cm-alenquer.pt

01.08.2022

PRESS
RELEASE

Alma do Vinho: está de volta o maior
festival de vinhos da região de Lisboa
De 15 a 18 de setembro, Alenquer será um paraíso para os amantes de vinho e não
só. Além de vinhos de excelência para prova, há workshops, showcookings e um cartaz
musical com nomes nacionais e internacionais. Os bilhetes vão dos 5€ aos 10€ e há
ofertas a pensar também nas famílias.
O vinho é a alma do concelho de Alenquer e vai estar de novo em destaque, no regresso
do Alma do Vinho, festival que prometer fazer da histórica vila, a meia-hora de Lisboa, um
verdadeiro paraíso para todos os amantes de vinho e não só.
De 15 a 18 de setembro, o Parque Urbano da Romeira abre as portas ao público, para o
tão esperado regresso do maior festival de vinhos da região de Lisboa.
O vinho será, claro, o elemento comum de todo o festival e estará presente em vários locais
do recinto, através de pontos de venda ou bancas criadas para o efeito.
Cerca de 40 produtores da região vitivinícola de Lisboa vão dar à prova e vender centenas
de vinhos, mais de 300 referências no total, muitas delas premiadas além-fronteiras.
Há ainda workshops, provas comentadas, conferências, showcookings ou animação infantil.
No final de cada dia, a boa música toma conta do recinto. A edição deste ano traz o melhor
cartaz musical de sempre, com nomes nacionais e internacionais, tais como Xutos &
Pontapés, Vítor Kley, Fernando Daniel e Luís Trigacheiro.
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Todas estas experiências, por um preço bastante acessível.
O bilhete individual diário varia entre os 5€ e os 10€. O passe para os 4 dias custa 25€.
Existe ainda um preço especial para famílias numerosas (20€), que inclui entradas para 2
adultos e 3 crianças ou mais, mediante apresentação do cartão de família numerosa da
Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN).
Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos na Ticketline, no Posto de Turismo
de Alenquer e no Balcão de Atendimento da Câmara Municipal.
Alenquer é um dos concelhos com maior tradição e produção vitivinícola de vinhos. O
Festival Alma do Vinho destaca-se pela singularidade e procura evidenciar Alenquer como
motor vitivinícola da região de Lisboa, mas também prestar homenagem aquela que é, desde
tempos imemoriais, a principal atividade económica do concelho.
Compre já o seu bilhete e venha ao Alma do Vinho saborear os vinhos de excelência da
região, ao som de boa música e envolto num ambiente inesquecível. Aquando da visita,
deixe-se levar também pelos muitos encantos de Alenquer.
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