CHIADO EM FESTA COM OS VINHOS DE LISBOA

Os Vinhos da Região de Lisboa vão estar em prova no Natal do Chiado!
Porque não há casa como a nossa, os Vinhos de Lisboa juntam-se ao Natal no Chiado,
dando os seus vinhos a provar num ambiente de festa e de convívio.
Os produtores da região vão promover os seus vinhos através da realização de
degustações em alguns dos melhores restaurantes e lojas do Chiado.
Uma oportunidade única para descobrir e desfrutar vinhos excelentes numa das mais
emblemáticas zonas de Lisboa.
Esta acção dos Vinhos de Lisboa tem como principal objetivo seduzir os lisboetas
convidando-os a provar e a conhecer melhor os vinhos da região. Decorre no âmbito da
iniciativa Natal no Chiado promovida pela Associação de Valorização do Chiado, que
pretende dinamizar esta zona da cidade com eventos culturais numa época já por si
festiva.

Presença e degustações de Vinhos de Lisboa nos seguintes locais:
Restaurantes
Clara Chiado – dia 12 e 20 Dez. 19h – com a presença do Dr. Vasco d’Avillez (Presidente da CVR Lisboa) e
dia 20 Dez. às 19h
Royale Café - dias 13 e 19 Dez. 19h
Vertigo - dia 21 Dez às 19h
Duval faz Gostos LX - dia 22 Dez às 19h
Oito Dezoito – dia 14 Dez às 19h
Lojas
D.O.P. (Delicias de Origem Portuguesa) 14 Dez. às 13h
Memórias e Segredos – dia 16 Dez às 16h
Livraria Ferin – dia 15 Dez às 16h30 – com a presença do Dr. Vasco d’Avillez (Presidente da CVR Lisboa)
Para mais informações,
contacte através do mail
joana.valadares@sopexa.com ou do telefone 21 466 58 90

Vinhos da Região de Lisboa
A região de Lisboa ocupa um lugar de destaque no panorama vitivinícola de Portugal,
não só pela extensão dos seus vinhedos, como também pela qualidade dos vinhos
que produz.
Os consumidores vão poder provar alguns dos vinhos representativos das
denominações de origem da Região de Lisboa: Alenquer, Arruda, Bucelas, Carcavelos,
Colares, Encostas d’Aire, Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras e ainda a Indicação
Geográfica homónima (“Vinho Regional de Lisboa”).
A Região de Vinhos de Lisboa abarca uma área de vinha de 28 mil hectares, a segunda
maior do país, produzindo no total, 100 milhões de litros de vinho dos quais 20% são
certificados e o restante é vendido como vinho de mesa. O vinho certificado cifra-se
em 18 milhões de litros o que equivale a mais de 22 milhões de garrafas.
A Região produz ainda: aguardente, espumante e vinhos generosos.
No ano de 2012, até finais de Outubro as vendas dos vinhos da Região Lisboa estão
11,5 % acima dos mesmos dez meses do ano anterior. A maior parte deste aumento
verifica-se na exportação mas o mercado interno também se valorizou. A maior parte
deste aumento realizou-se no «off-trade».
As principais castas brancas são o Arinto, Fernão Pires, Malvasia, Seara-Nova e Vital,
enquanto nas castas tintas predominam o Alicante Bouschet, Aragonez, Castelão, Tinta
Miúda, Touriga Franca, Touriga Nacional e Trincadeira, para além da contribuição de
castas internacionais como o Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Syrah.
A Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVRL) é uma associação regional,
Interprofissional, à qual compete controlar a origem, certificar e garantir a
genuinidade, promover os produtos vitivinícolas com direito a Denominação de
Origem e a Indicação Geográfica (Vinho Regional Lisboa).

