
A Passagem de Ano de Albufeira é hoje um evento de inegável 
importância, com um importante impacto em termos de pro-
moção da nossa marca, mas também em termos de retorno 
económico para as nossas empresas.

Tal só é possível pelo trabalho conjunto de centenas de pessoas 
que se entregam a este projeto. E nessas centenas de 
pessoas, incluo os nossos empresários que, num movimento 
sem paralelo no nosso país, contribuem ativamente para via-
bilizar este programa.

Este ano, procurámos em conjunto dar resposta a uma legítima 
aspiração de muitos, antecipando o mais possível o anúncio 
do cartaz de fim de ano. Tal permitiu que se pudesse fazer uma 
promoção mais atempada e planificada. Ao apresentarmos o 
nosso programa no pico de verão, demos também um impor-
tante sinal de que queremos promover ainda mais o nosso 
destino, convidando todos aqueles que escolheram Albufeira 
para passarem as suas férias nesta época, para nos visitarem 
fora do período estival.

Ao longo dos anos, temos apostado na diversificação das nossas propostas para que o Programa de Fim de Ano seja cada vez mais apelativo para 
toda a família, dentro de um enquadramento financeiro que consideramos adequado. Procuramos fazer um investimento ponderado, criativo e 
recorrendo à boa vontade de muitos que nos acompanham.

O retorno está à vista, pelo sucesso que temos vindo a colher. Estou certo de que continuaremos a fazer desta, uma marca que a todos nos envolve 
e orgulha. O cartaz está aí. Agora há que promover e mostrar que Albufeira continua a ser um destino liderante não só na época balnear, mas 
também em outros períodos do ano.

Conto por isso com o envolvimento de todos.

O Presidente da Câmara Municipal de Albufeira
Carlos Silva e Sousa
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ANSELMO RALPH | Praça dos Pescadores
31 Dezembro|23:00h

Este ano, o palco da Praia dos Pescadores volta a 
receber o habitual concerto junto ao mar, com um 
dos grandes nomes do panorama musical português 
da atualidade.

Anselmo Ralph sobe ao palco às 23h00, após um 
período de animação musical que começa às 22h00. 

O artista angolano vende milhares de discos, arrasta 
multidões, enche as maiores salas de espetáculo do 
país com o seu talento. 

Anselmo tem um estilo inconfundível que tomou de 
assalto as rádios e as pistas de dança com o tema 
«Não Me Toca». Em 2014 encheu por dois dias 
seguidos o Coliseu de Lisboa e, no passado dia 5 de 
dezembro esgotou o MEO Arena. 

Este ano, a RTP acompanhará o Programa de Fim de 
Ano em Albufeira com várias transmissões em direto 
ao longo do dia 31 de dezembro. 

FOGO DE ARTIFÍCIO | Praça dos Pescadores
31 Dezembro|24:00h

À meia noite todas as atenções cen-
tram-se no céu de Albufeira, que se 
iluminará com a tradicional sessão  de 
fogo de artifício, que volta a ter dois 
pontos de lançamento: Praia dos  
Pescadores e da Oura, as zonas mais  
turístIcas da cidade.

STAR PARADE | Avenida Sá Carneiro | Oura 
31 Dezembro| 00:30h

Na zona da Oura, o espetáculo de fogo de artíficio 
também marcará o início de 2016. Depois disso a 
Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, acolhe a Star 
Parade, um desfile de artistas circenses que animam 
as ruas e estabelecimentos comerciais aderentes 
de malabarismos, acrobacias, números com fogo e 
muitas surpresas.

En la zona de la Oura, el espectáculo de fuego artifi-
cial va a marcar también el inicio de 2015. 

Después, la Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro acoge a 
Star Parade, un desfile de artistas circenses que ani-
man las calles y establecimientos comerciales adher-
entes con malabarismos, acrobacias, números con 
fuego y muchas sorpresas.

PADERNE MEDIEVAL  |Aldeia de Paderne 
1 a 3 de Janeiro de 2016 | 12:00h – 21:00h

Durante três dias, de 1 a 3 de janeiro, a aldeia do Barrocal 
algarvio recua no tempo e acolhe perto de 10 mil visitantes 
que terão a oportunidade de percorrer as ruas de Paderne 
num ambiente único.

O núcleo antigo da aldeia prepara-se a rigor e apresen-
ta um mercado medieval onde não faltarão as iguarias 
gastronómicas, as artes e ofícios de antigamente, 
exibições e atuações musicais alusivas à época. Os 
visitantes poderão ainda assistir ao desfile histórico 
que retrata a cerimónia da entrega da Carta de Doação 
a Paderne, que este ano celebra 711 anos. 

No dia 3 de janeiro, a SIC irá transmitir o programa 
“Portugal em Festa” em direto de Paderne. Ao longo de 6 horas de emissão, entre as 
14h00 e as 20h00, os apresentadores da estação de Carnaxide darão a conhecer este 
evento histórico que já faz parte do calendário do Fim de Ano de Albufeira.

NEWSLETTER

SOLRIR|Palácio de 
Congressos dos Salgados
1 a 4 de Janeiro 2016 | 21:30h

O Festival “SOLRIR”- o maior 
acontecimento de humor do 
País- celebra 10 anos com um 
espetáculo que irá juntar 16 dos 
maiores humoristas nacionais em 
10 espetáculos de stand-up come-
dy. Aldo Lima, Diogo Faro, Herman 
José, Nilton, Pedro Sousa, Pedro 

Durão, Miguel Neves, Joel Rodrigues, Hugo Rosa e Eduardo Madeira são os humoristas 
confirmados.

Considerado o maior festival de humor do País, o SOLRIR realiza-se desde 2006 e 
já contou com a participação de mais de 200 humoristas nacionais e internacionais. O 
evento destaca-se por proporcionar um autêntico menu de humor nos primeiros dias de 
cada ano. Recorde-se que só na última edição passaram pelo palco do SOLRIR mais de 6 
mil espetadores.

O SOLRIR é uma iniciativa da Press Happiness  em colaboração com o Município de 
Albufeira,  conta com o patrocínio da Caixa Agrícola e  Nau Hotels & Resorts e o apoio do 
Turismo do  Algarve, APAL e Adega do Cantor.


