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FESTAS DE VAGOS 2018 

 
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 18 e 22 de maio de 2018, 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, no Jardim S. 
Sebastião, Anfiteatro Municipal e Biblioteca Municipal. 
 
A abertura oficial deste espaço cultural está marcada para as 19h, do dia 18 de maio, 
com a atuação da Banda Vaguense. 
 
Do programa, merece especial destaque as cerimónias religiosas que tem início no 
dia 20 de maio, pelas 16h00, com a missa solene, na Igreja Matriz de Vagos, seguida 
da Procissão do Divino Espírito Santo, às 17h30.  No dia seguinte, 21 de maio, dia do 
município, realiza-se, pelas 10h00, a tradicional peregrinação à Nossa Senhora de 
Vagos e com missa solene às 11h00. Pelas 16h00, o Santuário de Vagos recebe, ainda, 
a bênção e distribuição do Bodo. À noite, pelas 21h, tem início a Procissão das Velas, 
que sai do Santuário de Vagos em direção ao centro da Vila. 
 
Ao longo dos cinco dias, muitas atividades decorrerão, a destacar:  
 
Dia 18: Visita afetiva com Leonor Barata e Projeto D (Histórias e Memória) (19h30) e 
Grupo Musical Segue-me à Capela (21h30) 
 
Dia 19: Tarde de contos para toda a família com António Jorge Serafim (15h00); Gru-
po Musical Pensão Flor (20h30); Teatro Fantástico com a peça “A noiva de amanhã” 
(21h30) e atuação musical com TRIBUTUS (23h00) 
 
Dia 20: Concerto com a Banda Vaguense (21h00); atuação musical com NÉMANUS 
(22h30); espetáculo pyromusical (00h00) e atuação musical com o grupo ONDAS 
(00h30) 
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Dia 21: Entrega de Prémios (Literário João Grave, fotografia, mérito) (16h00); Atuação 
musical com AUGUSTO CANÁRIO (23h00) e atuação do grupo musical VINTAGE 
(00H30) 
 
Dia 22: Sardinhada de São João (15h00) com o grupo musical LM (16h00); Tuna da 
Universidade Sénior de Vagos (20h00) e Atuação do grupo musical TV5 (22h30) 
 
Em permanência, estarão os espaços dedicados ao artesanato, cultura e gastronomia 
que se encontram no Jardim de São Sebastião.  
Haverá um espaço gastronómico dinamizado por associações locais e que será ani-
mado pelo dueto Marco Santos e João Pedro, no dia 20.  
 
Estarão, também, representados, neste evento, os Estabelecimentos Escolares, IPSS´s, 
Associações Humanitárias, Ambientais, Culturais e Desportivas e haverá, ainda, um 
espaço recreativo com insufláveis e carrosséis dedicado aos mais novos. Ao mesmo 
tempo, estará patente, na Biblioteca Municipal, a exposição “Figuras do Fado e dou-
tras artes2”, da autoria de João Almeida. 
 
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 propõe um programa diversificado para a população 
Vaguense e dá as boas vindas a todos quantos visitem o Município. 
 
 
Programa detalhado em anexo. 
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Programa Festas de Vagos 

De 18 a 22 de maio 
 

Em permanência: Artesanato | Gastronomia | exposição “Figuras do Fado e d’outras 
artes2” de João Almeida (Biblioteca Municipal) 
 
18 DE MAIO – 6.ª FEIRA 
 
10h00 Dia Internacional dos Museus | Museu do Brincar 
 
10h00 Oficinas de ilustração com a Ilustradora Rachel Caiano | Biblioteca Munici-
pal 
 
17h30 Ciclo de Conversas “Que fizeste dos teus sonhos?” | Biblioteca Municipal 
 
18h30 Abertura ao público da exposição “Figuras do Fado e d’outras artes 2” de 
João Almeida | Biblioteca Municipal 
 
19h00 Abertura do espaço cultural com a atuação da Banda Vaguense | Jardim S. 
Sebastião 
 
19h30 Visita Afetiva com Leonor Barata e Projeto D (Histórias e Memória) | percur-
so pela Vila 
 
21h30 Grupo Musical Segue-me à Capela | Jardim S. Sebastião 
Sinopse 
O grupo Segue-me à Capela trabalha uma perspetiva da música tradicional portuguesa 
construída a partir da voz. E se por voz se pretende dizer canto, pretende-se, também, que 
a voz seja o instrumento de construção de ambientes sonoros do trabalho, da romaria, 
da folia. 
O repertório é constituído por cantares tradicionais recolhidos por Michel Giacometti, 
José Alberto Sardinha e GEFAC. Reproduzem-se os arranjos vocais registados nas reco-
lhas – umas vezes. Outras vezes esses arranjos são acrescentados das linhas melódicas, 
das harmonias que a herança musical não enjeita. 
Os instrumentos do grupo são as vozes. Foi precisamente o fascínio pelo mais ancestral 
instrumento musical que motivou o surgimento deste projeto de recriação da música 
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tradicional portuguesa. Os instrumentos – sobretudo de percussão - e os elementos céni-
cos utilizados nos espetáculos servem o papel condutor da voz, reforçando os climas ge-
rados a partir do canto. 
Todos os instrumentos de percussão utilizados pertencem à cultura popular portuguesa, 
assumindo especial protagonismo o adufe, instrumento tradicional feminino da Beira 
Baixa. 
 
 
19 DE MAIO – SÁBADO 
 
09h30 “Contar para Ler” com António Jorge Serafim | Biblioteca Municipal 
 
10h00 Abertura dos Espaços | Jardim S. Sebastião 
 
15h00 Tarde de contos para toda a família com António Jorge Serafim | Jardim S. 
Sebastião 
 
18h00 Visita Afetiva com Leonor Barata e Projeto D (Histórias e Memória) | Percur-
so pela Vila 
Sinopse 
Ninguém conhece tão bem um local como os seus habitantes. 
 Ninguém conhece tão bem uma cidade como aqueles que nela vivem e sabem de cor - 
porque vêm com o coração - os atalhos e mapas, a história do que foi, as estradas que 
entopem com o trânsito ao fim da tarde, a pastelaria onde se deve lanchar. 
 A nossa terra será sempre nossa da mesma maneira que nós lhe pertencemos, porque 
está em nós e nós respiramos e existimos em cada rua ou jardim escondido. 
 Por isso pensamos que, ao invés de promover uma visita guiada pelos locais já conheci-
dos e pelo património já classificado e divulgado como lugar de interesse turístico vamos 
promover uma visita de lugares marcantes, importantes e de interesse para determinada 
pessoa, por diversas razões: o parque onde brincava em criança, O jardim onde namora-
va às escondidas, o quiosque onde compra o jornal todas as manhãs. 
 Localidades inteiras que, por vezes, escapam ao visitante ocasional. 
 Assim, propomos ver a cidade da Ana, da Catarina, do Ricardo (que se apresentam como 
guias privilegiados), partilhando com eles uma narrativa individual onde a grande histó-
ria se mistura com as pequenas histórias quotidianas. 
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20h30 - Grupo Musical Pensão Flor | Jardim S. Sebastião 
Sinopse 
 A Pensão Flor resulta do encontro de músicos com diferentes percursos musicais: Belle 
Chase Hotel, Wraygunn, Brigada Victor Jara, GEFAC, Radio Royal, Hot Club, Fado de Lis-
boa e Fado de Coimbra. A sua sonoridade tem algumas das suas influências nas músicas 
de outras latitudes, como o tango, a morna e a música popular brasileira, cruzando-as 
com aquilo que considera ser a sua base...o FADO. 
 Depois de um trajeto, que os levou à Casa da Música e ao Convento São Francisco, os 
Pensão Flor prometem grande concertos. 
  
21h30 Teatro Fantástico com a peça “A Noiva de amanhã” | CER 
 
23h00 TRIBUTUS | Anfiteatro Municipal 
 
 
20 DE MAIO – DOMINGO 
10h00 Abertura dos espaços | Jardim S. Sebastião 
 
16h00 Missa Solene | Igreja Matriz de Vagos 
 
17h30 Procissão do Divino Espírito Santo  
Esta procissão percorre várias ruas da Vila. 
 
19h00 Animação com palhaços/malabaristas | Jardim S. Sebastião 
 
20h00 Dueto Marco Santos e João Pedro | Espaço gastronómico 
 
21h00 Concerto Banda Vaguense | Jardim S. Sebastião 
 
22h30 Espetáculo com NÉMANUS | Anfiteatro Municipal 
 
00h00 Espetáculo Pyromusical | Anfiteatro Municipal 
 
00h30 Grupo musical ONDAS | Anfiteatro Municipal 
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21 DE MAIO – SEGUNDA-FEIRA 
 
Dia do Município 
10h00 Abertura dos espaços | Jardim S. Sebastião 
 
10h00 Procissão dos Peregrinos de Cantanhede ao Santuário de Vagos  
Milhares de fiéis e romeiros de Cantanhede concentram-se junto da Capela de Santo An-
tónio de Vagos e, carregando a Cruz de Cantanhede seguem em procissão até ao San-
tuário de Nossa Senhora de Vagos. 
 
11h00 Eucaristia na Nossa Senhora de Vagos 
 
15h30 Atuação do Orfeão de Vagos |  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 efetu-
ada como manifestação de fé e amor. 
 
16h00 Atribuição de Prémios (Literário João Grave, fotografia, mérito) |  Jardim 
S. Sebastião 
 
16h00 Estátua Viva |  Jardim S. Sebastião 
 
19h00 Música com Nuno Cipriano |  Jardim S. Sebastião 
 
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 Igre-
ja Matriz. 
 
23h00 Espetáculo com AUGUSTO CANÁRIO | Anfiteatro Municipal 
 
00h30 Grupo Musical VINTAGE | Anfiteatro Municipal 
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22 DE MAIO – TERÇA-FEIRA 
 
10h00 Abertura dos espaços | Jardim S. Sebastião 
 
15h00 Sardinhada de S. João | Quinta do Ega 
Este convívio será animado pelo Grupo Musical LM (16h00) 
 
20h00 Tuna da Universidade Sénior de Vagos | Jardim S. Sebastião 
 
22h30 Grupo Musical TV5 | Anfiteatro Municipal 

	  


