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Programa Animar o Verão 2017 – AGOSTO 

 

É com muito prazer que anunciamos a programação da melhor Praia do Mundo, para 
a época balnear 2017, referente ao mês de agosto. 

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

Os espetáculos musicais de animação da nossa praia continuam ao longo do mês de 
agosto, pelas 22h00, logo a partir do dia 2 com a atuação de NÉMANUS e no dia 4 
com PIZZICATO. 

No dia 5, o Largo recebe, a partir das 16h30, a XVII Milha Urbana, da organização do 
GRECAS, e ao final do dia, pelas 19h30, realiza-se mais uma edição do VAGUEIRA NE-
ON SUMMER FEST, no campo de jogos da Vagueira. No dia seguinte, domingo dia 6, 
os insufláveis estarão no Largo Parracho Branco ao longo de todo o dia e regressam 
nos dias 20 e 26 de agosto. As manhãs desportivas com Zumba decorrem todos os 
domingos de manhã, a partir das 10h30. 

Os espetáculos musicais de animação continuam, pelas 22h00, com as atuações de 
ABBA MIA – TRIBUTO ABBA, no dia 9, JUKEBOX no dia 11 e VOZES DU BAR, no dia 12. 

O fim de semana 12 e 13 será dedicado à saúde com a Feira Saudável composta por  
atividades ligadas à área da saúde, desporto e dos hábitos de vida saudável e bem-
estar. 

No dia 15 de agosto, pelas 22h00, realiza-se o espetáculo musical com LEANDRO, 
organizado pela Comissão de Festas da Gafanha da Boa Hora. 

A animar as noites estarão, ainda, KIT CARLOS, no dia 16, TRIO 3D, no dia 18 e CLAN-
DESTINOS, no dia 19. No dia 20, o Largo Parracho Branco acolhe a MOSTRA DE AU-
TOMÓVEIS ANTIGOS e os CANTARES DE VERÃO pelas 16h30. 

No dia 23 de agosto, realiza-se o espetáculo musical de NUNO NORTE, pelas 22h00. 
No dia 25 é a vez da atuação de MUSICAL TEMA e no dia 26 a atuação de RADIO 
SHACK . 
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Este ano, a Praia da Vagueira recebe a final MISS BEAUTY AVEIRO que se realiza no dia 
27, pelas 17h00. 

As atuações musicais de agosto terminam com MINHOTOS MAROTOS no dia 30, pe-
las 22h00. 

Serão desenvolvidas ainda atividades em outros locais: FÁBIO ROCHA JAZZ TRIO que 
animará o calçadão, pelas 18h00, no dia 6 no CasaBlanca Lounge Bar, no dia 13 no 
Bar Esplanada e no dia 20 no Bar Canto da Sereia; o PIQUENIQUE COM AS ESTRELAS 
que se realiza na Praia do Areão, no dia 12 , pelas 22h00; o NIGHT DROP – SURF NO-
TURNO, no dia 26 de agosto, pelas 17h00,  na Praia Nova; a atividade “O MAR, A RIA E 
A TERRA - UM PATRIMÓNIO À SUA ESPERA”,  que se realiza no dia 31 de agosto, pelas 
9h30, no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro  e sujeita a inscrições. 

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

 


