Florianópolis sedia degustação de mais de
130 vinhos de Portugal
Road Show contará com a presença de 16 produtores lusitanos,
no dia 15 de abril, no Hotel Mercury Convention
Toda a diversidade dos vinhos de Portugal poderá ser conferida em Florianópolis (SC)
em um Road Show que reunirá mais de 130 rótulos de 16 diferentes produtores
lusitanos. O evento acontece no dia 15 de abril, das 16h às 22h, no Hotel Mercure
Convention (Rod. Admar Gonzaga, 600 – Itacorubi). Uma das grandes novidades desta
edição será o “Wine Games”, onde os consumidores poderão usufruir de diversos
jogos com a temática dos vinhos.
Para profissionais, uma das atrações será a masterclass com Eduardo Ferreira da Silva,
eleito o melhor sommelier do Alentejo no Brasil e jurado no top 10 Vinhos Portugueses
2016. As novidades são uma atração a mais para os apreciadores dos vinhos
portugueses, que estão no topo do ranking dos países europeus que mais vendem
rótulos aos consumidores brasileiros. “Portugal se caracteriza por elaborar bebidas
diferenciadas e únicas. Nossas uvas autóctones, únicas e exclusivas, são um grande
atrativo para quem aprecia bons vinhos”, afirma o Diretor de Marketing da
ViniPortugal, Nuno Vale.
A prova começa às 16h para profissionais, com entrada gratuita mediante inscrição
prévia. A partir das 19h, o evento é aberto para consumidores, também com prévia
inscrição no valor de R$ 92,00. Já a masterclass (palestra com degustação), acontecerá
das 15h30min às 16h30min para profissionais do setor, com vagas limitadas (30).

IMPORTANTE | COMO FAZER A INSCRIÇÃO OU COMPRAR O INGRESSO
Profissionais:
http://exponor.com.br/news/php/SeminarioVinhosDePortugal2016/Florianopolis/Deg
ustacaoDosVinhosDeViniportugal2016_Florianopolis.html
Consumidores: www.ingresse.com.br/ingressos-degustacao-dos-vinhos-deportugal2016-florianopolis
Dúvidas podem ser respondidas pelo e-mail viniportugal@exponor.com.br. A
confirmação da inscrição será informada por e-mail.
Vinícolas confirmadas:
- Aveleda
- Caminhos Cruzados

- Casa Agrícola Alexandre Relvas
- Casa Santos Lima- Companhia das Vinhas
- CW - Comporta Wines
- Monte da Capela
- Esporão Vendas e Marketing
- Quinta do Crasto
- Herdade dos Coelheiros
- José Maria da Fonseca
- Julio Tassara Bastos
- Quinta do Vallado – Sociedade Agrícola
- Real Companhia Velha
- Santos & Seixo – Wine Exports
- Sogrape Vinhos
- Vidigal Wines
- Sociedade Agrícola D. Diniz

SERVIÇO
Degustação dos Vinhos de Portugal 2016 em Florianópolis
Data: 15 de abril
Local: Hotel Mercure Convention
Rod. Admar Gonzaga, 600 - Itacorubi, Florianópolis – SC
Fone 48 3231.1700
Site: http://www.mercure.com/pt-br/hotel-5693-mercure-florianopolis-conventionhotel/index.shtml
Horários:
Profissionais – das 16h às 22h
Consumidores – das 19h às 22h
Masterclass (palestra com degustação)
15h30 às 16h30h – limitado a 30 profissionais do setor

