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CONCURSO ANUAL 2018

VINHOS DE LISBOA ELEGEM OS
48 MELHORES VINHOS DA REGIÃO
150 VINHOS APRESENTADOS A CONCURSO
34 MEDALHAS DE OURO E 14 MEDALHAS DE PRATA

Foram hoje anunciados pela região dos Vinhos de Lisboa os 48 melhores
vinhos (entre brancos, tintos, espumantes e aguardentes) eleitos no
‘CONCURSO VINHOS DE LISBOA 2018’, organizado pela Comissão
Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa) e pela Confraria de
Enófilos da Estremadura – Vinhos de Lisboa.
Entre um total de 150 vinhos a concurso, 34 medalhas de ouro foram
entregues a 15 vinhos brancos, 16 vinhos tintos, 1 espumante e 2
aguardentes com Denominação de Origem, o que significa que todos
estes vinhos registaram entre 88 e 95 pontos.
As 14 medalhas de prata foram atribuídas a 4 vinhos brancos e 10 tintos,
o que se traduz numa classificação que oscilou entre os 83 e os 87
pontos.
(Veja aqui a lista dos 48 vinhos eleitos)
“A região de Lisboa está muito sólida na sua qualidade e diversidade,
como se denota pelo nível muito elevado dos vinhos apresentados a
concurso, o que revela fundamentalmente um grau muito elevado de
exigência dos produtores e agentes económicos dos Vinhos de Lisboa”
adianta Bernardo Gouvêa, presidente da CVR Lisboa.
O presidente da Confraria de Enófilos da Estremadura - Vinhos de
Lisboa, José Afonso salientou também “a qualidade muito elevada que,
de ano para ano, se reforça na apresentação de vinhos, sobretudo de
novos produtores que se apresentam a concurso”.

O júri do concurso, composto por 12 elementos ligados ao mundo do
vinho, analisou mais de 150 amostras oriundas de produtores e
engarrafadores da região e atribuíram as medalhas consoante as
características dos vinhos e respetivas condições de cada categoria.
NOTAS PARA O EDITOR:
A Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa (CVR Lisboa) é a entidade responsável pela
promoção e certificação dos vinhos daquela Região.
Os ‘Vinhos de Lisboa’ exportam já cerca de 75% do que produzem, sendo que os principais
mercados são: Países Nórdicos, Brasil, EUA, Benelux, Rússia, China e Angola.
A Região Vitivinícola de Lisboa inclui as seguintes Denominações de Origem: Alenquer,
Arruda, Bucelas, Carcavelos, Colares, Encostas d’Aire, Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras.
A região tem 103 produtores e no final de 2017 produziu um milhão de hectolitros de vinho por
ano, o correspondente a 40 milhões de garrafas, dos quais 30 milhões que são exportadas, o
que dá aproximadamente 5 milhões de caixas/ano, o que equivale a aproximadamente 100
milhões de euros para a economia portuguesa.
O principal mercado de destino de exportação são os EUA, mercado em crescimento, além
dos mercados da Europa do Norte -- Suécia e Noruega -- e o Brasil.
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