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Destaques : 

"Queremos que a 
imagem do nosso 
pais e os vinhos que 
produzimos sejam 
postos num patamar 
mais elevado" 

Nuno Pires 
Diretor da Essência do Vinho 

Preços e horários Bilhetes 
a 25C com copo de provas 

Os bilhetes diários para a Essência do Vinho, 

que abre portas todos os dias às 15 horas, cus-

tam 25 euros (oferta de um copo e acesso às 

provas livres). Já nas provas comentadas, o pre-

ço varia entre os 35 e os 100 euros. Hoje e do-

mingo, a feira encerra às 20 horas;  amanhã e 

sábado, fecha portas às 21 horas. 

Viajar pelo 
mundo do 
vinho sem 
sair do Porto 
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• A Essência do Vinho (EV), uma 
das mais conceituadas feiras víni-
cas do nosso país, atrai cada vez 
mais estrangeiros. No ano passado, 
o evento teve mais de 20 mil visi-
tantes, dos quais 30% eram estran-
geiros: espanhóis (28%), irlandeses 
(18%), brasileiros (15%), franceses 
(11%) e, até, americanos (7%). Os 
restantes 21% eram de outras na-
cionalidades. 

"Há uma procura imensa, que 
tem crescido de ano para ano", re-
vela Nuno Pires, diretor da EV. 

Vinho do Porto 
é a estrela do 
festival: todos os 
dias há programas 
à volta dele 

A feira, que já celebra 15 anos, 
arranca hoje no icónico Palácio da 
Bolsa, no Porto, e está aberta até 
domingo. Hoje à noite é revelado 
o "Top 10 vinhos portugueses", 
atividade que terá "um júri inter-
nacional a avaliar mais de 60 vi-
nhos, e que depois seleciona dez", 
explicou Nuno Pires. 

Mas ao longo dos quatro dias há 
mais de 20 atividades agendadas e 
3 mil vinhos que pode provar. 

Este ano, o vinho do Porto é de-
nominador comum a todos os dias 
do evento e a grande estrela do cer-
tame é, sem dúvida, um vinho do  

Porto branco, da Ramos Pinto, que 
já tem 134 anos. Este clássico dos 
vinhos licorosos fará parte da pro-
va comentada "Vinhos do Porto de 
sonho", que se realiza amanhã e se 
destina apenas à "comitiva de con-
vidados nacional e internacional", 
contou ao IN a organização. 

Ainda no segundo dia é de sa-
lientar a prova "Vinhos fora do ba-
ralho", que destaca "produtores 
que fazem experiências, procuram 
novos caminhos e marcam pela di-
ferença", disse Nuno Pires. 

lima das novidades da edição 
deste ano é a prova "A descoberta 
dos vinhos dos Açores", que se rea-
liza amanhã. Este programa está 
relacionado com "produtores em-
blemáticos dos Açores e é a primei-
ra vez que está aqui", acrescentou. 

"Os novos top da Austrália" é 
"uma prova com vinhos fora de sé-
rie de pequenos produtores 
que fazem vinhos icónicos" e 
acontece, também, amanhã. 

No último dia há ainda 
lugar para a prova "Borgo-
nha: nos caminhos da 
RN74", que vai ter "vi-
nhos absolutamente 
fantásticos da região 
francesa". Nuno Pires 
explicou ainda que a 
EV é considerada a 
principal experiência 
vínica do pais, porque 
"é o único evento fintei= 
ramente dedicado ao 
vinho". "No fundo, que-
remos promover o nos-
so vinho e mostrar que 
estamos num bom ca-
minho", rematou o res-
ponsável.. 

Hoje Quem é pai 
do "vinho laranja"? 
o Josko Gravner, conheci-

do como "o pai dos vinhos 

laranja", vai estar na Es-

sência. Este tipo de vinho é 

feito com as uvas usadas 

no vinho branco, mas as 
cascas são mantidas na 

sua fermentação. Assim, 

tem a textura do vinho tin-

to e é refrescante como o 

vinho branco. Às 16 horas, 

no Salão Árabe. 

Amanhã O que «int em 
comum vinho e futebol? 
• O Campeonato do Mundo 
de Futebol serve de base 

para uma prova, com 

exemplares de vinhos for-

tificados marcantes, de 
anos que ficaram memori-

zados nos adeptos do des-
porto-rei. As 15.30 horas, 

no Salão Árabe. 

Sábado Conhece a 
Matéria da cachaça? 
• Dois especialistas apre-
sentam exemplares de ca-

chaça "de primeiro plano". 
A bebida brasileira é elabo-
rada a partir de cana de 
açúcar e, apesar de a asso-
ciarmos à caipirinha, é 

mais do que isso. Às 17 

horas, na Sala das Galerias. 

Domingo Qual á o seu 
DOC Douro? 
o A qualidade dos vinhos 
do Douro tem conquistado 

a crítica internacional e os 
consumidores, pela diver-
sidade de castas e pela 
nova geração de enólogos 

e produtores. Conheça as 
diferentes categorias dos 
DOC Douro e encontre vi-
nhos para rodas as oca-
siões. As 17 horas, na Sala 
das Galerias. 

Vinho do Porto branco 

de 1884 é a grande 

estrela do Essência 

do Vinho deste ano 


