
 

 

 

 

JÁ SÃO CONHECIDOS OS HORÁRIOS 

DO WINE & MUSIC VALLEY E HÁ MAIS 

NOVIDADES NO CHEF’S STAGE 
 

 

 

• Dirk van der Niepoort, da casa Nieeport é um dos grandes nomes do mundo 

do vinho que sobe ao Chef’s Stage dia 14 de setembro  

• As portas do recinto abrem às 14h e a Organização convida todos a 

chegarem cedo para desfrutar do recinto e das atividades, como roda 

gigante, parede de escalada e várias atividades na Wine Experience. 

• Bilhetes à venda nos locais habituais e no site do evento, estando também 

disponíveis packs para quem quiser pernoitar no glamping do festival 

 

É já nos dias 14 e 15 de setembro que o Wine & Music Valley se instala na margem do 

rio Douro, mais concretamente no Porto Comercial de Cambres, Lamego, de frente para 

o Peso da Régua. Os horários dos espetáculos já são conhecidos, e há várias 

novidades.  

 

 

 



 

 

 

 

Com o recinto a abrir portas às 14h00, não vão faltar atividades e experiências vínicas 

para os visitantes. Logo a partir desta hora o público poderá experimentar a roda 

gigante, a parede de Escalada, as experiências sensoriais do espaço Wine Experience 

(como massagens, terapias, workshops, entre outras) e, ainda, os melhores vinhos da 

região no Wine Village. Pelas 16h30 já se ouvirão os primeiros acordes no Wine Stage, 

seguindo-se o Chef’s Stage que arranca às 17h10 com uma novidade: Dirk van der 

Niepoort, da casa Nieeport, recebe em palco Luis Gutierrez, um dos mais aclamados 

críticos de vinho do Mundo, e Jose Gomez (da empresa Joselito), para uma verdadeira 

tertúlia.  

No segundo dia há mais uma novidade, com este palco a abrir com a Melodia do Vinho 

do Porto, uma prova comentada de Vinho do Porto, por Manuel Lima, chefe de Serviço 

técnico do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P (IVDP), onde o público é 

desafiado a experienciar os vinhos nos stands dos produtores e degustar as iguarias 

criadas pelos chefs, para harmonização.  

Seguem-se apresentações dos chefs já anunciados, como Tiago Moutinho (dia 14 às 

18h50), Vítor Maros (dia 14 às 20h), Tiago Bonito (dia 14 às 21h15), Pedro Pena Bastos 

(dia 15 às 17h30), Rui Paula (dia 15 às 19g15) e Miguel Castro e Silva (dia 15 às 21h30). 

 

CHEF`S STAGE (14 setembro)  
17.10     DIRK NIEPOORT CONVIDA LUIS GUTIERREZ & JOSÉ GOMEZ 

18.50 TIAGO MOUTINHO 21.15  TIAGO BONITO 

20.00 VÍTOR MATOS 23.00 FERNANDO ALVIM 

CHEF`S STAGE (15 setembro) 
16.30      A MELODIA DO VINHO - IVDP 

17.30 PEDRO PENA BASTOS 21.30 
MIGUEL CASTRO E 

SILVA 

19.15 RUI PAULA   

 

Pelo Douro Stage passarão grandes nomes da música nacional e internacional, entre 

eles o lendário Bryan Ferry, que atuará na primeira noite do festival (14 de setembro, 

pelas 22h00). No mesmo dia também atuará Mariza (20h30), Salvador Sobral (19h10) 

e António Zambujo (18h00), e a noite será animada por DJ Vibe & Rui Vargas (00h00).  

No dia 15 de setembro, o palco principal do recinto recebe a atuação dos míticos Xutos 

& Pontapés (23h20), do brasileiro Seu Jorge (22h00) que atuará com Voz e Violão, Wet 

Bed Gang (20h00) e Carolina Deslandes.(18h00).  



 

 

 

DOURO STAGE 
SAB., 14/09 DOM., 15/09 

00H00 DJ VIBE & RUI VARGAS 
23H30 XUTOS & PONTAPÉS 

22H00 BRYAN FERRY 

20H30 MARIZA 22H00 SEU JORGE 

19H10 SALVADOR SOBRAL 20H00 WET BED GANG 

18H00 ANTÓNIO ZAMBUJO 18H00 CAROLINA DESLANDES 

 

 

O line-up o Wine Stage está, também, carregado de grandes talentos. No dia 14 de 

setembro atuam os The Black Mamba (19h50), OMIRI (18h40), Tainá (17h30) e 

Serushiô (16h30). No dia 15 o destaque vai para o soul dos HMB (21h00) e para os 

ritmos de Cabo de Verde dos Fogo Fogo (19h00). O cartaz deste dia conta, ainda, com 

o rock dos portuenses Bang Bang Romance (17h00) e a fechar o palco nesta primeira 

edição, DJ set de Xinobi e Anna Prior (01h00), também conhecida por ser a baterista 

dos britânicos Metronomy.. 

 

WINE STAGE 
SAB., 14/09 DOM., 15/09 

19H50 THE BLACK MAMBA 01H00 XINOBI & ANNA PRIOR 

18H40 OMIRI 21H00 HMB 

17H30 TAINÁ 19H00 FOGO FOGO 

16H30 SERUSHIÔ 17H00 BAG BANG ROMANCE 

 

 

Ainda há bilhetes à venda nos locais habituais ou no site oficial do evento, em 

www.wineandmusicvalley.com (sem taxas de venda ao cliente)  

Além dos bilhetes diários (25€) existe, também, a possibilidade de adquirir passe geral, 

com acesso aos dois dias de evento (40€). Para quem prefere uma experiência VIP, 

com acesso a zonas exclusivas dentro do recinto e a possibilidade de participar em 

experiências premium, o bilhete pode custar 60€ (diário VIP) ou 100€ (passe VIP). 

 

 

 

 

http://www.wineandmusicvalley.com/


 

 

Recorde-se que a Organização do Wine & Music Valley disponibiliza, nas imediações 

do recinto, uma área de glamping com diversas tipologias de tendas e preços, podendo 

os packs de bilhete para o festival + estadia ser adquiridos no site oficial.  

 

CONTACTOS: 

 

Lift Consulting: Bruno Malveira | bruno.malveira@lift.com.pt |+351 96 115 76 87 

Lift Consulting: Sofia Rijo | sofia.rijo@lift.com.pt |+351 913 010 769 

mailto:bruno.malveira@lift.com.pt
mailto:sofia.rijo@lift.com.pt

