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Odeleite honra Nossa 
Senhora da Visitação
Ponto alto das festas é a procissão da padroeira da aldeia, havendo 
ainda no programa animação musical, um mercadinho e passeios
A aldeia de Odeleite, no con-
celho de Castro Marim, cele-
bra a sua padroeira com as 
Festas em Honra de Nossa Se-
nhora da Visitação, entre esta 
sexta-feira e domingo, 31 de 
agosto a 2 de setembro.

O programa das festas 
começa amanhã, às 21h30, 

com um baile animado pela 
artista Sandrine, seguindo-
-se a atuação do Rancho Fol-
clórico do Azinhal e da Aca-
demia de Ballet Contempo-
râneo.

Já no sábado, a partir 
das 19h00, as Festas inte-
gram também um mercadi-

nho, com venda de produtos 
locais, artesanato, doces re-
gionais, compotas e produ-
tos hortícolas. À noite, a par-
tir das 21h00, haverá um bai-
le com o «Grupo + 2» e o con-
certo da banda algarvia Íris. 

O último dia das festivida-
des, 2 de setembro, honra a 

padroeira de Odeleite, a Nos-
sa Senhora da Visitação. Às 
19h30, começa a procissão, 
cerimónia que será acompa-
nhada pela Banda Musical 
Castromarinense e antece-
dida de uma missa na Igreja 
Matriz de Odeleite, conforme 
divulgou a autarquia.

No final, o Duo Refle-
xo atua, seguindo-se o Grupo 
Banza, encerrando o programa 
das festas. Ainda no domingo, a 
Casa de Odeleite recebe o ha-
bitual Mercadinho na Aldeia e 
os Passeios por Odeleite, numa 
organização da empresa muni-
cipal Novbaesuris.

As Festas em Honra de 
Nossa da Visitação são or-
ganizadas em parceria pela 
Associação Social da Fre-
guesia, Junta de Freguesia 
de Odeleite e Câmara Muni-
cipal de Castro Marim, com 
a colaboração da Paróquia 
de Odeleite.

VRSA aprova
programa de apoio 
às associações
A Câmara Municipal de 
Vila Real de Santo António 
(VRSA) aprovou, na terça-
-feira, 28 de agosto, em reu-
nião do executivo, o Pro-
grama de Apoio ao Movi-
mento Associativo. A pro-
posta estabelece um con-
junto de critérios para au-
mentar a cooperação en-
tre a autarquia e as coleti-
vidades e visa promover a 
transparência e equidade 
nos apoios prestados. Tem 
ainda como meta, de acor-
do com a autarquia, o de-

senvolvimento de uma po-
lítica que permita a cria-
ção e realização de proje-
tos culturais, recreativos, 
sociais e desportivos de 
qualidade e interesse. Con-
ceição Cabrita, presiden-
te da Câmara Municipal de 
VRSA, avançou que o novo 
programa «assenta em três 
princípios: regrar os tipos 
e formas de atribuição de 
apoios, quantificar e publi-
citar os apoios autárquicos 
e dinamizar a atividade do 
movimento associativo».




