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Douro Wine Fest mais do que vinho e gastonomia

ESPETÁCULOS, DESFILES DE MODA 
E CULTURA NO DOURO WINE FEST

Porto, 16 de setembro de 2014 - Tendo como pano 
de fundo o rio Douro e a paisagem idílica dos socalcos 
em tempo de vindima, o Douro Wine Fest é mais do que 
um evento enogastronómico. De quinta a domingo pró-
ximos, o visitante poderá, além de apreciar as centenas 
de vinhos expostos pelos 26 produtores e degustar a boa 
cozinha portuguesa dos mais de 20 chefes presentes, 
assistir ou participar nas muitas atividades culturais, ar-
tísticas e lúdicas programadas para o Douro Wine Fest.

Espetáculos musicais

Todos os dias haverá concertos no palco do Douro Wine 
Fest, com a participação dos grupos Rama de Olivei-
ra, Sons do Douro, Andarilhos e Festival de Folclore das 
Vindimas, Grupo de Cantares “Os Rabelos do Douro”, 
Rancho Folclórico do Loureiro e Tocata do Rancho Fol-
clório de Godim.

Atividades lúdicas

Sábado e domingo, pelas 12 horas, haverá dois 
workshops para os mais novos: um de produção de pa-
pel reciclado 100% ecológico de resíduos da vinha e 
pintura, com orientação de Pedro Teixeira, do Projeto 
Da_Vide; outro de modelação de barro com motivos re-
gionais, com orientação de Maria Barata Cerâmica.

O Museu do Douro cria o momento “Álbum de Família 
no Douro”, um programa para a toda a família  da ini-
ciativa do Serviço Educativo do Museu do Douro, que 
propõe a descoberta em família dos espaços exteriores 
do Museu do Douro e do interior da exposição perma-
nente “Douro Matéria e Espírito”. Os participantes são 
convidados a criar, com os seus telemóveis, máquinas 
fotográficas ou de filmar, o seu próprio Album de Famí-
lia no Douro.

Sexta, sábado e domingo, estão programadas tertúlias 
no lounge do festival: na sexta, tertúlia com o pintor 
Dario Alves, que se debruçará sobre “A verdade da fan-

tasia, o manto diáfano da realidade”; no sábado, com o 
escritor Alexandre Perafita, sob o tema “Lugares de me-
mória do Douro: como se constrói o imaginário”; no do-
mingo, apresentação do projeto da Bienal Internacional 
de Gravura do Douro e do livro Catálogo da 7.ª Bienal 
Internacional de Gravura do Douro, por Nuno Canelas.

No decorrer do festival, far-se-á a projeção dos do-
mentários “Entre Marges” e concerto do grupo “Sons 
do Douro”, da coleção do Museu do Douro; documen-
tário da exposição “Douro, Matéria e Espírito; coleção 
de fimes dos projetos do Serviço Educativa do Museu 
do Douro; e coleção Douro Alliance: Saberes e Sabores.

MICAELA OLIVEIRA E EUGÉNIO CAMPOS
NO DOURO WINE FEST

No sábado, dia 20, a estilista Micaela Oliveira e o joa-
lheiro Eugénio Campos dão a conhecer, no desfile de 
moda do Douro Wine Fest, uma passagem de mode-
los das suas coleçãoes de moda e de joias e acessó-
rios. Glamour e estilo, num das mais belas paisagem 
do mundo!

O Douro Wine Fest insere-se no projeto WINE FEST da 
TPNP-ER, cofinanciado pelo Programa ON.2, gerido pela 
Co missão de Coordenação e Desenvolvimento Regio nal 
do Norte. No presente evento, cuja produção está a car-
go da OFFE (Organização funcional de feiras e eventos), 
são parceiros o Instituto dos Vinhos do Douro e do Por-
to, I.P., o Museu do Douro e o Instituto da Mobilidade e 
dos Transportes.
 
Horários:
quinta-feira, 18.............................17h00 às 24h00
sexta-feira, 19..............................15h00 às 24h00
sábado, 20....................................12h00 às 24h00
domingo, 21................................ 12h00 às 24h00

No decorrer do festival, far-se-á a projeção dos 
documentários “Entre Margens” e concerto do grupo 
“Sons do Douro”, da coleção do Museu do Douro; 
documentário da exposição “Douro, Matéria e Espírito”; 
coleção e filmes dos projetos do Serviço Educativo do 
Museu do Douro; coleção Douro Alliance: Saberes e 
Sabores.

No decorrer do festival, haverá workshops para os mais 
novos, onde se destaca o de produção de papel 100% 
ecológico de resíduos da vinha, orientado por Pedro 
Teixeira, do projeto Da_Vide. Na sexta-feira, pelas 21 
horas, o escultor Vítor Sá Machado estará numa tertúlia, 
esculpindo ao vivo, com o tema “Figuras de mulheres que 
lembram pássaros e de aves que lembram outras aves”.

No sábado, dia 20, a estilista Micaela Oliveira e 
o joalheiro Eugénio Campos dão a conhecer, no 
desfile de moda do Douro Wine Fest, uma passagem 
de modelos das suas coleções de moda e de joias e 
acessórios. Glamour e estilo, numa das mais belas 
paisagens do mundo!

escritor Alexandre Parafita,

12h00 às 21h00


