
“Vinhos & Sabores de Portugal” volta ao 
Rio de Janeiro com edição especial no 

Città Office Mall 
 
 

 
 
 

Comemorando 10 anos de existência, o grande evento de 
vinhos portugueses terá uma nova edição no país em 30 de 

setembro, apresentando ao público mais de 350 rótulos 
 
 
O mês de setembro vai terminar com um gosto especial no Rio de Janeiro: o dos melhores 
vinhos produzidos em Portugal. No dia 30 de setembro, a “Cidade Maravilhosa” vai 
receber a 10º Edição do “Vinhos & Sabores de Portugal”, um evento único para quem 
quer conhecer mais sobre um dos mais antigos e importantes produtores de vinhos do 
mundo. E pela primeira vez ele acontece na Barra da Tijuca, nos Jardins do Città Office 
Mall. 
 
Os visitantes terão a oportunidade de provar mais de 350 rótulos de 34 produtores 
portugueses, além de aproveitar uma tarde com música ao vivo e bastante animação e 
descontração. 
 
O evento, que já marcou presença em diversas cidades do Brasil, vai reunir produtores de 
várias regiões de Portugal, que estarão reunidos apresentando seus vinhos para um público 
seleto, interessado em conhecer novidades e degustar grandes vinhos portugueses, além 



de ter a oportunidade de conversar diretamente com os produtores, podendo assim obter 
mais aprendizado e informação.  

 
“Estamos muito animados com esse evento, que marca a nossa 10ª edição no Brasil. A 
cada ano, crescemos em quantidade de produtores e de público, o que demonstra essa 
proximidade que temos entre os dois países” afirma Alfredo Rente, Presidente do Grupo 
OPAL, organizador do evento e responsável pela vinda dos produtores ao Brasil. 
 

 
 

Com uma agenda intensa, a edição no Rio de Janeiro é estratégica, pois segundo o 
organizador, além de ser uma das mais importantes capitais do país, a cidade tem um alto 
índice de consumo de vinhos de Portugal. 
 
Os produtores confirmados para o evento são: 
 
Beira Interior  
• Adega de Castelo Rodrigo  
• Adega de Pinhel 
• Quinta do Cardo 
• Quinta dos Termos  
• Rui Roboredo Madeira 
• Vinunostrum (Almeida Garrett)  
 
Douro  
• Cadão  
 
Lisboa  
• Adega da Azueira 
• Adega da Vermelha  



• Quinta de Pancas 
• Sanguinhal  
 
Vinhos Verdes  
• Grande Porto  
• São Gião 
• Vercoope  
 
Tejo  
• Adega de Almeirim  
• Adega do Cartaxo  
• Casa Cadaval 
• Casal da Coelheira  
• Casal Monteiro  
• Companhia das Lezírias  
• Dorey Vinhos 
• Enoport 
• Falua  
• Hugo Mendes 
• M Cordeiro 
• Quinta da Baldua 
• Quinta da Ribeirinha  
• Quinta da Lapa 
• Santos & Seixo 
• Sivac  
 
Trás-os-Montes  
• Casa de Santo Amaro  
• ERTA 
• Francisco Gonçalves  
• Rústica Harmonia 
 
O evento acontece das 15h00 às 22h00 nos Jardins do Office, no Citta Office Mall, e os 
ingressos podem ser adquiridos no site da Sympla: sympla.com.br/evento/vinho-sabores-
de-portugal 
 

Sobre o Città 

Inaugurado em dezembro de 1999, o Città Office Mall, também conhecido como Shopping 
Città, passa por um grande processo de revitalização para oferecer ainda mais conforto, 
serviços e opções de compra e gastronomia para seus clientes. Fruto de um choque de 
gestão que possibilitou o investimento de aproximadamente 16 milhões sem nenhum custo 
extra para condôminos e lojistas, as obras incluíram a modernização da fachada, das 
escadas rolantes, banheiros e pátios, entre outras melhorias ainda sendo realizadas. Em 
breve o shopping ganhará um dos mais modernos e maiores teatros da cidade. 

Com localização privilegiada no primeiro quilômetro da Barra da Tijuca, o complexo conta 
com um conjunto de prédios comerciais de três pavimentos e sete blocos corporativos, 
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estacionamento amplo e áreas cobertas e ao ar livre, onde destacam-se a segurança, a 
funcionalidade e um ambiente aprazível, que recebe eventos memoráveis para a cidade do 
Rio de Janeiro. 


