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PRESS RELEASE 
 
4ª edição de 30 de Junho a 2 de Julho  

Festival da Ginja na Amoreira 
conta com a fadista Cuca Roseta  
 
Está de volta o Festival da Ginja de Óbidos, na Amoreira, de 30 de Junho a 2 de Julho, e 
conta, na quarta edição, com gastronomia, artesanato, visitas aos ginjais, doçaria, desfile 
de moda e muita animação musical. A fadista Cuca Roseta atua no primeiro dia do evento. 
Milhares de flores duplas, em papel, e coloridas, irão engalanar todo o circuito do Festival. 
 
“A qualidade das ofertas aos visitantes está a ser produzida numa clara evolução 
decorrente da experiência e satisfação dos eventos anteriores”, adianta, em nota, a 
organização, a cargo da Junta de Freguesia de Amoreira. 
 
Ainda, e segundo a organização, “a realização deste evento nesta freguesia, justifica-se, 
pela existência de uma fábrica transformadora do produto e, junto à Amoreira, temos o 
Sobral da Lagoa, que é uma freguesia produtora do fruto ginja”, acrescentando que 
“estamos a promover a nossa terra, as nossas gentes, a nossa criatividade”. 
 
Também, e como já vem sendo habitual, este ano há mais um desfile de moda com o 
tema "A Ginja". Um trabalho realizado em parceria com Caxemira Project. Um espetáculo 
com muita história, cor e música. 
 
Programa 
Sexta-feira, 30 de Junho 

• 18h30 – Abertura do evento 
• 18h30 – Atuação da Bandinha “Amigos da Música” 
• 21h00 – Atuação dos Fadistas: Anabela Jorge, Luís Arsénio, Dulcineia Ramos e Hugo 

Faustino 
• 22h30 – Espetáculo com Cuca Roseta 

Sábado, 1 de Julho 
• 17h00 – Rota dos Ginjais (visita aos ginjais e visita à Frutóbidos) 
• 18h00 – Atuação da Bandinha “Amigos da Música” 
• 21h00 – Desfile de Moda Caxemira Project . Tema: “A Ginja” 
• 23h00 – Concerto pela Orquestra Ligeira Monte Olivett 
• 02h00 – Encerramento 
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Domingo, 2 de Julho 
• 16h00 – Rota dos Ginjais (visita aos ginjais e visita à Frutóbidos) 
• 16h30 – Encontro de Ranchos: Rancho Folclórico “Os Populares do Olho Marinho”, 

Rancho Etnográfico “As Ceifeiras da Fanadia” e Rancho Folclórico e Etnográfico 
“Estrelas do Arnóia” 

• 20h00 – Encontro de Concertinas 
• 23h00 – Encerramento 

 
Entrada livre. Apoio do Município de Óbidos e Óbidos Criativa, E.M. 
 
Informações em www.facebook.com/festival.ginja.obidos, ou pelo telefone 262 969 334 
(Junta de Freguesia de Amoreira). 
 
 

Gabinete de Comunicação e Imagem 
Município de Óbidos 
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