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Vagueira Neon Summer Fest – torna o teu verão memorável 

 
Englobada no programa de animação da Praia da Vagueira, a Vagueira Neon Summer 
Fest realizar-se- á no próximo dia 23 de agosto (sábado), com início às 16:30h, non-
stop, até às 01:00h.  
 
O local escolhido, para esta “verdadeira” Neon Summer Fest”, foi o Campo de Recin-
tos de Jogos (também conhecido por “campo de futebol de praia”), no centro da 
Praia da Vagueira criando, assim, o efeito de festa na praia.  
 
Conceito de festa que “celebra o verão”, sempre sobre a perspetiva de festa temática 
de entretenimento, a Vagueira Neon Summer Fest convida ao “contraste” entre a 
pureza do Branco (White) e a força das Cores Fluorescentes (Neon), numa dinâmica 
de festa que terá o seu ponto alto à noite.  
 
Apelando ao ritmo, à alegria, ao bem estar, ao convívio, ao divertimento, à dança, às 
férias e… à praia, a Vagueira Neon Summer Fest tem como objetivo “convidar” as 
pessoas a serem elas próprias dinamizadoras da festa, ou seja, serão responsáveis por 
interagir com as atividades previstas para o evento. 
 
Esta festa prima pela capacidade de ajuda e apoio entre o Município de Vagos e os 
parceiros nela envolvidos, os quais, na sua respetiva área, contribuíram para o desen-
volvimento do conceito e para a organização da Vagueira Neon Summer Fest.  
 
Assim, e sem qualquer preferência na ordem, Amazing Factory, Casablanca Lounge 
Bar, Caves da Montanha, Estação da Luz, evoke it, Models Factory, Neon Run Portu-
gal, Primagama, Bastos & Bastos, Gabriel Sarabando Photography, Red Bull e Veryvi-
nil são os parceiros de excelência desta festa que “tornará o verão na Praia da Vaguei-
ra memorável”. 


