Essência do Vinho – Porto 2016

Vinhos com o Selo “Portugal Sou Eu” divulgados junto de
centenas de visitantes nacionais e estrangeiros
Durante quatro dias, na Essência do Vinho – Porto 2016, vários vinhos com o Selo
“Portugal Sou Eu” foram provados por largas centenas de visitantes - nacionais e
estrangeiros - proporcionando às oito empresas presentes no espaço do programa
contactos diversos com especialistas do setor, distribuidores, proprietários de
espaços de restauração e o público em geral, numa ação de permitiu criar a
oportunidade para o desenvolvimento de novos negócios e dar a conhecer a marca e
os vinhos de várias regiões de Portugal.

Vinhos exclusivamente provenientes de uvas produzidas e vinificadas em Portugal
(qualificados com a marca “Vinhos de Portugal/Wines of Portugal”) estiveram, entre
25 e 28 de fevereiro, no Palácio da Bolsa, no espaço “Portugal Sou Eu”, numa ação
que as empresas presentes consideraram ser “de extrema importância para a
divulgação dos seus produtos junto de um público especializado e de extrema
importância para o setor e para a sua atividade em particular”.

Estrategicamente localizado, junto à entrada do Pátio das Nações e transformado
numa zona lounge - decorada com um bar, com mesas e bancos altos - o espaço
“Portugal Sou Eu” deu a provar dezenas de vinhos com o Selo do programa de oito
empresas das regiões dos Vinhos Verdes, Tejo, Douro, Alentejo e Dão.
De recordar, que foi em setembro do ano passado que 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”.
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).

Empresas presentes no Espaço “Portugal Sou Eu” – Essência do Vinho 2016:
Empresas
Vercoope
Herdade dos Templários
Quinta da Terrincha
Monte das Serras
Quintas 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

Acompanhe-nos em facebook.com/portugalsoueu

Localização
Agrela, Santo Tirso
Santa Maria dos Olivais, Tomar
Adeganha, Torre de Moncorvo
Reguengos de Monsaraz
Santa Ovaia de Cima, Tondela
Nelas
Vila Flor
Gestaçô, Baião

