press release

VINHOS

30 de novembro de 2017

3ª EDIÇÃO

VINHOS DE LISBOA REGRESSAM
À RUA AUGUSTA
INICIATIVA DECORRE ENTRE 5 E 10 DE DEZEMBRO

Os Vinhos de Lisboa estão de regresso à Rua Augusta numa iniciativa
que já habituou os lisboetas a dias de animação e boa gastronomia e que
tem como objetivo promover os vinhos da região.
Assim, entre os dias 5 e 10 de dezembro, quem passar junto ao arco
daquela artéria da capital vai poder provar produtos regionais,
harmonizados com os melhores vinhos, enquanto assiste a uma das
várias atividades de animação de rua previstas para esta 3ª edição do
evento.
Por estarmos na altura do Natal, a CVR de Lisboa, promotora da iniciativa
em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Oeste e com a Câmara
Municipal de Lisboa, não se esqueceu da azáfama dos presentes.
Os expositores irão colocar à disposição o artesanato da região, os doces
típicos e os diferenciadores e autênticos vinhos que só Lisboa tem.
A abertura oficial da iniciativa acontece no próximo dia 5, terça-feira, às
15h00, e contará com a presença dos vários presidentes de câmara da
região e do vereador José Sá Fernandes, em representação da Câmara
de Lisboa.
1 /2

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.
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