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Vai decorrer entre 26 e 29 de Outubro a feira Grandes Escolhas Vinhos &
Sabores, na FIL, Parque das Nações, Lisboa.
Esta é a maior feira do sector em Portugal, com mais de 400 produtores de
vinhos presentes e a presença de mais de 17 mil visitantes. Produzida pela
revista Grandes Escolhas, a publicação de referência no mercado, congrega
adegas de todas as regiões do país, que apresentam as suas últimas
colheitas e as grandes novidades para o ano de 2019. Vinhos brancos,
tintos, rosés, espumantes e fortificados como Porto, Madeira e Moscatel
têm uma ampla representação neste evento.
Inicialmente pensada para ser uma mostra de vinhos e sabores para os
apreciadores de vinhos, esta feira tem crescido e evoluído ao longo dos
anos para uma vertente cada mais profissional, possibilitando que
responsáveis de compras de muitas lojas de vinhos, restaurantes, hotéis e
outros líderes de opinião, possam provar as novidades em antecipação e
decidir as suas compras no futuro. O dia 29, segunda feira, é inteiramente
reservado para profissionais com um conjunto de actividades exclusivas.
Na edição deste ano a Grandes Escolhas Vinhos e Sabores terá como uma
das principais novidades um espaço dedicado ao turismo do vinho, com
apresentação de uma vasta oferta de soluções para visitas, provas,
integração nas actividades vinícolas, e mesmo alojamento em propriedades
rurais.
Outro aspecto relevante nesta feira Grandes Escolhas Vinhos & Sabores é a
possibilidade de contacto directo com os produtores e com os enólogos,
num diálogo muito útil para todos os agentes do mercado.
Um extenso programa de actividades paralelas como masterclasses, provas
de vinhos de marcas de referência e apresentações de colheitas especiais,
completam a oferta de momentos únicos para todos os interessados pelos
vinhos portugueses.

«Grandes Escolhas» Wines & Flavors fair It will be held, at FIL, Parque
das Nações, Lisbon, from October 26th to 29th.
This is the biggest wine fair in Portugal, with more than 400 wine
producers present and with more than 17 thousand visitors. Produced by
the magazine Grandes Escolhas, the leading publication in Portugal, this
fair presents wineries from all wine regions. Here they have the
opportunity to present their latest vintages and the best launches for
2019. White, red, rosés, sparkling and fortified wines such as Porto ,
Madeira and Moscatel have a wide representation in this event.
Initially designed to be a showcase of wines and flavors for wine lovers,
this fair has grown and evolved over the years to a more professional
side, enabling buyers from many wine shops, restaurants, hotels and
other opinion leaders, to taste the news wines en primeur and decide
their further purchases. The 29th, Monday, is entirely reserved for
professionals with a set of exclusive activities.
One of the main novelties In this year's edition of Grandes Escolhas
Vinhos e Sabores, will be a large space dedicated to wine tourism,
presenting a wide range of solutions for visits, tastings, integration in
winemaking activities and even accommodation in rural properties.
Another relevant aspect of the «Grandes Escolhas» Wines & Flavors is the
possibility of direct contact with producers and winemakers, enabling a
very useful dialogue for all market players.
An extensive program of parallel activities such as masterclasses, wine
tastings of reference brands and special vintages presentations, complete
the offer of unique moments for all interested in Portuguese wines.
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