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celebrating port wine day III - the day 

PT
e finalmente, o dia!
as comemorações do dia do vinho do Porto comemoraram-se oficialmente no dia 10 de Setembro, e depois 
dos eventos reservados aos jornalistas e outros convidados nos dias anteriores (ver posts prévios aqui e 
aqui), no sábado dia 10 as comemorações estiveram abertas a quem quisesse participar, culminando com 
uma sunset party na Alfândega do Porto.

EN
and finally, the day.
port wine celebrations are officially celebrated on the 10th September, and after some events reserved for 
journalists and special guests (see previous posts here and here), on saturday, the 10th celebrations were 
open to those who wanted to join, ending with a sunset party at Alfândega do Porto.
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PT
relembrando, foi no dia 10 de Setembro de 1756, há 260 anos atrás, que o Marquês de Pombal criou por 
alvará a Região Demarcada do Douro, tendo-se mantido essa data para comemorar o Douro e o vinho ex-
libris da cidade do Porto aí produzido, o vinho do Porto.

EN
refreshing a bit, it was on the 10th September 1756, 260 years ago, that Marquês do Pombal created the 
Deamarcated Region of Douro, and this date was maintained to celebrate Douro and the ex-libris wine of the 
city Porto, which is produced in that region, the Port wine.

viveroporto 

follow me on snapchat

happy stories by Bio & 
Natural (@El Corte 
Inglês) - I 

raw - comida & granel, a 
vegan bar* new in town

lugares top, top, 
top ....*new in town

outside Porto | inside 
Portugal - Casa Valxisto 
@Quintandona

Casa Branca - tea & 
culture

popular posts

you can also find me here



partners

advertising

Horóscopo grátis
Seu signo diz muito sobre você vidência 2016 grátis hoje

2016 (208)
Setembro (11)
until next year @Nos D'Bandada

previous posts



PT
o dia começou com as Port Wine Talks, em que especialistas portugueses e estrangeiros foram convidados 
a falar um pouco sobre a temática do vinho.

estiveram presentes nomes como André Ribeirinho, Ryan Opaz, Maria João Almeida, Janna Meppelink, 
Heini Zachariassen e Paulo Russel-Pinto & Carlos Santiago, António Graça e Rita Rivotti.

EN
day started with Port Wine Talks, with specialised portuguese and foreign guests were invited to talk about 
the wine theme.

names like André Ribeirinho, Ryan Opaz, Maria João Almeida, Janna Meppelink, Heini Zachariassen e Paulo 
Russel-Pinto & Carlos Santiago, António Graça e Rita Rivotti were there.

Bento Amaral

PT

about the Gin Tasting @Casa de 
Serralves

it's about slow living...@Manifesto
celebrating port wine day III - the day
celebrating port wine day II - the 

dinner
celebrating port wine day - I @Quinta 

do Mourão
happy stories by Bio & Natural (@El 

Corte Inglês) ...
Raiz do Ser - yoga & healings
nos em d'bandada - 17th september, 

save the date!
outside Porto | inside Portugal: 

@Afife and the be...
Port Wine Day - 1 to 10th September
Agosto (10)
Julho (21)
Junho (27)
Maio (26)
Abril (27)
Março (31)
Fevereiro (30)
Janeiro (25)

2015 (381)
2014 (426)
2013 (325)
2012 (266)
2011 (270)
2010 (39)

Pesquisar

search this blog

Blog design MUDA DE PÁGINA



Bento Amaral ministrou um masterclass sobre vinhos do Porto, começando com alguns produzidos em 2011 
e recuando bastantes anos atrás até vinhos do Porto produzidos em 1860!

EN
Bento Amaral headed a masterclass about ancient port wines, starting from the year 2011, and going back to 
1860!

Maria João Almeida

PT
Maria João Almeida é jornalista (especializada em vinhos) e apresentou o seu livro, um guia de enoturismo 
em Portugal, recentemente premiado, e que vale bem a pena adquirir, pois indica quintas e locais por esse 
Portugal fora onde se produzem vinhos fantásticos e quintas que podem ser visitadas.

EN
Maria João Almeida is a journalist, specialized in wines, and was there presenting her recent Enotourism 
Guide in Portugal, and it was recently awarded. it is really worth reading. It introduces us to a lot of estates 
and beautiful places around Portugal where excellent wines are being produced, and that we can visit.



PT
um momento solidário, em que foi entregue um cheque no valor de cem mil euros à Associação Bagos de 
Ouro, uma associação que apoia jovens e crianças carenciadas do Douro. o valor monetário foi angariado 
pelo the Port Project (O - Port- unidade).

EN
a solidarity moment, where a chew in the amour of 100.000 euros was given to Bagos de Ouro Association, 
an association supporting children in need from the Douro region. the amount was gathered by the Port 
Project (O - Port- Unidade)
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PT
"o Porto convida o Douro" - iniciativa onde produtores do Douro deram a conhecer e provar os seus vinhos.

EN
"Porto invites Douro" - Douro producers were invited to show and present to taste their wines.



PT
o dia terminou em frente ao rio, com vários brindes ao Porto e com porto.

a ideia e o convite é que tanto a cidade e a região do Douro como o vinho seja apreciado a cada dia, e não 
apenas em alturas de festa.

por isso fica o convite, vai um brinde?:)

EN
day ended in front of the river, with many toasts to Porto and with port.
but the idea and invitation is that we keep celebrating the city and Douro region, as well as the wine, each 
passing day, not only in party moments.

so here's the invitation, let's make a toast? :)
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