – 18
21h30 – Grupos de Dança de São Gregório: “Os Traquinas” e “3D”;
22h30 – Grupo Coral e Musical da Casa do Pessoal do Centro Hospitalar de Caldas da Rainha;

• Sábado – 19
22h00 – Banda da União Filarmónica de A-da-Gorda;

• Domingo – 20
12h00 – Abertura;
15h30 – Grupo Coral “Alegria da Nossa Terra”;
16h30 – Rancho Folclórico e Etnográfco do Arelho.

Haierá seriiço de restaurante todos os dias.  Os iisitantes podem contar com as seguintes iguarias:
caldeirada de enguias, enguias fritas, amêijoa à bulhão pato, berbigão no fogareiro, carne de porco à
alentejana, entre outras. Entradas liires.

Informações:
Telefone: 262 950 555 |Email:jfsmaria.pedro.sobral@sapo.pt
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