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Na próxima quinta-feira, 10 de junho, pelas 10h00

Rota dos Vinhos do Alentejo lança workshop
especializado em brancos e rosés
Iniciativa exclusiva acompanha tendência de consumo destes néctares no verão

A Rota dos Vinhos do Alentejo (Rua 5 de Outubro, nº 88) lança workshop exclusivo
especializado em vinhos brancos e rosés. A iniciativa, que dá resposta à tendência de
aumento de consumo destes néctares no verão, vai realizar-se na próxima quinta-feira,
feriado de 10 de junho, entre as 10h00 e as 13h00 e todos os interessados estão

convidados a mergulhar numa degustação de seis vinhos alentejanos, acompanhados por
iguarias típicas da região.
A iniciativa, com a assinatura da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), vai
contar com a presença de produtores de três sub-regiões alentejanas distintas – a
Sociedade Agrícola da Herdade de Torre de Curvo (Monforte), a Adega do Monte
Branco (Estremoz) e o Monte da Comenda Grande (Évora) – para darem a conhecer
o modo de produção e variedade dos vinhos brancos e rosés produzidos no Alentejo.
“A Rota dos Vinhos do Alentejo pretende ser um motor de dinamismo da região e
contribuir para a sensibilização e reconhecimento da diversidade de vinhos que aqui são
produzidos. Os vinhos do Alentejo são, de facto, únicos, por natureza!”, explica Francisco
Mateus, presidente da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana.
O evento exclusivo e presencial conta com uma entrada limitada a 12 pessoas e as
inscrições podem ser feitas online.
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O workshop de vinhos brancos e rosés é o segundo de múltiplos que a CVRA está a
organizar para 2021 com o objetivo de dar a conhecer todas as oito sub-regiões do
Alentejo e explorar a riqueza vitivinícola da região.

SOBRE A COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL ALENTEJANA:

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) foi criada em 1989 e é responsável pela
proteção e defesa da DOC Alentejo e da Indicação Geográfica Alentejano, certificação e controlo
da origem e qualidade, promoção e fomento da sustentabilidade.
O Alentejo é líder nacional em vinhos certificados, com cerca de 40% de valor total das vendas num
universo de 14 regiões vitivinícolas em Portugal. Com uma área de vinha de 22,9 mil de hectares,
30% da sua produção tem como destino a exportação para cinco destinos principais, designadamente
Brasil, Angola, EUA, Polónia e China.
Uma das duas únicas regiões do mundo que produz Vinho de Talha há mais de dois mil anos, o
Alentejo é ainda detentor de uma iniciativa pioneira, o “Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do
Alentejo”, que tem como objetivo melhorar as práticas utilizadas nas vinhas e adegas, produzindo
uvas e vinho de qualidade e economicamente viáveis.
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