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“PRIO AIR SHOW” NOS CÉUS DE SÃO JACINTO 

- Voos acrobáticos começam pelas 15h00; Concerto com TAY 

é o destaque musical; “Dunas Summer Bay – Multimédia Daft Punk 

Tribute” voltam à Ria pelas 23h15 – 

 

Um dos grandes destaques desta 5.ª edição do Festival Dunas de São Jacinto começa 

pelas 15h00 da tarde de amanhã, sábado, numa parceria entre a Câmara Municipal de Aveiro e a 

empresa PRIO, São Jacinto será palco da adrenalina dos voos acrobáticos de uma dezena de 

aeronaves, num evento que junta diversas companhias aéreas portuguesas, na baía de São 

Jacinto. A PRIO participará nesta tarde de adrenalina com o seu avião. 

A noite de sábado em São Jacinto arranca às 21h30 horas com o concerto com TAY, 

seguido do espetáculo “Dunas Summer Bay – Multimédia Daft Punk Tribute” pelas 23h15 na 

Frente Ria – na Avenida Marginal. 

 

Homenagem a Hugo Vau no CAR Surf 

Destaque, neste segundo dia, a homenagem a Hugo Vau que será feita pelas 17h00 no 

Centro de Alto Rendimento de Surf de São Jacinto. Trata-se do surfista profissional de ondas 

grandes, um dos pioneiros a desbravar as ondas da Nazaré. 

Nascido em Lisboa em 1977, é o português com mais presenças nas finais dos XXL Big 

Wave Awards e um dos “waterman” mais reconhecidos no mundo do surf de ondas gigantes e 

resgate aquático em condições extremas. 



Hugo Vau surpreendeu o mundo no dia 17 janeiro de 2018 ao surfar na Praia do Norte, na 

Nazaré, a mítica onda Big Mama, estimada em 35 metros, com a ajuda do seu companheiro de 

equipa Alex Botelho. 

Inaugurado em junho de 2016, o CAR Surf assume-se hoje como um dos principais 

investimentos ao nível desportivo da CMA. Com um custo total de 1.289.059,07€ e um 

cofinanciamento de 587.999,61€ (cerca de 46%) por fundos comunitários FEDER atribuídos pelo 

POVT (Programa Operacional Valorização do Território), o espaço permite a realização de eventos 

nacionais e internacionais, formação inicial e avançada de praticantes, formação de técnicos e 

realização de estágios, é hoje um elemento firmado de promoção da prática desportiva (não 

apenas de surf mas também de outras modalidades de desportos náuticos), bem como de 

promoção turística do território potenciando a dinamização da economia local. 

 

Atividades Desportivas 

Para o segundo dia de Festival Dunas de São Jacinto estão ainda reservados outros 

importantes momentos. Para os amantes do desporto náutico, terá lugar os Batismos de 

Canoagem com saída da antiga lancha na Avenida Marginal das 9h00 às 13h00. Trata-se de uma 

organização da Estação Náutica de Aveiro com o apoio da Associação de Canoagem de Cacia. 

Ainda integrado na Estação Náutica de Aveiro, o Sporting Clube de Aveiro irá promover Passeios 

à Vela das 10h00 às 12h00. 

Durante a tarde, a partir das 14h00, o desafio vai para a experiência em SUP – Stand Up 

Paddle na Ria de Aveiro (Cais da antiga lancha – Avenida Marginal). A ação conta com o apoio 

da Coletividade Popular de Cacia.   

 

Caminhada no Molhe Norte e Ambiente 

Num dia repleto de atividades, das 10h30 às 12h00 acontece a caminhada pelo Molhe 

Norte da Barra de Aveiro. Das 9h00 às 16h00 terá lugar uma Visita ao Centro de Interpretação da 

Reserva Natural das Dunas de São Jacinto. Ainda na Reserva e durante a manhã, haverá a 

Remoção de Plantas Invasoras. 

Na Avenida Marginal estarão disponíveis algumas experiências em bicicletas: Bicycle 

Soun SUN & SETS, POP Verão do Programa Operacional Pedalar e E-Bike Experience – Tes & 

Drive. Ainda nesta Avenida, haverá Eco-taxi, a “Tua Pic vale um Pack” e Dunas de Histórias da 

nossa Biblioteca Municipal Itinerante. Das 12h00 às 21h00 contaremos com o mercado de 

gastronomia “Sabores de Verão”. 

 



Areal com atividades 

Na Praia de São Jacinto, das 10h00 às 18h00, realiza-se o Atelier de Papagaios de Papel. 

No final do dia a Associação Cultural e Desportiva de São Jacinto promove uma Aula de Yoga 

“relaxar a ouvir o Mar”. Tem início marcado para as 17h30.  

Das 18h30 às 20h00, o DJ R Sound estará a cargo do Sunset Ondulado. 

 

Cultura e Animação 

Na vertente mais cultural e de animação, o Festival de Dunas apresenta, na Avenida 

Marginal, a Pintura de mural “Natureza Viva” na Avenida Marginal. Durante o dia os “Aveiro 

Sketchers” estarão em São Jacinto com a Pintura ao Vivo “Retratos de São Jacinto”. Das 17h00 

às 18h30 haverá animação de rua pela Nameless Brass Band. 

 

“Ferryboat” dedicado e travessias a metade do preço 

A CMA em estreita parceria com a AveiroBus disponibiliza nos dias do evento 20, 21 e 22 

de agosto, um circuito especial de travessias com a redução do preço dos bilhetes em 50 por 

cento, para os festivaleiros que se deslocarem a pé, de bicicleta ou de autocarro (linha 13), 

facilitando desta forma as acessibilidades a São Jacinto, e a participação da população na 5.ª 

edição do “Festival Dunas”. 

 

O respeito pelas atuais normas de segurança ditou várias alterações ao formato desta edição, 

pelo estarão disponíveis várias estações de fornecimento de álcool gel, bem como informação 

sobre as regras a cumprir nas várias atividades, sendo que em algumas delas será obrigatória a 

inscrição prévia, através do site do evento em www.festivaldunassaojacinto.pt . 

 

Saiba mais nas redes sociais do evento: 

https://www.facebook.com/festivaldunassaojacinto  

https://www.instagram.com/festivaldunassaojacinto/  

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


