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Programa	  Animar	  o	  Verão	  2018	  –	  AGOSTO	  E	  SETEMBRO	  

É com muito prazer que anunciamos a programação da melhor Praia do Mundo, para a épo-
ca balnear 2018, referente aos meses de agosto e setembro. 

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

Os espetáculos musicais irão continuar a animar as quartas-feiras, pelas 22h00:	  dia	  1	  
com	   THE	   COPS	   –	   TRIBUTO	   A	   STING	   AND	   THE	   POLICE;	   no	   dia	   8	   com	   TOY;	   no	   dia	   15	   com	  
CALEMA	  ;	  no	  dia	  22	  com	  OS	  RED	  e	  no	  dia	  29	  com	  FAX.	  

Mas	  as	  noites	  de	  sexta	  e	  sábado	  estão,	  também,	  garantidas	  com	  muita	  animação	  musical!	  	  Os	  
espetáculos	  tem	  início	  pelas	  22h00,	  no	  Palco	  do	  Posto	  de	  Turismo,	  com	  TEMA,	  no	  dia	  3	  (sexta);	  
SAXOBOX,	   no	  dia	  10	   (sexta);	  MATRIX,	   no	  dia	  11	   (sábado);	  CATS	  PROJECT,	   no	  dia	  17	   (sexta);	  
CLANDESTINOS,	  no	  dia	  18	  (sábado);	  VOZES	  DU	  BAR,	  no	  dia	  24	  (sexta)	  e	  RÁDIO	  SHACK,	  no	  dia	  
31	  (sexta)!	  

De	   âmbito	   desportivo,	   são	  muitas	   as	   atividades	   previstas:	   a	  XIII	  Milha	   Urbana	  Noturna,	  da 
organização do GRECAS, que se realiza no sábado à noite, dia 4, pelas 21h00; Os in-
sufláveis, que estarão a funcionar, ao longo de todo o dia, nos dias 5, 19 e 26 de 
agosto (domingos); o Parque Radical, para testar a adrenalina, nos dias 11 e 12 de 
agosto, que estará, também, a funcionar todo o dia; No dia 19 de agosto, a Marina da 
Vagueira recebe mais uma Manhã Náutica, pelas 9h30, com participação livre; e no 
dia 25, O NIGHTDROP – SURF NOTURNO, um evento da ASV – Associação de Surfis-
tas de Vagos, que se realiza na Praia da Vagueira ao longo do dia.  

Não nos podemos esquecer das aulas desportivas programadas todos os sábados e 
domingos, de participação gratuita: as aulas de ginástica do Vagos em Ação, aos 
sábados, às 18h, no Jardim da Pá e as Manhãs Desportivas com Zumba, aos domin-
gos, às 10h30, no Largo Parracho Branco. 

O passadiço da Praia da Vagueira será palco de muita diversão, este ano!  Nos dias 4, 
12 e 19 de agosto, pelas 18h00, FÁBIO ROCHA JAZZ TRIO atua no passadiço. Tam-
bém o grupo -SEIS GRAUS ACÚSTICO, atua, pelas 19h30, nos dia 4 e 25 de agosto. 

O teatro também vai marcar presença nesta programação de verão! No domingo, dia 
12, pelas 17h00 e no fim de semana seguinte, nos dias 18 e 19, pela mesma hora, “Há 
Chatos no Passadiço”! 
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A Biblioteca de Praia continuará em funcionamento ao logo de todo o mês de agosto 
e contará, ainda, com várias iniciativas agendadas: a apresentação do livro “Educar 
para a Vida”, de Filomena Serrado e Vanessa Autun, no dia 4 de agosto, pelas 
15h00; os Jogos de expressão dramática “Expressa-te”, nos dias 11 e 25, pelas 
10h30 e a Hora de Improvisação “O Baú dos Sonhos” nos dias 18 e 25, às 16h00. 

Na área do ambiente, estão programadas as seguintes atividades: Caça à Beata, que 
acontece no dia 11, sábado, com ponto de encontro marcado às 10h00, junto à Ban-
deira Azul; o Piquenique com as Estrelas, que se realiza no dia 12 de agosto, pelas, 
22h00, na Praia do Areão; e, no dia 31 de agosto, mais uma atividade “O Mar, a Ria e 
a Terra” que percorrerá todo o concelho ao longo do dia. 

Destaque, ainda, para o Outlet de Verão que se realiza no dia 19 de agosto, no Largo 
Parracho Branco e, no dia 25 de agosto, a Praia da Vagueira recebe mais uma edição 
do Miss Beauty Aveiro, pelas 17h00. 

No primeiro fim de semana de setembro, estão previstas também diversas ativida-
des. O dia 1, sábado, conta com a aula de ginástica no âmbito do Vagos em ação, às 
18h00, no Jardim da Pá, na Praia da Vagueira. 

O dia 2 de setembro, domingo, contará com diversas iniciativas: a V Concentração 
Solidária de Carros Antigos, organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Vagos, 
que se realiza no Largo do Município, no centro da Vila de Vagos, logo a partir das 
9h30. E, à mesma hora, no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, tem início a 
Feira e Festival de Foclore Gandarês que decorre ao longo do dia, com uma feira 
gandareza à moda antiga e, pelas 16h00, com o festival de folclore onde participam 
vários ranchos.  

Às 17h00, o grupo KIT CARLOS encerra a programação da época balnear, deste ano, 
com uma atuação musical, no Largo Parracho Branco. 

 

 

 


