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Como Região convidada da

8 a edição do Mercado de

Vinhos o que está previsto

para a presença da CVR

Lisboa?

Vamos ter uma presença mui-
to forte dos nossos produtores

que irão mostrar o que de

melhor sabem fazer e ainda

algumas novidades. É uma

oportunidade fantástica para

experienciar através da prova,
toda a diversidade e qualidade
dos vinhos da Região de Lis-

boa. Para quem já nos conhece

ou para aqueles que só agora

começam a estar despertos

para esta Região, será com

toda a certeza um momento

especial para apreciar ótimos

vinhos e conversar com os

produtores.
Em paralelo, vamos desafiar

quem nos visita a juntarem-se
aos nossos peritos da Câmara

de Provadores dos Vinhos de

Lisboa e com eles discutirem

e avaliarem os vinhos. Serão

momentos únicos, divertidos

e ao mesmo tempo didáticos

que acreditamos que ninguém
vai querer passar ao lado.

Como define o perfil dos

vinhos de Lisboa?

A qualidade na diversidade é

atualmente a grande imagem
de marca da Região Demarca-
da dos Vinhos de Lisboa. É isto

que o mercado cada vez mais

está a procurar e a valorizar,

e os resultados são bem con-
hecidos. Uma Região que está



a crescer todos os anos e que
em 2019 está a bater, todos os

meses, os recordes absolutos

das vendas alcançadas no ano

anterior.

Nesta Região, encontramos

uma grande diversidade de

terroirs, o que é um ótimo
trunfo para os nossos produ-
tores. É em especial a proximi-
dade do mar, a orientação das

encostas e a tipologia de solos

que ditam as castas a plantar
em cada parcela, procurando

sempre extrair de cada lugar
todo o potencial qualitativo
das videiras.

A influência atlântica nas vin-
has mais ocidentais transmite

frescura e mineralidade aos

vinhos, enquanto que nas ter-
ras mais interiores, e por isso

mais abrigadas dos ventos

marítimos e com mais horas

de sol, é possível encontrar
vinhos com boa estrutura,

complexidade e capacidade de

guarda.
Qual o papel que atribui aos

vinhos de Lisboa como motor
do turismo?

0 enoturismo na Região dos

Vinhos de Lisboa está a crescer

e a profissionalizar-se todos

os dias. Não é por acaso que
a prestigiada revista norte
americana Wine Enthusiast

elegeu a nossa região como

um dos melhores destinos

vínicos do mundo a visitar.

Falar da Região Vinhateira
de Lisboa é falar das Quin-
tas Seculares de Alenquer, é

falar na beleza e história de

Colares e Bucelas, é viajar no

tempo até à vitória em Alju-

barrota na Batalha ou às guer-
ras napoleónicas em plenas
linhas de Torres, é explorar o

legado dos monges de Cister

em Alcobaça, é descer às gru-
tas de Mira de Aire ou iniciar

uma Surf Trip nos melhores

spots da Europa, começan-
do em Carcavelos, passando

pelo Guincho e pela reserva

mundial de surf da Ericeira,

até aos supertubos em Pen-

iche/Lourinhã e para os mais

destemidos talvez finalizar no

canhão da Nazaré (aqui, neste

ultimo spot, confesso que o

meu programa preferido passa

mais por degustar um vinho

branco leve de Lisboa lá no alto
do forte do farol e contemplar
ao vivo os gladiadores das on-
das grandes).
Em cada paragem uma história,

uma paisagem, um petisco,
uma experiência que levamos

connosco e que a revisitamos

em família e com os amigos
cada vez que abrimos e partil-
hamos uma garrafa de vinho

da Região Vinhateira de Lisboa.

0 vinho só faz sentido com
toda a história das pessoas e

dos lugares onde se insere e por
isso quando falamos de vinho

falamos deste magnifico ter-
ritório de Lisboa que começa

junta à praia de Carcavelos e

se estende para norte ao longo
de 150 Km. É uma Região com

ligações muito fortes à vinha e

ao vinho, o que tem ajudado
imenso a puxar e a dignificar
o turismo na cidade de Lisboa

e cada vez mais nos concelhos

mais a norte.

FAÇA 0 TESTE

DE ALCOOLEMIA

A organização do Mercado de

Vinhos convidou a ACIBEV

(Associação de Vinhos e

Espirituosas de Portugal) a estar

presente no evento.

A ACIBEV é membro fundador do

Fórum Nacional Álcool e Saúde

e coordenadora nacional do

programa Wine in Moderation.

Este Programa visa incentivar a

moderação e a responsabilidade
na forma como as pessoas
apreciam o vinho.

Durante os 3 dias do Mercado de

Vinhos, para além de difundir as

mensagens do programa, serão
realizados testes de alcoolemia
com o objetivo de sensibilizar os

visitantes sobre o consumo de

bebidas alcoólicas e a condução.

CIRCUITO DE PROVAS

GUIADAS
Numa iniciativa conjunta com

o ISA, Instituto Superior de

Agronomia, o Mercado de
Vinhos vai proporcionar aos

seus visitantes a possibilidade
de realizarem um conjunto
de visitas temáticas guiadas
que darão a conhecer as mais

recentes novidades. Vinhos

biológicos/biodinâmicos, vinhos
de castas até agora praticamente
esquecidas e que começam a

dar-se a conhecer, vinhos de

regiões emergentes e, como não

poderia deixar de ser, o roteiro
dos Vinhos de Lisboa, Região
convidada desta edição, serão

algumas das opções.

CIRCUITO PARA

PESSOAS SURDAS
E porque conhecer e apreciar
vinho deve ser algo acessível
a todos, o Mercado de Vinhos
convidou a Associação
Portuguesa de Surdos a colaborar
na criação de um circuito de

visita ao Mercado. Acompanhado
por um guia de Língua Gestual

Portuguesa, este grupo vai ficar

a conhecer as experiências dos

produtores de várias regiões e
diversas tipologias de vinhos,



não esquecendo a introdução à

prova.

Assim ajudamos a defender os

Direitos das Pessoas Surdas, para

que fiquem em pé de igualdade
com os demais cidadãos.

CONVERSAS E UM COPO DE VINHO
0 Mercado de Vinhos conta com um programa gratuito que
tem como objetivo a interação com os seus visitantes - As

Conversas e um copo de Vinho.

Sexta e Sábado, entre as 18h e as 20h, e Domingo, entre as

18h e as 19h00, poderá assistir no Auditório às conversas

de um conjunto de oradores que vão partilhar histórias e

experiências relacionadas com o vinho. Sábado destacamos

as provas com a Câmara de Provadores da Região de Lisboa.

Os visitantes terão a oportunidade de fazer parte do grupo
de peritos da câmara de provadores, e com eles avaliar e

discutir aquilo que é a essência dos vinhos de Lisboa! Com

isto a Região apresenta ao público aquele que é um dos

seus maiores trunfos, experienciar e testemunhar a quali-
dade da diversidade que Região tem para oferecer.




