
 

Portugal Decanta: o vinho português mostra-se em Espanha 

 
Com o apoio da AICEP e da ViniPortugal, a Verema e Terras de Portugal unem 
esforços e apresentam no próximo dia 27 de Março, segunda-feira, no Hotel The 
Westin Palace de Madrid  a segunda edição de Decanta – a Grande Prova de Vinhos 
Portugueses em Madrid. 

Depois do sucesso da primeira edição em 2015, o evento organizado por Verema.com, 
clube líder de vinho e gastronomia no mundo de língua espanhola e o quinto a nível 
mundial, e o distribuidor especializado em vinhos portugueses, Terras de Portugal, 
conta este ano com o apoio da aicep Portugal Global e da ViniPortugal. 

Portugal Decanta apresentará no próximo dia 27, durante um horário ininterrupto das 
12:00 às 21:00, mais de 50 adegas portuguesas provenientes de doze denominações 
de origem  que darão a conhecer ao sofisticado mercado espanhol a qualidade do 
vinho português. Estamos perante um importante encontro que reunirá 
profissionais  do mundo do vinho e gastronomia (sommeliers, distribuidores e 
importadores, imprensa, etc.), bem como os clientes de club Verema.com. 

Além da apresentação e da prova de vinhos propriamente dita serão realizadas, graças 
ao apoio da aicep Portugal Global e da ViniPortugal, Quatro Master Classes dirigidas 
por Luís Ramos Lopes - fundador e diretor desde 1989 da Revista de Vinhos. Trata-se 
de classes destinadas a pequenos grupos de profissionais e versarão sobre Vinhos 
Tintos, Brancos, Velhos e Fortificados. 

Para a apresentação deste evento à imprensa, que terá lugar no dia 27 às 10h30 no 
Hotel Westin, teremos o prazer de contar com o Embaixador de Portugal em Madrid, 
Francisco Ribeiro de Menezes. 

 

Programa: 

10:30 Conferência de Imprensa 
11:00 -12:00 Master Class de "Vinhos Velhos" 
12:00 Abertura de portas de acesso ao showroom 
12:00 - 21:00 Jornada em horário ininterrupto 
13.30 - 14:30 Master Class de "Vinhos Brancos" 
17:00 - 18:00 Master Class de "Vinhos Tintos" 

19:30 - 20:30 Master Class de "Vinhos Fortificados" 
20:30  Encerramento das portas  
21:00  Encerramento do evento 
 

 

   

http://www.portugalglobal.pt/ES/Paginas/index.aspx
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