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Vitalidade e atractividade do Douro na
melhor edição de sempre da Vindouro
S. João da Pesqueira Durante três dias, o mais antigo evento de vinhos do Douro levou os visitantes numa viagem ao
passado, com a Festa Pombalina, e pela oferta vinícola e gastronómica da região, batendo recordes de afluência
Com quase uma dezena de mi-
lhares de visitantes, portugue-
ses e estrangeiros, a participa-
ção do Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, e do
ministro da Economia, Manuel
Caldeira Cabral, o mais antigo
evento de vinhos do Douro,
Vindouro Wine & History | Fes-
ta Pombalina, voltou a aliar os
vinhos do Douro e do Porto à
história e à tradição pombalina,
à música e à gastronomia.

O evento reafirmou a sua im-
portância, assumindo-se como
um evento incontornável na
agenda económica, cultural e
turística da região e do país.

“O sucesso desta grande festa
pombalina, tendo no vinho o
seu eixo central, mostra a vita-
lidade do Douro e a sua capa-
cidade de atracção de públicos
e de agentes económicos”, re-
velou Manuel Cordeiro, presi-
dente do município. 

O autarca salientou ainda que
“trazer o evento para a nova
Praça do Marquês, apostar
numa comunicação forte e
num programa que alia histó-
ria, gastronomia, vinho e cul-
tura, trabalhado pelos diferen-

tes agentes da região, foram
cruciais para atingir um nú-
mero recorde de visitantes e ga-
rantir uma cobertura mediática
sem precedentes para o evento,
para a Região e para os vinhos
do Porto e do Douro”. 

Dessa forma, foi feito um
brinde ao futuro, no coração do
Douro, com o Presidente da Re-
pública, apreciador confesso
dos vinhos do Douro, e o mi-
nistro da Economia, partilhado
com os milhares de visitantes-
que acorreram a São João da
Pesqueira. 

O evento foi também uma

oportunidade de negócio para
os produtores de vinho e de
produtos regionais que marca-
ram presença.

Um dos destaques da edição
foi o lançamento do Concurso
“Douro em Prova”, iniciativa do
município, conduzida pelo pai-
nel de prova da Revista de Vi-
nhos ‘A Essência do Vinho’ e
presidida pelo director da pu-
blicação, Nuno Vaz Pires. 

A competição teve como ob-
jectivo distinguir e divulgar os
melhores vinhos DOC Douro e
Porto presentes no evento

O programa da RTP “Aqui

Portugal” esteve em directo da
Vindouro no sábado, levando
aos quatro cantos do mundo o
mercado, os cortejos, o jantar
pombalino, as viagens de balão
de ar quente, entre outras acti-
vidades, numa programação
pensada para todas as idades,
que incluiu ainda concertos
musicais com Diogo Piçarra e
Raquel Tavares.

O leilão  de vinhos históricos
pôs em destaque duas dezenas
de garrafas de vinho fortificado
de diferentes anos, sendo a gar-
rafa mais antiga de 1948. As re-
ceitas reverteram para institui-
ções de solidariedade social do
concelho.

O mais antigo evento de vi-
nhos do Douro aliou os vinhos
regionais mais icónicos e os
lançamentos mais recentes em
prova à gastronomia da região,
através da presença de restau-
rantes que apresentaram pra-
tos típicos durienses.

A Vindouro é uma organiza-
ção do município de S. João da
Pesqueira, com produção da
Essência do Vinho e apoio da
Revista de Vinhos. Tem regres-
so garantido para 2019.| Cortejo Pombalino é um dos momentos altos da Vindouro

Praça do Marquês recebeu este ano, pela primeira vez, o certame
Visitantes ilustres brindaram ao sucesso do evento


