
 

(PT) 

Exmos.(as) Senhores(as), 

Lamentamos informar que o Congresso Douro & Porto 2020 – Memória & 

Futuro fica adiado em virtude do agravamento da pandemia COVID-19, em 

concreto, a proibição estabelecida pelo Governo, em vigor a partir das 00h00 de 23 

de outubro, para determinados concelhos, da realização de celebrações e de outros 

eventos que impliquem uma aglomeração em número superior a cinco pessoas, 

salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar. 

Levaremos a efeito este Congresso de 19 a 21 de julho de 2021, com a 

magnitude que tínhamos projetado, esperando que venha a constituir um momento 

de progresso e de inclusão, marcante para a Região Demarcada do Douro. 

O nosso vivo agradecimento a todos os que desde a primeira hora apoiaram esta 

iniciativa. 

Pedimos desculpa por eventuais transtornos causados por este adiamento. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Gilberto Igrejas 

Presidente do Congresso / Presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 

I.P. 

 

(EN) 

Dear Sir/Madam, 

We regret to inform you that the Congress Douro & Porto 2020 - Memória & Futuro 

will be postponed due to the worsening of the pandemic COVID-19, namely, the 

banning established by the Government, in force as of 00:00 on October 23, for 

certain localities, of celebrations and other events involving an agglomeration of 

more than five people, unless they belong to the same household. 

We will carry out this Congress from 19th to 21st of July 2021, with the 

magnitude we had projected, hoping that it will constitute a moment of progress 

and inclusion, a milestone for the Douro Demarcated Region. 

Our deep thanks to those who have supported this initiative since the beginning. 

We apologize for any inconvenience caused by this postponement. 



Yours faithfully, 

Gilberto Igrejas 

President of the Congress / President of the Instituto dos Vinhos do Douro e do 

Porto, I.P. 

 

Contacto e informações 
 

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, I.P  
congresso2020@ivdp.pt 
http://www.ivdp.pt/congresso-2020  
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