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Hoje há uma prova de vinhos 

Aniversário 
celebrado 
com vinho 
do Porto 
e sardinhas 

PORTO Quem nunca arriscou com-
binar vinho do Porto com sardi-
nhas de conserva pode, hoje, des-
cobrir esta mistura de sabores no 
Instituto dos Vinhos do Douro e do 
Porto (IVDP), que está a comemo-
rar o aniversário do evento "My 
Port Wine Day" com esta sugestão. 

Com início às 18 horas, esta ses-
são de harmonizações marca a pas-
sagem de um ano sobre o arranque 
da iniciativa, que acontece a cada 
dia 10 para assinalar a data em que 
foi instituída a região vitivinícola 
demarcada e regulamentada mais 
antiga do Mundo - a Região De-
marcada do Douro, criada pelo 
Marquês de Pombal a 10 de setem-
bro de 1756. 

Cada sessão apresenta um estilo 
e uma categoria de vinho do Porto. 
combinando-o com diversos pro-
dutos e gastronomia. Essa é a alma 
da iniciativa, que pretende desven-
dar as inúmeras harmonizações 
que são possíveis graças à "versati-
lidade de um dos vinhos mais in-
ternacionalizados do mundo", re-
fere Instituto dos Vinhos do Douro 
e do Porto. 

Expectativas superadas 
Num ano, perto de 400 pessoas 
marcaram presença em 10 sessões 
- o número representa quase o do-
bro do que seria expectável, já que. 
"dada a grande adesão", o Instituto 
alargou o limite de 25 pessoas por 
evento. No total, foram provados 
cerca de 20 vinhos do Porto. 

A participação na iniciativa, que 
é promovida pelo IVDP em parce 
ria com as empresas de vinhos do 
Porto, custa cinco euros por pessoa 
e inclui a oferta de um copo ou o 
desconto do valor da inscrição 
numa compra na loja do instituto. 
As inscrições podem ser feitas pelo 
email myportwineday@ivdp.pt. 
ANA CORREIA COSTA 


