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Certame conjuga a vertente profissional do setor do vinho com o ambiente popular e tradicional
Festa do Vinho do Cartaxo recebe I Jornadas do Vinho Biológico
Fonte: Gabinete de Imagem e Comunicação da Câmara Municipal do Cartaxo
15-04-2013

O vinho volta a ser motivo de festa no Cartaxo. De 27 de abril a 1 de maio, a Festa do Vinho
regressa ao Pavilhão Municipal de Exposições da cidade, o programa deste ano, traz à Festa
um conjunto de atividades de carácter tradicional, mostras e provas de vinho para o público
consumidor, assim como atividades dirigidas aos profissionais do setor. Será no decorrer da
Festa do Vinho do Cartaxo que vão ter lugar as I Jornadas do Vinho Biológico realizadas em
Portugal, no dia 29, numa organização conjunta do Município do Cartaxo, Associação
Portuguesa de Horticultura e Ordem dos Engenheiros.
A recente legislação sobre a produção de vinho biológico será um dos temas a abordar nesta
iniciativa.
Os profissionais do setor terão ainda oportunidade de refletir e partilhar experiências sobre
outros temas atuais da vinha e do vinho no âmbito do seminário que se realiza no dia 30, este
ano centrado na “Promoção dos Territórios Vitivinícolas”.
É também nesse dia que a Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) faz a
entrega dos Prémios Prestígio 2012 (Prémio Personalidade do Vinho e Prémio Entidade do

Vinho), no âmbito da cerimónia do seu 6.º aniversário, e serão conhecidos os vencedores do
Concurso de Vinhos da Campanha 2011/2012 do Melhor Vinho na Produção do Concelho do
Cartaxo e da Região do Tejo.
O conhecimento sobre a diversidade e qualidade dos vinhos pode ser aprofundado em
provas temáticas realizadas nos diferentes dias do certame – existem provas para o público em
geral, para novos consumidores, para a restauração e uma que colocará à apreciação do
público apenas vinhos biológicos.
Na sua vertente mais popular e tradicional, os visitantes poderão provar a gastronomia
regional e local em tasquinhas onde estarão representadas as oito freguesias do concelho,
bem como assistir aos espetáculos da Orquestra de Acordeões, dos Charruas, Os Pilha
Galinhas, Allegro – “Uma Casa Portuguesa” ou Grupo Cantares da Terra.
Fazem ainda parte do programa o Festival de Tunas Seniores e o Festival de Folclore do
Concelho do Cartaxo, no dia 28, o Desfile das Vindimas realizado pelas crianças do 1.º ciclo do
Agrupamento Marcelino Mesquita, no dia 30, e a tradicional corrida de touros, no dia 1 de maio.

