Rui Falcão
Av. António Augusto de Aguiar, 100 - 4º Esq
1050-019 Lisboa
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Lisboa, 4 de Junho de 2010
Assunto: Guia de Vinhos Rui Falcão 2011

Vou dar início às provas para o meu Guia de Vinhos 2011. Tal como nas três edições anteriores, o Guia de Vinhos
2011 pretende ser o mais abrangente possível de modo a configurar-se como o roteiro de referência em Portugal. O
Guia de Vinhos 2011 incide sobre vinhos portugueses de todas as regiões, continente e ilhas, englobados nas
categorias branco, rosado, tinto, vinhos de colheita tardia, espumantes, Madeira, Moscatel, Porto e licorosos.
Chamo a atenção para o facto de os resultados desta prova serem a minha ferramenta preferencial na escolha da
comunicação que mantenho com diferentes jornais e revistas (Público/Fugas, Wine, OJE), bem como na divulgação no
meu blog Mesa Marcada. Este ano, gostaria de poder realizar uma prova mais alargada dos vinhos do Porto da família
Tawny, pelo que solicito especial empenho no envio de vinhos Colheita e categorias 10, 20, 30 e +de 40 Anos.
Agradecendo o apoio de anos anteriores, solicitando, de novo, a cooperação do IVDP na divulgação do pedido de
amostras junto dos produtores da região. Gostaria de alertar para os seguintes detalhes:
1.

2.
3.
4.

Os vinhos terão de ostentar, obrigatoriamente, a data de colheita. Vinhos que não disponibilizem esta informação
não serão incluídos no livro. Estão excluídos desta imposição os vinhos espumantes e os vinhos generosos e/ou
licorosos datados de 10, 20, 30 ou + de 40 anos.
Os vinhos deverão ser entregues com identificação clara e legível do nome do produtor, nome do vinho e data de
colheita.
Cada amostra deverá ser acompanhada por uma ficha técnica.
Solicito informações actualizadas sobre os seguintes dados:
a. Contactos (telefone, fax, email e site Internet se existir).
b. Nome do enólogo responsável.
c. Quantidade de garrafas produzidas por amostra enviada (média).
d. Preço de venda ao público por amostra enviada (preço aproximado).

As amostras deverão ser enviadas directamente, ao meu cuidado, para a seguinte morada:
APM
A/C Ana Costa – Guia de Vinhos Rui Falcão 2011
Rua Ferreira de Castro, 31
2840 Aldeia de Paio Pires
Os vinhos deverão ser entregues, o mais tardar, até ao dia 2 de Julho. Vinhos que sejam entregues em data posterior
ao prazo indicado poderão não ser considerados.
Obrigado pelo apoio que sempre me concederam.
Agradeço que me seja enviado um comprovativo a acusar a recepção deste email.

Atentamente,
Rui Falcão
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