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MELHORES MOMENTOS 2012
Prémios, eventos e inaugurações foram alguns dos ícones que marcaram a Bacalhôa e a Aliança Vinhos de Portugal
durante o ano de 2012. Confira, de seguida, os principais factos e acontecimentos nesta curta retrospectiva:
Em 2012…
… A Bacalhôa Vinhos de Portugal celebrou 90 anos de actividade no sector dos vinhos;
…A Aliança Vinhos de Portugal comemorou o seu 85º aniversário;
…O Bacalhôa Moscatel de Setúbal 2007 ganhou o Troféu Internacional de Melhor Vinho Fortificado do mundo abaixo de £10 pela
Decanter Magazine – galardão máximo para um vinho nesta categoria e pelo segundo ano consecutivo;
…A primeira edição do Bacalhôa Roadshow powered by Audi esteve em 9 restaurantes de todo o país em parceria com a Audi Portugal;
…Mais de 20 eventos em todo o país, contaram com o apoio e presença do Grupo Bacalhôa, nomeadamente Rock in Rio Lisboa 2012,
Vogue Fashion Night Out e Fantasy Luxury Experience, entre outros;
…Madonna elegeu Quinta da Bacalhôa Tinto 2009 para o seu camarim pessoal durante o concerto em Coimbra;
…Os vinhos do Grupo Bacalhôa foram servidos no jantar de inauguração oficial da primeira exposição de um artista portuguesa, Joana
Vasconcelos, no Palácio de Versalhes. Foi a exposição mais visitada de sempre neste monumento francês.
…Estabelecemos a parceria Bacalhôa RFM Rooftop Sunsets com a maior rádio nacional. Durante este evento, promovemos 8 provas de
vinhos especiais e 4 concertos exclusivos com artistas como Cuca Roseta, Miguel Gameiro, Aurea e João Só;
…O Aliança Underground Museum inaugurou, no dia 11 de Novembro com a presença do Srs. Embaixador e Embaixatriz da India, uma
nova sala de exposições abrindo ao público com o tema “Índia – Mito, Sensualidade e ficção”;

…O Aliança Underground Museum recebeu 59.293 visitantes. O Buddha Eden (link Buddha eden.com) totalizou cerca de 240.000
visitante e a Bacalhôa Vinhos de Portugal aproximadamente 10.000 visitantes;
…O Grupo Bacalhôa arrecadou 65 prémios no total.

www.facebook.com/Bacalhoa
twitter.com/bacalhoa

www.facebook.com/AliancaVinhos
twitter.com/AliancaVinhosPT
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10 Anos de Essência do Vinho
Nos dias 7, 8, 9 e 10 de Fevereiro a Essência do Vinho, na sua 10ª edição, preparou várias
provas especiais para todos os visitantes da feira que se realiza no Palácio da Bolsa no
Porto. Para celebrar este aniversário, o Grupo Bacalhôa preparou provas especiais e terá
algumas surpresas para os visitantes nesta feira que se tornou das principais do país.
Se é amante de comida e vinho, assista a uma das harmonizações com vinhos do Grupo
Bacalhôa e com alguns dos maiores chefs do mundo como o Chef Benoit Sinthon do Hotel
Cliff Bay na Madeira, Ricardo Costa do restaurante do Hotel The Yeatman, Yayo Daporta do
restaurante com o seu nome em Espanha e o Chef Renato Cunha do restaurante Ferrugem
em Famalicão.
Haverá ainda a oportunidade de provar 10 vinhos da Quinta do Carmo numa prova vertical
deste emblema alentejano, ficar a conhecer a evolução de vários vinhos da colheita de 2003,
dar um passeio pela história de sabores e sensações criadas pelos vinhos da Quinta dos
Quatro Ventos e ainda, numa prova irreverente, ficar a conhecer a diversidade das
Aguardentes da Aliança com um mixologist no final da prova a apresentar vários cocktails.

Especial Dia de São Valentim…

Passe o seu dia com o Grupo Bacalhôa

A Bacalhôa Vinhos de Portugal promove na semana
que antecede o Dia dos Namorados uma visita
especial. A partir do dia 1 de Fevereiro até dia 14 de
Fevereiro, na compra de um conjunto Quinta do
Carmo 2005 e o CD Amália a um preço especial de 15
euros, na Loja do Vinho da Bacalhôa em Azeitão, será
oferecida a visita para duas pessoas à Adega e ao
Palácio da Bacalhôa.
Durante a visita, os visitantes poderão ver a maior
coleção privada de azulejos em Portugal, aprofundar o
seu conhecimento sobre o Bacalhôa Moscatel de
Setúbal e ainda passear pelo primeiro palácio
renascentista em Portugal que esconde várias joias
como o painel de azulejos mais antigo datado no
nosso país.
No final da visita, haverá uma prova de vinhos
exclusiva para este dia de Quinta do Carmo Tinto,
Bacalhôa Moscatel de Setúbal e Torta de Azeitão,
umas das delícias da região.
O dia da visita oferecida é dia 14 de Fevereiro, às
15h30 e é uma visita limitada a 40 pessoas (mediante
marcação prévia por 21 219 80 60 ou por e-mail para
visitas@bacalhoa.pt ).

www.facebook.com/Bacalhoa
twitter.com/bacalhoa

www.facebook.com/AliancaVinhos
twitter.com/AliancaVinhosPT

Entre os dias 1 e 14 de Fevereiro, na compra
do conjunto especial que inclui uma garrafa de
Quinta das Baceladas 2007 e um CD Amália à
venda na Loja de Vinho da Aliança em Sangalhos,
será oferecida uma visita gratuita no dia de São
Valentim para duas pessoas.
Para marcar este dia em que se celebra a liberdade do
amor e do casamento, a visita decorre opelas várias
exposições do Aliança Underground Museum e será
oferecida uma flute de espumante Aliança Rosé, para
brindar na Pink Room debroada a quartz cor-de-rosa.
Os horários das visitas são às 10h00, 11h30, 14h30 e
16h00. A visita dura 1h30 e requer marcação prévia
por
telefone
234732045,
916482226
ou
visitas@alianca.pt. A visita tem um limite de 40
pessoas.
No dia 14 de Fevereiro, na compra de um conjunto de
Quinta do Carmo 2005 e CD Amália (a um preço
especial de 15 euros) na Loja do Vinho da Quinta dos
Loridos no Bombarral, haverá a oferta de uma flute de
espumante no final do passeio pelo jardim que visa
promover paz e harmonia. visitas@loridos.com
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Grupo Bacalhôa

Eleito Melhor Produtor de Vinhos Tranquilos
O Grupo Bacalhôa (Bacalhôa e Aliança Vinhos de Portugal) foi seleccionado como o Melhor
Produtor de Vinhos Tranquilos de 2012 por Aníbal Coutinho, conceituado crítico de vinhos,
enólogo e jornalista.
O jornalista explica que esta categoria é a mais fácil de nomear, devido ao grande sucesso do
Guia Popular de Vinhos (escrito por Aníbal Coutinho) que destaca vinhos de grande qualidade,
para todos os dias, e com preços muito competitivos. O Grupo Bacalhôa teve a maior
pontuação numa classificação que entra em conta com o número de referências selecionadas
e com os respectivos volumes de produção.
O Grupo Bacalhôa destaca este prémio por refletir o esforço em produzir vinhos de grande
qualidade a preços acessíveis e facilmente disponíveis no mercado nacional.
Nesta edição dos prémios W Aníbal de 2012 a região da Península de Setúbal foi também
eleita Melhor Indicação Geográfica Protegida.
Leia a newsletter especial em:
http://w-anibal.com/media/pdf/NewsletterEspecialW%20Premios.pdf

Compre Conjunto Quinta do Carmo Tinto 2005 + CD Amália
Hoje on-line em store.bacalhoa.pt
Em store.bacalhoa.pt pode comprar on-line Conjunto Quinta do Carmo Tinto 2005 + CD Amália Hoje ou
outro vinho da Bacalhôa e Aliança Vinhos de Portugal. Se a sua compra for igual ou superior a 75€ ainda
recebe 3 garrafas de espumante Aliança Reserva Tinto Bruto.
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