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FESTAS DE VAGOS 

Como já vem sendo tradição e no seguimento de uma aposta forte na promoção e 
divulgação do Município, na área da Cultura e do Turismo Religioso, a Câmara Muni-
cipal de Vagos realiza, entre os dias 13 e 17 de maio de 2016, as Festas de Vagos em 
Honra do Divino Espírito Santo e Santa Maria de Vagos, juntamente com a Mostra 
Cultural. 

Este evento realiza-se, maioritariamente, no centro da Vila de Vagos, em diversos 
locais.  

Do programa, merece especial destaque as cerimónias religiosas que tem início no 
dia 15 de maio, pelas 16h00, com a missa solene, na Igreja Matriz de Vagos, seguida 
da Procissão do Divino Espírito Santo, que tem início às 17h30. No dia seguinte, 16 de 
maio, dia do município, realiza-se, pelas 10h00, a tradicional peregrinação à Nossa 
Senhora de Vagos, com missa solene às 11h00. Pelas 16h00, o Santuário de Vagos 
recebe, ainda, a benção  e distribuição do Bodo. À noite, pelas 21h, tem início a Pro-
cissão das Velas, que sai do Santuário de Vagos em direção ao centro da Vila. 

A abertura oficial da Mostra Cultural está marcada para as 19h, do dia 13 de maio. 
Ao longo dos cinco dias, muitas atividades decorrerão, a destacar:  
Dia 13 - Entrega de prémios do Concurso Literário João Grave (18h), atuação da Ban-
da Vaguense (19h) e Escolíadas (21h);  
Dia 14: Surf na Vila (10h), reiki e meditação coletiva (11h), atuação musical dos “Ami-
gos da Música” (16h), Festival de Folclore (17h), Orquestra Ligeira da Filarmónica Va-
guense (20h30), Teatro com o grupo “Fantástico” (21h) e atuação do grupo FAX 
(23h);  
Dia 15: Banda Vaguense (19h30), desfile de moda (20h), atuação musical com “Fun-
ção Públika (23h) e espetáculo piromusical (24h); 
Dia 16: Banda do Exército (15h), workshop “Vagos Sensation Gourmet” (17h), atuação 
musical do grupo Magma (22h) e atuação do grupo musical DAMA (23h). 
Dia 17: Sardinhada de S. João, Dia da Prevenção Rodoviária  e atuação musical com 
TV5(22h) 
 
Em permanência estarão os espaços dedicados ao artesanato, cultura e gastronomia 
que se encontram no Jardim de São Sebastião, junto ao edifício dos Bombeiros Vo-
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luntários de Vagos. Ao mesmo tempo, poderão ser visitadas várias exposições paten-
tes na Biblioteca Municipal. 

As Festas de Vagos, realizam-se em parceria com a comunidade e associações locais 
que, em conjunto, contribuem de forma decisiva para o sucesso desta iniciativa. 

A Câmara Municipal de Vagos dá as boas vindas a todos quantos visitem o Município. 

 

Consulte aqui detalhadamente a programação: 

Em permanência: Artesanato | Gastronomia | Exposições – Biblioteca Municipal | 
Representação das Juntas de Freguesia 

 

13 DE MAIO – SEXTA-FEIRA  

15h30 Guerra de Pistolas de água – Clube Mais Feliz | Anfiteatro Municipal 

Uma atividade divertida com água à mistura. Esta atividade tem como objetivo cons-
ciencializar da importância do riso e do bom humor na gestão das relações pessoais e 
de grupo. 

18h00 Entrega de Prémios - Concurso Literário João Grave | Biblioteca Municipal 

Entrega dos prémios do concurso João Grave, este ano  subordinado ao  tema  “Ma-
gia das Palavras” e contará com a presença do escritor Francisco Sá Carneiro. 

19h00 Abertura Oficial do espaço da Mostra | Jardim S. Sebastião 

Atuação da Banda Vaguense 

Brincadeiras com Hélio (durante o dia) – Clube Mais Feliz | Jardim S. Sebastião 

Uma tenda cheia de balões de hélio vai dar origem a muita brincadeira durante todo 
o dia. 

20h00 Magia e Risoterapia – Clube Mais Feliz | Salão Nobre da Câmara Municipal 

Assista a uma noite de magia e de muito alegria. Porque rir e brincar é coisa séria! 
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21h00 Escolíadas – Escola Secundária de Vagos e Colégio de Nossa Senhora da 
Apresentação de Calvão | Jardim S. Sebastião 

O Colégio de Nossa Senhora da Apresentação de Calvão e o Agrupamento de Escolas 
de Vagos irão apresentar as provas de dança, teatro, arte e claque, exibidas nas “Esco-
líadas 2016” que decorreu no Centro Cultural de ílhavo. 

22H30 Lançamento de balões - Clube Mais feliz | Jardim S. Sebastião 

O céu vai ficar iluminado com o lançamento de 200 balões com leds. 

 

14 DE MAIO – SÁBADO 

10h00 Abertura do espaço da Mostra | Jardim S. Sebastião 

Surf na Vila - Associação de Surfistas de Vagos | Quinta do Ega  

Durante todo o dia estarão disponíveis, para toda a população, atividades náuticas 
como: Stand Up Paddle, Kayak e, também, atividades complementares na relva co-
mo: aulas de ginásio, zarabatana, tiro ao arco, voleibol, frisbee, música ao vivo com 
Freddy Strings e Dj Nadja. Todas as atividades são gratuitas, com inscrição obrigató-
ria no local. Esta iniciativa marca o segundo aniversário desta associação que, mais 
uma vez, vai comemorar com toda a população. 

11h00 Sessão de Reiki e Meditação Coletiva | Jardim S. Sebastião 

Uma oportunidade de conhecer esta terapia complementar, no âmbito das Terapias 
e Medicinas de Campo Bio Energético que ajuda ao relaxamento. 

Meditação  é o ato de encontro consigo próprio no momento presente, onde nada 
tem mais importância do que você mesmo.  

"Não mude a vida para meditar, mas a vida muda quando medita" 

15h00 Homenagem a Gunter Wacek - Refugiado Austríaco da 2ª Guerra Mundial, 
acolhido em Vagos | Biblioteca Municipal 

Gunter Wacek, refugiado Austríaco da 2ª Guerra Mundial, viveu em Vagos de 1948 a 
1953. Viveu poucos meses, no Lombomeão, com a família Simões Neves e  depois, 
em Vagos, com o D. Aida Pinto Camelo e Duarte Gravato. 
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Voltou em 1964 e esteve em Coimbra a fazer um curso de espanhol. 

Venha conhecer uma história contada na 1º pessoa. 

16h00 Atuação do Grupo “Amigos da Música” | Auditório da Biblioteca  

Este pequeno Grupo, com quase 5 anos de existência, nasceu do conhecimento que 
Luciano, Ivone, João e Graça travaram com o Sr. Aquiles Capela na Tuna da Universi-
dade Sénior de Vagos. Recentemente com um novo elemento, Emanuel Naia Sardo. 

Para além da amizade que existia entre todos os elementos, o gosto pela música, 
também ele comum a todos, fez com que nascesse este projeto. Começaram a ensai-
ar, com alguma frequência. E porque a musica faz magia, nunca mais pararam. 

17h00 Festival de Folclore | Jardim S. Sebastião 

Festival de Folclore que conta com as atuações do Rancho Folclórico da ARCO, Ran-
cho Folclórico de Fonte de Angeão, do Grupo Folclórico de Santo António de Vagos e 
do Rancho Folclórico Luz e Vida de Ponte de Vagos. 

20h30 Orquestra Ligeira da Filarmónica Vaguense | Jardim S. Sebastião 

21h00 Atuação do Grupo de Teatro “O Fantástico”, mordomia da Santa Casa da 
Misericórdia de Vagos, com a peça “Há Petróleo no Beato” | Centro de Educação e Re-
creio de Vagos. 

Numa conjuntura de instabilidade mundial provocada pelas primeiras crises petrolí-
feras dos anos 70 e 80 do século passado, uma modesta família portuguesa é surpre-
endida pela descoberta de que tem no quintal a solução dos seus problemas finan-
ceiros e até mesmo os do País. 

A partir daí e pegando nessa perspetiva de riqueza que tanto vem alterar comporta-
mentos e amizades, Raul Solnado, Francisco Mata, Gonçalves Preto e Júlio César 
constroem uma divertidíssima comédia, cujo êxito no teatro, justificou mais tarde em 
1986, uma versão televisiva da mesma. 

23h00 Grupo musical FAX | Anfiteatro Municipal 

 

15 DE MAIO – DOMINGO 
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10h00 Abertura do espaço da Mostra | Jardim S. Sebastião 

16h00 Missa Solene | Igreja Matriz 

17h30 Procissão do Divino Espírito Santo - com a Banda da Filarmónica Vaguense 
e a Fanfarra da ARCO 

Esta procissão percorre várias ruas da Vila. 

19h30 Concerto com a Banda Vaguense | Largo do Município 

20h00 Desfile de Moda | Jardim S. Sebastião 

Animação com o grupo Palco A4 – Jonathan e  Vacuus Sax Quartet 

23h00 Grupo musical Função Públika | Anfiteatro Municipal 

24h00 Espetáculo Pyromusical  | Anfiteatro Municipal 

 

16 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA 

Dia do Município 

10h00 Abertura do espaço da Mostra | Jardim S. Sebastião 

Peregrinação à Nossa Senhora de Vagos  

Milhares de fiéis e romeiros de Cantanhede concentram-se junto da Capela de Santo 
António de Vagos e, carregando a Cruz de Cantanhede seguem em procissão até ao 
Santuário de Nossa Senhora de Vagos. 

11h00 Eucaristia na Nossa Senhora de Vagos 

15h00 Atuação da Banda do Exército, entrega de medalhas aos Alunos de Mérito e 
entrega de Prémios “Projeto Escolas Sustentáveis “ aos alunos das escolas do Municí-
pio pelas boas prestações nas atividades de sustentabilidade ambiental | Jardim S. 
Sebastião 

16h00 Bênção e distribuição do Bodo | Nossa Senhora de Vagos 

Mantendo a tradição, a distribuição do bodo (pão de Cantanhede) continua a ser 
efetuada como manifestação de fé e amor. 
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17h00 Workshop “Vagos Sensation Gourmet | Jardim S. Sebastião 

Este workshop terá como tema “Um twist entre tradições”, orientado por Tony Mar-
tins & Christian Cruz, com duração de uma hora.  

Sem fogo, será feita uma animação de forma a pedir um prato já confecionado a cada 
uma das associações presentes no espaço. 

Cada um desses pratos será renovado, alteradas texturas, e apresentados novamente 
para prova, numa versão atual e contemporânea. 

21h00 Procissão de Velas 

A procissão de velas invade a rua que dista do Santuário ao centro da Vila. Milhares e 
milhares de chamas acesas acompanham a imagem de Santa Maria de Vagos até à 
Igreja Matriz. 

22h00 Grupo musical MAGMA | Anfiteatro Municipal 

23h00 DAMA | Anfiteatro Municipal 

 

17 DE MAIO – TERÇA-FEIRA 

10h00 Abertura do espaço da Mostra | Jardim S. Sebastião 

Sardinhada de S. João | Quinta do Ega 
Este convívio será animado pelos artistas João Claro e Kit Carlos. 
 
Dia da Prevenção Rodoviária - “Sorrir sem Álcool” - Clube Mais Feliz | Largo do 
Município 
Uma forma diferente de consciencializar os mais jovens para a prevenção rodoviária, 
onde será criado um percurso dedicado com sinalização semafórica, horizontal e ver-
tical, que será percorrido com carros a pedais.  
 
22h00 Grupo Musical TV5 | Anfiteatro Municipal 
 

 


