
Os Vinhos do Porto e do Douro na 
ESSÊNCIA DO VINHO – PORTO 2018 
Inscrições: www.essenciadovinhoporto.com 
 
QUINTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO 
 
DOURO GRAND TOUR: AS TRÊS SUB-REGIÕES 
16h00, Sala do Tribunal, Palácio da Bolsa 
Bento Amaral, Diretor dos Serviços de Certificação do IVDP  
 
A mais antiga Região Demarcada e Regulamentada do Mundo estende-se por 250.000 
hectares, com 44.000 hectares de vinha e divide-se em três sub-regiões: Baixo Corgo, Cima 
Corgo e Douro Superior, apresentando cada uma delas um “terroir” distinto e único. Venha 
conhecer as similitudes e as diferenças de vinhos que expressam o ADN de cada sub-região. 
 
Reservado a convidados nacionais e estrangeiros 
 

CONVERSAS SOBRE VINHO| PORTO: UM VINHO PARA TODAS AS OCASIÕES! 

18h00, Sala das Galerias, Palácio da Bolsa 
Manuel Lima, Chefe da Câmara de Provadores do IVDP 

 
Quem disse que o Vinho do Porto é apenas indicado para ocasiões especiais ou para uma 
sobremesa? Esqueça o que dizem e conheça os Ruby, Tawny e Brancos, despertando para um 
admirável mundo de aromas, sabores e possibilidades de harmonizações, onde a abertura da 
garrafa será, por si só, um momento especial. 
 
 
 

SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO 
 

VINHOS DO PORTO DE SONHO  
11h00, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto 
Bento Amaral, Diretor dos Serviços de Certificação do IVDP 
 
O mais famoso vinho fortificado do mundo é, simultaneamente, um embaixador de Portugal 
no mundo. Nesta prova, dirigida à comitiva internacional de líderes de opinião que visita a 15ª 
edição do evento Essência do Vinho – Porto, a singularidade de um vinho ímpar através de 
exemplares raros e exclusivos, que representam o melhor de cada casa produtora participante. 
Uma emocionante masterclass sobre Vinho do Porto. 
 
 
Reservado a convidados nacionais e estrangeiros 
 
 
 
 
 



GRANDES VINHOS DO DOURO  

18h00, Instituto dos Vinhos do Douro e Porto 
Bento Amaral, Diretor dos Serviços de Certificação do IVDP 
 

As pontuações mais elevadas das revistas internacionais têm sido atribuídas aos vinhos 
portugueses com bastante enfâse nos vinhos tranquilos do Douro. A estas pontuações e à 
crescente notoriedade nacional e internacional, junta-se o reconhecimento dos consumidores, 
que encontram nos vinhos desta região um sinónimo de carácter único. 
 
 
QUER SURPREENDER-SE COM VINHO DO PORTO BRANCO? 

18h30, Sala das Galerias, Palácio da Bolsa 
Manuel Lima, Chefe da Câmara de Provadores do IVDP 

 
Com o maior espectro de graus de doçura, que vão do extra-seco ao muito doce, o perfil 
depende do método de vinificação e das opções de enologia de cada produtor. Assim, as 
categorias desta família de Vinho do Porto apresentam uma paleta de cores e aromas 
extraordinária que não deixa ninguém indiferente e que, certamente, conquista qualquer 
gosto.  
 
 

SÁBADO, 24 DE FEVEREIRO 
 
 

CONVERSAS SOBRE VINHO | VINHO DO PORTO DE A A Z. SABE A MELHOR FORMA DE 
CONSUMIR VINHO DO PORTO? 

15h30, Sala das Galerias, Palácio da Bolsa 
Manuel Lima, Chefe da Câmara de Provadores do IVDP 
 
Conhecer é poder. Tudo o que precisa saber sobre Vinho do Porto, desde a temperatura de 
serviço, ao copo e às possibilidades de harmonização para fazer escolhas e surpreender quem 
está à sua volta. Depois desta conversa, o Vinho do Porto não terá segredos e passará a ser o 
seu maior aliado.  
 
 
HARMONIZAÇÃO | DESPERTAR SENTIDOS: VINHO DO PORTO & CHOCOLATE   
18h00, Sala do Tribunal, Palácio da Bolsa 

Bento Amaral, Diretor dos Serviços de Certificação do IVDP e João Paulo Azevedo, 
Annobon 
 
A harmonização que se tornou num clássico e num dos mais apetecíveis momentos do 
Essência do Vinho – Porto. Diferentes categorias de Vinho do Porto com os mais diversos 
chocolates. Nada como despertar os sentidos, provar e testar harmonizações surpreendentes. 
 
 
 
 
 
 
 



DOMINGO, 25 DE FEVEREIRO 
 
CONVERSAS SOBRE VINHO| Qual é o meu DOC Douro? 

17h00, Sala das Galerias, Palácio da Bolsa 
Manuel Lima, Chefe da Câmara de Provadores do IVDP 

  
A qualidade dos vinhos tranquilos do Douro tem conquistado imprensa, os grandes nomes da 
crítica internacional e os consumidores. O que motiva tal admiração? Certamente, o “terroir”, 
a diversidade de castas, a arte do lote, uma nova geração de enólogos e de produtores e um 
saber-fazer mais que centenário. A par de vinhos premium também encontra vinhos para 
todos os dias. Conheça as diferentes categorias dos DOC Douro e encontre vinhos para todas 
as ocasiões e estados de humor! 
 
 

A IDENTIDADE DOS PORTO COLHEITA: BRANCO E TAWNY 
18h00, Sala do Tribunal, Palácio da Bolsa 
Bento Amaral, Diretor dos Serviços de Certificação do IVDP 
 
Um Colheita é um Vinho do Porto Branco ou Tawny de um único ano. O tempo ajuda a moldar 
estes vinhos que são envelhecidos em cascos de madeira. Sete anos é o tempo mínimo de 
envelhecimento em madeira mas, habitualmente, podem ai permanecer por longos e longos 
anos, antes de serem engarrafados. Um Colheita Tawny ou um Colheita Branco? Depois desta 
prova não os vai perder de vista.  
 


