Dão Experience leva os vinhos da Região ao Brasil
Através de dois seminários, a Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR do Dão) promove os
vinhos do outro lado do Atlântico.
A Promoção dos Vinhos do Dão não conhece fronteiras. Em tempos diferentes que vivemos, a
CVR Dão está a realizar diferentes seminários online em São Paulo e no Rio de Janeiro. A ação
Dão Experience guiada pelos sommeliers Diego Arrebola (São Paulo) e Tita Moraes (Rio de
Janeiro), apresentam a região a distribuidores e meios de comunicação social.

“A promoção dos vinhos do Dão é uma das nossas missões que não podemos nunca descurar,
principalmente em tempos adversos como os que vivemos e no qual o setor atravessa uma crise.
O digital tornou-se cada vez mais presente na nossa vida e daí surgir o Dão Experience, de forma
a continuarmos o trabalho de promoção dos excelentes vinhos que se produzem na nossa região
em mercados estratégicos como o do Brasil”, explica Arlindo Cunha, Presidente da CVR Dão.
Nesta ação, a prova virtual centra-se em cinco vinhos premiados na última edição de “Os
Melhores Vinhos do Dão”: Casa da Passarella Villa Oliveira Encruzado 2017, vencedor do Melhor
Vinho a Concurso; e os platinas Adega de Penalva Reserva Tinto 2017, Ladeira da Santa Grande
Reserva Touriga Nacional 2017, Casa da Passarella Abanico Reserva Branco 2019 e Casa de
Santar Vinha dos Amores Espumante Encruzado 2013. Os vinhos são apresentados pelos
enólogos Carlos Moura (Adega de Penalva do Castelo), João Cunha (Ladeira Santa), Paulo Nunes
(Casa da Passarella) e Osvaldo Amado (Casa de Santar).

O primeiro seminário realizou-se no passado dia 16 com Diego Arrebola a partir de São Paulo e
o segundo, com Tita Moraes, está marcado para o dia 23 de agosto a partir do Rio de Janeiro.
A ação de internacionalização dos vinhos, através do Dão Experience, não se fica por aqui. Em
breve outros países receberão ações promovidas pela CVR Dão, como os Estados Unidos, Canadá
e Japão.

Sobre a CVR do Dão:
A Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão é a entidade que representa os interesses dos agentes
económicos envolvidos na produção e comercialização dos vinhos (ou outros produtos vínicos) que
possuem a Denominação de Origem Controlada (DOC) Dão. Compete a este organismo garantir a sua
genuinidade e qualidade, pelo que os submete a uma rigorosa coordenação e controlo. Estas atividades
abarcam todo o circuito de produção e comercialização dos vinhos, com presença exclusiva dos Agentes
de Verificação Técnica do Organismo em todas as operações.
Simultaneamente, a CVR do Dão apresenta funções de certificação e autenticação dos vinhos, através da
atribuição de Selos de Garantia, sendo responsável pela sua promoção.
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