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Aprovado por moradores e visitantes no ano passado, o Festival da 

Cerveja Artesanal Art & Bier está de volta à Praça Tiradentes, na Orla de 

Araçatiba. O evento acontece entre os dias 30/08 e 01/09 numa 

realização da Prefeitura através da Secretaria de Turismo e 

da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). 
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A entrada é franca, mas os horários de início do evento são distintos. No 

primeiro dia, sexta-feira (30/08), a programação começa a partir das 

17h sob o comando de Junior VJ, no sábado (31/08), a programação 

começa às 13h e no domingo (01/09) a partir do meio dia. 

Participam desta edição marcas de cervejas artesanais como a São José 

do Imbassaí – feita em Maricá -, a Barão Bier e Veg Bier, ambas de Nova 

Friburgo, e a Máfia de Niterói. A parte de gastronomia ficará a cargo 

de food trucks e food bikes de vários tipos, para todos os gostos. 

Nas três noites, um divertido concurso de chopp em metro promete 

entreter moradores e visitantes. Os ganhadores levam para casa um kit 

de cerveja artesanal. O festival contará também com atrações musicais 

como a dupla Bruna e Marcella e as bandas Thunderock, Valved Rockers 

e Amakina. Confira a programação abaixo. 

 Dia 30/08 (sexta-feira) 

17h – Abertura e intervalos com Junior VJ 

19h – Show com as cantoras Bruna e Marcella 

21h – Show com a Banda Thunderock 

23h – Show com a cantora Marianna Cunha 

2h – Encerramento  

Dia 31/08 (sábado) 

13h – Abertura e intervalos com Junior VJ 

17h – Show com o cantor Thiago Dantas 

20h – Show com a Banda Valved Rockers 



  

23h – Show com a Banda Big Black Band 

2h – Encerramento 

 Dia 01/09 (Domingo) 

12h – Abertura e intervalos com Junior VJ 

15h – Show com o cantor Edy Baiano 

17h – Show com o cantor Roan Vitor 

20h – Show com a Banda Amakina 

0h – Encerramento 
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