Casino da Madeira recebe certame de 24 a 26 de novembro

ESSÊNCIA DO VINHO – MADEIRA
REVELA PROGRAMA DA 6ª EDIÇÃO

Aos mais de 1.000 vinhos presentes, juntam-se provas
com referências memoráveis, showcookings e animação musical
A principal experiência do vinho regressa ao Funchal já este fim de semana. Mais de um milhar de
rótulos estarão em prova aberta na 6ª edição do ESSÊNCIA DO VINHO – MADEIRA, de 24 a 26 e
novembro. Referências com história e as mais recentes novidades de produtores de todo o país
poderão ser degustadas por profissionais e wine lovers durante três dias intensos no Casino da
Madeira.
A maior mostra de vinhos alguma vez realizada na capital da Região Autónoma apresenta um programa
diversificado. No primeiro dia, José João Santos, da Revista de Vinhos, conduz a prova “Espumantes
para celebrar”, antecipando a chegada do novo ano. A prova “Vinhos Duorum (brancos, tintos e
Reserva)” reúne dois nomes maiores da enologia portuguesa - João Portugal Ramos e José Maria
Soares Franco - e é dirigida por João Perry Vidal. No sábado, José João Santos dirige as provas “Vinhos
brancos: Altitude e Maresia” e “Vinhos para o Natal”. No mesmo dia, Nélio Freitas e Américo Pereira
(Lactaçores), conduzem uma das mais clássicas harmonizações de sempre: “Vinhos e queijos serranos”
combina queijos açorianos com vinhos selecionados pelos dois especialistas. Por fim, no domingo,
“Vinhos com Espírito” proporciona uma viagem por memoráveis Madeira, Moscatéis e Porto,
conduzida pelo sommelier Américo Pereira e por José João Santos. Alambre Moscatel 20 Anos,
Barbeito Bastardo Avô Mário 50 Anos, Dalva Porto Vintage 2015, Favaios Moscatel 1980 e Ramos Pinto
Tawny 30 Anos são os rótulos em prova.
O cartaz da 6ª edição do certame inclui ainda sessões de cozinha ao vivo, com os chefes Octávio
Freitas (sexta-feira, 24 de novembro) e Júlio Pereira (sábado e domingo, 25 e 26 de novembro), e
animação musical.
A campanha de compra antecipada de bilhetes está ainda a decorrer. Disponível através do endereço
www.essenciadovinhomadeira.com, o ingresso para um dia de evento tem o valor de 12,5€ por
pessoa e o ingresso de 3 dias tem o custo de 20€ por pessoa. Nos dias e local do evento, as mesmas
entradas terão o valor de 15€ por pessoa e de 25€ por pessoa, respetivamente. A entrada contempla
oferta de copo oficial de provas. A participação nas provas comentadas está sujeita a inscrição paga
(entre 2,50€ e 5€).
ESSÊNCIA DO VINHO – MADEIRA decorre dia 24 de novembro, sexta-feira, das 18h às 22h; dia 25 de
novembro, sábado, das 16h às 22h; e dia 26 de novembro, domingo, das 15h às 20h.
O evento é uma organização conjunta do Diário de Notícias da Madeira e da EV-Essência do Vinho.
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