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Vagos Sensation Gourmet 2016 

promete o melhor cartaz de sempre 

 
 

A organização do Vagos Sensation Gourmet apresentou no passado sábado, 

dia 23 de abril, na Praia da Vagueira, a 3.ª edição do evento que já se tornou 

um marco de referência da região. 

O evento organizado pela +Sensation Gourmet, em parceria com a Câmara 

Municipal de Vagos, realizar-se-á nos dias 1, 2 e 3 de julho, na Praia da 

Vagueira e promete, nesta edição, superar todas as expectativas, tanto a 

nível dos chefs convidados, como também, na animação.   

 O objetivo da realização deste evento é enaltecer as raízes culturais e 

tradições gastronómicas vaguenses, através de um conjunto variado de 

atividades e iniciativas, que vão desde showcookings, workshops, palestras, 

animação e concertos, que animarão a Praia da Vagueira durante três dias 

repletos de experiências gastronómicas. 

Tony Martins, mentor do projeto anunciou os principais nomes já confirmados. 

Chakall e Joe Best dispensam apresentações e repetem a presença no 

evento. Quanto às estreias, Filipa Gomes da 24Kitchen, Ann Kristin (2.ª 

classificada do Masterchef) e Hélio Loureiro da Seleção Nacional de Futebol, 

são os nomes mais conhecidos do público geral, no entanto, outros grandes 

chefs com provas dadas no mundo da cozinha, vão marcar presença nesta 

edição, tais como, Vitor Matos, do Restaurante Antiqvum (Gaia), Chef 

Cozinheiro em 2002, Chef Diogo Rocha, do Mesa de Lemos (Viseu), Chef 

Tiago Bonito do Restaurante Lisboeta e Chef Revelação 2016.  

A nível internacional, o Chef convidado é o famoso Thomas Troisgros, do 

Olympe, no Rio de Janeiro, com uma Estrela Michelin. Na vertente de 

palestras e debates, o nome apresentado foi o famoso Tim Vieira, empresário 

que participou como elemento do júri no programa Shark Tank. Por fim, e não 

esquecendo a enologia, António Maçanita, enólogo e proprietário da Fita 

Preta Wines também estará nesta edição.  

Quanto à animação, a organização irá promover vários momentos de 

entretenimento durante o dia, que culminarão com excelentes concertos nas 

três noites do evento. Para já, foram divulgados “Os Quatro e Meia” e os 

conhecidos “Sean Riley & The Slowriders”. 

Os parceiros deste evento também foram apresentados na sessão. Segundo 

Maria Pedro, da organização, são eles que tornam o Vagos Sensation 

Gourmet, possível. 

O grupo de jovens empreendedores que organiza este evento afirma, em 

comunicado, que esta edição irá superar as expectativas, desde logo pela 

presença confirmada de nomes reconhecidos da cozinha nacional e 

internacional, como também pela vertente cultural e de entretenimento que 

irão cativar o público. 
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