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VINHOS EXCLUSIVOS E PREMIADOS DO LIDL VÃO À PROVA NA 
FEIRA GRANDES ESCOLHAS | VINHOS & SABORES 2018 
 

5 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata, 2 de bronze, entre outros, só no último ano: 
a oferta presente na feira Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores, excluvisa e totalmente 
nacional, já fez sucesso em vários certames e estará novamente à prova, com a ajuda 
da especialista em vinhos Maria João de Almeida. 
 

Reforçando a sua aposta nos vinhos portugueses, o Lidl Portugal marcará presença pela quarta vez na 

Feira Grandes Escolhas | Vinhos & Sabores. Acompanhada da nova especialista em vinhos da marca, 

Maria João de Almeida, levará à prova 14 vinhos exclusivos da sua insígnia Casa do Vinho, dos quais seis 

foram já reconhecidos a nível nacional e internacional: 

 

• Azinhaga de Ouro Vinho Tinto Douro DOC RSV 

o 2 medalhas de ouro (Portugal Wine Trophy e CMB) 

o 2 medalhas de prata (Monde Selections e Decanters Award) 

o 2 medalhas de bronze (IWC e IWSC) 

o 87 pontos no Wine Enthusiastic 

• Torre de Ferro Vinho Tinto Dão DOC RSV 

o 1 medalha de prata (Mundus Vini) 

• Paço do Bispo Vinho Tinto Palmela DOC RSV 

o 1 medalha de ouro (Portugal Wine Trophy) 

• Espírito do Côa Vinho Tinto Douro DOC RSV 

o 1 medalha de ouro (Mundus Vini) 

• Paço do Bispo Vinho Branco DOC Palmela 

o 1 medalha de ouro (Frankfurt International Wine Trophy Alemanha) 

o 2 medalha de prata (Mundus Vini Spring Tasting e Alemanha Lyon International Wine  

 

A decorrer na FIL entre os próximos dias 26 e 29 de outubro, este certame constitui um verdadeiro ponto 

de encontro de vinhos e sabores de Portugal para todos os fãs, consumidores e profissionais da área, 

contando com provas livres de vinho, área de sabores, provas de vinhos comentadas e ainda um 

concurso.  

 

Sintra, outubro de 2018 
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Além dos vinhos já premiados, o Lidl Portugal apresentará ainda os seguintes vinhos Portugueses: Portal 

do Minho Vinho Verde Alvarinho/Trajadura DOC, Portal do Minho Vinho Verde Loureiro DOC, Azinhaga 

de Ouro Vinho Branco Douro DOC, Adega Vila Real Vinho Branco e Tinto Douro DOC, Espírito do Côa 

Vinho Branco Douro DOC, Almocreve Vinho Tinto REG Alentejano RSV e Castelo da Lapa Espumante 

Meio Seco. 

 

 

 

Sobre o Lidl  
O Lidl, empresa de retalho pertencente ao grupo alemão Schwarz, é um dos líderes de mercado a nível 

europeu. Tem representação em 30 países e conta com cerca de 10.500 lojas e mais de 150 centros de 

distribuição em 29 países. Há mais de 20 anos em Portugal, o Lidl tem atualmente mais de 250 lojas no país, e 

continua a apostar na remodelação das suas lojas, cumprindo a promessa de Mais para Si.  

 

O Lidl aposta no fornecimento produtos de máxima qualidade ao melhor preço.  A simplicidade e a orientação 

de processos determinam as operações diárias nas lojas, centros de distribuição regionais e serviços. A sede do 

Lidl, localizada na cidade alemã de Neckarsulm, é responsável pela conceção e estrutura de todos os processos 

standardizados. 

 

O Lidl conta atualmente com cerca de 260.000 colaboradores em todo o mundo. O dinamismo no trabalho do 

quotidiano, a força como um resultado e o respeito mútuo com colaboradores e parceiros caracterizam o 

trabalho da empresa em todos os países onde está presente. 

 

No quotidiano, a empresa assume a responsabilidade pelas pessoas, sociedade e ambiente. Para o Lidl a 

sustentabilidade é cumprir a sua promessa de qualidade, todos os dias. Assim, foca-se onde as suas próprias 

ações têm efeitos reais e por isso centra-se em cinco áreas de atuação: Sortido, Colaboradores, Ambiente, 

Parceiros de Negócios e Sociedade. 

 

De acordo com a LZ Retailytics, o Grupo Schwarz é o maior retalhista alimentar da Europa, tendo gerado 

vendas de 96.9 mil milhões de euros no ano fiscal de 2017. 


