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Evento espera alcançar os 3 mil visitantes 

Vinhos da CAAR no ÉvoraWine 

 

Situada no centro de uma região vinícola de referência na produção e comercialização 

de vinhos, a Casa Agrícola Alexandre Relvas (CAAR) vai marcar presença, durante o 

próximo fim-de-semana (dias 30 e 31 de maio, no jardim do Paço), na 2ª edição do 

ÉvoraWine, uma iniciativa dedicada a todos os amantes de vinho. 

Para a CAAR, para além do facto de Évora ser um local privilegiado para uma 

apresentação coletiva dos produtores de vinhos do Alentejo, também é uma forma de 

tornar a cidade num espaço de culto para aqueles que apreciam as qualidades únicas de 

um produto de excelência como o vinho. 

O evento, intitulado “Alentejo – o saber do vinho”, irá proporcionar dois dias de 

programação variada, onde os visitantes poderão participar em cursos avançados e de 

iniciação sobre vinho, workshops e showcookings com os produtos da região. Depois do 

sucesso da 1ª edição, que contou com a presença de 35 produtores, de 150 vinhos à 

prova e de 1500 participantes, este ano o evento espera receber mais de 3.000 

visitantes. 

 

Sobre a CAAR: 

Localizada no Redondo, a CAAR dedica-se à produção e comercialização de vinho regional 

alentejano.  



                                                                                       

 

Fundada em 1997 por Alexandre Relvas, a CAAR explora 300 ha de vinhas, dos quais 100 ha de 

vinhas próprias; tem 40 trabalhadores e os seus vinhos estão à venda em mais de 15 mil pontos 

de venda. 

Com mais de 150 clientes espalhados por todo o mundo e posicionada entre os cinco maiores 

produtores privados de vinho do Alentejo, a CAAR está presente nos mercados dos EUA, Brasil, 

Bélgica, Áustria, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Angola, China, França, Timor, Coreia, 

Japão, Moçambique, Cabo Verde, Namíbia e África do Sul, que equivalem a cerca de 70% da sua 

atividade.  

Em 2014, a CAAR cresceu 30 por cento, produziu 3,6 milhões de garrafas, tendo atingido um 

volume de negócios de cerca de 6,5 milhões de Euros. 

 

www.herdadesaomiguel.com 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da CAAR: 

 

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 7814436 

Isa Martins - isa.martins@jervispereira.pt - 21 3916600 

www.jervispereira.pt 
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