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As Festas do Almonda assinalam anualmente a elevação de Torres Novas à condição de
cidade, data que se celebra a 8 de julho. Com um programa habitualmente preenchido por
várias propostas artísticas e desportivas, e que se divide por vários dias de festa, os fins de
tarde e as noites de julho são em Torres Novas um verdadeiro convite para ouvir e dançar boa
música, assistir a uma peça de teatro em família, percorrer um caminho na Serra ou
simplesmente desenhar com muita atenção as flores vermelhas do jardim.

A tradição das tasquinhas, onde as mesas se enchem de comida e conversa, a venda de
artesanato ou o Festival de Folclore são exemplos do que pode esperar ao visitar Torres Novas
por esta altura. O amplo espaço que acolhe este evento e que fica bem no coração da cidade
dá pelo nome de Jardim das Rosas, e situa-se junto à margem do rio Almonda que lhes dá o
nome.

As Festas do Almonda cruzam e confrontam estilos e tendências, procurando manter uma
coerência viva entre o que foi e os novos ingredientes para o que será. Por isso, a cada ano
que passa, lá nos encontramos uma vez mais no Jardim das Rosas, para comer, beber e ouvir
música em conjunto, para dançar clássicos ou novas sonoridades e nos divertirmos junto ao
rio.

Festas do Almonda 2019 - 4 a 7 de julho . Jardim das Rosas

Normas de funcionamento
Anexo I - ficha de inscrição
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Anexo II - tipologias
Anexo III - normas alimentares
RGPD - exercício do dever de informação em
relação ao envio de comunicação aos
expositores
Edital - Condicionamentos de Trânsito
Normas do concurso de marcação de penalties
de futebol
Normas do torneio de basquetebol 3x3

Normas do torneio de petanca

Normas do torneio de voleibol 2x2

Consulte o programa completo das Festas do Almonda 2019 aqui
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