
Em 2019 celebraremos, em simultâneo, o Ano de Portugal na China  
e o Ano da China em Portugal. Terão passado 40 anos sobre o retomar 
oficial das relações diplomáticas entre os dois países e 20 anos sobre  
a transferência da administração de Macau. 

Para assinalar este momento especial, a Green Apple em parceria com  
a Quinta da Pacheca, cria um objeto simbólico de celebração: uma caixa 
em madeira de carvalho maciça com duas garrafas de vinho do Porto.  
A caixa, inspirada no conceito e tecnologia do best-seller da Green Apple 
Bongó, funciona como um cofre, onde as duas garrafas — o Pacheca Porto 
Tawny 20 years e o Pacheca Porto Tawny 40 years — foram encastradas 
numa fina placa de granito da Patagónia que se retroilumina quando 
esta abre, fazendo brilhar o vinho num convite ao brinde. Esta caixa foi 
desenhada de forma a envolver as duas garrafas em forma de infinito, 
simbolizando sorte, prosperidade e abundância sem fim para as duas 
nações, aliando o saber ancestral e a inovação, o design e a tecnologia, 
ligando harmoniosamente o passado e o futuro. 

Esta caixa especial com os dois vinhos do Porto Pacheca Porto Tawny  
20 e 40 years, é uma prenda institucional oferecida por Sua Excelência 
o Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa ao seu 
homólogo Chinês, o Sr. Xi Jinping, Presidente da República Popular  
da China, por ocasião da visita de Estado a decorrer.

Duas nações,  
dois aniversários,  
duas garrafas 
para brindar.
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GREEN APPLE  —  Statement of Living 
www.greenapple.pt 
www.instagram.com/gahomestyle

A Green Apple é uma marca portuguesa 
especializada no design e produção de 
mobiliário de luxo. A combinação do talento 
dos seus designers com a mestria dos seus 
artesãos, permite a criação de peças únicas 
e intemporais, projectando assim o “Made  
in Portugal” no mercado internacional.

20º & 40º  
ANIVERSÁRIO

2019  
PORTUGAL CHINA

Mais informações:  
Sérgio Rebola

Whatsapp and WeChat  
+351967952518 
sergio.rebola@greenapple.pt

Quinta da Pacheca — Since 1738 
www.quintadapacheca.com 
www.instagram.com/quinta_da_pacheca

A Quinta da Pacheca, situada no Alto Douro 
Vinhateiro, a mais antiga região demarcada 
de vinhos do mundo e Património Mundial 
da Humanidade para a UNESCO, foi das 
primeiras a engarrafar com marca própria 
e valorizou desde sempre o peso das 
tradições. Atualmente é sob a orientação 
da enóloga Maria Serpa Pimentel e do 
agrónomo Hugo Fonseca que se faz a 
vinificação na Pacheca, fruto de produções 
anuais limitadas de vinhos do Douro D.O.C. 
e vinhos do Porto somente de categorias 
especiais.

Good things come in pairs
(As coisas boas vêm em pares)
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