Notícias

CVRE alterou estatutos
e adoptou a designação CVRLisboa
No desenvolvimento do proces-

entidade, na qualidade de organis-

so de reconhecimento para o

mo de certificação.

exercício da actividade de contro-

Nesta oportunidade será tam-

lo e certificação de produtos víni-

bém de referir que foi assumida

cos, ao abrigo do disposto no DL

pela CVR a capacidade para pas-

n.º 212/2004 e do Despacho n.º

sar a certificar os vinhos das de-

22 522/2006, do Ministro da

nominações de origem Bucelas,

Agricultura, e por deliberação do

Carcavelos e Colares, assim como

Conselho Geral da CVR foi apre-

para a certificação da aguardente

sentada a candidatura.

DOC Lourinhã, passando por

Previamente, por escritura nota-

consequência a deter competên-

rial lavrada a 17 de Dezembro de 2007, foram adequados os Estatutos

cia de certificação para a totalidade das Denominações de Origem e

da Comissão Vitivinícola Regional da Estremadura ao disposto no cita-

Indicação Geográfica da zona vitivinícola da Estremadura.

do Decreto-Lei, tendo pela mesma escritura passado a CVRE a adoptar
a designação de Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa.

Em fase imediata ao despacho da candidatura referida será desenvolvido o processo de alteração da Indicação Geográfica, que em

Nesta nova estrutura ressalta, relativamente à anterior, a abolição nos

consonância com o princípio que levou à alteração da designação da

Corpos Sociais da existência de um representante do Estado, e a pre-

CVR, passará a adoptar a indicação Vinho Regional Lisboa admitindo-

sença no Conselho Geral de associações representativas do sector, em

se que tal iniciativa se traduza numa medida de efectivo alcance pro-

alternativa ao assento de agentes económicos na anterior estrutura. A

mocional, particularmente nos mercados externos.
Fonte: CVRLx

outro nível importa destacar o reforço das exigências atribuídas à nova
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EVENTO

LOCALIDADE/PAÍS

DATA DE REALIZAÇÃO

CONTACTO

III Colóquio Vitivinícola da Estremadura

Alenquer (Portugal)

20 e 21 de Junho de 2008

www.vinhosdaestremadura.pt

À Quinta com Vinho

Torres Vedras (Portugal)

26 de Junho de 2008

Dia do Vinho

Lisboa (Portugal)

29 de Junho de 2008

Gosto de Lisboa

Lisboa (Portugal)

4,5 e 6 de Julho de 2008

www.mediacapital.pt

XXV Festival do Vinho Português

Bombarral (Portugal)

18 a 27 de Julho de 2008

www.cm-bombarral.pt

Salón International del Vino

Arribes del Duero

y su Cultura

- Trabanca (Espanha)

15,16 e 17 de Agosto de 2008

www.saloninternacionaldelvino.com

Wine and Spirits Exhibition

Poznan (Polónia)

15 a 18 de Setembro de 2008

www.polagra-food.pl

World Food Moscow 2008

Moscow (Rússia)

23 a 26 de Setembro de 2008

www.world-food.ru

SIAL

Paris (França)

19 a 23 de Outubro de 2008

www.sial.fr

ENOVIT

Lisboa (Portugal)

6 a 8 de Novembro de 2008

www.enovitportugal.com
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www.vinhosdaestremadura.pt
www.livrododia.com.pt
www.viniportugal.pt
http://salaogival.fotopic.net

salondelvino@trabanca.com
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