Exmos. Senhores,
Junto enviamos carta-convite com pedido de vinhos para a edição 2011 do Guia
Copo & Alma – XXX Melhores Vinhos Portugueses, de Anibal Coutinho, que será
lançado no próximo mês de Dezembro.
Chamamos a atenção para as especificações indicadas na carta anexa
relativamente aos vinhos a entregar.
As amostras deverão ser enviadas directamente para a CVR de Setúbal, uma vez
que desta vez as provas dos vinhos de todas as regiões terão lugar nesse local, a
morada para envio dos vinhos (duas amostras de cada referência a apresentar) é a
seguinte:
Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal
a/c Engº Henrique Soares
Rua Padre Manuel Caetano, nº26
2950-253 Palmela
O prazo para envio das amostras termina no dia 24 de Setembro. Chamamos
a atenção de V. Exas. para as informações que deverão obrigatoriamente
acompanhar os vinhos, referidas na carta anexa.
O IVDP recomenda aos produtores que apenas enviem vinhos que tenham obtido
pelo menos nível 2 na Câmara de Provadores do IVDP, a fim de mostrarmos o
que de melhor se faz na Região.
Com os melhores cumprimentos,
Maria Cabral

Serviço de Marketing
Tel: +351 22 207 16 00
Fax: +351 22 207 16 99
mcabral@ivdp.pt
www.ivdp.pt
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Exmo.(a) Senhor(a)
Bom dia,
O enólogo, crítico e Jornalista Aníbal Coutinho tenciona lançar a nova edição 2011 do guia
Copo & Alma – xxx melhores vinhos portugueses no próximo mês de Dezembro. Trata-se de
um projecto editorial que se iniciou em 2004, no seio da revista Evasões, e que na edição de

2005 foi acolhido pelos jornais diários Diário de Notícias e Jornal de Notícias. A partir da mais
recente edição de 2010, o guia saltou para o site pessoal do crítico www.w-anibal.com, sendo
o primeiro guia electrónico de vinhos no país e, talvez, no mundo.
A selecção, feita em prova cega certificada, dos melhores vinhos de todas as regiões ocorrerá
na câmara de provadores da CVR da Península de Setúbal, em Palmela, a partir de 1 de
Outubro.
O prazo para envio de amostras termina a 24 de Setembro. Sendo o Instituto uma entidade
fulcral no desenvolvimento do sector vitivinícola peço a divulgação/reforço na divulgação deste
projecto através dos vossos canais. Segue em anexo a Carta-convite com todas as informações
necessárias.
Caso necessite de mais alguma informação, por favor não hesite em contactar-nos.
Viste ainda o portal www.w-anibal.com e torne-se amigo de Anibal Coutinho na rede social
Facebook.

Com os meus melhores cumprimentos,
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