De 21 a 24 de junho em Alcácer do Sal

Feira da PIMEL apresenta cartaz
musical de excelência
Ciganos D’Ouro, Amor Electro, Blaya e Calema são os cabeçasde-cartaz da PIMEL – XXIX Feira de Turismo e Atividades
Económicas, que vai ter lugar no Parque de Feiras e Exposições
de Alcácer do Sal. Subordinada ao tema “o melhor de Alcácer”, a
feira tem início dia 21 e decorre até 24 de junho - o Dia do
Concelho -, assegurando mais um dia de festa e de grande
animação.
À semelhança do ano anterior, a 29ª edição da PIMEL mantém a
dinâmica de alternância entre o palco principal e o palco
secundário, ambos na praça das tasquinhas, com atuações às
22h30, meia-noite e 1h30.
Neste âmbito, o palco principal vai ser inaugurado na noite de 21
de junho (sexta-feira) pelos Ciganos D’Ouro, cuja matriz principal
é o flamenco e o Cante Hondo. Atuam em seguida a Banda Red e o
DJ Monchique.
No dia 22 (sábado) há Amor Electro, um grupo que dispensa
apresentações e que revolucionou o panorama da música moderna
portuguesa numa combinação única das raízes tradicionais com as
sonoridades eletrónicas. Segue-se Tributo ao Rock Português e DJ
Joana.
Na noite de 23 de junho (domingo) destaque para Blaya, uma
artista de grande talento que lançou recentemente o seu novo
álbum e que promete espalhar “Só Love” e charme por terras
alcacerenses, A esta atuação sucedem Tributo a Queen e DJ Rui
Miguel.
No Dia do Concelho (24 de junho), o encerramento musical cabe
aos Rumo ao Sul, antecedidos dos Calema, a dupla de irmãos que
conquistou o país e o mundo com a sua emoção, cultura e sol S.
Tomé e Príncipe espelhados em duas vozes puras e potentes.

Além de música, a PIMEL – XXIX Feira de Turismo e
Atividades Económicas inclui exposição de gado e
máquinas agrícolas, corrida de toiros, expositores
diversos, concursos de mel, doçaria e petiscos, tasquinhas,
wine bar, colóquios, espaço criança e muita animação.
A convite da Câmara Municipal de Alcácer do Sal por ocasião da PIMEL e das festas do Concelho o CPA organiza o seu

72ºENCONTRO de 21 a 24 de Junho.

O local de estacionamento para autocaravanas e um passeio no galeão Pinto Luísa é aberto a todos os autocaravanistas
inscritos e conta com o apoio logístico do CPA através do seu Delegado de Alcácer do Sal, Mário Moreira.
A Câmara Municipal de Alcácer do Sal é um dos municípios amigo dos autocaravanistas, disponibilizando todo
o apoio. para a organização deste encontro
Ainda recentemente um sinal de proibição de estacionamento de autocaravanas foi retirado porque o
Município desde há muito compreende o autocaravanismo como atividade de interesse turístico.
O valor das inscrições reverterá para uma instituição de Alcácer do Sal, a indicar pelo Município, como
reconhecimento dos autocaravanistas pelo caminho que tem sido feito a favor do autocaravanismo.

LOCAL DE ESTACIONAMENTO N 38º 22' 09.9" W 8º 30' 39.6"
INSCRIÇÃO Sócios 5€ por pessoa – Não sócios 10€ por pessoa – crianças até 14 anos grátis
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à Secretaria do CPA (Estrada de São Marcos 33 - Centro Empresarial Elospark II -sala
2 - 2735-521 Agualva – Cacém) até ao dia 18 de junho, inclusive, através do endereço eletrónico (geral@cpaautocaravanas.com), por carta ou pessoalmente a identificação de sócio, a matrícula do veículo e pagamento, sem o que não
será considerada a inscrição. DADOS PARA PAGAMENTO: Por transferência bancária: IBAN-PT50 003 506 980 001 451 653
CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO: Fazer chegar à Secretaria do
050 ou por multibanco NIB–003 506 980 001 451 653 050. Não esquecer de enviar comprovativo da transferência dentro do
CPA (Estrada de São Marcos 33 - Centro Empresarial
prazo. NOTAS: 1. Durante o encontro serão observadas as normas a que obedece o estacionamento e comportamento
Elospark II -sala 2 - 2735-521 Agualva – Cacém) até ao dia 1
adequado a cada local. 2. O CPA não se responsabiliza por danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais quer dos associados,
de junho, inclusive, através do endereço eletrónico
quer de terceiros. 3. O programa pode estar sujeito a alterações. Não são aceites inscrições no local Informações
suplementares: através da Secretaria do CPA (218983137), no horário de atendimento ao público (2ª a 6ª feira, exceto
feriados, das 11H00 às 13H00 e das 14H00 às 18H00).

