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Página do Confrade
A Entronização de 2002 foi extraordinariamente rica de personalidades, das mais diversas actividades, que integraram desde
essa altura a Confraria do Vinho do Porto.
Assim, foram entronizados o Arquitecto Álvaro Siza Vieira, Dr. António Barreto e Manuel de Oliveira, o primeiro certamente
um dos arquitectos europeus mais conhecidos no mundo e autor do actual cálice oficial do Vinho do Porto, o segundo para além
de ter nascido na Região do Douro onde fez seus primeiros estudos, tem consagrado à Região e ao Vinho do Porto valiosos
livros, no campo da sociologia de que é especialista e finalmente o último é nada mais nada menos do que o realizador de cinema
português mais conhecido no Mundo, participando com grande êxito nos melhores festivais, para além de sua Família ser
igualmente proprietária na Região do Douro.
Como acontece habitualmente nos momentos que antecedem a Cerimónia, os novos Confrades espalhavam-se pela sala de
retratos do Palácio da Bolsa e corredores adjacentes.
Num grupo conversavam o Eng.º Jorge Monteiro, Presidente do Instituto do Vinho do Porto e as três personalidades de que falo
acima.
Fui cumprimentá-los e muito espontaneamente e porque tal correspondia a meu sentimento disse: “A Confraria do Vinho do
Porto vive hoje um dos seus maiores dias, ao entronizar os Senhores”.
O Dr. António Barreto confessou: “É para mim uma grande honra” e seus olhos brilhavam de sinceridade.
O Arquitecto Siza Vieira sorriu e Manuel de Oliveira, com um olhar maroto, informou:
“Eu estou preparado e sou merecedor”.
Concordei com o grande realizador que, para que ficasse bem claro, acrescentou: “Antes de sair de casa bebi dois cálices de
Vinho do Porto”.
Já na Alfândega, quando começou o baile, eis Manuel de Oliveira que avança dançando alegremente, com sua Esposa, não
duma maneira calma como se fosse um slow, mas aos saltinhos bem marcados.

Eventos - Notícias
Pelas 12 horas de quarta-feira, 8 de Setembro, teve lugar nesta
firma, a cerimónia de apresentação da profunda remodelação das
suas instalações.
A cerimónia, seguida de almoço, foi presidida pelo Presidente da
Xunta da Galícia, D. Manuel Fraga Iribarne, nosso Confrade com
o Grau Cancelário, desde 24 de Junho de 1992. A presença da
Confraria do Vinho do Porto foi assegurada pelo nosso Chanceler.

Eis mais uma Newsletter da nossa Confraria!
O desafio a que nos propusemos de estabelecer uma comunicação com todos os confrades está a ser
atingido, devendo-se, no entanto, aperfeiçoar este meio instrumental para chegar a todos nós.
Neste sentido, a partir de hoje esta Newsletter irá ser distribuída electronicamente e será remetida para
todos os entronizados pela Chancelaria, incluindo os Cancelários.
Efectuando um balanço das actividades da Confraria, podemos concluir que efectivamente conquistámos
um lugar de prestígio internacional, na medida em que poucas organizações possuem como seus membros
Honorários 37 Chefes de Estado, para além de um milhar de membros activos.

III Simpósio “Alcoolémia (In)Segurança Rodoviária”
Em 9 de Junho, promovido pela LASVIN, no Auditório Principal da Escola Superior de Biotecnologia da Universidade
Católica do Porto, realizou-se este Simpósio no qual esteve presente, em representação da Confraria do Vinho do Porto , o nosso
Chanceler, Dr. Francisco Olazabal.

Euro2004 - Jantar de abertura do Campeonato Europeu de Futebol
Abençoado seja o Vinho do Porto e quem dele faz uso!
J.M.Pintão

Editorial

Firma Cálem - Remodelação das Caves

Pelas 19h30 de sexta-feira 11 de Junho, realizou-se na Sala do Arquivo da Alfândega do Porto, este Jantar, para o qual foi
convidado o nosso Chanceler pelo Presidente da Câmara do Porto e Presidente da UEFA, ficando assim assegurada a presença
da Confraria do Vinho do Porto.

Capítulo Extraordinário
Na quarta-feira dia 8 de Setembro, realizou-se um Capítulo
Extraordinário para a aprovação, da proposta da Chancelaria para a
admissão, com o grau de Cancelário, da Presidente da República da
Letónia. A proposta foi aprovada por unanimidade. A notícia da
Entronização é dada noutro local desta Newsletter.
Foi igualmente proposto pela Chancelaria e igualmente aprovado por
unanimidade a entrega da “Carta de Intenção” para a admissão de
Confrade ao Senhor Jakob Schuler, Presidente da Associação
Internacional de Clubes de Vinhos.
Esta “Carta de Intenção” foi entregue pela Chancelaria, ao seu
destinatário, no Congresso desta Associação, realizado em Portugal,
no dia 12 de Novembro.

Edições da Confraria
Guarda-chuva tamanho Standard: € 15,00
Guarda-chuva tamanho Golf: € 25,00
Gravata em seda com o símbolo da Confraria: € 15,00
Lenço de Senhora em seda com o símbolo da Confraria: € 23,00
Emblemas de lapela com pé e sem pé: € 20,00
Crachat em metal Mestre e Experto: € 5,00
Decanter da Confraria em cristal: € 90,00

Umas palavras curtas para sintetizar as nossas acções em 2004:
A Entronização Anual, o Baile do Vinho do Porto e a Regata decorreram com o brilho habitual.
Em 2004 a Confraria do Vinho do Porto entronizou mais dois Cancelários: o Presidente da República
Checa e a Presidente da República da Letónia.
Assim prossegue a Confraria do Vinho do Porto a sua actividade.
Parece-nos pois importante efectuarmos, neste momento, um ponto de reflexão sobre o objectivo da nossa
Confraria.
Ele é claro nos nossos estatutos: a Confraria do Vinho do Porto tem por objectivo a promoção e a
divulgação do Vinho do Porto.
E para que tal se possa atingir com a eficiência e o profissionalismo que todos exigimos, necessita a
Confraria da colaboração de todos.
Todos os Mestres, Expertos e Cavaleiros têm um papel activo entre nós.
Nesta medida, a Chancelaria desafia-vos para que colaborem em todas as nossas iniciativas, sejam elas a
elaboração de um artigo, a participação nos capítulos ou a presença nas actividades existentes.
A nossa dinâmica desenvolve-se e inspira-se na vossa participação. O Vinho do Porto justifica o nosso
esforço !

Recordando
A Entronização de S.M. o Rei de Espanha Juan Carlos I, em
18 de Maio de 1989, causou o maior interesse e excitação.
Para começar, não foram fáceis as negociações com o
Protocolo do Palácio Real da Moncloa, mau grado o
demonstrado desejo de colaboração.
Toda a Cerimónia da Entronização foi explicada no
mínimo detalhe e quando chegámos à parte em que,
segundo as nossas “Usanças”, o novo Confrade, neste caso
S.M. o Rei de Espanha, empunhando o cálice cheio de
Vinho do Porto, deveria fazer uma saudação e beber, aí o
Protocolo foi radical: “Impossível, S.M. não bebe em
público”.
Encontrou-se o compromisso do Rei fazer a saudação mas
não beberia.
A Chancelaria delegou no saudoso Confrade José António
Ramos Pinto Rosas e em Manuel Joaquim Poças Pintão a
honrosa missão de esperarem SS.MM. na sala da
Biblioteca do Palácio da Bolsa e depois conduzi-los à Sala
do Tribunal do Comércio, onde decorreria a Entronização.
Lá estavam na Biblioteca, os nossos Confrades acima
citados aguardando, assim como muitas Senhoras,
jornalistas, fotógrafos, operadores de TV, portugueses e
espanhóis.
Quando SS.MM. chegaram foi a confusão total. Alguns
fotógrafos subiram selvaticamente para cima das duas
meses ali existentes, embora sejam duas peças de altíssimo
nível artístico, José António Rosas e Manuel Pintão
ficaram submersos por aquela pequena multidão buliçosa e S.M. o Rei, sabendo que era aguardado por dois Confrades,
reconheceu-os pois eles envergavam o trajo completo, estendeu a mão sobre aquelas cabeças e com um simpático sorriso e em
perfeito português saudou-os.
A Entronização decorreu como o previsto e chegado ao momento da saudação, depois de a ter feito o Rei Juan Carlos virou as
costas à assistência e de frente para a parede bebeu o Vinho do Porto do seu cálice.
Este procedimento, inesperado e muito espontâneo, calou fundo a todos os Confrades presentes que premiaram o gesto com
uma salva de palmas entusiástica.

Entronização 2004
Tal como tinha sido anunciado, na nossa Newsletter
anterior, a Entronização anual realizou-se na sextafeira, 25 de Junho de 2004.
Devido a estar a decorrer nesse final de mês o
Campeonato Europeu de Futebol, o EURO 2004, não
foi possível entronizar Lennart Johansen , Presidente da
Fifa e o popular jogador da selecção de Futebol de
Portugal, Luís Figo.
Com a solenidade habitual foram entronizados 60
novos Confrades assim distribuídos: 7 Mestres, 22
Expertos e 31 Cavaleiros.

Entronização da Presidente da República da Letónia

Entronização 2004
A Cerimónia começou às 18h30 no Pátio das Nações do
Palácio da Bolsa e findo este acto espectacular
organizou-se o cortejo até ao edifício da Alfândega do
Porto.
Devido às medidas de segurança que rodearam o
EURO 2004, não tivemos este ano a festiva
colaboração da banda da Policia de Segurança Pública
do Porto, pois todos os seus elementos estavam
mobilizados.
O cortejo não teve, este ano, a sempre interessada
concorrência do público devido a estar a ser
transmitido, nessa mesma hora, pela TV, o jogo FrançaGrécia.
Como disse o nosso Chanceler no discurso que proferiu no Jantar de Honra, “as diligências que efectuou para que o EURO 2004
não coincidisse com a nossa Entronização anual não tiveram qualquer sucesso...”
O Jantar, mais uma vez da responsabilidade do Chefe Hélio, começou com Aperitivos variados acompanhados por Porto
Confraria Branco Seco, servidos no cais da Alfândega, em frente ao rio Douro e perante um pôr do sol inesquecível.
No primeiro andar do edifício, na Grande Sala, foi servido o requintado menu :
• Mil Folhas de Manga, Pato Fumado e Foie Gras - Evel Douro Branco 2003
• Lombo de Vitela Mirandesa, envolto em Presunto Pata Negra, Molho de Vinho Douro Tinto - Prazo de Roriz Douro Tinto 2002
• Queijo da Serra - Porto Confraria Vintage 1991
• Merengue com Morangos e Creme de Chocolate Amargo - Porto Confraria Tawny 20 Anos
Durante o Jantar e após este, realizou-se um animado baile que durou até às primeiras horas do dia seguinte.

XXI Regata de Barcos Rabelos
Realizou-se no domingo 27 de Junho com a partida
marcada para as 10h30 do local de Ouro, Sobreiras.
Participaram 18 barcos: Cálem, Ferreira, Barros
Almeida, Cockburn, Croft, Fonseca, Forrester,
Graham's, Gran Cruz, Burmester, Martinez Gassiot,
Osborne, SPR, Robertson, Sandeman, Silva & Cosens,
QVB e Warre.
Como habitualmente, a Regata foi atentamente seguida
pelos convidados da Chancelaria que se deslocaram no
barco “Vistadouro” com capacidade para 120 pessoas.
Devido à falta de vento, imprescindível para o bom êxito
deste evento, a Regata deparou com grandes
dificuldades este ano.
Finalmente conseguiu cortar o local da chegada, como
sempre colocado imediatamente antes do tabuleiro inferior da Ponte D. Luís I, o barco “Quinta do Vau” da firma Sandeman,
consagrando-se o campeão de 2004.
No largo fronteiro a esta firma foi feita a distribuição dos prémios e a tradicional “Foto de Família”.
Seguiu-se o almoço de confraternização igualmente na Sandeman, com todas as equipas e alguns convidados, acto
enriquecido com a actuação do Rancho Folclórico do Porto.

De visita de Estado a Portugal, foi entronizada com o grau
Cancelário, Vaira Vike-Freiberga, Presidente da
República da Letónia.
A cerimónia decorreu na Sala do Tribunal do Comércio
do Palácio da Bolsa, pelas l3h00, de 16 de Setembro de
2004.
Durante a cerimónia o nosso Chanceler sublinhou o facto
de pela primeira vez ter sido entronizada na Confraria uma
Presidente. Referiu ainda o facto de existir uma ligação
interessante entre a Letónia e o Vinho do Porto; com
efeito a armação dos telhados dos antigos armazéns de
Vinho do Porto, assim como os canteiros onde assentavam
os cascos de envelhecimento, nos mesmos armazéns,
eram em madeira de RIGA.
No final da cerimónia foi oferecido pelo Chanceler, à nova
Cancelário, numa cuidada caixa de madeira, com um ship Decanter da Confraria acompanhado de uma garrafa de Vintage 1991.
Com esta entronização a Confraria do Vinho do Porto admitiu o 37º Chefe de Estado/Chefe de Governo.

Aos Confrades
Tem-se procurado e conseguido que a Newsletter da Confraria seja editada duas vezes por ano, no final de Junho e no final de Dezembro.
Julgamos que este meio de comunicação com os Confrades tem sido útil e todos os que colaboram na Newsletter estão empenhados em
assegurar a sua continuidade.
Para que tal seja conseguido e possa ser melhorado o interesse da Newsletter, apelamos a uma maior colaboração dos Confrades,
enviando-nos depoimentos sobre suas experiências na Confraria ou no Vinho do Porto.
Desde já muito obrigado.

Dos Confrades
Nosso Confrade, Carlos Ernesto Cabral de Mello , mais conhecido entre nós como Carlos Cabral, o primeiro Confrade Brasileiro,
foi admitido na nossa Confraria com o grau Cavaleiro em 29 de Maio de 1984 e em 27 de Junho de 2003 promovido a Infanção,
pela valiosíssima divulgação que tem feito ao Vinho do Porto no Brasil, acabou de escrever um livro, neste momento em provas
finais de impressão. Com o título “A presença do Vinho no Brasil” terá 240 páginas e cerca de 60 ilustrações.
Relata a presença do Vinho no Brasil, desde a chegada da armada de Pedro Álvares Cabral em 1500, até aos nossos dias; a
existência dos primeiros vinhedos no Estado de S. Paulo para obter vinho destinado às Missas; a corrida ao Ouro de Minas; a
valorização do Vinho; o Vinho na inspiração da literatura
brasileira; a mudança de hábitos com a chegada ao Brasil da
Família Real de Portugal.
O Vinho consumido no Brasil, na visão dos viajantes que
percorreram o País.
O Vinho no Império com o levantamento da Adega de Dom
Pedro II em seus 49 anos de reinado.
O Vinho do Porto no dia a dia dos brasileiros, incluindo as
falsificações.
A chegada dos italianos em 1875 e o início da indústria do Vinho
no Brasil.
A grande mudança ocorrida na década de 90 com a chegada das
multinacionais, o Vinho hoje e o seu futuro.
Eis o resumo de alguns dos temas deste livro que se anuncia
muito aliciante e virá a público dentro de semanas.

