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ANIMAR O VERÃO 2014 

 

Já se encontra disponível o programa, para agosto, do Animar o Verão 2014, que promete 
continuar a contagiar o Município de Vagos com muita cor e animação! 

A atividade desportiva continuará com o “Vagos em Ação – Desporto para Todos”, nas praias 
do concelho e no centro da vila de Vagos e com as manhãs desportivas compostas por aulas 
de capoeira e zumba, que se realizam todos os domingos de manhã, na Praia da Vagueira. 

Estão programadas, para agosto, diversas atividades tais como a Astronomia de Verão, o 
Champimóvel, a Tarde Náutica, o Torneio de Futebol de Praia, a X Milha Urbana Noturna, o 
Dia do Insuflável, e a III Feira Saudável. 

A animar as noites de agosto e o Largo Parracho Branco, estarão as atuações musicais de 
Pizzicato, Magui Mateus, Catarina, Cats Project, Ondas Vivas, Vozes Du Bar e Bruno Pato. 

Os sons e dança da Noite Africana e do “Rumbeando” agitarão, ainda, as noites neste espaço. 

A “Festa do Emigrante” promete ser uma noite inesquecível, ao som do grupo musical Mo-
rango Doce. 

Não poderá perder, ainda, os espetáculos de rua , Baile dos Candeeiros e Histórias Suspensas, 
e a grande festa de verão “Vagueira Neon Summer Fest” que promete ser um evento mar-
cante para a praia da Vagueira, com muitos Dj’s, cor, luzes e tinta!!! 

Tudo boas razões para nos visitar! 

 

PROGRAMA: 
..................................................................................................................................... 

Manhãs Desportivas 

Domingos 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

10:30 – Capoeira 

11:30 – Zumba 
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Todos os domingos, de manhã, o Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, oferece aulas 
desportivas, onde todos os interessados são convidados a participar, gratuitamente. 

 

..................................................................................................................................... 

Vagos em Ação – Desporto para todos 

Todo o mês 

2.ª e 6.ª | 18:30 | Areal da Praia da Vagueira 

3.ª e 5.ª | 19:00 | Quinta do Ega, em Vagos 

Sáb. e dom. | 17:00 | Areal da Praia do Areão 

Com a chegada do verão, o programa municipal “Vagos em Ação – Desporto para todos” 
convida a todos a participar, gratuitamente, nas aulas de desporto que se realizam nas praias 
da Vagueira e do Areão e no parque municipal Quinta do Ega, no centro da Vila de Vagos. 

..................................................................................................................................... 

Animação Musical com Pizzicato 

1 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

22:00 

..................................................................................................................................... 

Tarde Náutica 

2 de agosto 

Marina da Vagueira, Praia da Vagueira 

15:00 

Tarde dedicada aos desportos aquáticos, com aulas de iniciação à vela e canoagem. 

Inscrições no local. 

..................................................................................................................................... 
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Torneio Futebol de Praia 

2 a 15 de agosto 

Campo de Jogos, Praia da Vagueira 

19:00 

..................................................................................................................................... 

X Milha urbana Noturna 

2 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

20:00 

..................................................................................................................................... 

Dia dos Insufláveis 

3 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

10:30 

Proporcione aos seus filhos um dia diferente e deixe que se divirtam com os insufláveis dis-
poníveis no Largo Parracho Branco. 

..................................................................................................................................... 

Noite Africana 

8 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

21:30 

Danças tradicionais africanas, desfile de trajes típicos, recitação de poemas, "Partir o palco", 
Workshops danças africanas. 

..................................................................................................................................... 



	  
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas  

Nota de Imprensa n.º 63, de 1 de agosto de 2014	  

Para mais informações contactar o gabinete de comunicação. | Telf.: 234 799 600 | E-mail: comunicacao@cm-vagos.pt 

 

Astronomia de Verão 

8 de agosto 

Junto ao bar CasaBlanca 

22:00 

Sessão de observação com telescópio, da organização da Associação de Física da Universi-
dade de Aveiro 

Idade mínima: 6 anos 

Duração: 2 horas 

Responsável pela ação:  

José Augusto da Luz Matos 

Equipa: 

José Augusto Matos, Emanuel Silva Santos, Zulmira Neves, Ana Margarida, João Teixeira, 
Fábio Pereira, Maria João Carvalho, Marinho Lopes, Clife Pedro, Pedro Quinta, Miguel Cardo-
so. 

..................................................................................................................................... 

Rumbeando 

9 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

22:00 

..................................................................................................................................... 

Champimóvel – Fundação Champalimaud 

13 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

10:00 – 12:30 | 14:00 – 19:00 
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O Champimóvel consiste numa emocionante e interativa viagem tridimensional pelo corpo 
humano. O conceito inovador do Champimóvel alia a parte lúdica do simulador, do vídeo 3D 
e do jogo à aprendizagem de conceitos complexos transmitidos de forma simplificada.  

O Champimóvel está a deixar a sua marca nas crianças, a dar-lhes um novo olhar sobre a 
ciência médica, a despertá-las para novas áreas de atuação como as células estaminais, a 
nanotecnologia, o DNA e a terapia genética, e a inspirar as futuras gerações de cientistas e 
médicos. 

..................................................................................................................................... 

Magui Mateus – Atuação Musical 

13 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

22:30 

..................................................................................................................................... 

Feira Saudável 

15 e 16 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

09:00 

..................................................................................................................................... 

Festa do Emigrante 

com atuação Morango Doce 

15 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

22:00 

Festa dedicada a todos os emigrantes e família, com a atuação musical do grupo Morango 
Doce. 
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..................................................................................................................................... 

Baile dos Candeeiros 

16 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

21:30 

No final dos anos sessenta, realizava-se na Foz do Douro o famoso «Baile dos Cinco Candeei-
ros», um local de convívio, encontros, amores, danças e aventuras.  

António Oliveira, da Radar 360º, foi beber inspiração a essa memória distante para criar um 
espetáculo de rua que cruza música, dança clássica, contemporânea e teatro físico.  

Interpretação: Domingos Alves, Filipe Caldeira, Jaime Soares, Julieta Rodrigues e Mariana 
Amorim Criação: RADAR 360º Direção Artística: António Oliveira Adereços: Pedro Estevam, 
Marisa Vieira, Rui Ferreira Direção Técnica: Rui Ferreira Figurinos: Julieta Rodrigues 

..................................................................................................................................... 

Catarina – Atuação Musical 

16 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

22:30 

..................................................................................................................................... 

Cats Project – Atuação Musical 

16 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

22:00 

..................................................................................................................................... 
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Vagueira Neon Summer Fest 

23 de agosto 

Campo de Jogos, Praia da Vagueira 

16:00 

Festa onde será possível dançar ao som de Dj’s por entre luzes, splashes neon, pinturas faci-
ais, sempre com muita cor à mistura e muito mais! A não perder!!! 

..................................................................................................................................... 

Ondas Vivas – Atuação Musical 

27 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

22:30 

..................................................................................................................................... 

Vozes Du Bar – Atuação Musical 

29 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

22:00 

..................................................................................................................................... 

Histórias Suspensas 

30 e 31 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

19:00 

As histórias e contos de fadas fazem parte da identidade cultural de qualquer ser humano. 
Na verdade, são as personagens dessas histórias que alimentam a imaginação coletiva. E se 
todas as histórias contadas na infância se cruzassem numa só? Em Histórias Suspensas, isso é 
possível através de um armário que guarda segredos. Esta caixa tridimensional, habitada por 
três contadores de histórias, revela conto atrás de conto, fazendo suspender a Acão e o en-
redo no tempo, surpreendendo quem embarca nesta aventura. As portas abrem-se e fe-
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cham-se, expondo e ocultando personagens e situações que transportam o público para o 
imaginário infantil dos contos e fábulas de encantar. Neste armário de fabricar sonhos, as 
possibilidades são infinitas e o limite é a própria imaginação. 

Ficha Técnica: 

Direção Artística: Joana Providência Direção Técnica: Emanuel Santos Intérpretes e Cocriado-
res: António Oliveira, Filipe Caco e Julieta Rodrigues Cenário: A2G Arquitetura – Ângela Frias 
e Gonçalo Dias Desenho de Som: Flanco Figurinos: Julieta Rodrigues Adereços: Susete Rebe-
lo Coprodução: RADAR 360º Associação Cultural e Teatro Maria Matos 

..................................................................................................................................... 

Abril 

30 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

21:30 

Um projeto de expressão plástica, com recurso a diversos materiais, com destaque para os 
aparelhos de circo (um mastro chinês, uma corda de escalada e um mastro suspenso). 

João Paulo Santos, acrobata de mastro chinês e o único português com diploma superior em 
Circo, mergulha na busca de uma expressão artística comum com Elsa Caillat, artista e acro-
bata. O resultado é uma criação em torno das misturas do encontro humano e artístico, para 
dar à luz uma criação sensível, íntima e poderosa. Uma dança ritual, embriagante, que es-
quece as condições (mastro ou corda) para o reencontro franco e sem artefactos, corpo a 
corpo. 

Ficha Técnica: 

Conceção e Interpretação: João Paulo Santos e Elsa Caillat 

..................................................................................................................................... 

Bruno Pato – Atuação Musical 

30 de agosto 

Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira 

22:30 


