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Programa Animar o Verão 2016 

 

É com muito prazer que anunciamos a programação da melhor Praia do Mundo, para a época 

balnear 2016, que acabou de ser, mais uma vez, distinguida com a Bandeira Azul e Praia 

Acessível que, como sabem, 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 promover 

e convidar os nossos valores culturais, as nossas bandas, os nossos artistas, que vão dar cor-

po a um conjunto de ações de animação na praia da vagueira. 

 

É na Praça Parracho Branco, na Praia da Vagueira, que terão lugar uma série de atividades, 

das quais destacamos:  

  

Em julho, 

- Nos dias 01, 02 e 03 de Julho, o evento gastronómico Vagos Sensation Gourmet, com a par-

ticipação de diversos Chef’s de renome nacional e internacional. 

 

- As manhãs desportivas, com a prática de aulas de Zumba, a levar a efeito todos os domingos; 

 

- É no dia 23 de julho que se dará início ao Torneio de Futebol de Praia da Praia da Vagueira; 

 

- Será também a 23 de julho que desfilarão as Marchas Populares que envolvem mais de 700 

marchantes em representação das oito freguesias do Concelho; 

  

- Nos dias 28, 29 e 30 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. 

  

- No dia 29 de julho, inseridos nos Jogos Municípios Sem Fronteiras, realizar-se-ão os primei-

ros Jogos Vagos Sem Barreiras, dedicados a pessoas com deficiência, cuja organização é da 

responsabilidade do Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina; 
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- Nos dias 21 e 28 de julho cinema infantil, no Espaço Museológico; 

  

- Nos dias 29, 30 e 31 de julho teremos o Vagueira Surf Fest, com atividades ligadas ao Surf na 

Praia da Vagueira e outras náuticas a levar a efeito na Ria; 

  

Em Agosto, 

- No dia 3 de agosto releva-se a atuação de Ruizinho de Penacova; 

  

- No dia 5 de agosto tocará Fábio Rocha Quarteto, um apontamento de Jazz progressivo; 

  

- No dia 10 de agosto a banda minhota Sons do Minho cantará e encantará com os seus acor-

déons; 

  

- Nos dias 13 e 14 de Agosto vai ter lugar a Feira Saudável, com uma série de atividades liga-

das à área da saúde, desporto, e dos hábitos de vida saudável e bem-estar; 

  

- E no dia 21 de Agosto vai realizar-se a já tradicional “Feira à Moda Antiga”, seguida de um 

espetáculo de danças, cuja dinâmica e conceito é do agrado de todos quantos nos visitam;  

 

- No dia 24 sobe a palco Diogo Valente (D8) com a apresentação do seu novo single “Só Mais 

Um Dia”; 

 

- No dia 27 de Agosto, vamos levar a efeito o “Vagueira Neon Summer Fest”, onde vamos pro-

curar envolver os veraneantes num clima tropical, vestidos de branco e com o reflexo dos ne-

ons colocados ao dispor pela organização; 

  

- No dia 28 de agosto, encerramos as atividades com uma passagem de modelos, com um 

misto de beleza e de sons que simbolizam os ambientes tropicais; 

  

No entanto, serão desenvolvidas outras atividades em locais diversos, desde a Praia do Areão 

até aos espaços concessionados. Entre as muitas atividades, destacamos as seguintes: 

  

- A 16 e 17 de julho vamos promover o Torneio de Andebol de Praia, no Campo de Jogos da 

Vagueira; 

  

- A 6 e 7 de agosto leva-se a efeito a 1.ª Edição do Vagos Beach Volley, na Praia do Areão; 
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- Em 20 de Agosto, na Praia da Vagueira, realizar-se-á a 4.ª Etapa da 2.ª Edição do Campeo-

nato Nacional de Bodysurf, onde participa o Vice-campeão Nacional, o vaguense Miguel Ro-

cha, e à noite realiza-se o Night Drop, com aulas de surf e a atuação de diversas bandas dedi-

cadas. 

  

Conforme referido no início, e contando com a colaboração dos nossos valores culturais e ou-

tros artistas nacionais, vamos promover às 4ªs, 6ªs e Sábados à noite, espetáculos musicais de 

animação da nossa Praia. 

  

Para além das atividades já referenciadas, de salientar também a mostra permanente do nosso 

artesanato, o funcionamento permanente da biblioteca e do posto de turismo, bem como o 

desenvolvimento de outras ações de âmbito ambiental e do ecoturismo, e a disponibilização de 

área para a prática do street basket. 

  

Como podem ver, é um vasto programa de ações a desenvolver, que julgamos ir de encontro 

às expetativas dos nossos empresários e comerciantes instalados naquele local, bem como 

proporcionar aos veraneantes momentos de lazer e de divertimento. 

  

Vagos, até onde queremos ir. 

 

 


