
PRESS RELEASE
01 de Agosto de 2019 – 14h50

De 14 a 20 de Agosto

Vau em festa em Honra de Nª Sª do Bom Sucesso
A Festa em honra de Nossa Senhora do Bom Sucesso, na localidade do Vau, concelho de Óbidos, decorre de 14 a
20 de Agosto. O programa de festas de 2019 inclui várias iniciativas, das quais se destacam os tradicionais Círios.

Assim, no domingo, dia 18, pelas 14h00, saída do Círio da Igreja do Vau, composto por festeiros a cavalo, com a
Bandeira e uma criança representando o Anjo, acompanhado de música pela banda Filarmónica convidada, em
devota romaria num percurso efetuado entre o Vau e a Ermida da Virgem do Bom Sucesso. A população da
localidade e de vários pontos da região acompanham o Círio que regressa ao Vau pelas 20h00. À noite, com início
às  21h00,  volta-se  a  formar  o  Círio  acompanhado  pela  “Marcha  dos  Balões”,  sendo  iluminada  por  arcos
enfeitados com balões e por “tochas”.

Programa:
Quarta-feira, dia 14

• 22h30 – Baile com a banda “Linha d´Água”;
Quinta-feira, dia 15

• 12h30 – Almoço Porco no Espeto (inscrição paga);
• 13h00 – Inauguração da exposição fotográfica “Memórias do Vau”;
• 15h30 – Vacada (no campo de futebol do Vau, com entradas livres);
• 22h30 – Baile com “Gosto Banda”;

Sexta-feira, dia 16
• 22h30 – Baile com “Os Lord´s”;

Sábado, dia 17
• 15h00 – Torneio de futebol;
• 22h30 – Atuação da “Banda Xeques Orquestra”;

Domingo, dia 18
• 09h00 – Peditório com a Sociedade Filarmónica Carvalhense;
• 14h00 – Saída do Círio da Igreja do Vau e partida para a Capela do Bom Sucesso;
• 16h00 – Celebração da Missa em honra de Nossa Senhora do Bom Sucesso;
• 20h00 – Regresso ao Vau;
• 21h00 – Círio e “Marcha dos Balões”;
• 22h30 – Baile com a banda “Nautilus”;

Segunda-feira, 19 
• 10h30 – Missa em honra dos festeiros;
• 22h30 – Baile com a banda “Bico d´Obra”;

Terça-feira, 20 
• 22h30 – Baile com a “Ganda Banda”;
• 01h00 – Fogo de artifício.

Haverá, durante os dias da festa, serviço de restaurante. Apoio do Município de Óbidos.
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