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O vinho do Porto está vivo, 
viva o vinho do Porto

A 10 de Setembro 

celebra-se o Dia do Vinho do Por-

to, promovido internacionalmente 

como Port Wine Day e com festa mar-

cada para o Centro de Congressos 

da Alfândega. Mas, tratando-se de 

vinho e, logo, desta jóia da coroa, o 

dia prolonga-se por... 11 dias. Até 11 de 

Setembro, um vasto e diversifi cado 

programa marca o acontecimento, 

com epicentro natural no Porto e em 

Gaia, brindando-se aos 260 anos da 

criação da Região Demarcada do 

Douro (a mais antiga região demar-

cada e regulamentada do mundo, 

criada pelo Marquês de Pombal a 

10 de Setembro de 1756). Para mais, 

sublinhe-se, em 2016 comemoram-se 

também os 15 anos da declaração do 

Alto Douro Vinhateiro como Patrimó-

nio Cultural Imaterial da Humanida-

de. Não faltam razões para a festa. 

O programa inclui conversas (Porto 

Wine Talks), provas (e algumas espe-

cialíssimas), workshops, masterclass 

(“Três Séculos de Vinho do Porto”), 

jantares vínicos, harmonizações, 

cocktails, um mundo inteiro à volta 

do néctar.

Pela cidade, as lojas “vestem-se 

com os temas do Vinho do Porto” e 

dão a ver montras temáticas e ilustra-

das. Restaurantes e hotéis aliam-se às 

empresas de vinho e propõem vários 

jantares com menus especiais, “intei-

ramente inspirados e harmonizados 

com Porto”. Entre estas uniões, con-

tam-se Fladgate & Costume Bistrô, 

Dona Matilde & Tapabento, Niepoort 

& DOP, Symington & Vinum, Quinta 

do Infantado & Carvão, Quinta do 

Portal & Líder, Quinta do Noval & 

Tapabento Trindade, Sogevinus & 

Porto Palácio VIP Lounge, Poças Jú-

nior & Palco, Gran Cruz & DeCastro 

Gaia, Churchill’s & Lusíadas. Mas no 

campo da gastronomia e da diver-

são, há muito mais: uma rota de 36 

restaurantes para provar (noite temá-

tica a 7 de Setembro) e uma rota de 

18 bares com cocktails de Porto (na 

noite de 10 de Setembro).

Naturalmente, as caves são tam-

bém espaços fulcrais para o evento. 

Todas têm actividades programadas, 

além de ofertas e descontos nas visi-

tas ou compras. Há vários momentos 

especiais, entre histórias, músicas 

ou provas, como “Entre Contos e 

Vinhos” a 10 de Setembro na Croft, 

workshop de cocktails com Porto na 

Poças Júnior dia 8 e (atenção, aten-

ção), abertura a fogo de Vintage na 

Taylor’s no dia 10. Outro momento 

singular acontecerá a 8 de Setembro 

nas caves da Poças Júnior: “concer-

to” de música electrónica com o DJ 

norte-americano David Wesley num 

set precisamente inspirado pelos vi-

nhos e pelo ambiente das vinhas e 

caves.

Alguns dos eventos exigem registo 

prévio ou têm acesso reservado (veja 

o site ofi cial para todos os detalhes). 

Saúde!

portwineday.pt
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