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Se tem muita vontade de se divertir na Passagem de Ano mas não tem possibilidades de fazer grandes
estragos económicos, aqui ficam várias opções gratuitas, de norte a sul do país.

A contagem decrescente para o último dia do ano está a andar a alta velocidade. Se, tal como grande
parte dos portugueses, deixou a escolha de um sítio para fazer a passagem de ano para os últimos dias,
acredite que ainda tem hipóteses de faze-lo em grande.
Vários são os locais de Portugal que vão ter artistas conhecidos de todos nós a animar a noite “mais
importante do ano”. Espetáculos gratuitos, organizados por Câmaras Municipais ou outras entidades da
região.

Deixamos-lhe várias sugestões para que possa fazer a melhor escolha
Braga – terá música e fogo-de-artifício. Miguel Gameiro irá atuar às 23h na Avenida Central, e a partir
daí, alguns Djs animarão a noite até às 4 da manhã.
Espinho – a Praia da Baia foi o local escolhido para a festa de passagem de ano. Às 22:30 começa o
concerto com JimmY P, e depois do fogo-de-artifício da meia-noite, é a vez do Dj Rusty mostrar os seus
dotes.
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Guarda – na cidade mais alta do país é Richie Campbell que, às 22h dá o ar da sua graça, na praça Luís
de Camões. Ao fogo-de-artifício segue-se o Dj João Vaz.
Aveiro – aqui, a animação bem como o fogo-de-artifício vão ser no centro da cidade, no Rossio.
Figueira da Foz – já conhecida pelas suas fantásticas passagens de ano, este ano não perderá o seu
lugar. A festa começa logo no dia 29 (hoje à noite) com concertos de Inês Simões e Diogo Piçarra pelas
22h, na Praça do Forte. No dia 30 é a vez de David Carreira, e no dia 31 Pedro Abrunhosa ajudará a
despedir-se de 2017.
Coimbra – se quiser acompanhar todos os eventos vai ter de andar a passear pela cidade. No Terreiro da
Erva, a banda Hidrogénio começa a sua atuação às 22h. Há mesma hora abre a pista o Dj Sousa no
Largo da Portagem. O fogo-de-artifício será no rio Mondego, e as festividades continuam com os Peste &
Sida na praça do comercio e em diversos outros sítios.
Lisboa – a Praça do Comercio vai voltar a encher. 3 Dias de folia e boa música para quem quer acabar o
ano em grande. Começa com Ana Moura no dia 29, dia 30 com Luna e Bonga, e no último dia do ano
Capitão Fausto e Marta Ren & The Groovelvets. O fogo-de-artifício será em grande, como sempre.

Cascais – bem pertinho de Lisboa, haverá fogo-de-artifício em diversos sítios: Pontão Praia dos
Pescadores, Boca do Inferno, Jardim do Casino Estoril e no Guincho.
Casino Estoril – neste local poderá contar com a presença de José Cid, mas antes a noite de música
começa com Boogie Nights e o Quinteto Boémio às 22:30.
Beja – na Praça da República os Sem Limite abrem a festa às 22:30. Logo depois, a seguir ao
fogo-de-artifício é a vez de Nelson Freitas abrir o ano de 2018.
Évora – quem não conhece a praça do Giraldo? Seven Dixie abrirá o espetáculo às 22:30. Depois do
fogo-de-artifício, será a vez de alguns Djs manterem o novo ano em festa.
Albufeira – onde o “português começa a ser estrangeiro” o cartaz está bem recheado. Para o final do ano
estão convidados: Xutos e Pontapés, Agir, entre os já habituais Paderne Medieval. O fogo-de-artifício não
vai faltar na Praça dos Pescadores.
Monte Gordo – um dos destinos também muito escolhido pelos portugueses nesta altura do ano vai dar
início aos espetáculos de final de ano no dia 29 (hoje). Entre os artistas estão: Jorge e os Queridos, Uns &
Outros, Íris, e Major Almeida. Tudo isto e o não menos importante fogo-de-artifício na Avenida Marginal.
Certamente existem outros locais espalhados pelo nosso país, mas esperamos ter-lhe dado algumas
dicas caso ainda não tenha encontrado o local ideal para passar a última noite do ano.
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