PRESS RELEASE

Harvest Wine Fest
Alfândega, Porto

1 e 2 de outubro o Harvest Wine Fest que desejávamos! No Porto !
Produzido pela INSPIRE, um Festival de Vinhos de todo o país, juntando
excelentes vinhos e gastronomia!
Wine Fest de pequenos e médios produtores portugueses, para descobrir e rever
fabulosos vinhos, das mais variadas regiões vitivinícolas do nosso país!
Na Alfândega do Porto, um local icónico no centro histórico da cidade, juntamos
quem gosta de vinho e petiscos e os Produtores.
Conheça os produtores, as novidades que trazem, as suas histórias, e quem está
por trás dos excelentes vinhos!
Uma experiência única, num local amplo e ambiente descontraído, com música
ambiente para relaxar ainda mais.
Nesta edição a novidade de festival de Vinhos e gastronomia, aliando os vinhos
à oferta gastronómica, num espaço muito amplo, com luz natural e coberto.
Conheça os vinhos e Produtores num local de 1000 m2, que junta o Food Court
com 1000 m2 para a oferta gastronómica, com mesas e cadeiras para que
possam almoçar, jantar ou tapear com amigos e família, unindo os vinhos aos
vários petiscos, deliciosas iguarias regionais e doces que estarão disponíveis.

São esperados cerca de 40 Produtores, e 550 referências de vinhos de todas as
regiões - Trás os Montes até ao Alentejo, incluindo Açores e Porto Santo!
Produtores presentes
Vinhos premiados e medalhados: Trás-os-Montes, Vinhos Verdes, Vinhos do
Douro, Vinho do Porto, vinhos do Dão, vinhos da Beira Interior, da Bairrada,
vinhos do Tejo, vinhos do Alentejo, Açores e Porto Santo!
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Adega Campo Mayor
Anselmo Mendes traz: DOC Vinho Verde , DOC Douro, DOC Dão, DOC
Beira Interior, DOC Biscoitos (Açores)
António Maçanita Winemakers, com: António Maçanita Winemaker,
Azores Wine Company, Fita Preta, Maçanita Irmãos e Enólogos
BJÁ
Bonjardim Boutique Wines
Casa de Compostela
Casa de Vila Pouca
Castas & Cascos
Encostas de Vassal
Escaravelho Wines
Esmero
Internacional Vinhos traz-nos: Encosta das Perdizes e Linhas Tortas
Monte São Sebastião
PMMT traz-nos produtores do Douro, Dão, Vinho Verde, Alentejo e
Bairrada!
Quinta Alta
Quinta da Plansel
Quinta de Estrufães
Quinta das Corriças
Quinta das Fontaltas
Quinta dos Lagares
Quinta dos Selores
Quinta Sá de Baixo
Restrito
Tongobriga

Expositores Gourmet e Produtos Regionais:
MB Brigadeiro Gourmet
Mercado das Empadas
Mima Brands & Events (petiscos regionais)
Thapi Tapioca
Wine on ice
O programa contempla provas comentadas de vinhos por Paulo Pimenta
(entrada gratuita, sujeita a disponibilidade):
•
Sábado, 1 de outubro
Esmero, Bonjardim Boutique Wines, Quinta das Corriças
•
Domingo, 2 de outubro
Casa de Vila Pouca, Restrito, Anselmo Mendes
Bengaleiro de Vinhos
Uma área central, reservada para guardar os vinhos adquiridos e conseguir
usufruir em pleno. O nosso staff ajuda a levar até ao carro, para seu conforto.
Área de Gastronomia
Promovemos a ligação do vinho e gastronomia, uma experiência a não perder!
No Food Court terá expositores de petiscos e tapas variadas, num espaço bem
amplo. Música ambiente, pelo nosso DJ, para relaxar e descontrair. Encontra
também cadeiras e mesas para desfrutar ao máximo.
Get Together Profissional – no domingo, acesso especial para os Profissionais.
Localização: Alfândega do Porto, Piso 0, Sala Nascente.
Entrada com copo para degustação e provas + 3 senhas para descontar 1€ em
compras de vinhos (superiores a 10€/garrafa, não acumulável): 10€ por pessoa.
Bilhetes à venda no local, TicketLine e FNAC.
www.facebook.com/vinhosadescobrir
www.instagram.com/vinhosadescobrir
www.vinhosadescobrir.pt
Contactos: INSPIRE - Ana Ferro ana.ferro@vinhosadescobrir.pt

