
1, 2 e 3 de julho 2016 
 

PRAIA DA VAGUEIRA 



VAGOS SENSATION GOURMET 2016 

O evento mais saboroso do verão 

está a chegar à Praia da Vagueira! 



VAGOS SENSATION GOURMET 2016 

1 – DESCRIÇÃO DO EVENTO 
 

O Vagos Sensation Gourmet (VSG), depois da sua estreia em 2011, no centro da vila, e a consolidação em 2015, na 

Praia da vagueira, prepara a sua 3ª edição, em 2016. O evento organizado pela +Sensations Gourmet, com o 

apoio do Município de Vagos conta, uma vez mais, com um grande conjunto  
de parceiros e promete ser o evento mais saboroso deste verão.  

 

O  VSG,  sendo  um  evento  promotor  do  Município  (raízes  culturais  e  tradições gastronómicas), pretende dar a 

oportunidade à comunidade, de privarem com grandes nomes da cozinha nacional e internacional como 

também proporcionar-‐lhes  o contacto com outras áreas que, direta ou indiretamente estão ligadas à 

alimentação e gastronomia (enologia, nutrição, entre outras). Para tal, apostar-se-á  na organização de um 

variado e eclético número de atividades e iniciativas   desde   showcookings,   workshops,   provas   comentadas,   

debates   e   discussões, espetáculos/concertos, conferências até às tão esperadas degustações.  
 

O VSG é um evento dinâmico, que se quer tornar numa referência gastronómica nacional e internacional.   

Não havendo registo nos municípios e distritos limítrofes da realização e dinamização de eventos semelhantes,  é  

objetivo  da  organização,  agora  mais  conhecedora  e  ciente  das  capacidades  Da própria  iniciativa,  

apresentar  um  novo  leque  de  parceiros  e  ideias,  de  forma  a  atrair  um  maior número de participantes 

(intervenientes e público).                

                         

Depois  das  primeiras  edições  terem-se  tornado  motores  de  aprendizagem  e  consolidação,  as expectativas 

do VSG para esta 3ª edição  passam pela organização de um programa de atividades diferenciador e repleto de 

experiências gastronómicas, dando a conhecer as novas tendências da Gastronomia.   
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A organização, apresenta algumas novidades para a nova edição, desde um espaço central multiusos,  com  uma  

segunda  cozinha  que  permitirá  acolher  Workshops  mais  interativos  e dinâmicos, assim como provas 

comentadas com os produtos dos nossos parceiros. E contará ainda com o “Bom Garfo”, que se trata do maior 

garfo do mundo e que será alvo de candidatura ao livro de recordes do Guinness.  

O  evento  será  marcado  também  pela  apresentação  oficial  do  Doce  Típico  de  Vagos, resultante do 

concurso levado a cabo na edição anterior.  
 

Com  o  tema  para  esta  edição  “Terra,  Ria  e  Mar”,  pretendemos  surpreender  no  conjunto  de atividades,  e  

na  forma  como  recuperamos  tradições  e  produtos  locais  e  as/os  mostramos  à comunidade de forma 

renovada e atual. Alicerçado nesta simbiose entre o tradicional e o gourmet é nosso objetivo continuar a focar o 

VSG na aproximação com as nossas tradições e com as nossas gentes, inovamos, mas não nos esquecemos quem 

somos, de onde somos, e de onde viemos.  
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2 – PÚBLICO-ALVO 
 

• População em geral (munícipes e população dos distritos limítrofes); 

 

• Aficionados da gastronomia (bloggers, críticos gastronómicos e comunicação social); 

 

• Profissionais de hotelaria (chefs, enólogos, operadores turísticos, gestores hoteleiros, produtores nacionais, 

barmans); 

 

• Escolas do distrito de Aveiro, Coimbra e Porto (nomeadamente escolas de hotelaria). 

 

• Foodies e Gourmands de todo o mundo. 
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3 – OBJETIVOS 
 
 

• Elevar Vagos num marco turístico da gastronomia nacional;  

• Promover  a  gastronomia  local,  a  cultura  vaguense  e  os  espaços  abrangentes  da  vila  e arredores (ria, 

mar, florestas, moliceiros, arte xávega, enguia, carapau, cavala, casa gandaresa, agricultura,  vinhos),  tornando  

Vagos  num  município  de  interesse  turístico  nacional  e internacional;  

• Promover as confrarias locais;  

• Promover outros produtos de regiões próximas (sal e salicórnia, ovos moles, algas, conservas, grelos, leitão, 

favas);  

• Sensibilizar/Alertar/Informar/Educar  as  pessoas  para  uma  alimentação  saudável  e  os  bons hábitos 

gastronómicos;  

• Proporcionar momentos de pura magia a nível gastronómico;  

• Divulgar/mostrar/observar/experimentar  o  trabalho  de  grandes  nomes  da  cozinha  local  e nacional, 

permitindo ao público a interação com os mesmos;  

• Promover e valorizar os produtos regionais e sazonais;  

• Dinamizar o turismo regional;  

• Divulgar as tradições do município;  

• Promover as marcas e o sector empresarial presentes no município;  

• Promover a Formação no Sector do Turismo em Aveiro.  
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4 –PALESTRAS, CONVERSAS & DEBATES 

 
Na  sequência  da  dinamização  das  Conversas  &  Debates  Possíveis,  serão  convidadas  pessoas de referencial 

para o debate e discussão sobre cada temática apresentada. O objetivo é cativar todos os comensais para temas 

de interesse geral que de certa forma estão ligadas com a gastronomia.  

 

- Hora do Baco 

- Mixologia 

- Food & Wine Bloggers 

- Marcas de Sucesso 

- A profissional de Excelência 

- Porn Food 

- A cultura Gastronómica 

- A formação em hotelaria na sociedade contemporânea  
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5 – SHOWCOOKING E WORKSHOPS 

 
Serão realizados vários momentos de demonstrações 

culinárias, realizadas pelos chefs convidados.  

Alguns desses momentos serão: 

 - Chefe Residente 

 - Down cooking 

 - Na cozinha com.. 

 - Sabores do Confrades 

 - Ervas Aromáticas 

 - Crúdivero 

 - Cocktails 

 - Street Food 

 - Sushi 

 - Finger Food 

 - Cozinhar com Mar 
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6 – PASSEIOS, DEGUSTAÇÕES & JANTARES 

 
•   Promover a organização de passeios de barco, pelos canais da Ria de Aveiro e pelos canais do Rio Boco, com 

degustações de vinhos, e algumas iguarias, sobretudo, aquelas que mais caracterizam o Município de Vagos; 

•   Promover passeios turísticos pelo Município de Vagos, mostrando todo o património cultural; 

•   Apresentação oficial do doce tradicional de Vagos e respetiva venda; 

•   Mini concertos e live set dj’s para a criação de ambiente ao evento (jazz, fado, live dj set); 

•   Almoços comentados em locais característicos da região (armazém de apoio aos pescadores da Arte Xávega, 

casa do Ti João da Murtosa),preparados   por  alguns dos  Chefes convidados (participação limitada no número de 

pessoas); 

•   Jantares… com história, no Espaço Museológico da Arte Xávega (limitado às primeiras 80 pessoas inscritas); 

•   Recriação da cozinha gandaresa, com referência a rituais antigos e festas populares, com a reinvenção de 

pratos tradicionais que eram degustados nessas épocas. Preparados por Chefes convidados e populares que 

conhecem essas mesmas tradições, promovendo assim a troca de experiência; 

•   Degustações na Espaço Central do Evento; 

•   Provas Comentadas em Espaço criado para o efeito; 

•   Zona Alimentar composta por algumas trucks de street food; 

•   Promover a restauração do Município e arredores, com menus criados por cada um dos restaurantes aderentes 

(menu Vagos Sensation Gourmet), a preços convidativos e iguais em todos o Restaurantes. 
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7 – EXPOSIÇÕES E COMÉRCIO 

 
•     Vinhos (expositores de quintas e herdades de produção de vinhos, com possibilidade de prova);  

•    Produtos e Produtores Regionais (doçaria tradicional, sal, etc...);  

•    Leitura   Gastronómica   (quiosque   com   livros   dedicados   à   cozinha &  gastronomia  e  outro  tipo  de  

oferta  literária  relacionada  com gastronomia);  

•    Espaços e Decorações (exposição de diversas empresas de equipamentos, utensílios e decorações para o 

sector hoteleiro);  

•    Exposição Foto-Gastronómica;  

•    Mercado   do   Agricultor   (venda   de   hortícolas   por   produtores   do município);  

•   Loja MARE (local destinado à venda de bebidas premium e vinda dos diferentes representantes para a sua 

promoção);  

•    Loja VAGOS SENSATION GOURMET (merchandising do Evento);  

•    Museu  do  Brincar  (criando  um  espaço  de  lazer,  com  brinquedos relacionados com gastronomia);  

•    Mercado  Solidário  (espaço  destinado  aos  projetos  de  Solidariedade Social);  

•    Espaços de Alimentação;  

•    Espaços Lounge;  

•    Escolas do Distrito (com a oferta formativa das escolas);  

•    Higiene e Segurança Alimentar;  
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8 – ANIMAÇÃO 

 
•    Jogos Didáticos; 

•    Provas Cegas; 

•    Concertos Musicais;  

•    Concursos Gastronómicos:  

•    Animação de Rua; 

•    Sunsets e After Party’s em alguns bares da Praia da Vagueira e Areão; 

•    Música Ambiente. 
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9 – ESPAÇOS 
 

• Decoração a Cargo de Parceiro, utilizando como recursos a utilização de produtos recicláveis:  

• Espaço Central;  

• Zonas Lounge;  

• Cozinha Central;  

• Espaços verdes através da dinamização de hortas naturais e zonas de ervas aromáticas (parceria com hortos 

da região);  

• MusicBox, zona do evento destinada à atuação de Dj’s, onde se utilizará como recurso um contentor de 

importação/exportação;  

• Palco Vagos;  

• Sala Multiusos;  

• “Bom Garfo”, com 12 m de altura (Com candidatura ao Livro de recordes do Guiness), Visível da Ponte da 

Vagueira para o Recinto. Mas que se tornará Pop-‐Up pois mover-‐se-‐ á por toda a praia da Vagueira; 

• Food Trucks com as tendências atuais da gastronomia ;  
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10 – APOIO A INSTITUIÇÕES SOCIAIS (Vertente Solidária)  
 

• Doação de uma percentagem dos lucros das vendas em stands (a confirmar e negociar com os diferentes 

parceiros) será revertida para instituições do município;  

• Criação de alguns acordos com estabelecimentos da região para que parte dos lucros obtidos com a venda 

de produtos específicos serem revertidos a favor de uma instituição;  

• As instituições abrangidas serão definidas em parceria com o Município e as carências detetadas.  

 

11 – NORMAS E FUNCIONAMENTO  

 

• O evento é gratuito, no entanto, para se viver a real experiência do VSG, é necessária a aquisição do Kit do 

Evento (Copo e Garfo), que permitirá realizar as mais variadas provas que o evento oferece.  

• Os workshops e Provas Comentadas no Espaço Multiusos serão gratuitos, mas é necessária a reserva, devido a 

tratarem-‐se de evento de lotação limitada;  

• Os showcookings são gratuitos, mas as degustações resultantes dos mesmos, obrigam a posse do garfo do 

evento.  

• As experiências gastronómicas, como as refeições, são pagas;  

• É permitida a venda de produtos nos stands, desde que o parceiro esteja habilitado para o efeito;  

• Os parceiros vínicos apenas poderão oferecer provas, a quem possuir o copo, não sendo possível a utilização 

de outros copos;  

• Os concertos diurnos e noturnos são gratuitos;  
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