De: promocao.marketing@cvrlisboa.com
Enviada: segunda-feira, 7 de Abril de 2014 12:17
Assunto: Há Prova em Oeiras 2014

Caros Colegas:
No seguimento do sucesso do evento enogastronómico “Há Prova em Oeiras 2013”, foi decidido pelo
Município de Oeiras realizar a edição 2014.
Junto se envia informações sobre o evento “Há Prova em Oeiras 2014” que vai-se realizar entre os dias 2 e
4 de Maio no Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras.
1.

Horário de funcionamento da zona da prova de vinhos: dia 2 de Maio das 18:00 até às 23:00; dia 3
de Maio das 14:00 até às 23:00; dia 4 das 14:00 até às 22:00;

2.

A entrada no evento é livre, no entanto para aceder à zona de provas de vinho é necessário
adquirir um copo e uma pulseira pelo valor de € 2,00;

3.

A zona de provas será em sala do Palácio, ao contrário da ano anterior,

4.

Estão disponíveis 12 mesas para os produtores da Região desta CVR que se inscreverem e é
possível venderem os seus vinhos no local;

5.

Os operadores que quiserem participar terão de comprar a mesa à CVR Lisboa que receberá as
respetivas inscrições, sendo que se houver mais inscritos do que mesas, será observada a ordem de
chegada das inscrições. Cada mesa custa €:150,00.

6.

O evento inclui ainda um programa onde estão previstas provas de vinhos comentadas, provas de
azeites, workshops de vinhos e de comida.

7.

A inscrição no evento é gratuita, data limite da inscrição 16 de Abril de 2014 ;

Oportunamente daremos conta dos pormenores de cargas e descargas, etc.
Com os meus cumprimentos,
Vasco d’Avillez
Presidente da Direcção

Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa
Rua Cândido dos Reis, nº1
2560-312 TORRES VEDRAS PT
Telef: 261 31 67 24
Fax: 261 31 35 41
www.vinhosdelisboa.com
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