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Tudo sobre o VAGOS METAL FEST 2018 

Horários, campismo, transportes, e muito mais!... 
  
 
O maior festival de metal em Portugal decorre de 9 a 12 de Agosto, na Quinta do Ega. 
 
Após terem sido vendidos mais de metade dos passes gerais para os 4 dias de Vagos 
Metal Fest 2018, a organização do festival dá agora conta dos horários dos concertos, 
bem como informações de transporte, campismo e preços. 
 
Nesta 3ª edição do festival, haverão 2 palcos no recinto - Palco Vagos (principal) e 
Palco Stairway (secundário).  
 
No que toca a comida e bebida, a oferta será vasta e apta para todos os gostos / esti-
los de vida. A juntar às já habituais food trucks de hambúrgueres, hot dogs e outras 
comidas rápidas, a organização garante que existirão, no recinto, opções vegetaria-
nas. A cerveja estará a cargo da Sagres e de várias marcas de cerveja artesanal, no 
Beer Garden do festival. O Hidromel também está assegurado pela La Citanea. 
 
Tudo para que os mais de 20.000 festivaleiros tenham uma experiência confortável e 
inesquecível, de 9 a 12 de Agosto, na Quinta do Ega! 
 
Consulte as bandas aqui: https://vagosmetalfest.com/lineup/ 
 
HORÁRIOS 
 
DIA 9 
 
Palco Vagos 
00h45 - Dust Bolt 
22h30 - Orphaned Land 
20h30 - InSammer 
18h45 - Destroyers of All 
 
Palco Stairway 
00h00 - Analepsy 
21h30 - Theriomorphic 
19h30 - Trinta e Um 
18h00 - Booby Trap 
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DIA 10 
 
Palco Vagos 
01h00 - Serrabulho 
22h30 - Cradle of FIlth 
20h00 - Moonspell 
18h00 - Masterplan 
16h45 - Invoke 
 
Palco Stairway 
00h15 - Attic 
21h15 - Converge 
19h00 - Ratos de Porão 
17h15 - Dollar Llama 
16h15 - Blame Zeus 
15h30 - In Vein 
 
 
DIA 11 
 
Palco Vagos 
01h00 - Holocausto Canibal 
22h30 - Kamelot 
20h00 - Sonata Arctica 
18h00 - Bolzer 
16h45 - Simbiose 
 
Palco Stairway 
00h15 - Enslaved 
21h15 - Carach Angren 
19h00 - Dagoba 
17h15 - Gwydion 
16h15 - Wicked Inc. 
15h30 - Lost in Pain 
 
 
DIA 12 
 
Palco Vagos 
01h00 - Rasgo 
22h30 - Suicidal Tendencies 
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20h00 - Municipal Waste 
18h00 - Ross the Boss 
16h45 - Schammasch 
 
Palco Stairway 
00h15 - Memoriam 
21h15 - Ensiferum 
19h00 - Integrity 
17h15 - Feed the Rhino 
16h15 - Dark Embrace 
15h30 - Stonerust 
 
 
CAMPISMO: 
 
- Camping VMF (grátis): como já vem sendo tradição, os portadores de passe geral 
poderão usufruir da zona de camping no recinto de forma gratuita, a partir de 5ª fei-
ra, 9 de Agosto, às 10h da manhã. 
 
- Parque de Campismo da Vagueira: a cerca de 1 km do recinto, o parque de campis-
mo da Vagueira oferece todas as condições necessárias para estadia ao longo do fes-
tival. Para quem aqui ficar alojado, a Câmara Municipal de Vagos disponibiliza auto-
carros gratuitos, a serem comunicados em breve na página de Facebook do festival. 
 
 
TRANSPORTES: 
 
- Comboios: no âmbito da parceria Vagos Metal Fest / CP - Comboios de Portugal, 
todos os portadores de bilhete diário ou passe geral para o Vagos Metal Fest 2018 
poderão usufruir de um desconto de 30% nos comboios Intercidades, Regionais e 
InterRegionais. Quem pretende viajar utilizando os comboios urbanos do Porto po-
derá também usufruir de uma promoção exclusiva, através da qual poderá adquirir 
bilhete ida e volta por apenas 2€.  
 
- Autocarros: a Rede Expressos terá 2 autocarros a partir de Lisboa nos dias do festi-
val, com paragem próxima do recinto. Para quem se dirigirá ao festival de outros 
pontos do País, a Strike Tours terá ao dispor várias excursões dedicadas ao festival (+ 
info aqui). Também haverá shuttle para o recinto, directamente da estação CP Aveiro 
(horários aqui). 
 
- Coordenadas GPS: 40°33'14.9"N 8°40'35. 
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PREÇOS: 
 
Pré-venda: 
- bilhetes diários a 35€ 
- passes gerais a 80€ 
 
Pré-venda em ticketline.sapo.pt, vagosmetalfest.com/bilhetes e postos de venda ha-
bituais (lojas Fnac, Worten, etc.) 
 
 
No recinto: 
- bilhetes diários a 40€ 
- passes gerais a 90€ 
 
Bilheteira no recinto aberta a partir do dia 9 de Agosto, às 10h. 
Para fotografias, esclarecimentos e mais informações, por favor contacte: 
Vagos Metal Fest 
 
 
Equipa de Imprensa e Comunicação  
press@vagosmetalfest.com 
 
- Margarida Chrystêllo 
+351 912 374 774 
 
- Manuel Salvador 
+351 913 581 929 
 
Marketing 
- João Alves 
+351 919 311 423 
marketing@vagosmetalfest.com 
  
 
#VAGOSÉAQUI 
 


