
2019年是特别的一年。今年，我们将在中国和葡萄牙分别启动
葡萄牙文化节和中国文化节，以庆祝中国和葡萄牙恢复外交
关系40 周年及澳门回归20周年。

为纪念这一特殊的时刻，绿苹果家居（Green Apple）与帕其卡
酒庄（Quinta da Pacheca）合作，推出一款庆典纪念款礼盒：
两支实心栎木箱包装的波特酒。酒箱的创作灵感来源于绿苹
果家居最畅销的Bongó系列酒柜，运用了该系列的理念和技
术。该酒箱开启时如同保险箱，两支酒——20年黄褐色帕其卡
陈年波特（Pacheca Porto Tawny 20 years）及40年黄褐色帕
其卡陈年波特（Pacheca Porto Tawny 40 years）镶嵌在巴塔
哥尼亚花岗石薄板内，酒箱一被开启，背部便有光束照亮两支
酒，熠熠生辉。礼盒的设计旨在给予两支酒一种超越浩瀚时空
的感觉，象征两国拥有的无限福气、繁荣和富饶，相信结合两
个民族祖先的智慧，通过创新、设计及技术领域的合作交流，
能完美、和谐地对接过去和未来。

值得一提的是，该纪念版礼盒亦是尊敬的葡萄牙共和国总统，
马塞洛·雷贝洛·德索萨于近期在对中国的国事访问中，赠送
给中华人民共和国主席习近平的国礼。

两个民族，共庆双周年，
红酒成双，举杯邀明月。

媒体通告
2019年4月29日，Cartaxo

绿苹果家居（Green Apple）——生活的宣言
www.greenapple.pt
www.instagram.com/gahomestyle

绿苹果为葡萄牙家居品牌，主营奢侈品家居的开
发设计和生产。这里汇聚了一群天资卓越、技术精
湛的工艺大师，他们设计创作出一件又一件永恒
的、独一无二的家居作品，将“葡萄牙制造”推向国
际舞台。

二十及四十周年庆
2019年 

葡萄牙 中国 

联络方式：
Sérgio Rebola
Whatsapp及微信
+351967952518
sergio.rebola@greenapple.pt

中国成语——好事成双

帕其卡酒庄（Quinta da Pacheca）—— 始于1738年
www.quintadapacheca.com
www.instagram.com/quinta_da_pacheca

帕其卡酒庄位于上杜罗河葡萄种酒产区，该地区是
世界上最古老的葡萄酒产区，亦被联合国教科文
组织（UNESCO）列为世界遗产。作为世界上最早开
始启用自己标签进行装瓶的酒庄，帕其卡始终致力
于将祖业发扬光大。目前庄园主要在酿酒师Maria 
Serpa Pimental和农艺家Hugo Fonseca的指导
下运营。Hugo先生主要负责酿制帕其卡酒庄葡萄
酒，每年限量生产的法定产区的波特酒及特殊种
类的波特酒。

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.

PRESS RELEASE

Cartaxo, 29 de Abril 2019

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)

PROVÉRBIO CHINÊS


