
10 - 13 NOV 2017
CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA, JUNQUEIRA

PARCEIROS

U M  E V E N T O



UM
EVENTO

CHEIO DE
NOVIDADES

 
O “Encontro com Vinhos” e “Encontro com Sabores” estará de regresso para nova edição 

de 10 a 13 de novembro, no local de sempre, o Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira.
Esta 18ª edição contará com cerca de 400 produtores, portugueses e estrangeiros, e a 

programação trará muitas surpresas e inovações, com um claro reforço de convidados 
internacionais e uma ponte mais firme entre o vinho e a gastronomia.

O mais histórico dos eventos vínicos do país, com a chancela da Revista de Vinhos, será 
organizado em parceria pela Masemba e EV-Essência do Vinho e terá em prova aberta 
milhares de vinhos, decorrendo em paralelo um intenso programa de provas comentadas 
por conceituados especialistas, com vinhos raros e, em muitos casos, únicos. “A Escolha 
da Imprensa” avaliará e elegerá os vinhos mais entusiasmantes da iniciativa, com a 
particularidade de o painel de jurados ser reforçado com críticos internacionais convidados, 

de diferentes nacionalidades.
 Acentuando a vertente internacional, o “Encontro” terá a presença de dezenas de 

especialistas estrangeiros (jornalistas e líderes de opinião), bem como de importadores 
de distintos mercados de todas as partes do mundo – Europa, África, Médio Oriente, Ásia, 

Oceania, América do Norte e América do Sul.
Inserido no programa oficial do “Encontro com Sabores” decorrerá ainda o “Congresso 

dos Cozinheiros”, com a presença de várias marcas e produtos, espaço de restauração, 
apresentações de chefes de cozinha nacionais e internacionais e fóruns de reflexão. O 
“Congresso dos Cozinheiros”, concebido pelas Edições do Gosto, terá como tema “Os Produtos 

e os Produtores”, transversal às apresentações de cozinha, de pastelaria e de bar.
Pela primeira vez no ECVS, criamos o Espaço Mundo Natural, a primeira mostra dedicada 

aos produtores artesanais.
Antes, durante e fora do “Encontro”, de 3 a 13 de novembro, a “Lisbon Food & Wine Week” 

terá diversas ações pela cidade, que enaltecem a gastronomia e o vinho em Lisboa: uma 
Rota por restaurantes de autor e tascas tipicamente lisboetas; a “Residência Culinária”, que 
junta cozinheiros e público amante da enogastronomia; conferências e jantares especiais de 

harmonização enogastronómica.
Em nome da nossa gastronomia. Em nome dos produtos do nosso país.

Estamos juntos, de 1o a 13 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa,  
na Junqueira.

Nuno Guedes Vaz Pires
Revista de Vinhos

Paulo Amado
Edições do Gosto



Importante evento concebido pelas 

“Edições do Gosto”, o momento anual 

que congrega toda a comunidade 

gastronómica nacional para debate e 

reflexão. Um palco de excelência, onde 

conceitos e tendências são anualmente 

apresentados. A 13ª edição celebra-se 

no “Encontro com Sabores”.
Primeira Mostra dedicada aos produtores artesanais.
Legumes e cereais, vinho e cervejas, pão e azeite, lacticínios e 
bebidas vegetais, chás e infusões, cosmética e limpeza, sementes e 
agricultura biológica, entre muitos outros.

Uma iniciativa que decorre antes, 
durante… e fora do “Encontro com 

Vinhos” e do “Encontro com Sabores”. 

De 3 a 13 de novembro, Rota por 

16 Restaurantes de autor e tascas 
tipicamente lisboetas; Residência 

Culinária que junta cozinheiros e 

público amante de enogastronomia; 

Conferências; Jantares especiais de 

Harmonização Enogastronómica. 

À partida para a 18ª edição, o “Encontro com Vinho” e “Encontro com Sabores” 
apresenta-se renovado e com fortes motivos de interesse! Será a grande experiência 
do vinho e da gastronomia em Portugal. O “Encontro com Sabores” apresenta em 2017 
uma dinâmica fortíssima onde chefes, produtores, profissionais e público se encontram.

2.
Congresso  
dos Cozinheiros

3. Mundo Natural

1.
Lisbon  
Food & Wine  
Week
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Entre as novidades, eis  
três grandes destaques:

APRESENTAÇÃO



PARA COMER TUDO

apresentam:

parceiros:
/ /

LISBON FOOD WEEK

 <ENCONTRO COM VINHOS 
 <ENCONTRO COM SABORES

  <JANTARES TEMÁTICOS

<ROTA POR RESTAURANTES
  <RESIDÊNCIAS CULINÁRIAS

<CONGRESSO DOS 
 COZINHEIROS
<PROVAS DE VINHO 
 ESPECIAIS

       <CONVERSAS SOBRE 
 GASTRONOMIA

food.week
3-13 nov. 2017

L ISBON



/ LISBON FOOD & WINE WEEK

No ano passado,  a cidade de Lisboa acolheu a 1ª edição da “Lisbon Food Week”. O evento 

apresentou-se numa “versão Beta” e foi um agregador de várias experiências gastronómicas 

que convidaram a provar e a comer tudo.

 

Durante uma semana decorreram diversas ações espalhadas pela cidade, gerando-se um 

retorno mediático de 101.370,37¤, que incluiu referências  nos principais meios generalistas 

e especializados de imprensa escrita e online. 

Em 2017, cresce. Acolhe o vinho como elemento fundamental e passa a assumir a 

designação “Lisbon Food & Wine Week”.

Aumenta o número de experiências e de conferências, de restaurantes aderentes, mas não 

só. Queremos promover um cada vez maior cruzamento da gastronomia com as várias 

vertentes das artes e das ciências. Mostrar a Gastronomia e os Vinhos, gerar novas formas 

de os vivenciar. 

O objetivo é, não só proporcionar ao grande público uma semana intensa de novas 

experiências gastronómicas, como também transportar a Gastronomia Portuguesa para fora, 

através da partilha e promoção nos canais de turismo, angariando um elevado número de 

visitantes estrangeiros.
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Destaques Edição 2017:

ROTA PELOS RESTAURANTES

/ OS RESTAURANTES DOS CHEFES
/ AS MELHORES TASCAS DE LISBOA

CONVERSAS À MESA DO RESTAURANTE

/ FALAR NO RESTAURANTE

/ CONVERSAS MUTANTES

/ VINHOS GASTRONÓMICOS

JANTARES ESPECIAIS

/ JANTAR DAS COZINHAS DO TEJO 

/ JANTAR AUSTRALIANO

/ JANTAR MINAS GERAIS

/ JANTAR VINHOS DE PORTUGAL

RESIDÊNCIAS CULINÁRIAS

/ PALOPS, UMA LINGUAGEM GASTRONÓMICA COMUM

/ UMA COZINHA LISBOETA IMAGINADA

COZINHA ABERTA

/ WORKSHOPS EM RESTAURANTES

OUTRAS AÇÕES

/ AULAS DE VINHOS

/ O MUNDO DOS QUEIJOS

/ O MUNDO DOS AZEITES

/ CERVEJAS ARTESANAIS

/ LISBON COCKTAIL WEEK MEETS LISBON FOOD WEEK (OS BARES COM COMIDA)



/ MUNDO NATURAL

As técnicas agrícolas modernas concluíram que menos... é mais!

Algumas das práticas quase ancestrais agrícolas estão agora a ser novamente adotadas, em 

nome de uma agricultura ambientalmente mais sustentável. 

Na adega, uma faixa crescente de produtores e enólogos acredita que a intervenção mínima 

poderá tornar os vinhos ainda mais autênticos, refletindo de modo mais fiel a noção de 

terroir. 

Os produtos biológicos, os vinhos bio,  os vinhos biodinâmicos e os vinhos naturais afirmam-

se no mundo e conquistam crítica e consumidores.

Mas, será que verdadeiramente os conhecemos? 

MUNDO NATURAL a primeira mostra dedicada aos produtores artesanais a realizar durante 

o ENCONTRO COM SABORES, no Centro de Congressos de Lisboa, de 10 a 13 de Novembro.

BIO PORTUGAL | PRODUTOS BIOLÓGICOS

O evento onde se poderá poderá encontrar produtos frescos, legumes e cereais, vinho, pão 

e azeite, lacticínios e bebidas vegetais, chás e infusões, cosmética e limpeza, sementes e 

agricultura biológica, entre muitos outros. 

VINHOS ARTESANAIS

Os melhores vinhos artesanais que se fazem em Portugal e no mundo.

Objectivo, colocar os visitantes em contacto directo com os importadores e os produtores 

de vinhos artesanais de Portugal e do mundo,

Participam dezenas de expositores de vinhos naturais, orgânicos ou biodinâmicos para 

conhecer. 

Os vinhos e os produtos podem ser provados e comprados nos dias do evento com 

descontos especiais.

Música ao vivo, degustações, palestras e muito mais…
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/ Congresso dos Cozinheiros

O Congresso dos Cozinheiros (CNC) é o evento de referência de toda a comunidade de 

gastronomia nacional – chefes, marcas, gastrónomos, imprensa, com enquadramento nacio-

nal e internacional. Nasceu em 2005 pelas “Edições do Gosto” e rapidamente assumiu-se 

como um palco de excelência, onde conceitos e tendências são anualmente apresentados. 

Cada edição dedica-se a um tema que serve de mote às apresentações de cozinha, de pas-

telaria e de bar. Os Produtos e os Produtores serão o tema da edição 2017. O produto é, 

inquestionavelmente, o maior aliado do chefe, na cozinha e na pastelaria. É o produto que 

antes de mais determina o sabor, a essência de qualquer criação. É o que nos transporta 

para a terra, para o mar, para as memórias da nossa infância, para projeções mais futuristas.

 

Todos os chefes estão a ser desafiados a trazer um produtor ou a apresentar um produto, 

com quem ou que habitualmente trabalhem e que considerem uma mais-valia apresentar 

pela qualidade e autenticidade. Um contributo à exaltação da Portugalidade.
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Queremos levar ao palco,  
os chefes, os produtos  
e os produtores.
 

Este evento tem habitualmente vários espaços, de uma maneira sucinta: 

 

- Auditório/Palco Principal, onde decorrem as apresentações principais do programa

- Zona de exposição de parceiros, onde estão todas as marcas em exposição

- Zona de atividades paralelas, onde os patrocinadores poderão fazer pequenas  

   apresentações e demonstrações de produtos

- Zona de alimentação e mercado de sabores

 

Oradores convidados desta edição: (até ao momento)

João Rodrigues, Henrique Sá Pessoa, José Avillez (a confirmar) Ricardo Costa, Benôit 

Sinthon, Alexandre Silva, Leonardo Pereira, Leonel Pereira, Miguel Castro e Silva, Vítor So-

bral, Bertílio Gomes, José Júlio Vintém, Arnaldo Azevedo, Tiago Santos, Rui Martins, Rodrigo 

Castelo, André Magalhães, Nuno Diniz, Júlio Pereira e Catalina Salcedo.

 

Presenças internacionais confirmadas:  

Luciana Bianchi (Food Writer, Itália e Brasil), Gualtiero Spotti (Reporter Gourmet, Itália),  

Kevin Gould (The Guardian, Reino Unido), Ana Leão (Chefe, Austrália), Carlos Gaviria  

(Universidade Colômbia) e Felipe Rameh (Chefe, Brasil).
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O palco de excelência onde conceitos e tendências
são anualmente apresentados à comunidade.
Cada edição dedica-se a um tema que serve de
mote às apresentações de cozinha, pastelaria e bar.

4 dias de 
apresentações

Exposição de marcas
Produtos e produtores
Área de alimentação
Masterclasses
Aulas de Cozinha
Lançamento de livros
Jantares Especiais
Homenagens a personalidades
Concursos
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12
Edições

5.000 

300
Oradores nacionais
e internacionais

5 Capitais
de distrito nacionais

Realização em

Convidados internacionais

Alex Atala, Sergi Arola,

Nuno Mendes, Claudio Cardoso.

Congresso dos Cozinheiros em Números
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têm alastrado a outras áreas da

desenvolvimento das mesmas e
focando os diferentes trabalhos

dos cozinheiros portugueses.”
Carlos Fernandes ,

Restaurante Loco 

“

No congresso têm
desfilado as ideias
da inovação da
cozinha portuguesa.”
Orlando Esteves

“Para além da divulgação de novas
ideias, conceitos e modelos, o CNC
tem o condão de reunir anualmente
uma tertúlia de cozinheiros, pasteleiros

e visões mas com a mesma paixão.”
Renato Cunha ,
Restaurante Ferrugem

O CNC nasceu em 2005 e é, desde
então, o momento no ano em que toda
a comunidade gastronómica nacional
se reune para debater o que se passa no
sector com enquadramento internacional.

“
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Redes Sociais

Do CNC para o mundo.
Meios generalistas e especializados

acompanham o congresso atentamente

as tendências apresentadas.

173.045€
46130.088

Pessoas alcançadas

26.106
Visitas site

3.111
Gostos no Facebook

46.208
Visualizações no site

Congresso  
dos Cozinheiros 
Números 2016
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Oportunidade de todos os públicos
do mundo gastronómico se encontrarem
e estabelecerem relações de networking.

Teia de
influência:

/

s

C

Imprensa
especializada
e generalista,

Bloggers,
Líderes

de Opinião

Cozinheiro
e Chefes

de cozinha

Directores
Hoteleiros
Restauração
e Gestores

F&B

Marcas
Horeca

e
Grande
onsumo

MUNDO 
NATURAL
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Ter uma marca representada no CNC
é posicioná-la no epicentro da vanguarda

da restauração nacional e comunicá-la
como uma marca que investe e apoia

a formação, o desenvolvimento
e crescimento da gastronomia nacional.

É estar ao lado dos chefes.

e no Encontro com Sabores



10-13 NOV 2017 
CENTRO DE CONGRESSOS DE LISBOA 
(JUNQUEIRA) 

UM EVENTO REVISTA DE VINHOS

“É muito mais que um
congresso de cozinha,

de ideias, de crescimento
e reencontro com amigos.”
João Rodrigues ,
Restaurante Feitoria
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CONTRAPARTIDAS Patrocinador Oficial Produto Oficial Parceiro

Exclusividade na categoria de Produto  — •

•

x

x x

na comunicação e publicidade realizada  

  
  
 

  

Entradas para o CNC (Marca e/ou convidados) 8 Entradas 4  Entradas 1  Entrada

Presença promocional na zona de exposição Stand até 9m2 Stand até 3m2 Mesa + roll-up
de patrocinadores

 x x •

 x • •
da marca na zona de exposição
(Ações da responsabilidade da marca)

EG promovem contactos comerciais  • • •
com potenciais clientes

• • •
e/ou produto nos sacos exclusivos para Oradores

Relatório Final com balanço do evento, • • •
reportagem fotográfica e vídeo geral do evento

OUTRAS AÇÕES Patrocinador Oficial Parceiro

 

• — —Patrocínio a uma demonstração de cozinha
nos intervalos para café

 

• — —

 

— — —

— — —

Realização de Jantar Oficial exclusivo da marca — — —
(inclui promoção e ementas personalizadas)

— — —(BD Edições do Gosto - 6 mil contatos)

— 

— 

— 

— 

—

—

Inserção de 1 página publicidade ímpar 
ou 1 publireportagem na INTER Magazine

Legenda: 

Produto Oficial 

Site Oficial
Redes Sociais

Vídeo do evento
Roll-ups
Folhetos
Cartazes

Press Releases
Newsletters

Pág. PUB INTER +
REVISTA DE VINHOS
(Menção patrocínio)

Site Oficial
Redes Sociais

Vídeo do evento
Roll-ups
Folhetos
Cartazes

Press Releases
Newsletters

Pág. PUB INTER +
REVISTA DE VINHOS
(Menção patrocínio)

Site Oficial
Vídeo do evento

(Revista de Vinhos - 300 mil contatos)

+ 1 página Revista de Vinhos

Campanha Redes Sociais (Revista de Vinhos - 
160.000 seguidores no facebook)
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Uma forte campanha de meios nos Media convencionais portugueses (tv, rádio e 

imprensa) alcançará uma vasta audiência nacional. 

Esta campanha de promoção e comunicação será reforçada através dos nossos meios: 

Portugal:

Revista de Vinhos, programa “A Essência” (RTP3 e RTP Internacional), Lux, Lux Woman, 

Angola:

Lux Angola, Divo 

EUA:

The Portuguese Channel.

ONLINE:
Uma campanha online internacional focada nas redes sociais alcançará milhares de visuali-

zações (só a página de facebook da Revista de Vinhos apresenta perto de 160.000 seguido-

res, sendo a quarta revista especializada em vinho do mundo com maior número de segui-

dores).



ENCONTRO COM VINHOS

NÚMEROS 2016

450 
expositores

2.500 
vinhos em prova

20.000 
visitantes



Unidos pelo Novo Espírito  
do Vinho e da Gastronomia

NEWSLETTER

EVENTOS PORTUGAL

REDES SOCIAS

PAÍSES / MERCADOS ACTUAÇÃO

REVISTADEVINHOS.PT 

EVENTOS MERCADOS EXTERNOS

ALCANCE ONLINE

ESCOLA ESSÊNCIA DO VINHO

31.000 leitores mensais

+600.000 pessoas 
acompanharam os eventos 
organizados/produzidos em 2016

REVISTA DE VINHOS

ESSÊNCIA DO VINHO

+50 
cursos organizados  
no porto e em lisboa

400.000
subscritores

150.000
Visualizações Mensais

26 

10

120 

215.000
seguidores

1.300.000
mês

CONTATOS

DIRETOR COMERCIAL: Luís Botelho – Tel: +351 926 559 649  / luisbotelho@essenciadovinho.com
COMERCIAIS: Ana Sampaio - Tel: +351 913 221 119 / +351 215 918 131 / anasampaio@masemba.com ;
Ana Vicente - Tel: +351 961 370 447 / +351 222 088 499 / anavicente@essenciadovinho.com ;
Masemba / R. da Fraternidade Operária, 6 -2794-024 Carnaxide · Portugal / www.revistadevinhos.pt
Essência do Vinho / Av. Dr. Antunes Guimarães, 788 / 4100-075 Porto · Portugal / www.essenciadovinho.com



ORGANIZAÇÃO

CONTATOS
Luís Botelho / Tel: +351 926 559 649  / luisbotelho@essenciadovinho.com
Inês Navarro / Tel: +351 962 076 710  / inesnavarro@essenciadovinho.com
Rita Cupido / Tel: +351 934777301  / ritacupido@egosto.com
Dina Nascimento Masemba / Tel: +351 917563837  / dina.nascimento@masemba.com

Essência do Vinho
Av. Dr. Antunes Guimarães, 788 / 4100-075 Porto · Portugal / www.essenciadovinho.com


