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Alargar os horizontes
Provas e eventos nacionais e internacionais

Este ano, à semelhança do que temos vindo a fazer em anos anteriores, aceitámos o
desafio de levar alguns dos vinhos Herdade da Calada a provas um pouco por todo o
mundo. Queremos partilhar os nossos vinhos, saber o que pensam os críticos
especializados, os nossos parceiros e, sobretudo, a opinião do consumidor final, em
qualquer parte do mundo.
Assim, desde o final de Fevereiro e até Abril, damos início a um périplo nacional e
internacional de mostra e provas de vinhos, participando em alguns dos eventos
vínico internacionais de maior prestígio.
De 25 a 27 de Fevereiro estaremos no SISAB, para a 18ª edição do que é
considerado um dos maiores eventos do sector a nível internacional, que terá lugar
no Pavilhão Atlântico, no Parque nas Nações, em Lisboa. Se estiverem por perto não
deixem de visitar o Stand Herdade da Calada, onde poderão conhecer e provar os
nossos vinhos, azeites, azeitonas e mel.
Logo a seguir, a 5 de Março, estaremos em Nova Iorque, para uma prova no
restaurante Fig&Olive, onde estarão presentes alguns dos críticos mais conceituados
da Big Apple, bem como uma forte representação da comunidade portuguesa que ali
vive. No mesmo dia, decorre a Prova Anual de Vinhos Portugueses em Londres, no
Lindley Hall, promovida pela Viniportugal: um evento que ganha expressão a cada
nova edição e que tem contribuído para promover os grandes vinhos nacionais no
mercado britânico. Alguns dias depois, voamos para Roterdão, para mais uma prova
de vinhos nacionais, a Neerlands Wijnhuis, no restaurante De Limonadefabriek,
localizado na Marina de Streefkerk.
Para já é tudo, mas a nossa agenda de mostras e provas internacionais e no nosso
país não fica por aqui. Mantenham-se atentos às nossas notícias e não deixem de
nos visitar, onde quer que se encontrem.	
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