“6.º PORTUGAL WINE TROPHY - O BALANÇO
Finda que está a 6.ª edição do Portugal Wine Trophy, a 4.ª realizada na Bairrada, é altura de fazer o balanço do
concurso em todas as suas vertentes.
A edição deste ano contou com o maior número de vinhos de sempre em competição. Foram mais de 2200 vinhos
provados e avaliados por seis dezenas e meia de provadores oriundos dos quatro cantos do Mundo. Na minha óptica
de jurado provador, constatei também que a notoriedade deste concurso, que, aliado com as edições de Berlim e
Ásia, é o maior concurso de vinhos do Mundo, é hoje reconhecida pelo facto de a qualidade dos vinhos ser cada vez
maior.
A ORGANIZAÇÃO
O evento resulta de uma parceria de sucesso entre a detentora do concurso, a alemã Deutsche Wein Marketing e o
Município de Anadia, contando com o alto patrocínio da OIV – Organization Internacionale du Vin, Union
Internationale des Oenologue e da VinoFed. A Comissão Vitivinícola da Bairrada e a Associação Rota da Bairrada são,
igualmente, parceiros deste evento. Uma das preocupações essenciais do Município de Anadia é proporcionar aos
jurados nacionais e internacionais uma experiência enriquecedora na região, onde a componente vínica,
gastronómica e histórica tem sido fundamental. Este ano o tour foi eclético e deambulou pelo Aliança Underground,
Caves Messias e Quinta do Encontro. Este é um modelo adequado e que tem granjeado muito sucesso e
manifestações de regozijo pelos jurados que nos visitam.
Uma palavra de apreço para o Museu do Vinho Bairrada e para o seu director Pedro Dias. Em poucos lugares do
Mundo seria possível conciliar um concurso de vinhos com arte dos maiores nomes nacionais da pintura e escultura,
criando uma simbiose inspiradora para quem provava e avaliava.

Notável para o sucesso do evento, foi mesmo a colaboração extraordinária dos alunos e formadores da
Viti, a Escola Profissional de Anadia. O desempenho dos alunos foi absolutamente profissional, competente
e organizado. E o reconhecimento foi tanto que até a própria organização alemã desabafou que gostaria
de os levar todos para o evento da Alemanha. Daí ser justo endereçar aqui os parabéns ao Eng. Adriano
Aires, ao Vasco Coelho e à Liliana Dinis que têm todas as razões para estar orgulhosos pelo que estão a
construir.
OS VINHOS
Amanhã falaremos dos vinhos e, principalmente, dos espumantes Baga que estiveram a concurso e permitiram tirar
algumas conclusões sobre a sua apreciação a nível internacional.”

