
Exmos. Senhores, 

 

A ViniPortugal está a organizar a vinda a Portugal dos jornalistas Sarah Ahmed e 

Tom Cannavan que irão escolher os 50 Melhores Vinhos Portugueses no UK”, a 

serem apresentados em 2011.  

Para tal, foi solicitada a colaboração do IVDP para a organização de uma prova 

genérica no dia 22 de Julho. Esta prova não será aberta à participação dos 

produtores.   

 

Nessa prova, pretendemos ter os melhores vinhos da Região Demarcada do Douro 

pelo que solicitamos às empresas que seleccionem os seus 2 melhores vinhos para 

serem apresentados nesta prova. Não serão aceites mais do que 2 vinhos por 

produtor, e terá de ser feita uma triagem (pelos jornalistas) se o número total de 

vinhos entregues ultrapassar os 80. Serão aceites “Cask samples” desde que os 

vinhos tenham já sido aprovados pela Câmara de Provadores do IVDP. 

O jornalista pretende fazer uma distinção entre os vinhos “clássicos” e “originais”, 

de acordo com a descrição abaixo, solicitando que as empresas indiquem a que 

categoria pretendem candidatar os seus vinhos: 
 

Tom's initial idea is to have twin themes of 'classics' and 'originals' in the 50 wines he 
chooses. Ideally he will present 25 wines which are the best 'classics' - wines that are 
typical of their regions, grape varieties and wine styles (but the very best examples) 
and 25 wines which are 'originals' - wines which are breaking the mould in some way, 
bending the rules, exploring new ideas. Wines that might surprise people in some 
way.  

 

Para participar nesta prova, as empresas deverão informar-nos por e-mail da sua 

intenção de participar (indicando os vinhos a apresentar) até à próxima 6ª feira (16 

de Julho), sem falta.  

Os vinhos (2 garrafas por vinho) deverão ser entregues até ao dia 19 nos seguintes 

locais: 

 

Armazém do IVDP - Rua Rei Ramiro  6 – Vila Nova de Gaia (9:15 – 12:00  /  

14:15 – 16:00) 

ou nas instalações do IVDP na Régua – Rua dos Camilos, 90 5050-272 Peso 

da Régua (9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00) 

 

Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

Maria Cabral 
 

 
 
Serviço de Marketing 

Tel: +351 22 207 16 00 

Fax: +351 22 207 16 99 

mcabral@ivdp.pt  
www.ivdp.pt 

 
De: Ana Sofia Oliveira - Viniportugal [mailto:ana.sofia.oliveira@viniportugal.pt]  

  

 

mailto:mcabral@ivdp.pt
http://www.ivdp.pt/


Olá Paulo e Maria, 
 
A ViniPortugal está a organizar a vinda da Sarah Ahmed e do Tom Cannavan (que irá escolher 
os 50 Melhores Vinhos Portugueses no UK apresentados em 2011) a Portugal. Irão visitar a 
região dos Vinhos Verdes e do Douro. 
Para tal, precisava da ajuda do IVDP para a organização de uma prova genérica no dia 22 de 
Julho, de preferência nas V/ instalações (Solar do Vinho do Porto no Porto) das 9h30 às 13h 
(vão para o Reino Unido no final desse dia). 
 
Seria possível enviar uma comunicação aos produtores da região comunicando os seguintes 
critérios acordados com os jornalistas? 
 

- premium wines 
- 2 wines max per producer. Max of 80 wines.   

 
Poderá também transmitir este texto escrito pelo Tom e que julgo será de uma ajuda 
preciosa para os produtores escolherem as 2 referências a apresentar: 
Tom's initial idea is to have twin themes of 'classics' and 'originals' in the 50 wines he chooses. 
Ideally he will present 25 wines which are the best 'classics' - wines that are typical of their 
regions, grape varieties and wine styles (but the very best examples) and 25 wines which are 
'originals' - wines which are breaking the mould in some way, bending the rules, exploring 
new ideas. Wines that might surprise people in some way. 
producers not present at the tasting to allow an easier and faster tasting. 
 
   
 

Ana Sofia de Oliveira 
Area Manager 
 
Rua Cândido dos Reis, 1 
2560-312 Torres Vedras 
Portugal 
Tel: +351 261 339 950 l fax: +351 261 339 955 
Mobile: +351 916116938 
E-mail: ana.sofia.oliveira@viniportugal.pt 
Skype ID:anasofiadeoliveira  
Facebook: Wines of Portugal 
Site: www.viniportugal.pt 
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