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vinho com modeRação

a aRvP - associação das Rotas dos vinhos 
de Portugal, a amPv - associação de municí-
pios Portugueses do vinho e a ametur - as-
sociação mundial de enoturismo uniram-se 
no sentido de levar ainda  mais longe e de 
uma forma mais abrangente a mensagem da 
importância de beber com moderação, para 
um estilo de vida saudável. 
a data foi aprovada pela ametur, na assem-
bleia realizada no dia 11 de novembro, em 
torres vedras. no dia 1 de dezembro o dia 
mundial do consumo moderado foi apre-
sentado na reunião da Rede das Freguesias 
vinhateiras, com o objetivo de também estas 
freguesias promoverem a data nos seus ter-
ritórios.
o dia 11 de novembro é uma data com uma 
grande carga simbólica em Portugal, por se 
tratar do dia de são martinho. um pouco por 
toda a parte é dia de assar castanhas e de 
provar o vinho novo, produzido na colheita 
anterior. a partir de agora, estas três associa-
ções - com a colaboração dos seus parceiros 
- pretendem promover e divulgar, de forma 
mais efetiva e alargada, os benefícios do con-
sumo moderado de vinho e a importância da 
adoção de práticas e hábitos de vida saudá-
vel, convidando neste dia a fazer uma maior 
reflexão sobre o tema.

Dia 
Mundial do 
Consumo 
Moderado 
de Vinho

Presidente da República 
inaugurou sede da AMETUR 
Sede da Associação Mundial de Enoturismo fica situada no Mercado Municipal de 
Torres Vedras e foi inaugurada por Marcelo Rebelo de Sousa no dia 11 de novembro.

A AMETUR – Associação 
Mundial de Enoturismo foi ofi-
cialmente constituída no dia 20 
de novembro de 2020, em Tor-
res Vedras, cidade que vai pas-
sar a acolher a partir de agora a 
sua sede.
No seu discurso de inaugura-
ção, o Presidente da República 
referiu que a sede da AMETUR 
“é mais do que aquele espaço fí-
sico […] é a presença de Portu-
gal no mundo através do vinho”, 
que se assume como um dos fa-
tores de identidade do país.
A nova sede “pretende ser a 
montra dos territórios e dos 
vinhos dos vários pontos do 
mundo”, revela José Arruda, re-
centemente eleito presidente da 
AMETUR. A partir de Torres 
Vedras, esta associação mun-
dial pretende “criar uma rede 
de trabalho alargada aos dife-
rentes continentes, que reúna 
especialistas de enoturismo e 
entidades que trabalhem esta 
área, e juntos possam discutir 

este importante segmento de 
mercado, trocar experiências, 
dar a conhecer casos de suces-
so e divulgar e reproduzir o que 
de melhor se faz nesta área”, 
acrescenta José Arruda.
A AMETUR veio substituir a 
AENOTUR – Associação In-
ternacional de Enoturismo, 
criada em 2014 no município 
espanhol de Cambados. José 
Arruda, secretário-geral da 
AMPV - Associação de Muni-
cípios Portugueses do Vinho, 
que desde 2019 já presidia a 
AENOTUR, mantém-se na 
presidência desta recém-criada 
associação.
A associação está representada 
em países da América do Sul e 
na Europa. A Iter Vitis Europa é 
uma das entidades parceiras da 
AMETUR, tendo esta represen-
tantes de 21 países. A AMETUR 
inicia o seu caminho com mais 
de 60 sócios fundadores, entre 
entidades e individualidades.
São também parceiras da 

AMETUR a Recevin - Rede 
Europeia de Cidades do Vinho; 
a Acevin, associação espanhola 
de cidades do vinho; a associa-
ção italiana Città del Vino; a In 
Rural Europe, a ARVP - Asso-
ciação das Rotas dos Vinhos de 
Portugal e a AMPV - Associa-
ção de Municípios Portugueses 
do Vinho. 

O Dia 11 de novembro vai 
passar a ser dedicado ao 
Consumo Moderado de 
Vinho. 

Ametur é a 
presença de 
Portugal no 
mundo através  
do vinho. 
Marcelo Rebelo de Sousa
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Um dos últimos desafios 
que abraçou foi a presidên-
cia da Ametur. O que ambi-
ciona para esta associação 
mundial?
A partir de Portugal, mais preci-
samente de Torres Vedras, onde 
está a sede da Ametur, pretendo 
criar uma rede de trabalho mais 
alargada que possa debruçar-se 
sobre os desafios, os problemas e 
as potencialidades ainda por ex-
plorar do enoturismo. A Ame-
tur já está presente em mais de 
20 países, da Europa à América 
do Sul, e só no arranque desta 
associação tivemos 60 entidades 
e individualidades fundadoras. 
Os congressos internacionais, 
que queremos continuar a orga-
nizar, são instrumentos muito 
importantes deste trabalho em 
rede. Começar este caminho 
com o apoio do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de 
Sousa, que inaugurou no dia 11 
de novembro a sede da Ametur 
no Mercado de Torres Vedras, 
dá-nos ainda mais motivação 
de trabalhar esta área do vinho 
e do enoturismo a uma escala 
mundial.

A Ametur vai também dar 
voz à mensagem do consu-
mo moderado de vinho?
Sim, na Assembleia do dia 11 
de novembro, que decorreu 
em Torres Vedras, aprovámos 
a criação do Dia do Consumo 
Moderado de Vinho, que será 
no dia 11 de novembro, Dia de 
São Martinho. É um dia muito 
simbólico e com uma grande 
tradição, onde se confrater-
niza e se prova o vinho novo. 
Associar a este dia a impor-
tância de consumir vinho de 
forma responsável faz todo o 
sentido. E através da Ametur 
pretendemos levar ainda mais 
longe esta mensagem. Quere-
mos convidar todos os nossos 
parceiros internacionais a tra-
balharem também este tema 
tão importante.

E que balanço faz do Dia 
Mundial do Enoturismo?
Este dia foi criado pela Recevin 
- Rede Europeia de Cidades 
do Vinho e começou por ser 
comemorado só a nível euro-
peu. Em Portugal, a AMPV e 
a ARVP têm divulgado mui-
to esta iniciativa e a adesão 
dos municípios portugueses e 
agentes enoturísticos tem sido 
muito grande. Ao todo são 
mais de 600 cidades a promo-
ver ações ligadas ao vinho, o 
que faz deste dia um impor-
tante marco daquilo que é o 
enoturismo - uma atividade 
que proporciona experiências 
muito diferentes e diversifi-
cadas, desde visitas a adegas, 
provas de vinhos, visitas a lo-
cais turísticos e históricos do 
território, passeios pelas vi-
nhas, etc., tornando a cultura 
do vinho mais acessível aos ci-
dadãos, que é também esse um 
dos principais desígnios desta 
comemoração. A partir de 
2019 este dia passou a ter um 
carácter mundial, através da 
parceria feita com a Aenotur. 
O compromisso da Ametur é 
envolver também todos os seus 
parceiros nesta comemoração.  

O enoturismo tem sido 
também uma grande apos-
ta da AMpV e da ARVp.
É verdade. Nos últimos anos 
temos desenvolvido vários 
projetos em conjunto que pre-
tendem precisamente valorizar, 
promover e impulsionar esta 
atividade. Portugal tem nas 
tradições, no património, na 
paisagem um valor imenso. E 
a verdade é que assistimos em 
Portugal a um enoturismo que 
ganha cada vez mais força, em 
termos turísticos e económicos. 
Vemos operadores a apostar 
cada vez mais nesta área e turis-
tas cada vez mais interessados 
em experiências diferentes e di-
ferenciadoras, e sobretudo em 
experiências muito genuínas. 
E o enoturismo é atrativo por 

isso mesmo, por aproximar as 
pessoas e mostrar o que de mais 
genuíno têm os territórios.

Recevin, Iter Vitis e Rete-
cork são outras entidades 
internacionais nas quais 
desempenha cargos de di-
reção. Que mais-valias tra-
zem estas associações aos 
territórios?
A Recevin tem sido uma enti-
dade agregadora das cidades 
do vinho. Representa mais de 
600 cidades em toda a Euro-
pa e tem desempenhado um 
papel muito importante. Des-
taco por exemplo a nomeação 
da Cidade Europeia do Vinho. 
Portugal já teve cidades que 
ganharam este título - Palme-
la, Reguengos de Monsaraz e 
Alenquer/Torres Vedras. Em 
2023 esta distinção volta a ser 
atribuída a Portugal, a um con-
junto de municípios da região 
do Douro. A Iter Vitis repre-
senta os Caminhos da Vinha 
e os Itinerários Culturais do 
Conselho da Europa. É uma 
associação que defende e pro-
move uma visão de viagem 
pela Europa centrada nas pai-
sagens, na cultura e nas pesso-
as dos próprios locais. Depois 
temos a Retecork, a Rede Eu-

ropeia de Territórios Corticei-
ros composta por mais de 50 
entidades da Espanha, Por-
tugal, Itália e França. Os seus 
projetos procuram valorizar, 
preservar e promover um lega-
do cultural e patrimonial asso-
ciado ao montado e à cortiça.     

é graças ao trabalho em 
rede que se mantêm vivas 
e ativas todas estas asso-
ciações?
Só trabalhando em conjunto 
conseguimos dar mais voz ao 

enoturismo. É preciso fomen-
tar muito o trabalho em rede 
e de proximidade. Como diz o 
ditado, sozinhos até podemos 
chegar mais rápido, mas juntos 
conseguimos chegar mais lon-
ge. É por isso que é tão impor-
tante juntar pessoas e entida-
des que partilham os mesmos 
interesses, que querem alcan-
çar os mesmos objetivos, que 
esperam encontrar soluções 
para desafios comuns. Assim 
ganhamos mais força e conse-
guimos ter mais voz. 

Começar este 
caminho com 
o apoio do 
Presidente da 
República dá-
nos ainda mais 
motivação 
de trabalhar 
esta área do 
enoturismo a  
uma escala 
mundial. 

“Juntos podemos 
dar mais voz ao 
enoturismo”  

ENTREVISTA // josé aRRuda PREsidEntE da amEtuR

óRgãOS SOcIAIS AMETUR

DIREçãO

presidente:
 · josé arruda 
amPv - Portugal

Vice-presidentes
 · Representante do Brasil
 · angelo Rabica - citta del 
vino - italia
 · guillhermo Barleta - 
argentina
 · Rosa melchior - acevin - 
espanha
 · Representante uruguai
Secretária
 ·maria de lurdes vaz
Tesoureiro:
 ·amilcar malhó
 ·Vogal:
 ·ivane Favero - Brasil

MESA DA ASSEMblEIA 
gERAl

presidente:
 ·jorge sampaio - aRvP
Vice-presidente:
 · emanuella Panke – iter vitis
Secretário:
 ·in Rural europe

cONSElhO fIScAl

presidente:
 ·josé calixto
 ·Vice-presidente:  
antónio Pé curto
Relator:
 ·antónio oliveira

 pERfIl  JOSé ARRUDA está presente nas principais entidades nacionais e inter-
nacionais que defendem e promovem o vinho, o enoturismo, o património vitiviní-
cola e rural. é um incansável defensor dos territórios vinhateiros e é reconhecido 
por todos os que o rodeiam como um notável impulsionador do trabalho em rede, 
da criação de parcerias, da partilha de conhecimento e experiências. mais do que 
agregar pessoas e entidades, gosta de congregar, mantê-las juntas e unidas em prol 
de interesses comuns. 

Foi recentemente eleito presidente da ametuR (associação mundial de eno-
turismo). é secretário-geral da Recevin (Rede europeia de cidades do vinho) e 
vice-presidente da iter vitis europa e da RetecoRK (Rede europeia de territórios 
corticeiros). é o rosto da amPv (associação de municípios Portugueses do vinho), 
entidade da qual é secretário-geral desde a constituição da associação, em 2007. 
liderou a criação da aRvP (associação das Rotas dos vinhos de Portugal) e a ele se 
deve também a implementação de projetos que têm dado uma enorme visibilidade 
ao vinho, ao enoturismo, ao mundo rural, à gastronomia portuguesa, à identidade 
dos territórios.

A ARVp é UMA DAS ENTIDADES pARcEIRAS DA AMETUR
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vila de Frades (vidigueira)

dia mundial do enotuRismo

cartaxo

No dia 13 de novembro comemorou-se  
o Dia Mundial do Enoturismo

Municípios, produtores e ou-
tros agentes enoturísticos, de 
vários pontos do mundo, vol-
taram a ser convidados a co-
memorar o Enoturismo no dia 
13 de novembro com um vasto 
leque de propostas, dando en-
foque a uma oferta enoturísti-
ca muito abrangente e diversi-
ficada e que se tem afirmado e 
qualificado cada vez mais, cá 
dentro e lá fora. 

O Dia Europeu do Enoturis-
mo foi instituído em 2009 pela 
Rede Europeia das Cidades 
do Vinho (Recevin), passan-
do a ter um carácter mundial 
a partir de 2019. A ARVP e 
AMPV são parceira da Rece-
vin na promoção desta ini-
ciativa, dinamizando-a a nível 
nacional em colaboração com 
os municípios e Rotas do Vi-
nho. São ainda parceiros desta 

comemoração a Città del Vino 
(Itália), Acevin (Espanha) e a 
AMETUR.
José Arruda, presidente da 
AMETUR - Associação Mun-
dial de Enoturismo e secre-
tário-geral da AMPV e da 
Recevin, sublinha que “o Dia 
Mundial do Enoturismo já é 
uma data marcante na agenda 
dos nossos municípios e agen-
tes enoturísticos. São mais de 

600 cidades, de vários pontos 
do mundo, envolvidas nesta 
comemoração, oferecendo aos 
visitantes experiências mui-
to diferentes e diversificadas, 
tornando a cultura do vinho 
mais acessível aos cidadãos, 
que é também esse um dos 
principais desígnios desta co-
memoração. E é interessante 
constatarmos que esta ativida-
de ganha cada vez mais força.

lagoa

setúbal

coruche

Ponte de limanelas

viana do castelotábua

ARVP presente na Casa dos 
Territórios Vinhateiros na FNA 2022

A Associação das Rotas dos 
Vinhos de Portugal (ARVP) 
esteve presente no espaço que a 
AMPV dinamizou na Feira Na-
cional da Agricultura, promo-
vendo os vinhos e os produtos 
regionais das diferentes regiões 
vitivinícolas, bem como a sua 
oferta enoturística. 
A edição especial da revista Ro-
tas dos Vinhos de Portugal, de-
dicada ao 2º Concurso Cidades 

do Vinho, foi divulgada durante 
o certame, bem como a mensa-
gem “Vinho com Moderação”, 
decorrente do programa Wine 
in Moderation. 
A Casa dos Territórios Vinha-
teiros foi transformada num es-
paço privilegiado de provas de 
vinhos e de produtos regionais. 
Durante os nove dias da feira, 
os municípios associados da 
AMPV, das diferentes regiões 

vitivinícolas, deram a provar os 
seus melhores vinhos e produ-
tos regionais, assim como a sua 
oferta enoturística. 
No dia 11 de junho, decor-
reu a entrega dos prémios do 
2º Concurso das Cidades do 
Vinho, bem como a entrega 
dos Prémios Prestígio AMPV 
e entrega de placas aos 14 no-
vos municípios associados da 
AMPV. No que diz respeito aos 

Prémios Prestígio, Francisco 
Ataíde Pavão foi distinguido 
este ano com o prémio Perso-
nalidade do Ano. O IVBAM - 
Instituto do Vinho, do Borda-
do e do Artesanato da Madeira 
recebeu o prémio Entidade do 
Ano. O Prémio Enoturismo foi 
entregue à Rota dos Vinhos da 
Beira Interior e o prémio Mu-
seu do Vinho distinguiu o Mu-
seu do Douro. 

ARVP no Festival Nacional  
de Gastronomia

A Associação das Rotas dos 
Vinhos de Portugal (ARVP) 
associou-se à AMPV - Associa-
ção de Municípios Portugueses 
do Vinho e ambas marcaram 
presença no Festival Nacional 
de Gastronomia, que decorreu 
em Santarém, na Casa do Cam-
pino, de 21 de outubro a 1 de 
novembro. 
Durante os 12 dias do festival 
pretendeu-se mostrar, dar a 
provar e divulgar o melhor que 
o nosso país tem para oferecer, 
no que diz respeito à gastrono-
mia, aos vinhos e aos produtos 
endógenos de cada região. 

A ações de sensibilização para 
o consumo moderado de vi-
nho, integradas no programa 
Wine in Moderation, também 
fizeram parte do programa de 
ações que foram desenvolvidas 
no decorrer deste grande cer-
tame nacional.  Destaque para 
a apresentação do Dia Mundial 
do Consumo Moderado de Vi-
nho e o protocolo assinado en-
tre a AMPV, ARVP e Federação 
das Confrarias Gastronómicas 
e Federação das Confrarias Bá-
quicas para organização do Dia 
da Gastronomia a Património 
Cultural e Imaterial.

a mensagem “vinho com moderação” e a revista da aRvP, 
dedicada ao concurso cidades do vinho, divulgadas no certame

são mais de 600 cidades, de vários pontos do mundo, envolvidas 
na comemoração e a oferecer um vasto conjunto de experiências

associação das Rotas dos vinhos de PoRtugal
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Foi em Pinhel - Cidade do Vi-
nho 2020/22 que teve lugar a 
primeira edição do Concurso 
Nacional da Canção Rural, no 
dia 17 de junho. A iniciativa é 
promovida em parceria pela 
ARVP e AMPV e, nesta edição, 
pelo Município de Pinhel e teve 
como vencedor Rui Tanoeiro, 

do Município da Chamusca, 
com a canção “Morena da Mi-
nha Aldeia”. 
O concurso contou com a par-
ticipação de sete canções, em 
representação de outros tan-
tos municípios que integram a 
AMPV: Alenquer, Beja, Canta-
nhede, Chamusca, Nelas, San-

tarém e Viana do Castelo.
A Direção Musical do Concur-
so esteve a cargo de Carlos Al-
berto Moniz, músico e compo-
sitor que também interpretou 
alguns temas seus. De referir 
que os temas a concurso eram 
todos originais e com textos 
em português, subordinados 

ao tema do “Mundo Rural”.
No final, o júri atribuiu ainda 
o 2º Prémio e Melhor Letra 
à canção “Fiz-te um Poema”, 
de Susana Alves, Município 
de Santarém; e o 3º Prémio e 
Melhor Interpretação à canção 
“Compadre Bento”, de Fernan-
do Pardal, Município de Beja.

1º Concurso Nacional da Canção Rural 

JOgO ONlINE

“Quem Sabe Mais sobre  
Vinho e Gastronomia”
um jogo social online com um conteúdo dinâmico e infor-
mativo, a lembrar alguns concursos de televisão, em suporte 
informático de grande simplicidade de utilização. tem como 
objetivo estimular os participantes a querer saber mais sobre 
a temática do vinho, da vinha, dos produtos regionais e da 
gastronomia portuguesa. uma criação do jornalista gastronó-
mico amilcar malhó.
o Quem sabe mais? deve ser ‘disputado’ por um mínimo de 
2 participantes (jogadores). 
Pode ser disputado por jogadores individuais ou em equipas 
de 2, 3 ou mais pessoas, usando um computador, ou equi-
pamento (tablet, smartphone) com tecnologia touchscreen. 
com base no conhecido ‘Quiz’ os concorrentes optam por 
uma resposta entre três perguntas. este jogo está disponível 
online no site http://www.quemsabemais.pt

pINhEl - cIDADE DO VINhO 2020-2022

Gala de Encerramento de Pinhel 
Cidade do Vinho 2020/22

Apresentada por Sónia Araújo, 
a Gala de Encerramento “Pi-
nhel - Cidade do Vinho 2020-
2022” teve lugar na noite de 20 
de novembro, no recinto do 
certame Beira Interior – Vi-
nhos & Sabores. 
Em dia de balanço, o presiden-
te da Câmara Municipal de 
Pinhel, Rui Ventura, felicitou 
a Associação de Municípios 
Portugueses do Vinho por esta 
iniciativa e lembrou o caminho 
percorrido ao longo destes três 
anos nos quais Pinhel deteve o 
título de Cidade do Vinho - um 
título que se estendeu por mais 
tempo devido à pandemia da 
Covid-19. 
Pese embora as contrarieda-
des enfrentadas, “o balanço só 
pode ser muito positivo, tendo 
em conta o muito que foi feito 
em prol da valorização dos vi-
nhos de Pinhel e da Beira Inte-
rior e, consequentemente, em 
prol da afirmação desta região”, 
garantiu o autarca.
Com cerca de 120 convidados 
e transmissão em direto através 
da página de facebook do Mu-
nicípio de Pinhel, a cerimónia 

desenrolou-se ao longo de um 
jantar pontuado por momen-
tos musicais, a cargo do grupo 
Trovas da Beira e da acordeo-
nista pinhelense Flávia Castro.
Na hora de passar o testemu-
nho, o presidente da Câmara 
de Pinhel desejou os melhores 
êxitos à Região do Douro, elei-
ta Cidade Europeia do Vinho 
2023, expressando a vontade 
de continuar a trabalhar e con-
tribuir para valorizar, dinami-
zar e potenciar este património 
comum e ancestral que são os 
vinhos de Portugal”.

Pinhel deteve o título durante três anos e passa agora o 
testemunho ao douro - cidade europeia do vinho 2023

RUI TANOEIRO, DO MUNIcípIO DA chAMUScA, fOI O VENcEDOR
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No passado dia 10 de no-
vembro teve lugar em Torres 
Vedras a Assembleia Inter-
municipal da Associação de 
Municípios Portugueses do 
Vinho (AMPV), na qual foi 
aprovada a adesão de seis 
novos municípios: Mesão 
Frio (Douro), Sernancelhe 
(Douro), Santiago do Cacém 
(Alentejo Litoral), Ourique 
(Alentejo), Baião (Verdes) 
e Óbidos (Lisboa), sendo 
que os últimos dois - Baião 
e Óbidos - já foram no pas-
sado associados da AMPV e 

decidiram agora regressar à 
associação.  
José Arruda, secretário ge-
ral da AMPV, lembra que 
“uma das grandes apostas da 
AMPV é precisamente dar 
maior dimensão à AMPV, 
reforçando a presença da as-
sociação nas diferentes regi-
ões do país, convidando para 
que se juntem a nós municí-
pios que têm no vinho uma 
das suas grandes referências 
económicas e culturais. E 
esse objetivo está a ser cum-
prido, porque desde o início 

deste ano 2022 até data, 
a AMPV contou com 
a adesão de 20 novos 
municípios. Com a en-
trada destes novos seis 
municípios, a AMPV 
conta neste momento 
com 111 municípios 
associados. Sermos 
uma associação cada 
vez maior significa dar 
mais voz, mais força e mais 
valor ao vinho, ao turismo, 
ao mundo rural”, acrescenta 
José Arruda.

111 MUNIcípIOS ASSOcIADOS AMpV

AMPV com mais  
20 municípios 
associados em 2022 

pARcERIAS AMpV
AMPV parceira da Porvid
josé arruda visitou no dia 29 de setembro, a convite de antero martins, 
a Porvid - associação Portuguesa para a diversidade da videira e seu 
Pólo experimental, em Pegões, acompanhado pelo vice-director regio-
nal da agricultura de lisboa e vale do tejo, Rui hipólito. 
esta associação é responsável pela conservação da diversidade genética 
das castas de videira autóctones de Portugal. nasceu em 2009 mas veio 
dar continuidade aos trabalhos de selecção clonal iniciados em 1978. 
desenvolveu e obteve reconhecimento pela oiv - organização interna-
cional da vinha e do vinho para uma metodologia inovadora de seleção 
policlonal da videira e promoveu e participou na criação da certificação 
oficial para material de propagação policlonal da videira em Portugal, o 
primeiro do mundo.

adesões  
em 2022  
(20 municípios)

adesões 
anteriores  
(91 municípios)
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Rede das Freguesias Vinhateiras 
criada no dia 1 de dezembro
A Rede das Freguesias Vinha-
teiras de Portugal foi consti-
tuída no dia 1 de dezembro, 
em Santarém. Nesta fase de 
arranque, cerca de duas cente-
nas de municípios portugueses 
associaram-se a este projeto, 
que pretende acima de tudo 
valorizar o mundo rural e im-
pulsionar o turismo de forma 
integrada. 
A Rede de Freguesias Vinhatei-
ras de Portugal é o mais recente 
projeto da Associação de Mu-
nicípios Portugueses do Vinho 
(AMPV). Trata-se da constitui-

ção de uma rede nacional de al-
deias e freguesias em territórios 
com tradição vitivinícola, oli-
vícola e corticeira e tem como 
objetivo “contribuir para valo-
rizar o património, fomentar 
o desenvolvimento sustentável 
e impulsionar o turismo de 
forma integrada no território 
nacional”, destaca José Arruda, 
secretário-geral da AMPV.
José Arruda adianta ainda que 
“nesta primeira fase tivemos 
uma adesão muito significativa 
dos nossos municípios associa-
dos e acredito que muitos mais 

irão aderir, porque nós quere-
mos muito levar este projeto 
para o terreno e criar uma am-
pla rede nacional que integre 
os territórios rurais que preser-
vam o que temos de mais genu-
íno em Portugal, seja no campo 
da viticultura, da paisagem, das 
adegas, dos museus, da cultura 
ou das tradições. Há um patri-
mónio enorme que é preciso 
valorizar, e esse é um dos pro-
pósitos principais desta rede”.  
A AMPV conta neste momen-
to com 112 municípios asso-
ciados, que têm no total 1.780 

freguesias. “Grande parte des-
tas aldeias têm uma grande 
vertebte vitivinícola que mere-
ce ser divulgada, assim como 
muitas tradições, reproduzidas 
em muitos eventos organiza-
dos pelas próprias freguesias. 
É também estas dinâmicas que 
queremos valorizar e dar visibi-
lidade”, acrescenta José Arruda.   
No sentido da operacionaliza-
ção do projeto foi já criada uma 
secção da AMPV e foi assinado 
um protocolo de colaboração 
com a ATA – Associação do 
Turismo de Aldeia.

ApRESENTAçãO DE pROJETOS
ARVP cria delegação na Madeira
a amPv, a aRvP  e a ametuR, em colaboração com a madeira Rural e a 
Federação Portuguesa das confrarias gastronómicas/ confraria enogas-
tronómica da madeira (cem), promoveram um encontro para divulgação 
do ‘Projeto de enoturismo e das Freguesias vinhateiras de Portugal’ no 
dia 7 de dezembro, na adega octávio Ferraz – vinhos madeirenses,  em 
câmara de lobos, madeira. na ocasião foi apresentado o portal enoturis-
mo.pt, a ‘Rede de Freguesias vinhateiras’, a associação mundial de eno-
turismo (ametuR), as comemorações “gastronomia a Património cultural 
imaterial”, bem como a primeira delegação da aRvP atribuída à madeira 
Rural e que constituirá um passo importante para a afirmação dos territó-
rios madeirenses na área do enoturismo. este será o primeiro passo para o 
início da Rota dos vinhos da madeira, integrada na aRvP.
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ITER VITIS
Assembleia decorreu em outubro 
em Santiago de Compostela 
a amPv - associação de municípios Portugueses do vinho de-
tém a presidência da associação iter vitis Portugal. esta rede 
internacional iter vitis está classificada como Rota cultural do 
conselho de europa e dela fazem parte 18 países europeus.  a 
delegação portuguesa presente na assembleia: luís encarnação 
(presidente da amPv), josé arruda (secretário-geral da amPv 
e da Recevin), Fernando seara (Rede de museus do vinho da 
amPv), célia Barroso (amPv), Paulo sousa (vice-presidente do 
município de Ponte de lima - sede da iter vitis Portugal) e ma-
nuel machado (associação das Rotas dos vinhos de Portugal).

bTl
ARVP e AMPV presentes na Bolsa 
de Turismo de Lisboa 2022
este que é o maior evento ligado ao setor do turismo em Portu-
gal decorreu de 16 a 20 de março na Fil, em lisboa. o enotu-
rismo foi um dos setores que esteve em destaque nesta edição, 
precisamente uma área que a aRvP e amPv tanto têm trabalha-
do e promovido nestes últimos anos. 
a Rede das Freguesias vinhateiras de Portugal - um dos mais re-
centes projetos que está a ser trabalhado pela amPv, em parce-
ria com a aRvP - também foi apresentado neste grande certame 
de turismo, bem como a mensagem “vinho com moderação”. 

IN RURAl EUROpE
AMPV presidente da Assembleia 
Geral da In Rural Europe
no dia 9 de julho realizou-se a assembleia da associação in Rural 
europe, que decorreu na grécia, em salonica, cidade de iraklia. 
josé arruda, secretário-geral da amPv, marcou presença na reu-
nião, bem como o presidente da câmara local.
a amPv assumiu a presidência da assembleia geral desta as-
sociação e integra dois projetos europeus, com os parceiros da 
grécia, espanha, itália e França.

fATAcIl
Um certame que tem reforçado a 
aposta nos vinhos e gastronomia
a aRvP e a amPv rumaram em agosto ao algarve para par-
ticipar naquela que é considerada a maior feira de atividades 
económicas do sul de Portugal — e que foi em 1980 a primei-
ra Feira Regional de lagoa, uma iniciativa pioneira ao nível 
de certames empresariais no algarve: a Fatacil — Feira de 
artesanato,turismo, agricultura, comércio e indústria de lagoa. 
dezenas de espectáculos, mais de 700 expositores,  200 mil visi-
tantes, num certame que tem reforçado a sua aposta nos vinhos 
e na gastronomia.

A RECEVIN - Rede Europeia 
das Cidades do Vinho elegeu 
no 15 de junho, em Bruxelas, 
no Parlamento Europeu, a Ci-
dade Europeia do Vinho 2023. 
A vencedora foi a candidatu-
ra “Douro All Around Wine”, 
apresentada por 9 municípios 
desta região classificada de Pa-
trimónio da Humanidade pela 
UNESCO: Armamar, Lamego, 
Murça, Peso da Régua, Santa 
Marta de Penaguião, Tabuaço, 
Torre de Moncorvo, Vila Nova 
de Foz Côa e Vila Real.
José Arruda, secretário-geral 
da RECEVIN, revela que “as 
três candidaturas eram muito 
fortes e a decisão foi bastante 
difícil” e que “agora o Douro 

terá este grande desafio pela 
frente, que ao mesmo tempo 
é uma excelente oportunidade 
para promover e desenvolver 
um território que tem uma 
enorme história e um valor ini-
gualável, que é conhecida no 
mundo inteiro e reconhecida 
pela UNESCO”.  
“O Douro Património da Hu-
manidade será, assim, uma re-
ferência europeia no vinho, na 
vinha, na cultura e na celebra-
ção harmoniosa da natureza e 
obra secular realizada por gera-
ções de durienses”, afirma José 
Manuel Gonçalves, presidente 
do município de Peso da Régua 
e porta-voz desta candidatura 
em Bruxelas.

No discurso que fez no Par-
lamento Europeu, o autarca 
acrescentou ainda que “esta 
candidatura é um dos maiores 
desafios coletivos que o Douro 
já assumiu em toda a sua His-
tória, materializando o desejo 
e o pulsar de toda uma região. 
Nesta candidatura materializa-
mos também a vontade de um 
território que é, segundo Miguel 
Torga, ‘a realidade mais séria 
que temos’ em Portugal. Com 
esta vitória acalentamos o dese-
jo legítimo de que o Douro, um 
grande contribuinte das expor-
tações nacionais, faça do vinho e 
da vinha uma alavanca concreta 
e real para o desenvolvimento da 
sua economia e riqueza de quem 
aqui vive e trabalha”. 
Concorreram a este título mais 
duas candidaturas: “Algarve 

Golden Terroir”, apresentada 
pelos municípios de Lagoa, 
Albufeira, Lagos e Silves; e a 
candidatura dos Municípios do 
Vale do Lima: Arcos de Valde-
vez, Ponte da Barca, Ponte de 
Lima e Viana do Castelo. 

DOURO é Cidade Europeia  
do Vinho 2023 
“esta candidatura é um dos maiores desafios coletivos  
que o douro já assumiu em toda a sua história”

cidade euRoPeia do vinho 2023 douRo

pASSAgEM DE TESTEMUNhO 

na gala de encerramento de Pinhel - cidade do vinho 2020/22, 
no dia 20 de novembro, foi passado o testemunho à nova cida-
de do vinho. o douro, na pessoa de josé manuel gonçalves, 
presidente da câmara de Peso da Régua, recebeu a bandeira da 
amPv e no púlpito falou de quanto esta nomeação é importante 
para esta região Património mundial da unesco. 

Apresentação da CEV 2023  
no Festival Nacional de Gastronomia 
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23º aniveRsáRio - 26 julho - Mealhada

Gastronomia Património 
Cultural e Imaterial

Rainha das vindiMas de PoRtugal 2022 

Luciana Menezes de  
Ponte de Lima foi a eleita 

A Associação de Municí-
pios Portugueses do Vinho 
(AMPV) - através da sua Sec-
ção de Gastronomia - e a Asso-
ciação das Rotas do Vinho de 
Portugal (ARVP), em parceria 
com a Federação Portuguesa 
das Confrarias Gastronómicas 
e a Federação das Confrarias 
Báquicas de Portugal assina-
lam os 23 anos da data em que 
a Gastronomia Portuguesa foi 
elevada a bem imaterial do pa-
trimónio cultural de Portugal, 
por Resolução do Conselho de 
Ministro nº 96/2000, publicado 
no DR nº 171/2000, Série I-B 
de 26 de Julho de 2000.
O vinho é já, de forma natu-
ral e incontestada, o ‘parcei-
ro’ natural da gastronomia e 
a harmonização entre os dois 
constitui uma das ‘experiên-
cias’ mais apaixonantes do 

produto enoturismo. Estas são 
as razões que levam a AMPV 
e a ARVP a promover, em 
conjunto com os municípios 
e Rotas de Vinho suas asso-
ciadas, um conjunto de ati-
vidades a decorrer entre   de 
2023, como forma de assinalar 
a data, designadamente: uma 
videoconferência, lançamen-
to da ‘Ementa’ com sugestões 
de Gastronomia e Vinho dos 
municípios, iniciativas pro-
movidas nos municípios com 
o tema “Vinho e Gastrono-
mia Porque  Ninguém é Feliz 
Sozinho”, jantar tertúlia na 
Mealhada com abordagem às 
4 Maravilhas da Mesa da Me-
alhada e uma conferência no 
Douro – Cidade Europeia do 
Vinho 2023, a realizar no ar-
ranque da semana das come-
morações. 

Pinhel, Cidade do Vinho 2020-
22 foi palco da gala de eleição 
da Rainha das Vindimas de 
Portugal na noite de 17 de se-
tembro, uma iniciativa organi-
zada pela Associação de Mu-
nicípios Portugueses do Vinho 
(AMPV), em parceria com o 
Município de Pinhel e a Asso-
ciação das Rotas de Vinho de 
Portugal (ARVP).
A grande vencedora foi a can-
didata Luciana Menezes, de 
Ponte de Lima, que conquis-
tou o título de Rainha das 
Vindimas 2022. A 1º Dama de 
Honor foi Beatriz Correia, do 
Município de Azambuja, que 
acumulou também o Prémio 
Simpatia; Filipa Costa, do Mu-
nicípio de Arcos de Valdevez, 
foi eleita 2º Dama de Honor; o 
Prémio Fotogenia foi entregue 
a Tatiana Ramos, do Município 

de Torres Vedras e o Prémio “A 
Mais Popular Online” a Joana 
Emídio, do Município do Ca-
daval. 
A concurso estiveram 17 can-
didatas, em representação dos 
municípios de Arcos de Val-
devez, Arruda dos Vinhos, 
Azambuja, Cadaval, Carta-
xo, Lagoa, Lamego, Palmela, 
Peso da Régua, Pinhel, Ponte 
da Barca, Ponte de Lima, Rio 
Maior, Santarém, Tábua, Torres 
Vedras e Viana do Castelo.
Ao longo da noite, as candi-
datas fizeram dois desfiles: o 
primeiro em Traje Regional e o 
segundo em Vestido de Noite. 
As concorrentes tiveram opor-
tunidade de se dirigir ao pú-
blico para apresentarem o seu 
concelho e a importância da 
Vinha e do Vinho para os ter-
ritórios vinhateiros.

Associação das Rotas dos Vinhos  
de portugal parceira da iniciativa  
“Night Tri Run lagoa”

no dia 24 de setembro, lagoa, no algarve, recebe um grande 
evento desportivo: a nighttriRun lagoa constituído por uma prova 
aberta e última etapa do campeonato nacional de clubes de dua-
tlo, na distância sprint, bem como uma corrida de 10km e caminha-
da de 5 km, no concelho de lagoa.
a associação das Rotas dos vinhos de Portugal é parceira da inicia-
tiva, através do programa Wine in moderation.

São João da Pesqueira vai receber o 
Concurso Cidades do Vinho em 2023

São João da Pesqueira é a cidade que vai 
acolher o 3º Concurso Cidades do Vi-
nho, em 2023. A decisão foi aprovada 
na última Assembleia Intermunicipal da 
Associação de Municípios Portugueses 
do Vinho (AMPV), que se realizou no 
dia 10 de novembro, em Torres Vedras. 
A AMPV e a ARVP - Associação das 
Rotas dos Vinhos de Portugal são as 
entidades organizadoras deste grande 
evento, realizado no âmbito do progra-
ma “Wine in Moderation”. 
As características deste concurso tor-
nam-no único em Portugal: é um con-
curso que promove de forma conjunta 
os vinhos e os territórios, pressupondo 
uma inscrição conjunta de produtores 
e respetivos municípios.  Existe igual-
mente uma relação muito estreita com 
o Concurso Internacional Cidades do 
Vinho, que se realiza todos os anos em 
Itália.
A 1ª edição do Concurso Cidades do 
Vinho teve lugar em Lagoa, no Algarve, 
em maio de 2021. Contou com a parti-

cipação de 550 vinhos de Portugal con-
tinental e ilhas e teve 160 medalhas atri-
buídas: 12 de Grande Ouro, 90 de Ouro 
e 58 de Prata. O vinho licoroso Pacheca 
Tawny 40 anos, da Quinta da Pacheca 
(Município de Lamego) foi o mais pon-
tuado. 
Ao 2º Concurso Cidades do Vinho — 
que decorreu em maio deste ano em Se-
túbal — concorreram 346 vinhos de 55 
municípios e foram atribuídas 113 Me-
dalhas: 30 Grandes Medalhas de Ouro 
e 83 Medalhas de Ouro. O vinho mais 
pontuado foi o licoroso Moscatel Roxo 
de Setúbal DO Superior da Casa Erme-
linda Freitas.
O Concurso Cidades do Vinho conta 
com o Alto Patrocínio do Presidente 
da República e com o apoio institucio-
nal do Ministério da Agricultura. Vas-
co d’Avillez presidiu nas últimas duas 
edições à Comissão de Honra, António 
Curvelo Garcia à presidência da Comis-
são Técnica Científica e António Ventu-
ra foi o presidente do Júri.

cONcURSO cIDADES DO VINhO

a amPv e a aRvP são as entidades organizadoras deste grande  
evento, realizado no âmbito do programa “Wine in moderation”

Edição 2022 Setúbal

Edição 2021 Lagoa
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iniCiativa aMPv

Natal do Município 
Secreto do Vinho
troca de ofertas decorreu no almoço de natal integrado na reunião da Rede 
das Freguesias vinhateiras, no dia 1 de dezembro. a amPv organiza esta inicia-
tiva desde 2020 com o objetivo de comemorar a época natalícia e reforçar os 
elos de ligação entre os municípios associados. os municípios são convidados 
a oferecer ao seu “município secreto” um vinho da sua região, bem como uma 
prenda que esteja ligada à identidade do município, como por exemplo, arte-
sanato, doces, queijos, azeite ou outros produtos típicos.

�estasBoas
gAlA DE AbERTURA  
DA cIDADE EUROpEIA  
DO VINhO
4 de fevereiro 
lamego

ANIVERSáRIO DA AMpV
30 de abril

ElEIçãO DA cIDADE  
DO VINhO 2024
30 de abril

cONcURSO NAcIONAl 
cIDADES DO VINhO 
5 a 7 de maio 
são joão da Pesqueira

IX ANIVERSáRIO DA ARVp
6 de maio

cONcURSO EUROpEU 
cIDADES DO VINhO
11 a 14 de maio
sambuca di sicilia - italia

fEIRA NAcIONAl  
DA AgRIcUlTURA 
3 a 11 junho 
cnema santarém

ElEIçãO DA cIDADE 
EUROpEIA DO VINhO 2024
Junho, em bruxelas

cONcURSO DA cANçãO 
RURAl
3 junho: 1ª semi final  
na chamusca 
9 junho: 2ª semifinal em tábua 
17 junho: Final no douro

SEMANA gASTRONOMIA 
pATRIMóNIO cUlTURAl 
21 a 30 julho

cONcURSO NAcIONAl 
RAINhA DAS VINDIMAS
26 agosto: 1º semi final  
em Ponte de lima
2 setembro: 2ª semi final  
em lagoa 
9 setembro: Final no douro

AgROglObAl 
5 a 7 setembro
cnema santarém

fESTIVAl NAcIONAl  
DE gASTRONOMIA 
Outubro santarém

AgENDA 2023
os PrinciPais eventos  
que vão marcar o ano
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