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Passeio à Marina do Parque das Nações  

Com a chegada da primavera nada melhor que desfrutar de eventos ao ar livre 

com amigos e família. Se procura algo diferente venha até a Marina Parque das 

Nações no dia 14 de Maio e aprenda as curiosidades dos vinhos desta região, 

seus sabores e suas histórias.  

Traga a família e os amigos até à Marina do Parque das Nações e venha até esta 

festa onde a estrela principal é o néctar dos deuses, o vinho,  e fique a conhecer o 

que de melhor a região de Lisboa tem para oferecer. 

Esta mostra terá como finalidade dar a conhecer a grande diversidade dos vinhos 

da região de Lisboa, as suas características e aromas e possíveis combinações 

com iguarias e produtos regionais desta região. Para isso a Marina Parque das 

Nações irá contar com a presença da CVRLisboa, entidade que tem como objecto 

certificar, promover, defender e controlar os produtos vitivinícolas com direito a 

Denominação de Origem (DO) e a Indicação Geográfica (IG). 

Para além dos vinhos a região de lisboa produz ainda saborosas iguarias como os 

queijos. Por isso mesmo este evento contará também com a presença dos queijos 

Teté um ótimo complemento para os vinhos em mostra e dignos representantes da 

diversidade característica da região de lisboa. Os Queijos Tété têm uma extensa 

gama de produtos, muitos deles premiados e de uma textura e paladar únicos e 

incomparáveis.  

Junte-se a nós e venha participar… 
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Condições de acesso e participação 

A Marina do Parque das Nações oferece a estadia de Sábado, dia 14, para 

Domingo, dia 15  de Maio. 

As inscrições podem ser efectuadas na Sede da ANC ou Directamente na Marina 

do Parque das Nações. 
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Associação Nacional de Cruzeiro 
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