Essência do Vinho - Porto, de 25 a 28 de fevereiro, no Palácio da Bolsa

“Portugal Sou Eu” ocupa zona lounge e dá a conhecer vinhos
com o Selo do programa

O “Portugal Sou Eu” vai estar, esta semana, na 13ª edição da Essência do Vinho Porto, que se realiza de 25 a 28 de fevereiro, no Palácio da Bolsa.
Durante quatro dias, o espaço “Portugal Sou Eu”, que ficará localizado junto à
entrada, no Pátio das Nações, será transformado numa zona lounge - um bar,
decorado com mesas altas – para dar a conhecer e a provar aos muitos visitantes
nacionais e estrangeiros os vinhos de oito empresas (lista abaixo) com o Selo
“Portugal Sou Eu”.
Em setembro do ano passado, o “Portugal Sou Eu” e o Instituto da Vinha e do Vinho
(IVV) assinaram um protocolo com as regras de adesão de acesso direto dos produtos
do setor vitivinícola, qualificados com a marca “Vinhos de Portugal/Wines of
Portugal”, ao Selo “Portugal Sou Eu”.
De salientar que a marca “Vinhos de Portugal/Wines of Portugal”, criada pelo IVV,
destina-se exclusivamente a vinhos provenientes de uvas produzidas e vinificadas em
Portugal, desde que se tratem de vinhos classificados com a DO -Denominação de
Origem ou IG -Indicação Geográfica ou vinhos produzidos por entidades com o
sistema de gestão de qualidade certificado.
Até à data, já aderiram ao Selo “Portugal Sou Eu” 58 empresas produtoras ou
engarrafadoras de vinho, que representam 430 referências de vinho entre DO -

Denominação de Origem (311 referências) e IG - Indicação Geográfica (119
referências).
A Essência do Vinho irá trazer a Portugal uma relevante comitiva internacional de
especialistas para eleger o “TOP 10 Vinhos Portugueses” e contactar com mais de
3.000 vinhos de 350 produtores. Vinhos com mais de 130 anos, rótulos raros e
exclusivos, que marcam a história das últimas décadas das principais regiões
demarcadas portuguesas a par dos mais recentes lançamentos no mercado, vão estar
na Essência do Vinho.
Empresas presentes no espaço “Portugal Sou Eu” - Essência do Vinho 2016:
Empresas
Vercoope
Herdade dos Templários
Quinta da Terrincha
Monte das Serras
Quinta de Syrlin
Caminhos Cruzados
Quinta de Lubazim
Quinta do Ferro

Região
Vinhos Verdes
Vinhos Tejo
Vinhos Douro
Vinhos Alentejo
Vinhos Dão
Vinhos Dão
Vinhos Douro
Vinhos Verdes

Dias e Horário:
25 de fevereiro / 15:00 - 20:00
26 de fevereiro e 27 de fevereiro / 15:00 - 21:00
28 de fevereiro / 15:00 - 19:00

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu
O “Portugal Sou Eu” lançou um passatempo nas redes sociais. Os fãs só têm de
escrever uma frase com as palavras “Portugal Sou Eu” e “Essência do Vinho”, fazer
like na página e na publicação e partilhá-la. As frases que entendermos serem as
mais originais ganham convites para a 13ª Edição da Essência do Vinho 2016, no Porto.

