
 

 
 

 

Informação à imprensa – 8 de março de 2019 

 

 

31ª Edição da BTL: De 13 a 17 de março 

BTL volta a contar com a presença da Rota dos 

Vinhos do Alentejo  

 

 A Rota dos Vinhos do Alentejo marca presença na 31ª edição da BTL  

 A BTL vai realizar-se entre os dias 13 e 17 de março, na FIL  

 A Rota dos Vinhos ao Alentejo vai oferecer 2 convites para os 5 dias do evento num 

passatempo que está a decorrer na página de Facebook dos Vinhos do Alentejo 

 Durante a BTL serão ainda oferecidos, diariamente, “Prémios à Alentejana”  

 

A Rota dos Vinhos do Alentejo volta a estar em destaque na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa – 
naquela que será a 31ª edição deste Travel Market, o evento na área de turismo mais 
importante do país. Este ano, a FIL recebe este evento entre os dias 13 e 17 de março. 
 
A participação nesta feira resulta de uma colaboração conjunta entre 10 unidades de 
enoturismo do Alentejo e a Rota dos Vinhos e conta ainda com o apoio da ERT - Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo/Ribatejo. 
 
As unidades de enoturismo presentes serão: Adega Cartuxa, Adega Mayor, Casa Relvas, 
Herdade da Malhadinha Nova, Herdade da Rocha, João Portugal Ramos Vinhos, Quinta do 
Quetzal – Family Estate, Ribafreixo Wines, Tiago Cabaço Winery e Torre de Palma - Wine Hotel, 
uma oferta bastante diversificada, sólida e integrada. 
 
Este ano, a Rota dos Vinhos do Alentejo vai ter dois passatempos a decorrer durante a feira. 
Um dos passatempos consiste na oferta de 2 convites válidos para os 5 dias do evento sendo a 
participação possível numa publicação na página de Facebook dos Vinhos do Alentejo. O 
regulamento do mesmo está disponível para consulta aqui. Para além daquele passatempo, 
serão ainda oferecidos diariamente “Prémios à Alentejana”, sorteados numa tômbola 
disponível no espaço da Rota dos Vinhos do Alentejo que se situa no stand Alentejo/Ribatejo – 
Pavilhão 1. Alguns destes prémios consistem em: piqueniques, vouchers para uma noite numa 
herdade do Alentejo, oferta de uma garrafa de vinho do Alentejo por mês até ao final do ano, 
entre outros. Todos os prémios disponíveis, por dia, poderão ser encontrados aqui. 
 
Para Francisco Mateus, Presidente da CVRA “sendo a BTL o evento mais importante do país na 
área do turismo, faz todo o sentido que a presença dos Vinhos do Alentejo através da sua Rota 
dos Vinhos se integre nesta iniciativa. É uma oportunidade crucial onde a promoção dos vinhos 
e a prática do enoturismo vai ao encontro tanto de profissionais da área como de turistas e 

https://www.facebook.com/vinhosdoalentejo/photos/a.296023234181/10157102621764182/?type=3&theater
https://www.vinhosdoalentejo.pt/media/Documentos/REGULAMENTO_PASSATEMPO_BTL_2019_-_PR%C3%89MIOS_%C3%80_ALENTEJANA.pdf
https://www.facebook.com/vinhosdoalentejo/photos/a.296023234181/10157102621764182/?type=3&theater
https://www.vinhosdoalentejo.pt/media/Documentos/REGULAMENTO_PASSATEMPO_CONVITES_BTL.pdf
https://www.vinhosdoalentejo.pt/media/Documentos/REGULAMENTO_PASSATEMPO_BTL_2019_-_PR%C3%89MIOS_%C3%80_ALENTEJANA.pdf


onde é possível dar a conhecer a essência da região e todas as características que a tornam um 
dos destinos turísticos mais desejados do país.” 
 
Os primeiros três dias da BTL serão dedicados a profissionais, enquanto nos seguintes, a BTL 
abre as suas portas ao público em geral. Clique aqui para consultar os horários. 
 

Sobre a BTL 

A BTL é um evento cheio de desafios e propostas. Para os profissionais ligados ao sector do 
turismo é uma oportunidade para encontrar compradores profissionais, para conhecer a 
concorrência. Para analisar a tendência dos mercados e posicionar a sua oferta de uma forma 
inovadora e competitiva. 
 
Para o público, constitui a oportunidade de conhecer novos destinos e soluções. De comparar 
propostas e comprar a preços altamente competitivos. Tudo isto num ambiente espetacular de 
festa, cor e alegria, onde a música e a gastronomia marcam presença assídua. 
 

CVRA – Comissão Vitivinícola Regional Alentejana 

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) foi criada em 1989 e é um organismo de 
direito privado e utilidade pública que certifica os vinhos DOC Alentejo e os vinhos Regional 
Alentejano. É responsável pela promoção dos Vinhos do Alentejo, no mercado nacional e em 
mercados-alvo internacionais. A sua actividade é financiada através da venda dos selos de 
certificação que integram os contra-rótulos dos Vinhos do Alentejo. 
www.vinhosdoalentejo.pt  

 
 
Mais informações 

LLORENTE & CUENCA -21 923 97 00  

Carla Martins - cmartins@llorenteycuenca.com  

Inês Ribeiro – iribeiro@llorenteycuenca.com 
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