EVENTOS
EVENTS

ÁGUEDA
Descobre o teu lado criativo
Discover your creative side
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DEIXA-TE ENVOLVER
INVOLVE YOURSELF

ÁGUEDA

RIO ÁGUEDA

[EN] Águeda deserves your visit all year round. The offer of events is diverse, innovative
and multicultural, with proposals for all ages, especially from events like AgitÁgueda,
“Festa do Leitão”, Águeda Arts Centre, the concerts of the philharmonic orchestras,
among others that bring thousands of visitors to Águeda.
[PT] Águeda merece a visita durante todo o ano. A oferta de eventos é diversificada,
inovadora e multicultural, abrangendo propostas para todas as idades, destacandose o AgitÁgueda, a Festa do Leitão, Centro de Artes de Águeda (CAA), os concertos das
orquestras filarmónicas, entre outros que trazem a Águeda milhares de visitantes.

DEIXA-TE ENVOLVER
INVOLVE YOURSELF
FESTA DO LEITÃO
[PT] A Festa do Leitão, que decorre em simultâneo
com a Mostra de Artesanato e Gastronomia de Águeda
no Largo 1.º de Maio, em plena baixa da cidade de Águeda,
promove o leitão como iguaria gastronómica regional. Este
evento engloba concertos musicais, exposições, entretenimento para
os mais jovens, zona de restaurantes, bares "afterhours" e animação, para
além das novidades gastronómicas que, de ano para ano, surpreendem os
visitantes, como foram os casos do “sorvete de leitão” e o “rissol de leitão”.
Data: Primeira semana de setembro (quarta-feira a domingo)
[EN] The event takes place at Largo 1º de Maio, in the downtown of the city of Águeda. This
event that occurs in the first week of September, seeks to promote the roasted piglet
as the regional gastronomic delicacy, and it includes musical concerts, exhibitions,
entertainment for the youngest, restaurants, afterhours bars and animation. In
addition, yearly gastronomic novelties surprise the visitors, as it happened with the
“piglet ice cream” and the “piglet rissoles (patties)”.
Date: First week of September (Wednesday to Sunday)

CENTRO DE ARTES DE ÁGUEDA
ÁGUEDA ARTS CENTRE
[PT] O Centro de Artes de Águeda (CAA) é um equipamento municipal que, na sua
missão de serviço público, possui uma programação artística regular, contemporânea
e eclética, promovendo o contacto próximo da comunidade com um vasto conjunto
de linguagens e disciplinas artísticas. Encontra-se equipado com um auditório de
600 lugares, um espaço para atividades pedagógicas, um café-concerto, uma zona
expositiva e uma livraria.
[PT] O AgitÁgueda Art Festival é um dos principais
festivais da região e do país, tendo sido já galardoado
a nível nacional e internacional. O evento decorre
durante o mês de julho e oferece dias de intensa
programação com muitos espetáculos, animação de rua,
DJ’s, performances, tasquinhas, atividades desportivas,
o espaço Agitakids e o célebre projeto das ruas coloridas de
Águeda - uma instalação artística de milhares de chapéus de chuva
coloridos que flutuam nas ruas da cidade. Este conjunto é complementado
com vários projetos de arte urbana que convidam o visitante a explorar a cidade.
durante o mês de julho
Projeto das ruas coloridas: de julho a setembro
[EN] The AgitÁgueda Art Festival is one of the main festivals of the region and even
the country, awarded with national and international prizes. The event takes place
throughout July every year and offers days of intense program with many shows, street
entertainment, DJ's, performances, street pubs, sports activities, Agitakids space
and the famous project of the colorful streets - an artistic installation of thousands
colorful umbrellas, floating over the streets. This set is completed with several urban
art projects that invite the visitant to explore de city.
during the month of July
Project of the colorful streets: from July to September

[EN] The Águeda Arts Centre (CAA) is a municipal equipment that, offers a regular,
contemporary and eclectic artistic program, approaching the community with a wide
range of artistic languages and disciplines. The CAA is equipped with a 600 seat
auditorium, a space for educational activities, a café-concert, an exhibition area and
a bookstore.
Contactos | Contacts
Endereço | Address
Rua Joaquim Valente Almeida, nº 30,
3750-154 Águeda
Telefone | Phone number
+351 234 180 151

Coordenadas | Coordinates
N: 40°34'41.54'', W: 8°26'49.24''
Email: caa@cm-agueda.pt

ÁGUEDA + CULTURA ÁGUEDA + CULTURE
[PT] A oferta performativa e cultural de Águeda não se esgota. Ao longo de
todo o ano decorrem diversos eventos e concertos como o da UBA – União
de Bandas de Águeda e das suas orquestras filarmónicas, o FESTIM – Festival
Intermunicipal de Músicas de Mundo (que reúne artistas de renome nacional
e internacional), "O Gesto Orelhudo" – uma fusão entre música, teatro e
humor, que é já uma marca singular na agenda cultural do país, entre outras
iniciativas.
[EN] The performative arts and cultural offer of Águeda is unlimited.
Many events and concerts take place throughout the year such as
the UBA – União de Bandas de Águeda, i.e. Philharmonic Union
of Águeda and its philharmonic orchestras, the FESTIM Intermunicipal Festival of World Music (event in the
national cultural agenda), the "O Gesto Orelhudo" – is a
fusion of music, theater and humor, which is already a
unique event set on the cultural agenda of the country,
among other initiatives.

