Florianópolis recebe o evento Roadshow 2019 com os Vinhos de Portugal
“A diversidade e a cultura portuguesa marcam presença na cidade com seminários, degustações e jogos.”
No dia 10 de abril, acontece no Hotel Mercure Convention, o evento que faz parte do projeto “Roadshow 2019 Vinhos de Portugal”. A capital
catarinense será presenteada com a riqueza dos sabores proporcionados pelos vinhos portugueses.
Participam nessa edição os seguintes produtores: Aveleda, Casa Relvas, Enoforum - Grupo Carmin, Esporão, Quinta do Castro, Cartuxa –
Fundação Eugenio de Almeida, Ségur Estates, José Maria da Fonseca, Herdade Tinto e Branco, Quinta das Arcas, Monte da Ravasqueira, Herdade
Paço do Conde, Vidigal Wines e a Sogrape Vinhos com a Casa Ferreirinha, Herdade do Peso, Mateus, Gazela, Porto Ferreira e Vidigal Wines.
O Roadshow começa com uma masterclass especial sobre os Vinhos de Portugal, em que teremos como orador o profissional especialista do
setor Eduardo Araújo. Na sequencia o evento prossegue com a degustação de vinhos e mais de 110 rótulos presentes. Serão apresentadas as
peculiaridades que o país oferece, enfim são mais de 250 uvas autóctones. Os portugueses se destacam por elaborar rótulos singulares, são
considerados mestres em fazer “blends”. As variedades mais utilizadas para a produção do vinho tinto são a Touriga Nacional, Touriga Franca,
Tinta Roriz, Tinta Amarela, Trincadeira, Aragonez, Syrah, Baga e Castelão. Já as castas brancas mais utilizadas são a Alvarinho, Arinto, Antão Vaz,
Viosinho, Verdelho, Encruzado e Fernão Pires.
Ao mesmo tempo em que acontecem as degustações teremos também a parte mais divertida do evento: o Wine Games. A proposta inclui três
mesas onde os participantes terão que identificar os principais aromas do vinho, região e as uvas presentes de cada vinho. Os vencedores
receberão prêmios e as fichas para o jogo serão gratuitas, não haverá apostas em dinheiro.
O evento está sendo realizado por meio da agência multinacional Exponor Brasil, especialista em Live Marketing.
SERVIÇOS
Degustação dos Vinhos de Portugal 2019 em Florianópolis
Data: 10 de abril
Local: Hotel Mercure Convention
Horários: Masterclass (palestra com degustação) - 15h às 16h - limitado a 30 profissionais do setor
Profissionais Convidados - das 16h às 21h
Consumidores - das 18h30min às 21h
Ingressos: https://www.sympla.com.br/roadshow-2019-vinhos-de-portugal-florianopolis__467437 (leve o comprovante impresso ou pelo celular)

Exponor Brasil: Fundada em 1856, a EXPONOR - Feira Internacional do Porto, considerada uma das principais organizadoras de feiras e eventos do mundo, atua
na gestão de feiras de negócios em Portugal. No Brasil está presente desde 1998, foi constituída como Exponor Brasil, realiza eventos em diversos setores
econômicos, oferecendo serviços personalizados para feiras, eventos, organização de conferências, marketing promocional, marketing digital, ativação de marcas,
além de atividades comerciais para setores proativos que buscam opções de negócios no Brasil e no exterior. A agência é responsável pela marca Vinhos de
Portugal no Brasil. Site: www.exponor.com.br .

Vinhos de Portugal: A marca Vinhos de Portugal ou Wines of Portugal foi criada em 2008, tem como objetivo principal promover a imagem dos vinhos
portugueses nos diversos mercados internacionais. É uma marca coletiva liderada pelo IVV, Instituto da Vinha e do Vinho. Site: www.winesofportugal.info .

Orador Eduardo M. Araújo: É sócio-sommelier do pequeno, mas movimentado, wine bar em Florianópolis - o “The Wine Pub” - sendo responsável por uma
carta de vinhos constituída por mais de 200 rótulos. Anteriormente, foi proprietário da Santa Adega Vinhos Finos e tem um percurso que contempla mais de 15
países, conhecendo bem as principais regiões produtoras. Formou-se como sommelier em 2007 pelo SENAC SC e é Certified Sommelier pela Court of Master
Sommeliers em prova na Califórnia e WSET Nível II. Venceu o concurso “Sommelier do ano – Vinhos de Portugal 2017. Atua também na área da educação,
conduzindo palestras, além de escrever sobre vinhos no Jornal Imagem da Ilha e no seu Blog pessoal www.vinho365.com.br.

