Relatório sobre a visualização do filme “A Year in Port” no dia 4/5/2017 em Berlim (cinema
“Filmkunst 66”).

Por iniciativa do Sr. Embaixador e no contexto das atividades a realizar no âmbito do “Prémio da
Diplomacia Económica” em 2017, o CN Berlim da aicep Portugal Global organizou no dia 4/5/2017
a visualização do filme “A Year in Port”, seguida por uma degustação de Vinhos do Porto.
“A Year in Port” é o último de uma trilogia de filmes dedicados a regiões vinícolas de excelência:
Borgonha, Champanhe e por último Douro. O trailer oficial pode ser aqui visualizado:
https://www.mwines.com/press/wine-on-film-a-year-in-port/
O prémio da diplomacia económica, permitiu projectar este filme em Berlim, no dia 4 de Maio de
2017, no cinema “Filmkunst 66”: uma sala de culto no centro da capital alemã. A projeção do filme
cativou o público, reavivando em alguns e inflamando em outros interesse e paixão para com os
nossos vinhos do Porto.
A data da apresentação do filme coincidiu com a realização da “Mostra de Produtos Alimentares
Portugueses – TASTE PORTUGAL” a ter lugar no período de 1 a 14/5/2017 no grande armazém mais
famoso de Berlim “Kaufhaus des Westens – KaDeWe”. Assim a visualização do filme contribuiu na
qualidade de “evento paralelo” para o sucesso da nossa ação no “KaDeWe”, dado que aproveitamos
o filme para chamar a atenção dos presentes à ação a decorrer no KadeWe, nas proximidades do
cinema.
O realizador do filme, David Kennard, forneceu gratuitamente uma cópia do filme para visualização
em Berlim. O filme contou na fase de produção com a colaboração de nosso Cônsul-Geral em São
Francisco - Nuno Mathias, que relatou em telegrama a projeção do filme em São Francisco.
Telegrama este que foi lido em Berlim pelo Embaixador João Mira Gomes que mostrou grande
interesse na projeção do filme em Berlim.
O CN Berlim preparou um convite digital para o evento e divilgou o mesmo.
Estiveram presentes no cinema o Embaixador João Mira Gomes e cerca de 120 profissionais e
multipliers do setor de vinhos, amigos de Portugal, representantes da Embaixada e da comunidade
portuguesa em Berlim. Os colegas da Sede da aicep, Rita Araújo e o Hélder Martins, a acompanhar
em Berlim a ação “TASTE PPORTUGAL” no KaDeWe, assistiram igualmente à projeção do filme.
No final do evento e em cooperação com o prestígiado importador Karsten Kubin da loja
“Weingalerie” em Berlim, foi organizado uma degustação de vinhos dos produtores retratados no
filme: Symington Family Estates, Niepoort Vinhos, Ramos Pinto e TaylorFladgate.
O filme “A Year in Port” do realizador americano David Kennard, provou em Berlim que bons vinhos
também podem dar bons filmes!

Anexo: Convite para o evento

