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ASSUNTO: Atividades para este próximo fim de semana na Praia da Vagueira 

Inserida na programação da época balnear, a Praia da Vagueira, neste fim de semana, vai estar ao rubro, 
com o início do evento “Vagueira Surf Fest” que vem, mais um ano, agitar o mar e o areal da praia. Ao 
longo dos dias, 6 e 7 de julho, as atividades são muitas e variadas desde skate, surf, kite surf, guerra de 
balões, exposições e concertos. Os concertos realizam-se no dia 6, com as bandas “The Lemon Lovers, 
Bone Drill e Union Sounds.Este ano, o Vagueira Surf Fest acolhe, ainda, a 3.ª Etapa do Circuito Regional 
de Surf de Aveiro, que contará com competidores divididos nas categorias Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 
18 e Open, feminino e masculino. 

Decorrerá, também, neste sábado, no Largo Parracho Branco, pelas 17h, uma Mega Aula de Zumba que 
irá contar com a participação de 15 instrutores. Não perca esta oportunidade, venha divertir-se e se 
ainda não participou numa aula de Zumba, esta é uma boa oportunidade para o fazer. Basta comparecer 
no local à hora marcada. 

No domingo, também neste mesmo local, decorre a recriação do Mercado Gandarês, dinamizado pelas 
associações do Concelho. O mercado abre às 9h e decorrerá ao longo do dia. Junte-se a nós e participe 
dando alegria e cor a esta atividade cultural. 

Durante toda a época balnear estarão a decorrer atividades regulares desde massagens solidárias 
(relaxamento) em que a participação estará condicionada a inscrições limitadas e à entrega de bens 
alimentares que reverterão a favor da IPSS de Calvão. Haverá também Sunsets (zumba e fit stretching), 
manhãs desportivas, demonstrações de modalidades desportivas, feira do livro, artes e ofícios e a 
biblioteca de praia.  


