
 
Informação à imprensa – 02 de abril de 2019 

 

11ª Edição | “Vinhos do Alentejo em Lisboa” 

CONVITE | Vinhos do Alentejo voltam a 

Lisboa com novidades  
 

 Dias 5 e 6 de abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde estarão 

presentes 74 produtores  

 Manter-se-á o registo eletrónico de vinhos provados  

 Como novidade, será possível a compra de alguns dos vinhos em prova  

 Haverá ainda dois novos espaços o “Cantinho do Alentejo” e o “Cantinho da 

Sustentabilidade”  

 Inscrições online têm um valor de 5€, no local 6€  

 

 

A CVRA, Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, tem o prazer de o convidar para a 11ª 

edição dos “Vinhos do Alentejo em Lisboa”, que regressa à cidade em 2019 e onde vai 

oferecer um conjunto de novidades para o início da Primavera, aproveitando para dar a 

conhecer as novas colheitas dos produtores. Com esta mudança, os Vinhos do Alentejo 

pretendem destacar-se dos demais eventos vínicos a nível nacional que acabavam por se 

concentrar todos no decorrer dos meses de outubro e novembro. 

 

Durante os dias 5 e 6 de abril estarão presentes em Lisboa, no CCB – Centro Cultural de Belém 

um total de 74 produtores, com mais de 400 vinhos em prova. Nesta 11ª edição manter-se-á o 

registo eletrónico dos vinhos provados para aqueles consumidores que quiserem receber mais 

informação sobre os mesmos. Este registo é feito através de um chip colocado nos copos.  

 

Como novidade, este ano será possível a compra e encomenda de vinhos no evento. Ambas 

são opcionais e, como tal, fica a cargo de cada produtor a decisão de venda e encomenda dos 

vinhos em prova.  

 

Haverá ainda dois novos espaços – o “Cantinho da Sustentabilidade”, dedicado a crianças, que 

será um local lúdico e ao mesmo tempo educativo, onde os mais novos poderão aprender um 

conjunto de dicas sustentáveis que os produtores utilizam nas vinhas, podendo ainda montar 

e pintar caixas abrigo para morcegos, que ajudam a combater as pragas da vinha. 

Paralelamente haverá o “Cantinho do Alentejo” onde estarão presentes marcas ao nível 

gastronómico – Sabores do Alentejo e Restaurante Alecrim – bem como a presença de uma 

marca que terá à venda os tradicionais capotes alentejanos – Capote’s Emotion.  

 



Igualmente ao que tem acontecido nas edições anteriores, a CVRA vai destinar uma 

percentagem do valor das entradas à organização ambiental – Associação Plantar uma Árvore, 

na parceria “Um copo de Alentejo, uma árvore.”  

 

Para Francisco Mateus, Presidente da CVRA, “este é um evento que aproxima, ano após ano, 

os consumidores não só aos vinhos mas também aos produtores de vinhos do Alentejo. É um 

momento especial onde há a oportunidade de sentirem a diversidade e o carácter único dos 

nossos vinhos. Este ano quisemos diferenciar-nos e dar a conhecer ao público as novas 

colheitas dos produtores já no início da Primavera, bem como oferecer-lhes um evento onde 

podem encontrar mais do que vinho e sentir ainda mais de perto a essência do Alentejo. É a 

11ª edição de um evento marcado por anos de sucesso que temos a certeza que voltará a 

oferecer a por quem lá passar momentos únicos temperados com os melhores vinhos do 

Alentejo.” 

 

HORÁRIOS  

 5 de abril | 16.00h - 17.30 h - Só para profissionais 

 5 de abril | 17.30h - 21.00 h - Consumidor 

 6 de abril | 15.00h - 21.00 h - Consumidor 

 

PRODUTORES PRESENTES: 

 

 Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito 

 Adega de Borba 

 Adega de Portalegre Winery 

 Adega de Redondo 

 Adega Mayor 

 Adega Monte Branco 

 Aldeias de Juromenha 

 Amareleza Vinhos 

 Anta de Cima | Argilla & Talha de Argilla Wines 

 António Maçanita Winemaker 

 Aromas do Sul, Lda 

 Azamor Wines 

 CARMIM 

 Casa Agrícola HMR 

 Casa Relvas 

 Casa Santos Lima 

 Comenda Grande 

 Cooperativa Agrícola de Granja, CRL 

 Cortes de Cima 

 Ervideira 

 Esporão 



 Figueirinha 

 Fundação Eugénio de Almeida 

 Herdade da Ajuda 

 Herdade da Calada 

 Herdade da Malhadinha Nova 

 Herdade da Mingorra 

 Herdade da Rocha 

 Herdade das Servas 

 Herdade de Coelheiros 

 Herdade do Freixo 

 Herdade do Peso 

 Herdade do Rocim 

 Herdade dos Coteis 

 Herdade dos Grous 

 Herdade dos Machados / Santos Jorge 

 Herdade Fonte Paredes 

 Herdade Grande 

 Herdade Paço do Conde 

 Herdade Penedo Gordo 

 Herdade Vale d´Évora 

 Howard’s Folly Wine 

 Internacional Vinhos 

 João M Barbosa 

 João Portugal Ramos 

 Lima Mayer 

 Luis Duarte Vinhos 

 Lusovini - Sericaia 

 Monte da Capela, Lda 

 Monte da Raposinha 

 Monte dos Perdigões 

 Morais Rocha Wines 

 Mouchão 

 Nunes Barata Vinhos 

 Paço dos Infantes 

 Paulo Laureano Vinus 

 Quinta da Plansel 

 Quinta do Paral 

 Quinta d Quetzal 

 Reynolds Wine Growers 

 Ribafreixo Wines 

 Rovisco Garcia 

 Ségur Estates 



 SOVIBOR - Soc. Vinhos de Borba, S.A. 

 Tapada do Chaves 

 Terras de Alter 

 Tiago Cabaço Winery 

 Torre de Palma 

 Torre do Frade & Virgo 

 Vale Barqueiros 

 Vicentino 

 Vinha das Virtudes 

 Vinhos Folha do Meio 

 Vinhos Margaça 

 

 

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 atividade 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 

cmartins@llorenteycuenca.com | Telefone: 21 923 97 00  

iribeiro@llorenteycuenca.com | Telefone: 21 923 97 00 

http://www.vinhosdoalentejo.pt/
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