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Renascença Inicia Festas 80’s já a 30 de Julho com Muitas
Caras Conhecidas

É já no próximo dia 30 de Julho, sábado, que a Renascença inaugura o seu novo
espaço de animação nocturna no Algarve. Após o sucesso que foram as Festas 80’s
Renascença no Algarve em edições anteriores, este ano o conceito será o de 30
noites consecutivas, de 30 de Julho a 27 de Agosto, onde todos os sucessos dos
saudosos “eighties” revolucionarão as noites do Sotavento Algarvio.
Pela Discoteca UBI, em Tavira, passarão nomes conhecidos do grande público que
prometem noites inesquecíveis até altas horas da madrugada, umas vão tocar ao vivo
e outras vão pôr a música que marcou as suas vidas nos anos 80. Para a festa de
abertura estão garantidas muitas surpresas alusivas aos míticos anos 80, aliás, uma
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constante durante todo o mês de Agosto, já que não faltarão o cubo mágico, os iô-iô’s,
as cassetes ou os discos de vinil, entre outros elementos marcantes dessa década
dourada.
Às sextas-feiras e aos sábados é o experiente DJ Paulino Coelho, animador das
Manhãs da Renascença, que vai assegurar a melhor música deste Verão e que o fará
também na noite de abertura.
As boas surpresas começam com um concerto de Rita Guerra no próximo dia 1 de
Agosto, sendo que Miguel Ângelo e Miguel Gameiro também já garantiram a sua
presença nas Festas 80’s da Renascença. Também o actor Ricardo Carriço e a
apresentadora Sofia Fernandes irão animar as hostes da UBI, demonstrando todos os
seus dotes como DJ’S.
Não deixe de confirmar todas as surpresas do Verão mais “eighties” de sempre em
http://rr.sapo.pt
Este Verão, vai valer a pena ficar acordado até mais tarde!
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