Notícias
VII Festa das Adiafas e VII Festival Nacional do Vinho Leve

O vinho leve como estrela
O Cadaval foi palco no passado mês de Outubro da "VII Festa das Adiafas e VII Festival Nacional do Vinho Leve", um certame que congrega também as actividades económicas daquele
concelho, bem como os produtos regionais.
A "Festa das Adiafas" trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal do Cadaval que tem
como ponto de partida a celebração anual do
final das colheitas, sejam elas de carácter vitícola ou frutícola. Um dos pilares deste certame é o
Vinho Leve, produto que no concelho do Cadaval tem uma grande importância económica e
que por isso tem um lugar de honra no certame.
No espaço reservado ao festival vinícola, estiveram delegações das adegas de Arruda dos Vinhos,
Cadaval, S. Mamede da Ventosa, Vermelha, e ainda a SOADEGAS - Sociedade Comercial de Vinhos, que inclui as adegas de Dois Portos, Carvoei-

ra e Labrugeira para além do espaço da CVR Lisboa onde eram apresentados diversos quadros
com a evolução da produção de vinhos da região
e com destaque para o Vinho Leve.
“Este ano o festival do vinho leve correu acima
das nossa expectativas”, refere a organização.
“Foi um certame que teve um elevado número de visitantes, muito acima dos anos anteriores. Notamos também que o festival tem cada
vez mais importancia para a promoção do vinho
leve o que vai de encomtro aos nossos objectivos”, referiu Eugénia Sousa, vereadora da Câmara Municipal do Cadaval.
A abertura oficial do festival contou com a
presença de José Bernardo Nunes da direcção
da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa e
da Confraria dos Enófilos da Estremadura. No
certame houve lugar a uma prova de vinhos que

foi efectuada por uma delegação da Associação
de Escanções de Portugal.
Ao promover o vinho leve, pretende a autarquia cadavalense homenagear o trabalho não
só das adegas cooperativas, como também de
produtores individuais, pelo decisivo contributo
para o desenvolvimento económico, bem como
a projecção que faz da região tanto a nível nacional como a nível internacional.

Promoção & Marketing
dos Vinhos da Estremadura

Numa óptica de promoção e visibilidade de
carácter regional, os Vinhos da Estremadura
marcaram presença na continuação de “À
Quinta com Vinho” (26 de Junho, - Torres Vedras), no XXV Festival do Vinho Português (18
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a 27 de Julho - Bombarral), em “À Sexta com
Vinho” (25 de Julho e 8 de Agosto - Praia de
Santa Cruz), na “VII Festa das Adiafas e VII
Festival do Vinho Leve da Região” (11 a 19
de Outubro | Cadaval), em provas no Odive-

las Parque (25 e 26 de Outubro | Odivelas),
nas “Merendas do Acordeão” (27, 28, 29 e
30 de Outubro e 5 e 7 de Novembro | Torres
Vedras) e na “11ª Festa da Vinha e do Vinho”
(1 a 9 de Novembro | Arruda dos Vinhos).
Num contexto nacional, de 31 de Outubro
a 2 de Novembro, em Lisboa, participámos
no Gosto de Lisboa, de 6 a 8 de Novembro
marcámos presença na 8ª edição da ENOVIT
(Lisboa) e mantivemos a habitual participação
nas provas na Sala Ogival da Viniportugal
(Lisboa e Porto).
Inserido nas Festas da Cidade de Torres Vedras, no dia 27 de Outubro, estivemos presentes em directo no programa televisivo
Praça da Alegria.
A 22 de Outubro patrocinámos o jantar do
GRASP, que teve lugar na Ericeira.
Fonte: CVRLx
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