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Setembro Cultural 

FESTAS DE N.ª SR.ª DA PIEDADE EM ODEMIRA  

 
Entre os dias 6 e 8 de setembro, a vila de Odemira vai ser palco para as Festas em Honra de Nossa 
Senhora da Piedade, com espetáculos musicais, fogo-de-artifício e celebrações religiosas, que 
decorrerão na Capela de Nossa Senhora da Piedade e recinto adjacente. 
 
As celebrações de homenagem à padroeira têm início a 6 de setembro a partir das 21h00 com um 
baile com Fábio Emanuel, seguido da atuação do grupo Os Vocalistas, pelas 22.30 horas, após o 
espetáculo o baile irá continuar a animar o público presente.  
 
Para o dia 7 de setembro destaque para o espetáculo com a fadista Cuca Rosta, agendado para as 
22h30, seguido do habitual festival pirotécnico agendado para as 24.00 horas. A celebração continua 
pela noite fora com um do baile com Eliseu Brás.  
 
No dia 8 de setembro, no âmbito das cerimónias religiosas, o ponto alto será a Procissão Solene, 
agendada para as 17.00 horas, e antecedida pela missa solene às 16.00 horas. À noite o recinto de 
festas volta a ser palco para mais um baile com Valter Cabrita a partir das 19.30 horas, para terminar 
as comemorações em homenagem à padroeira da terra. 
 
A Comemoração em Honra de Nossa Senhora da Piedade é uma tradição antiga da vila de Odemira 
mobilizando os odemirenses que assim prestam homenagem à padroeira da terra.  
 
A organização é da responsabilidade da Paróquia, do Município de Odemira e da Junta de Freguesia de S. 
Salvador e Santa Maria 
 
O Presidente da Câmara Municipal,  
 
 
(José Alberto Guerreiro) 
 
 
N.I. n.º 110 
23/08/2019 
Envio: contactos e-mail dos ocs locais e nacionais  
Assunto: Setembro Cultural: Festas de N.ª Sr.ª da Piedade em Odemira 

Divisão de Gestão Interna 

Setor de Comunicação e Informação 

Praça da República, 7630 – 139 Odemira 

Tel: 283 320 901 Fax: 283 320 902 

rpa@cm-odemira.pt 

www.cm-odemira.pt 
 

ODEMIRA EM AGENDA 


