
PRESS RELEASE
28 de Agosto de 2019 – 11h50

6 a 9 de Setembro

Festa em Gaeiras em Honra de Nª Srª da Ajuda
A Vila de Gaeiras vai estar em festa entre os dias 6 e 9 de Setembro. São os habituais festejos em Honra
de Nossa Senhora da Ajuda (NSA). Uma tradição nesta localidade do concelho de Óbidos, que se repete
todos os anos.

Os eventuais  lucros  irão  reverter  para  a  compra de um DAE (Desfibrilhador  Automático Externo)  a
instalar na freguesia de Gaeiras e também de equipamento de combate a incêndios a ser doado ao
Corpo de Bombeiros de Óbidos.

A comissão de festas NSA 2019 é composta na sua maioria por jovens, que de forma responsável e
altruísta se disponibilizaram para levar a cabo mais uma edição destes festejos.

As procissões dos dias 8 e 9 representam o momento mais alto do programa religioso, a par de um
cartaz recheado de animação, jogos tradicionais, entre outras iniciativas. 

Programa:
6 de Setembro – sexta-feira

• 19h00 – Abertura do arraial
• 21h30 – Animação com "Cauda da Tesoura" + Daniel Surrador
• 23h00 – Atuação da "Orquestra Costa Verde" seguido dos "P*ta da Loucura – Music Project MD" 

(Quimbé e Rubim)
7 de Setembro – sábado

• 15h00 – Atuação do "Grupo de Concertinas de Óbidos"
• 16h00 – Jogos tradicionais
• 19h00 – Atuação do Rancho Folclórico "As Caiadeiras das Gaeiras"
• 21h30 – Animação com "Os Cavaquinhos das Gaeiras"
• 23h00 – Baile com a banda "Hi-Fi" seguido do dj KEVU

8 de Setembro – domingo
• 09h00 - Alvorada – Banda da SFRG (Sociedade Filarmónica e Recreativa Gaeirense)
• 15h30 - Missa em Honra de Nossa Senhora da Ajuda, na Igreja Paroquial, seguida de Procissão
• 21h30 – Animação com "Ana Matos e Martim Broa"
• 23h00 - Baile com "Ganda Banda"
• 00h00 – Espetáculo com a artista "Rebeca"



9 de Setembro – segunda-feira
• 09h00 – Alvorada
• 15h30 - Missa em Honra de Nossa Senhora da Ajuda, na Igreja Paroquial, seguida de Procissão
• 21h30 – Animação com "Grupo de Percusão e Metais dos Bombeiros Voluntários de Óbidos"
• 23h00 – Baile com "Grupo Kapittal"

Todos os dias haverá bar jovem, restaurante, bifanas à Gaeiras, pão com chouriço e espaço kids. Apoio
do Município de Óbidos, Óbidos Criativa, E.M., Junta de Freguesia de Gaeiras, entre outros.
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