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DUNAS DE SÃO JACINTO ENCERRA COM 

MAIOR ENCONTRO DE AERONAVES ULTRALEVES 

EM PORTUGAL 

- João Pedro Pais encerra ciclo de concertos e Hugo Vau dá 

aulas nas ondas de São Jacinto - 

São Jacinto vai acolher o maior encontro de aeronaves ultraleves realizado em Portugal 

em 2021, são 76 aeronaves que vão aterrar e vão estar visitáveis das 14h00 às 17h00 de domingo 

na pista de aterragem do Regimento de Infantaria n-º10, no último dia do Festival Dunas de São 

Jacinto 2021. Com a organização da AeroDreams e a APAU – Associação Portuguesa de Aviação 

Ultraleve, este encontro é também um contributo para a aposta que a Câmara Municipal de Aveiro 

(CMA) quer fazer de dar vida ao aeródromo civil de Aveiro, nesta zona fantástica que é São 

Jacinto. 

Outro dos grandes destaques do terceiro dia vão ser as aulas de surf protagonizadas pelo 

reconhecido surfista Hugo Vau, que estará entre as 10h00 e as 12h00 nas ondas de São Jacinto 

para uma experiência única e a não perder, para todos aqueles que quiserem aprender a surfar 

as melhores ondas com conceituado atleta. 

João Pedro Pais será o atrativo do final de tarde de música, no Palco Dunas a partir das 

18h30. 

O dia de domingo segue com a diversidade de eventos dos restantes dias, com várias 

atividades ligadas à Natureza e ao Desporto.  

São Jacinto recebe assim mais uma prova de Orientação, organizada pelo Ori-Estarreja 

com o apoio da CMA. 



Ao início da tarde, São Jacinto vai sentir o ambiente do verão brasileiro com a performance 

“Samba na Ria”, pelas 15h00, na Avenida Marginal e a organização da Palco Central. Às 15h30 

tem início a aula de “Zumba no Areal”, junto ao Palco Ondas, na Praia de São Jacinto e com a 

organização da Associação Cultural e Desportiva de São Jacinto. 

Pelas 16h30 a Red Cloud apresenta o espetáculo “Between People – Street Performance  

1.0”, na Avenida Marginal. 

O Dj Goty Orieva fecha a festa no areal, com o Sunset Ondulado, no Palco Ondas, entre 

as 16h30 e as 18h00. 

 

Festival sustentável e para as famílias 

Num dia com tantas atividades entre o Mar e a Ria, a CMA sugere aos festivaleiros que 

utilizem a bicicleta para realizar este percurso, aproveitando a recém inaugurada via ciclável de 

São Jacinto, que faz a ligação entre do Ferryboat, a Praia e a Reserva Natural das Dunas de São 

Jacinto. 

Ideal para passeios familiares e inaugurada em maio de 2021, trata-se de um investimento 

de 129.687,78€ que aumentou  para 40 km a extensão global de ciclovias no Município de Aveiro, 

sendo que esta via tem a extensão aproximada de 2,5 km. 

 

“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 


