
 

Dia do Douro - Circular 

Com o objetivo de promover a marca Douro além-fronteiras, o desafio é a 

Maior Prova de Vinhos do Mundo 

Lamego foi o palco escolhido para acolher o evento a realizar-se em 4, 5 e 6 

de Julho de 2014. A data (4 de julho) foi escolhida em homenagem a Dona 

Antónia Adelaide Ferreira “Ferreirinha”, dia do seu nascimento, por ser uma 

personalidade com um papel fundamental na história da região.  

A ambição do evento “Dia do Douro” consiste na apresentação de uma 

montra da região Duriense, com visibilidade internacional na revista World 

Guiness Records. Uma marca que pretende perpetuar-se no tempo através 

de um evento anual. 

A cidade de Lamego será decorada, em diferenciados espaços, com motivos 

alusivos ao Douro e existirá, exclusivamente, um espaço (recinto) dedicado 

ao Vinho e à Vinha, com expositores de produtores em frente ao Pavilhão 

Multiusos de Lamego, num programa próprio. 

Um dos pontos mais populares acontecerá no Domingo, com um espetáculo 

de um dos grandes artistas de Portugal, o Tony Carreira.  

A Douro Up está trabalhar no sentido de garantir a sua presença para a 

realização do concerto e, nomeadamente, para brindar - com ele, o Tony 

Carreira - um dos maiores brindes de sempre, na maior prova de vinhos do 

mundo inscrita no Guinness World Records. 

Entre outras atividades inseridas no programa, destacamos no sábado, a 

presença do programa da tarde da RTP1. 

 



Gostaríamos de contar com a sua presença. 

 

Garanta, desde já, o seu lugar no recinto da Maior Prova de Vinhos do 

Mundo através do contacto e-mail diadodouro@gmail.com. 

Vamos bater à sua porta, porque o Douro somos todos nós juntos, e só 

juntos conseguiremos conquistar o mundo e por o Douro na revista do 

Guinness World Records. 

 

Participação 

Espaços 3*3 m (Custo 250+Iva) 

Ponto de água e Luz 

Sombra 

Gelo 

Porque Participar 

- Promoção da marca e dos produtos 

- Venda direta ao consumidor 

- Provas vinho à troca de selos (0,20€) 

- Canais de exportação 

- Potencial de 20.000/30.000 visitantes 

- Troca de conhecimento 

- Participação ativa no Record Guinness 

 

Cumprimentos, 

Douro Up 

 

 


