
PENÍNSULA DE SETÚBAL

UM SEGREDO
DE GERAÇÕES

VENTO

TEMOS VISITAS! 
01 BRASIL 02 ANGOLA 03 CHINA

A convite da Comissão Vitivinícola da 
Península de Setúbal e no âmbito do seu 
Plano de Promoção Internacional 2014/2015, 
dois grupos de jornalistas e importadores 
BRASILEIROS estiveram de visita à Região. Em 
Maio, cinco jornalistas especializados em vinho 
e gastronomia, realizaram provas de vinhos e 
visitas a produtores de Vinho da Península de 
Setúbal. Em Setembro foi a vez de um grupo de 
cinco profissionais e sommeliers. 
As acções tiveram um impacto muito positivo 
no mercado brasileiro, onde a visibilidade 
e notoriedade dos Vinhos da Península de 
Setúbal tem aumentado significativamente.

Setembro arrancou com a visita de um grupo 
de cinco jornalistas ANGOLANOS. Entre os dias 
8 e 12 de Setembro o grupo viajou pela região, 
visitou diversos produtores e degustou o que 
de melhor se produz na Península de Setúbal. O 
mercado angolano representa actualmente 40% 
das exportações extra EU dos vinhos da região, 
sendo o principal destino fora da Europa. 

O mercado chinês completa o trio de países 
seleccionados para as acções de promoção 
internacional 2014/2015. Na terceira semana de 
Setembro viajaram até à Península de Setúbal 
um grupo de 10 profissionais e jornalistas 
CHINESES com o objectivo de estabelecer novas 
parcerias comerciais e mediatizar os Vinhos 
da Península de Setúbal neste mercado. O 
programa, à semelhança dos anteriores, incluiu 
visitas a quintas e adegas e palestras sobre os 
vinhos da região.  

Edição #3 
Dezembro/2014

2014 já foi - no que á vindima diz respeito - e os seus primeiros frutos já começaram a chegar ao mercado e ao nosso 
painel de prova, os primeiros brancos a alguns rosados “filhos” desta vindima, enchem-nos de esperança quanto ao 
muito que ainda há para desvendar,… . 

Mas 2014 ainda não foi,…, completamente e entramos agora na época em que os nossos vinhos mais brilham, 
apetece mais ficar em casa, o frio e a chuva tornam-nos mais melancólicos e temos mais disposição para “falar” com 
os vinhos, não há como um bom diálogo com um Moscatel de Setúbal ou um Moscatel Roxo de Setúbal para nos 
preparar para uma refeição em família ou para nos ajudar a prolongar esse mesmo prazer! 

Mas os tintos da Região estão cada vez mais conversadores, um Castelão com carácter não se cala e nos últimos 
anos está cada vez mais bem acompanhado, teve até que aprender a falar francês para comunicar com o Syrah, o 
Cabernet-sauvignon e o Merlot, mas como ainda faz alguma cerimónia com estes “cavalheiros”, prefere os diálogos 

com as Tourigas, a Trincadeira e o Aragonês, que já conhece há mais tempo e com quem tem mais intimidade, ….

Seja qual for a sua “inclinação” não deixe de falar connosco, junte-se á nossa “legião” de apreciadores e seguidores 
nas redes sociais e ajude-nos a celebrar ainda este ano os 10.000 fãs!
 www.facebook.com/vinhosdapeninsuladesetubal e www.facebook.com/omoscateldesetubal

http://www.facebook.com/vinhosdapeninsuladesetubal
http://www.facebook.com/omoscateldesetubal


A gastronomia local e os vinhos da Península de Setúbal são o mote para as Rondas Enogastronómicas dos Vinhos da Península de Setúbal no Brasil e 
em Angola. As acções de promoção, iniciativa da Comissão Vitivinícola da Península de Setúbal (CVRPS), no âmbito do Plano de Promoção Internacional 
2014/2015, pretendem aproximar os vinhos da região à gastronomia de cada país e assim incrementar as exportações para os mercados estratégicos.

As Rondas Gastronómicas dos Vinhos da Península de Setúbal contam com provas de vinhos, palestras e jantares com harmonizações em prova cega, 
onde profissionais do sector, críticos, jornalistas e importadores seleccionam as melhores harmonizações. A primeira Ronda no mercado brasileiro 
aconteceu em Agosto, onde os Vinhos da Península de Setúbal marcaram presença nas cidades de Campinas e Belo Horizonte. Seguiu-se Angola, que 
recebeu a Ronda Enogastronómica em Outubro nas regiões de Luanda, Benguela e Huambo. No mercado chinês a estratégia passou por uma grande 
prova dos Vinhos da Península de Setúbal, que reuniu em Maio, numa das mais importantes e populosas cidades chinesas - Shenzhen, mais de 200 
profissionais do sector.

Estratégicamente a Comissão Vitivinícola da Península de Setúbal aliou às Rondas Enogastronómicas e à Prova de Vinhos da Península de Setúbal na 
China a presença em importantes feiras do sector nos três países. O grupo de produtores da Península de Setúbal, participou na VINEXPO Asia-Pacific que 
aconteceu em Hong kong entre os dias 27 e 29 de Maio. No Brasil, a Prova Anual de Vinhos Portugueses, realizada no dia 26 de Agosto, em São Paulo, foi 
um factor decisivo na escolha das datas. O Angola Wine Festival, que decorreu entre os dias 23 e 25 de Outubro, em Luanda, contou igualmente com a 
presença dos Vinhos da Península de Setúbal, a única região colectivamente representada.

Para 2015 estão previstas, pelo menos, mais duas Rondas Enogastronómicas dos Vinhos da Península de Setúbal (Brasil e Angola) e uma grande prova no 
mercado Chinês.

FOGO

“RONDAS 
ENOGASTRONóMICAS 
DOS VINHOS DA 
PENÍNSULA DE SETÚBAL”

ÁGUA

“SABOROSAS MEDALHAS”

CHINA WINE & SPIRITS 
AWARDS 2014

MUNDUS VINI - 
SUMMER TASTING 2014

DECANTER ASIA 
WINE AWARDS 

A ESCOLHA DA 
IMPRENSA 2014

18 de Agosto/ China 27 a 31 de Julho / Alemanha 15 a 18 de Setembro / China 7 de Novembro / Portugal

Grande Ouro:
- Casa Ermelinda Freitas Touriga 
Nacional, Tinto, 2012  (+ Troféu Vinho 
Português do Ano)
-Dona Ermelinda, Reserva, Tinto, 2012
- Malo Platinum, Tinto, 2012

Ouro:
- Adega de Pegões, Touriga Nacional, 
Tinto, 2012
- Casa Ermelinda Freitas, Petit Verdot, 
Tinto, 2011
- Casa Ermelinda Freitas, Touriga Franca, 
Tinto, 2010 
- Casa Ermelinda Freitas Touriga 
Nacional, Tinto, 2011
- Valoroso, Cab. Sauvignon, Touriga 
Nacional, Syrah, Tinto, 2012

Prata:
- Valoroso, Tinto, 2012
- Piscadela, Reserva, Tinto, 2012 

Grande Prémio A Escolha da Imprensa:
- Palácio da Bacalhôa, Tinto, 2009

Prémio A Escolha da Imprensa:
- Casa Ermelinda Freitas, Cabernet 
Sauvignon, Tinto, 2011
- Terras do Pó, Rosé, 2013
- Bacalhôa Moscatel Roxo Setúbal 
Superior, 2002
- Bacalhôa Moscatel de Setúbal Superior, 
2001

(+ Prémios 2014)

http://vinhosdapeninsuladesetubal.com/CVRPS/Premios.aspx


TERRA

“ESTAMOS ONDE 
ACONTECE”

PENÍNSULA DE SETÚBAL

ENTRELINHAS

Volante TV - SIC e SIC Notícias
27 SET · Entrevista a Henrique Soares, Presidente da 
Comissão Vitivinícola da Península de Setúbal

Revista Grande Consumo
N.º29 SET/OUT · Artigo de Opinião ‘Falemos de Vinho...
da Península de Setúbal, Henrique Soares, Presidente 
CVRPS

Jornal da Meia Noite - SIC Notícias
17 OUT ·  Filme Moscatel de Setúbal distinguido no 
Brasil

Diário de Baco - Brasil
07 SET · ‘Crónica de Alexandre Frias - ‘Você já bebeu 
vinhos da Península de Setúbal’

Jornal RTP e RTP Informação
17 OUT ·  Filme Moscatel de Setúbal distinguido no 
Brasil

Programa Dez Doze TPA - Angola
29 OUT · Como melhor servir e degustar um vinho, com 
Vinhos da Península de Setúbal

R. Padre Manuel Caetano 26, Palmela · 2950-253 PALMELA · Tlf. (+351) 212 337 100  · geral@cvr-psetubal.com · www.vinhosdapeninsuladesetubal.pt

Sol na Caparica Vinhos no Pátio Encontro com o Vinho e Sabores 2014

Os Vinhos da Península de Setúbal foram parceiros 
oficiais do Festival O Sol da Caparica, que decorreu 
entre os dias 14 e 17 de Agosto, no Parque Urbano 
da Caparica. Os Vinhos da Península de Setúbal 
juntaram-se a nomes sonantes como Ana Bacalhau, 
Márcia, Anselmo Ralph, Samuel Úria, GNR, António 
Zambujo, David Fonseca, Pedro Abrunhosa e Rita 
Redshoes, entre outros, para um festival diferente, 
inovador e arrojado. 
+ www.osoldacaparica-festival.pt

Os Vinhos da Península de Setúbal rumaram ao 
centro de Lisboa, nos dias 1 e 2 de Novembro, mais 
precisamente ao Pátio da Galé, com o objectivo de 
se promoverem junto dos consumidores. O Evento 
Vinhos no Pátio proporcionou uma experiência 
completa onde os vinhos se uniram à gastronomia 
local, assegurada pelo restaurante “Taberna da Rua 
das Flores”, liderado pelo chefe André Magalhães. 
No Terreiro do Paço foi ainda possível participar de 
provas de vinhos, aulas, harmonizações com queijos 
e degustação de petiscos ao som do DJ convidado, 
Ricardo Estrela. 
+www.vinhosnopatio.com

O incontornável Encontro com o Vinho e Sabores 
2014 contou mais uma vez com a presença dos 
Vinhos da Península de Setúbal. Entre os dias 7 e 10 
de Novembro, o Centro de Congressos de Lisboa 
recebeu milhares de visitantes. Realizou-se ainda a 
competição ‘A Escolha da Imprensa’ que acontece 
há onze anos no âmbito do  ‘Encontro com o Vinho 
e Sabores’, de onde sairam premiados cinco vinhos 
da Península de Setúbal, quatro com o prémio ‘A 
Escolha’ e um com o prémio ‘Grande Escolha’. 
+ http://bit.ly/1ufoKUW 

Assim foi...                                                          

http://www.osoldacaparica-festival.pt
http://www.vinhosnopatio.com
http://bit.ly/1ufoKUW 
https://www.facebook.com/vinhosdapeninsuladesetubal
https://www.flickr.com/people/cvrpsetubal/
https://www.youtube.com/user/cvrps
http://www.instagram.com/vinhosdapeninsuladesetubal/


Venâncio da Costa Lima e 
Chef André Lopes sugerem:

Leilão Moscatel de Setúbal 
Superior de 1911

Rainha Letizia de Espanha 
recebe vinhos Piloto

O Chef André Lopes sugere: Panna Cotta com 
Coulis de Framboesa & Moscatel de Setúbal 
Venâncio da Costa Lima. O sabor delicado da 
Panna Cotta contrasta com os frutos vermelhos 
do coulis e os aromas muito intensos, florais 
e deliciosos de um dos mais famosos vinhos 
generosos Portugueses! 

No dia 2 de Dezembro de 2014, ano em que 
comemora 180 anos, a José Maria da Fonseca 
irá colocar no mercado o Moscatel de Setúbal 
Superior de 1911. Este lançamento será feito 
através de um Leilão a realizar na Casa Museu da 
empresa, em Vila Nogueira de Azeitão.

Os vinhos Quinta do Piloto foram a escolha no 
almoço servido à Rainha Letizia de Espanha 
e à Primeira Dama de Portugal, Maria Cavaco 
Silva após visita à Casa dos Marcos, na Moita. 
Piloto Collection Roxo, Piloto Reserva Tinto e o 
Moscatel de Setúbal Colecção da Família foram 
os vinhos servidos seleccionados pelos alunos 
da Escola Técnica Profissional da Moita.

“FILME 
MOSCATEL  
DE SETÚBAL 
PREMIADO NO 
BRASIL”

Moscatel de Setúbal  ·  O “Ex-libris” da Península de Setúbal
www.moscateldesetubal.pt

O filme ‘Moscatel de Setúbal’ , que promove o vinho generoso da Península de Setúbal, foi 
duplamente distinguido no FIACULT 2014 - Festival Audiovisual de Cultura e Turismo, em 
Florianópolis, Brasil. O vídeo venceu o troféu ‘Cubo de Cristal’, na categoria ‘Gastronomia’, e o troféu 
‘Estrela de Cristal’, um dos galardões máximos do concurso, que distingue a melhor criatividade.

A curta-metragem, promovida pelos Vinhos da Península de Setúbal e produzida pela produtora de 
audiovisuais Ideias com Pernas, apresenta os principais factos da história do Moscatel de Setúbal 
através de uma narrativa lúdica e divertida.Esta foi a primeira edição do FIACULT, organizada pelo 
Fórum de Turismo e Negócios de Florianópolis, SC, que decorreu entre 29 e 30 de Setembro. Várias 
curtas, de diversas partes do Brasil e do mundo, mostraram a sua cultura e os seus potenciais 
turísticos. A selecção dos melhores filmes foi feita através de uma votação on-line aberta ao público 
em paralelo com um júri formado por cineastas, turismólogos e outros profissionais das áreas 
relacionadas. Para Henrique Soares (Presidente da CVRPS) “Estes prémios foram mais uma feliz 
“coincidência” e contribuem para reforçar a boa imagem dos Vinhos da Península de Setúbal no 
Brasil, num ano em que estamos a intensificar a nossa presença e em que estão a decorrer diversas 
acções de promoção dos Vinhos da Península de Setúbal no Brasil”. Já no ano de lançamento da 
curta-metragem, em 2013, o filme venceu as categorias ‘Criatividade e Inovação’ e ‘Locais na História’, 
no Finisterra Film Art & Tourism Festival.

O filme está disponível em português e inglês, no site oficial do Moscatel de Setúbal – www.
moscateldesetubal.pt, no canal Youtube da CVR Península de Setúbal e no facebook do Moscatel de 
Setúbal.

(Saber mais)
(Saber mais) (Saber mais)

http://www.moscateldesetubal.pt
http://www.moscateldesetubal.pt
https://www.youtube.com/user/cvrps
http://www.facebook.com/omoscateldesetubal
http://www.facebook.com/omoscateldesetubal
https://www.flickr.com/people/cvrpsetubal/
https://www.youtube.com/user/cvrps
http://www.jmf.pt/
http://www.venanciodacostalima.pt
https://www.facebook.com/omoscateldesetubal
https://www.facebook.com/QuintadoPiloto
http://www.instagram.com/vinhosdapeninsuladesetubal
https://www.youtube.com/watch?v=VUt5kzBJfmw

