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Festival de cervejas ou show? E os dois? Tem muito 
mais no fim de semana 

25 de Novembro de 2016 às 09:33 
 

As cervejas artesanais caíram mesmo no gosto dos capixabas. Neste fim de semana acontece o Beer 
Blues 2016 – Festival Capixaba de Cachaças e Cervejas Artesanais, na Arena Camburi, em Vitória. Na 

programação tem mais do que as delícias geladinhas, porque o som ficará por conta do rock e do 
blues. 

Quem quiser mais rock e reviver sons dos anos 80, Paulo Ricardo e a banda Blitz farão um grande 
show na Área de Eventos Shopping Vila Velha. Já o maestro Hariton Nathanailidis promete um 

verdadeiro espetáculo no projeto “Violino Brasileiro”, um show onde o repertório é totalmente brasileiro 
com sambas, valsas, sambas-canções e choros. Entre as canções, ‘Se acaso você chegasse’, 

‘Pedacinhos do céu ’, ‘Apanhei -te cavaquinho’, ‘As rosas não falam’, ‘Aquarela do Brasil’, entre tantas 
outras consagradas em arranjos novos e envolventes. 

Quer mais? Veja algumas opções e divirta-se! 

 
Sexta-feira (25) 

Arena Camburi - Beer Blues 2016 – FestivalCapixaba de Cachaças e Cervejas Artesanais a partir das 
19 horas com harmonizações de cervejas e cachaças e o som de Big Joe Manfra (BRA) e nnika 

Chambers & Igor Prado Band 
Spirito Jazz - a noite erá dedicada aos fãs do pop rock nacional e internacional, com a apresentação 

do cantor Rodrigo CX. 
Barrerito Choperia - Rian e Rodrigo fazem show sertanejo, a partir das 20 horas com dose dupla de 

caipirinha e chopp 350 ml até às 21 horas. 
Usina Club - sobem ao palco João Fellipe e Rafael, que prometem um show com os principais 

sucessos da música sertaneja. 



                                                                                                                                                                                                                                                          Villa Bohemia -Sexta Universitária das Atléticas UVV com Breno & Bernardo, Jongô, Bateria Garra 
Furiosa e a Equipe Saulus Butte no palco principal. As picapes por conta dos DJs Márcio Santos e 

Klebinho, e no Bar Bohemia Banda Naipz e Trio Maracá e Convidados 
Singo's Club - a casa, em Jardim Limoeiro, recebe show de Alemão do Forró a partir das 22 horas. No 

dia, também haverá o agito de Sabor de Mel, Os Gargantas de Ouro e Braihan e Leo. 

 
Quadra da Boa Vista - a escola de Itaquari, em Cariacica, recebe a Unidos de Jucutuquara para um 

ensaio que promete ferver a quadra da escola. As Baterias das duas Escolas prometem muita cadencia 
e uma levada envolvente que não deixará ninguém parado. 

Wanted Pub - a “Sexta Fire” terá no palco, além da banda residente da casa, a Wanted Band, a dupla 
Donato & Eduardo. 

Balneário de Guriri - IV Festival Gastronômico e Cultural, o Guriri Sabor, com a participação de mais 
de 30 bares e restaurantes na mais charmosa ilha do litoral Norte capixaba. Veja os participantes 
Burger Cult - Combinações ousadas recheiam os burgers criados especialmente para o festival de 

sanduíches especiais. O evento, que tem como objetivo fortalecer a gastronomia como cultura e 
valorizar outras expressões culturais. São 20 estabelecimentos capixabas que criaram dois 

sanduíches, um deles com o preço máximo de R$ 19,90 e outro de valor livre. Veja os participantes 
Sábado (26) 

Usina Club - a noite terá Breno e Lucas. Os músicos lançaram recentemente a música “Pintadinha”. A 
canção conta a história de uma moça que exagerou na maquiagem e fez feio na balada. 

 
Spirito Jazz - uma noite encantadora com o maestro Hariton Nathanailidis (foto). Ele apresenta as 

canções do CD Violino Brasileiro, um belo trabalho de interpretações do repertório de Fafá Lemos e 
outros clássicos da MPB. 

Barrerito Choperia - Richard Viana e Cristian Sullivan se apresentam com show sertanejo, a partir das 
20 horas na casa, localizada em Campo Grande, Cariacica. 

Villa Bohemia -Rodrigo Balla sobe ao palco principal com show que terá a participação de Jean & 
Juliano e Bruno & Thiago, DJ Márcio Santos / Bar Bohemia - Long Play 

Ilha Shows - Feijoada Gilmar Coelho a partir das 14 horas ao som de Fischetti; Jess Benevides; DJ 
Léo Conde; Glauco e Baile do GG. 



 
Área de Eventos do Shopping Vila Velha - o cantor Paulo Ricardo e a banda Blitz farão um grande 

show relembrando grandes sucessos de suas trajetórias e novos trabalhos. 
Wanted Pub - “Noite do Chapéu” com Wanted Band e uma apresentação pra lá de animada é o cantor 
Rickson Maioli. Em destaque, canções que animam os fãs de sertanejo universitário e fazem o público 

dançar a noite toda. 
Arena Camburi - Beer Blues 2016 – Festival Capixaba de Cachaças e Cervejas Artesanais a partir das 

18 horas com harmonização de cervejas e cachaças e o som de Salsa Brezinski (BRA), Dixieland 
Vitória (BRA) e Jefferson Gonçalves (BRA). 

Burger Cult - Combinações ousadas recheiam os burgers criados especialmente para o festival de 
sanduíches especiais. O evento, que tem como objetivo fortalecer a gastronomia como cultura e 

valorizar outras expressões culturais. São 20 estabelecimentos capixabas que criaram dois 
sanduíches, um deles com o preço máximo de R$ 19,90 e outro de valor livre. Veja os participantes 

 
Praça Dr. Arthur Gerhardt, Campinho - o centro de Domingos Martins terá mais uma edição do Brilho 
de Natal Vila do Papai Noel, que este ano está com decoração diferenciada, privilegiando ainda mais 

cliques fotográficos para quem deseja levar uma recordação em belas imagens. 
Balneário de Guriri - IV Festival Gastronômico e Cultural, o Guriri Sabor, com a participação de mais 

de 30 bares e restaurantes na mais charmosa ilha do litoral Norte capixaba. Veja os participantes 
Domingo (27) 

Wanted Pub - a festa “Honey Sunday”, na primeira semana de abertura da casa aos domingos. A trilha 
sonora ficará por conta de Thiago Meirelles, que se junta à Wanted Band. E para deixar a noite ainda 

mais doce, haverá rodadas de whisky com mel, bebida especial do Wanted Pub. 
Villa Bohemia - a tradicional festa Esbórnia Chic, comandada pela banda SambAdm terá a 

participação do grupo Samba HD no Bar Bohemia com Open bar das 19h até às 20h30 
Escolas de samba - se preparando para o carnaval 2017, as escolas de samba abrem suas quadras 
para ensaios. Na MUG, a partir das 12h terá mais uma edição da Churrascada. Na quadra da campeã 

do Carnaval Capixaba, a roda de samba será animada pelo intérprete oficial da escola, Thiago Brito e a 
Bateria Pura Ousadia. Já em Caratoíra, na Novo Império, a partir das 18 horas tem ensaio com as 
participações dos Grupos Samba Junior e Nesse Clima, Orquestra Capixaba de Percussão e Celso 

Junior. 
Nook Beach Club - As areias do beach club foram escolhidas pela Academia BodyTech de Vila Velha 

para comemorar seus cinco anos. O Roquezinho da Tarde do beach club apresenta a festa de 
aniversário da academia ao som de Glauco, SambAdm e Dj Guga Prates. Musica boa e visual 

paradisíaco dão a certeza de um fim de tarde belo e animado. 
Praça Dr. Arthur Gerhardt, Campinho - o centro de Domingos Martins terá mais uma edição do Brilho 
de Natal Vila do Papai Noel, que este ano está com decoração diferenciada, privilegiando ainda mais 

cliques fotográficos para quem deseja levar uma recordação em belas imagens. 
Foto: Helio Filho 



 
Burger Cult - Combinações ousadas recheiam os burgers criados especialmente para o festival de 

sanduíches especiais. O evento, que tem como objetivo fortalecer a gastronomia como cultura e 
valorizar outras expressões culturais. São 20 estabelecimentos capixabas que criaram dois 

sanduíches, um deles com o preço máximo de R$ 19,90 e outro de valor livre. Veja os participantes 
Balneário de Guriri - IV Festival Gastronômico e Cultural, o Guriri Sabor, com a participação de mais 
de 30 bares e restaurantes na mais charmosa ilha do litoral Norte capixaba. Veja os participantes  

 
 
 
 
 
 


