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A 10 de Setembro celebra-se, pelo terceiro ano consecutivo, 
o dia do vinho do Porto, baptizado como Port Wine Day. É 
uma data que coincide com a da criação da região 
demarcada do Douro (em 1756), que foi aliás a primeira a 
ser criada no mundo. Com diferentes marcas e restaurantes 
a juntarem-se ao evento, com degustações e outras 
actividades, as comemorações estendem-se a um total de 11 
dias, entre 1 e 11 de Setembro. Junte-se à festa – que vai do 
Porto até à Regua – e aproveite para ficar a conhecer um 
pouco melhor umas das bebidas mais notáveis de Portugal. 
Deixamos aqui algumas sugestões de actividades que pode 
fazer.
Rethink Port Wine, da Churchill’s
A garrafa de cinco metros que vai estar instalada num 
jardim junto ao centro de visitas da Churchill's, em Vila 
Nova de Gaia nos dias 8 e 9 de Setembro não é para beber, 
mas para visitar. Cada pessoa que entra, recebe três copos 
para uma prova cega de um dos três tipos de Porto — dry 
white, ruby e tawny. À medida que for saboreando, uma 
tecnologia de neuromarketing regista a forma como o 
cérebro reage e, no final, mostra de qual é que a pessoa mais 
gostou sem ela ter de dizer qualquer palavra. Quem estiver a 
assistir na rua vai poder ver e ouvir as notas de prova dos 
outros, através das animações de videomapping que serão 
projectadas no local. A experiência está disponível 
para quem passar pelo jardim entre as 18h e as 22h.

Carta do The House Ribeira Hotel
Inaugurado em Abril deste ano, o The House Ribera Hotel 
aproveita a semana de celebrações para apresentar a sua 
carta com mais de 60 referências de vinho do Porto servido 
a copo (salvo raras excepções), com o sistema Coravin. 

Celebre o dia do vinho do Porto à beira do Douro
É já no próximo sábado, 10 de Setembro, e há actividades programadas para toda a semana
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Na quinta-feira, 8 de Setembro, realiza-se uma prova guiada 
pela enóloga Carla Tiago, com os vinhos Burmester Vintage 
2011, Burmester Quinta Tordiz 40 Anos, Kopke Colheita 
1989 e Kopke White 20 Anos. A presença no evento está 
sujeita a inscrição prévia e tem um custo simbólico de €10 
(pode fazê-la através do número 220 119 006).

Jantares Vínicos de 7 de Setembro
Ultimamente várias marcas têm falado do ecletismo do 
vinho do Porto. Como há uma variedade imensa, é possível 
torná-lo na companhia ideal para uma refeição – do início 
ao fim. Entre o Porto e Vila Nova de Gaia há 16 jantares 
vínicos programados para dia 7 de Setembro, com um menu 
especial de harmonização de vinho do Porto. O Vinum 
Restaurant & Wine Bar (€90 por pessoa) e o Gran Cruz & 
DeCastro Gaia (€39 por pessoa) são dois dos lugares onde 
vão decorrer. Pode ver todos os menus no site
(https://portwineday.pt/pt/contagiar) do evento.
Port Wine Day na Alfândega
O evento principal acontece na Alfândega do Porto, no dia 
10, e começa com uma espécie de Ted Talks do vinho do 
Porto. Entre as 9h30 e 13h vão falar oito oradores, cada um 
durante 15 minutos, sobre diferentes tópicos. Pode ouvir, 
por exemplo, Como se comprará vinho em 2030 e Os 5 
sentidos do Vinho. Às 15h, acontece a Grande Prova, com 38 
produtores e direccionada para profissionais especializados, 
e ao final da tarde o público geral é convidado a juntar-se ao 
evento, com a Port Day Sunset Party, que começa às 17h. A 
entrada para os primeiros dois eventos é limitada e 
requer inscrição prévia (através 
de portwineday@portwineday.pt
(mailto:portwineday@portwineday.pt)). Já o sunset tem um 
custo de €7 (€5 consumíveis).



Outros
O programa do Port Wine Day é extenso e reserva ainda 
outras surpresas: aproveite a semana para provar um dos 
pratos servidos com um copo de vinho do Porto, em 36 
restaurantes entre o Porto e o Douro, entre eles o DOP e a 
Toca da Raposa; visite as caves de Vila Nova de Gaia, que 
têm programadas provas, visitas especiais e descontos, e 
faça um brinde com um cocktail de vinho do Porto nos bares 
da baixa do Porto. Pode consultar o programa completo aqui
(https://portwineday.pt/pt/contagiar).


