Sexta-Feira, dia 05 de Julho de 2019

Sábado à noite, Verão é na Praia, Praia da Vitória celebra anos 80 e 90 com concerto dos RAM e
do Dj Noé Branco
Este sábado, 06, a Praia da Vitória recorda os anos 80 e 90 com a atuação da banda RAM – Rock After Midnight
(22h00) e do Dj Noé Branco (00h00). Os concertos estão integrados na programação Verão é na Praia, iniciativa
municipal de dinamização e animação do centro urbano da cidade.
Para além dos concertos, estão previstas atividades desportivas, entre 08 e 12 de julho, no areal da Praia Grande.
De segunda a quinta-feira, a partir das 16h00, tem início o “Kid Fun” (jogos e circuitos pedagógicos para os mais
pequenos), seguindo-se, pelas 17h00, as aulas de Fitness promovidas pelo ginásio “Best of Health”. Nestes dias, estão
também previstos, às 20h00, os “sunsets” com animação, no mesmo local.
Além destas atividades, na segunda, quarta e sexta-feira, os dias são dedicados aos torneios de futebol de praia para
juvenis e seniores, com sessões às 18h00, 19h00, 21h00 e 22h00. A terça-feira engloba, às 18h00 e 19h00, a prática
de voleibol, estando previsto à noite (21h00) o futebol de praia empresarial. Na quinta-feira, a tarde (18h00 e 19h00)
envolve o andebol de praia, culminando com o futebol de praia empresarial às 21h00 e 22h00.
Estas ações desportivas voltam a decorrer nos períodos entre 15 e 19 de julho e de 22 a 26 de julho.
Os torneios de futebol de praia estão sujeitos a inscrições, que poderão ser efetuadas através do endereço de correio
eletrónico: desporto3@catchawards.com.
Na Academia de Juventude está patente a exposição “A Depressão na Objetiva de um Fotógrafo”, de segunda à
sexta-feira, entre as 09h00 e as 17h00, e até 13 de julho.
A 13 de julho, no bar da Academia de Juventude e das Artes, decorrem as “Conversas às 8”, a partir das 20h00,
subordinadas à temática “Avós com ou sem açúcar”.
São oradores João Lemos (psiquiatra), Paula Rocha (Professora) e Norberto Messias (Professor Universitário). Está
também prevista também a participação de Genuína Silva e de Maria de Lurdes Silva num momento de poesia. A noite
culmina com a atuação musical de António Bulcão.
Integrado no Verão é na Praia, a 13 de julho, decorre o Tributo aos Red Hot Chilli Peppers, pelas 22h00, no palco junto
à marina, seguindo-se às 00h00 a atuação da DJ Mary Jane, na Avenida Álvaro Martins Homem. No dia seguinte
comemora-se, entre as 18h00 e as 21h00, o 10º aniversário da Revolta do Vinyl – Açores, com a presença do Dj
Ricardo Guerra, na marina local.
De 19 a 21 de julho, a Praia da Riviera acolhe o Festival Rockfest. No primeiro dia, sexta-feira, marcam presença neste
evento os UZOHMS (22h00) e os 3HPAC (00h00). A animação musical do segundo dia,20, fica a cargo de FUN2DJ
(20h00) e TRIPL3TE (22h00), culminando com um Tributo ao Rock Português (00h00). O Último dia conta com a
presença de FUN2DJ (20h00) e Tom Hamilton Trio (22h00).
A 16 de agosto, na tenda junto à marina, pelas 16h00, está prevista a exposição de brinquedos e modelismo “Mundo de
Brincar”. Às 20h30, no areal da Praia Grande, tem início uma sessão de cinema, seguindo-se a partir da 00h00 a
atuação do Dj Chori, na Avenida Álvaro Martins Homem.
A comédia acontece na Praia da Vitória a 23 de agosto. A marina local conta com a presença dos Stand Up Acores e
de Helfimed, a partir das 22h00. O Dj Fernando Alvim sobe ao palco na Avenida, pelas 00h00.
O Verão é na Praia culmina a 30 de agosto, a noite “Neverendingsummer” conta com as atuações de Wack, na marina,
às 22h00, e de Rod ´Ávila, às 00h00, na Avenida.
Animação Infantil
Relativamente à animação infantil, e para além da atividade desportiva “Kid Fun” já referida, estão previstas ações no
areal da Praia Grande, a partir das 16h00, aos sábados e domingos, à exceção dos dias 06, 13, 14 de julho e 16, 23 e
30 de agosto, em que a animação com insufláveis, pinturas faciais e modelagem de balões tem início às 19h00, num
local diferente, a marina da Praia da Vitória.
Gabinete de Comunicação.

