
Es�mados produtores:

Nos próximos días, 4, 5 Y 6 Março de 2023, irá celebrar-se em Lisboa 
a 5ª Edição do Concurso Internacional de Vinhos, Espirituosos e Azeite 
Virgem Extra “INTERNATIONAL ADWARDS VIRTUS LISBOA”.

Uma vez mais a organisação do concurso tem uma equipa com uma 
elevada experiencia, o que fará do “VIRTUS LISBOA 2023”um dos 
concursos mais importantes no panorama internacional.

Lisboa é a capital de Portugal, um dos países da União Europeia, com 
uma enorme cultura viIvinícola, com um elevado consumo , grande 
produtor e muito aberto ao vino, azeite e espirituosos, o que o torna 
num país oImo para a comercialisação dos seus productos no mercado 
Europeu. Se é produtor de vino, aceite ou bebidas espirituosas de boa 
qualidade, e quer submeter os seus productos num concurso, conseguir 
um premio de forma rápida e fazer com que a sua marca se posicione 
no mercado, então inscrever os seus productos num concurso 
internacional é um bom invesImento.

Com os melhores cumprimentos,
ANTONIO VENTURA
PRESIDENTE de “VIRTUS”
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¿Porquê par�cipar no VIRTUS LISBOA 2023?

• VIRTUS  LISBOA  2023  conta  com o Patrocinio de la OIV Organización 
Internacional do Vinho, orgão máximo no mundo do vino, com o obje�vo 
de verificar o cumprimento da norma�va das provas cegas em concursos 
internacionais, além disso é Patrocinado pela APE Associação Portuguesa 
de enología e pelo IVV Ins�tuto da Vinha e do Vinho.

• Ao ser Patrocinador oficial, o OIV dá o seu apoio na difusão do concurso, 
comunicação dos premiados na pagina oficial deste importante organismo 
oficial.

• Os  azeites  virgen  extra  terão  como  observador  do  concurso  o  COI 
Conselho Oleicola Internacional.

• VIRTUS   LISBOA   2023   terá   como   menbros  do  juri  provadores 
internacionais de primeiro nivel, tais como, Antonio Ventura, Presidente 
do Concurso, María Isabel Mijares CEO, Luis Gradissimo y Julio Gallo, 
entre otros.

Ana Rosado, Fernando Melo, Adela Antolina Viscay, como pres�giados 
provadores de azeites.
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¿Como par�cipar neste Concurso Internacional?

1.- Preenchendo o bole�m de inscrição na nossa pagina web 
www.interna�onalvirtus.com.

Quando efe-var o pagamento de 150€ com iva incluido, por amostra fica
automá�camente inscrito no concurso.

Se inscrever 5 amostras só paga 4, ficando o preço por amostra de 120€.

Caso  necessite  de  ajuda  no  preenchimento  do  bole�m  de  inscrição, 
qualquer um dos nossos acessores o pode ajudar.

2.- Enviando 3 garrafas por amostra para a morada indicada no bole�m 
de inscrição até 24 de Fevereiro de 2023.

Morada de envio:
Á atenção de :
EXCELENCIAS DE HUELVA, SL
CENTRO DE INTERPRETACION
Ruta del Vino del Condado de Huelva
C/ SAN JOSÉ, Nº 2
21710 BOLLULOS PAR DEL CONDADO
HUELVA – ESPAÑA

3.- Deverão iden�ficar as caixas com uma e-queta com a indicação,
EXCELENCIAS DE HUELVA, SL

ETIQUETA:
CONCURSO INTERNACIONAL VIRTUS LISBOA 2023
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Se os seus productos ob,verem medalhas:

• Todos os premiados terão um diploma acredita1vo da premio ob�do 
e terão direito á quan�dade de medalhas que necessitem, consoante 
o numero de garrafas que declarem de existencia a quando da inscrição 
das amostras, a preço de custo. 

•Terão um promoção a nivel internacional por jornalistas especializados.

•Faremos publicidade da sua empres e productos nas nossas redes sociais 
durante todo o ano de 2023. 

•Terão  a  possibilidade  de  estar  presentes  na  ceremonia de entrega de 
premios  num  jantar  de  gala  no  Hotel  Wellington  de Madrid, onde irão 
estar  presentes  os  principais  jornalistas  especializados  da  actualidade, 
responsáveis de compras do canal horeca e responsáveis das embaixadas 
em Madrid. 

Mais informações em:
Organiza EDHSL
info@interna�onalvirtus.com
www.interna�onalvirtus.com
Teléfono 0034 655 983 717
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