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FANFARRA KÁUSTIKA AGITA PRAÇA DA JUVENTUDE EM ANADIA 
Quinteto Wfive assegura a primeira parte 

 
 

O quinteto Wfive e a Fanfarra Káustika vão subir ao palco da Praça da Juventude, em Anadia, no 

próximo dia 26 de julho, a partir das 22h00, no âmbito do ciclo de espetáculos “Às Sextas na Praça”, 

promovido pelo Município de Anadia. 

A abertura do concerto estará a cargo das Wfive, um quinteto formado em 2017, e constituído 

alunas e ex-alunas do Conservatório de Música de Águeda. A sua jovialidade e a sonoridade dos violinos 

e violoncelos tornam especial cada atuação, onde interpretam, com muita elegância, composições que 

vão do pop ao clássico. 

O resto da noite será da responsabilidade da Fanfarra Káustika, banda aguedense composta por 

músicos formados nas mais diversas áreas da música, fundindo várias sonoridades e estilos de forma 

única e inovadora.  

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, que pretende preencher 

com música, e não só, as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade 

de Anadia nas noites de verão- Este ciclo de espetáculos segue uma fórmula de sucesso que alia a 

cultura e a confraternização, num espaço ao ar livre, com acesso gratuito, que dá palco a artistas e a 

géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.  

Pelo palco da Praça da Juventude já passaram, nesta edição de 2019, The Youngsters & an Old 

Guy, InCantus – Grupo de Tocares e Cantares da Freguesia de Avelãs de Cima, Jovens Talentos de 

Anadia, Kimi Djabaté, Magicar, e a Orquestra Desigual da Bairrada. 
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