
Exmos. Senhores Produtores e Distribuidores, 
 
Na sequência das duas solicitações enviada no mês de Janeiro e Março, vimos por este meio agradecer 
aos inúmeros produtores que já nos enviaram vinho para prova, respondendo positivamente à 
solicitação. Confirmamos também que o período de provas anuais NovaCrítica-vinho já teve início em 
finais de Março e prolongar-se-á até Agosto 2008. A inclusão das notas de prova na base de dados 
central terá início no final do mês de Maio. Nessa fase inicial de inserção, apenas existirá acesso à nota de 
prova de cada vinho através do serviço no Telemóvel. A publicação em formato papel apenas acontecerá 
com o lançamento do Guia Portal Portugal 2009 e a publicação na página Internet seguirá uma 
agenda editorial com início no mês de Setembro 2008. 
 
No sentido de fortalecer a nossa comunicação, vimos por este meio nos endereçar aos produtores 
que ainda não responderam aos dois primeiros pedidos e a todos os produtores que disponham 
de novidades recentemente engarrafadas. Assim, no sentido de continuarmos o nosso trabalho em 
prol da divulgação do vinho junto dos consumidores, e caso estejam interessados, teremos o maior prazer 
em receber os vossos vinhos para que, uma vez sujeitos a apreciação organoléptica, possam constar do 
Site NovaCrítica-vinho e do Portal Móvel NovaCrítica-vinho, bem como virem a integrar o nosso Guia 
Portal Portugal 2009 editado pela Editorial Presença. 

 

Solicitamos para prova os seguintes tipos de vinhos, incluindo novidades, que pretendam que integrem 
as diferentes plataformas em que actuamos: 
 

• VINHOS BRANCOS  
• VINHOS TINTOS  
• COLHEITAS TARDIAS  
• PORTO, MOSCATEL e MADEIRA  
• ESPUMANTES  
• LICOROSOS  
• VINHOS ESTRANGEIROS distribuídos em Portugal  

 
Para tal, solicitamos que nos enviem até ao dia 31 de Maio 2008:  
 

• 2 Garrafas de cada vinho (aplicável a vinhos já engarrafados);  
• Um pequeno historial do produtor, elementos relativos à caracterização dos vinhos e o preço de 

venda ao público recomendado;  
 
Os vinhos deverão ser enviados para: 
 
NovaCrítica-vinho 
A/C Pedro Gomes e Tiago Teles 
Rua das Janelas Verdes nº 32 
1200 – 691 LISBOA 
Telefone: +351 21 3962435 
Entregas: dias úteis entre as 9.00h e as 18.00h. 
 


