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Programa	  Animar	  o	  Verão	  2017	  -‐	  JULHO	  

É	  com	  muito	  prazer	  que	  anunciamos	  a	  programação	  da	  melhor	  Praia	  do	  Mundo,	  para	  a	  época	  
balnear	  2017,	  que	  acabou	  de	  ser,	  mais	  uma	  vez,	  distinguida	  com	  a	  Bandeira	  Azul	  e	  Praia	  Aces-‐
sível	  que,	  são	  os	  símbolos	  europeus	  da	  excelência	  da	  qualidade	  das	  zonas	  balneares.	  

Quanto	  ao	  programa,	  que	  se	  preparou	  para	  este	  ano,	  tivemos	  sobretudo	  o	  cuidado	  de	  promo-‐
ver	  e	   convidar	  os	  nossos	  valores	   culturais,	   as	  nossas	  bandas,	  os	  nossos	  artistas,	  que	  vão	  dar	  
corpo	  a	  um	  conjunto	  de	  ações	  de	  animação	  na	  Praia	  da	  Vagueira.	  

É	  no	   Largo	  Parracho	  Branco,	  na	  Praia	  da	  Vagueira,	  que	   terão	   lugar	  a	  maioria	  das	  atividades,	  
que	  destacamos	  de	  seguida.	  

Nos	  dias	  30	  de	  junho	  e	  1	  e	  2	  de	  julho,	  o	  evento	  gastronómico	  Vagos	  Sensation	  Gourmet,	  com	  a	  
participação	  de	  diversos	  Chef’s	  de	  renome	  nacional	  e	  internacional.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

No	  dia	  9	  de	  julho,	  os	  Insufláveis	  que	  estarão	  na	  praça	  ao	  longo	  de	  todo	  o	  dia	  e	  as	  Danças	  de	  
Verão	  da	  Academia	  de	  Artes	  1.ª	  Posição	  

Conforme	  referido	  no	  início,	  e	  contando	  com	  a	  colaboração	  dos	  nossos	  valores	  culturais	  e	  ou-‐
tros	   artistas	   nacionais,	   vamos	   promover	   espetáculos	   musicais	   de	   animação	   da	   nossa	   Praia.	  
Para	   julho	   teremos	  as	  atuações	  musicais	   com	  “TRIBUTUS”	  no	  dia	  12,	  Olívia	  Palito	  no	  dia	  14,	  
Duo	  Ricardo	  Silva	  no	  dia	  15	  e	  no	  dia	  19	  contamos	  com	  a	  atuação	  de	  Sérgio	  Rossi.	  	  

As	  manhãs	  desportivas	  vão	  continuar	  este	  ano	  com	  a	  prática	  de	  aulas	  de	  Zumba	  todos	  os	  do-‐
mingos	  de	  manhã,	  a	  partir	  do	  dia	  16	  de	  julho.	  

Este	  ano,	  teremos	  um	  Ciclo	  de	  conferências	  com	  temas	  ligados	  ao	  ambiente	  que	  decorrem	  nos	  
dias	  20,	  21	  e	  22	  de	  julho,	  no	  espaço	  museológico	  da	  Vagueira.	  

Será,	   também,	  a	  22	  de	   julho	  que	  desfilarão,	  mais	  uma	  vez,	  as	  Marchas	  Populares	  que	  envol-‐
vem	  mais	  de	  700	  marchantes	  em	  representação	  das	  oito	  freguesias	  do	  Concelho.	  

É	  no	  dia	  23	  de	  julho	  que	  se	  dará	  início	  ao	  Torneio	  de	  Futebol	  de	  Praia	  que	  termina	  a	  8	  de	  agos-‐
to.	  

No	  dia	  26	  de	  julho,	  realiza-‐se	  o	  cinema	  infantil	  no	  Espaço	  Museológico	  da	  Vagueira.	  

Nos	  dias	  27,	  28	  e	  29	  de	  Julho,	  vamos	  contar	  com	  mais	  uma	  edição	  dos	  Jogos	  “Municípios	  Sem	  
Fronteiras”,	  que	  vão	  envolver	   todas	  as	   freguesias	  do	  nosso	  Concelho	  e	  que	  vai	   constituir-‐se,	  
mais	  uma	  vez,	  como	  uma	  grande	  manifestação	  de	  convívio	  e	  de	  competição	  salutar	  entre	  toda	  
a	  população.	  Música,	  luz,	  cor	  e	  divertimento	  é	  o	  que	  nos	  espera	  nessas	  3	  noites	  de	  festa.	  
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No	  dia	  28	  de	  julho,	  inseridos	  nos	  Jogos	  Municípios	  Sem	  Fronteiras,	  realizar-‐se-‐ão	  os	  Jogos	  Va-‐
gos	  Sem	  Barreiras,	  dedicados	  a	  pessoas	  com	  deficiência,	  cuja	  organização	  é	  da	  responsabilida-‐
de	  do	  Comissão	  de	  Apoio	  Social	  e	  Desenvolvimento	  de	  Santa	  Catarina.	  

De	  28	  a	  30	  de	  julho	  teremos	  o	  Vagueira	  Surf	  Fest,	  com	  atividades	  ligadas	  ao	  Surf	  na	  Praia	  da	  
Vagueira.	  

Serão	  desenvolvidas	  ainda	  outras	  atividades	  noutros	   locais:	  a	  3.ª	  Resistência	  de	  BTT	  Noturno	  
de	  Vagos	  que	  decorre	  no	  dia	  8	  de	  julho	  na	  Quinta	  do	  Ega	  e	  suas	  imediações;	  a	  “I	  solidariturna”,	  
uma	  caminhada	   solidária	  noturna,	  que	   se	   realiza	  no	  dia	  21	  de	   julho	   com	  ponto	  de	  encontro	  
marcado	  junto	  à	  Santa	  Casa	  da	  Misericórdia	  de	  Vagos;	  o	  Dia	  dos	  Avós	  que	  se	  realiza	  no	  dia	  26	  
de	  julho,	  no	  Largo	  do	  Município	  de	  Vagos;	  a	  Manhã	  Náutica	  que	  acontece	  no	  dia	  30	  de	  julho	  
junto	  à	  Marina	  da	  Vagueira	  e	  a	  Astronomia	  na	  Vagueira	  que	  acontece	  no	  mesmo	  dia,	  à	  noite	  
no	  CasaBlanca	  Lounge	  Bar.	  

Para	  além	  das	  atividades	  já	  referenciadas,	  de	  salientar	  também	  a	  mostra	  permanente	  do	  nosso	  
artesanato,	  da	  Biblioteca	  de	  Praia	  bem	  como	  da	  Hora	  do	  Conto	  e	  da	  Feira	  do	  Livro.	  

Trata-‐se	  de	  um	  vasto	  programa	  de	  ações	  a	  desenvolver,	  que	  julgamos	  ir	  de	  encontro	  às	  expe-‐
tativas	  dos	  nossos	  empresários	  e	  comerciantes	  instalados	  naquele	  local,	  bem	  como	  proporcio-‐
nar	  aos	  veraneantes	  momentos	  de	  lazer	  e	  de	  divertimento.	  

	  	  

Vagos,	  até	  onde	  queremos	  ir.	  

 

 

 

 


