
 

 

 

 

 

Ex.mos Senhores, 

                

Dando continuidade à promoção dos vinhos com Denominação de Origem DOURO, o 

INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO irá desenvolver uma nova campanha 

MOMENTOS DOURO com degustações em 16 lojas das cadeias Continente/SONAE, 

Jumbo/AUCHAN e El CORTE INGLÊS. 

Esta campanha, que nos anos anteriores registou mais de 10.000 contactos, irá decorrer 

este ano de 27 de Novembro a 7 de Dezembro, nos seguintes locais/horários: 

  

SONAE/Continente - 27 de Novembro a 6 de Dezembro 
Horário das degustações: 15:00 às 23:00 horas (Quintas, 
Sextas e Sábados) 
PORTO/DOLCE VITA * MATOSINHOS * GAIA * COIMBRA 
* LEIRIA * CASCAIS *BENFICA/COLOMBO 
                                                                  
AUCHAN/Jumbo - 27 de Novembro a 6 de Dezembro 
Horário das degustações: 15:00 às 23:00 horas (Quintas, 
Sextas e Sábados) 
MAIA * GAIA * GONDOMAR * MATOSINHOS * AVEIRO * 
ALMADA * ALFRAGIDE 
                                                                
EL CORTE INGLÊS - 28 de Novembro a 7 de Dezembro 
Horário das degustações: 15:00 às 23:00 horas (Sextas, 
Sábados e Domingos) 
GAIA * LISBOA 
                                                             

De modo a dar maior eficácia à acção, os vinhos DOC DOURO (exclusivamente 

TINTOS) a enviar para degustação SÓ PODEM SER de marcas que fazem parte 

da lista de Vinhos do Douro de cada cadeia, pelo que só aceitaremos vinhos 

nessas condições. 

MUITO IMPORTANTE: É pressuposto que a V/empresa confirme a 

presença do vinho na listagem em vigor nos hipermercados, bem como 

assegure atempadamente o (necessário e eventual) reforço de stocks. Os 

vinhos estarão em degustação de forma rotativa, evitando-se sempre 

colocar em prova vinhos que estejam esgotados no linear. 

  

Para o efeito, agradecemos que nos informem a V/intenção de participação, de acordo 

com o seguinte procedimento: 

  



 

 

�         Até ao dia 10 de Novembro, envio de e-mail de confirmação para Cristina 

Moreira (cmoreira@ivdp.pt), com indicação dos vinhos e respectivas 

quantidades (múltiplos de 6 garrafas por cada marca) e fichas técnicas de cada 

vinho e preenchimento do seguinte quadro: 

             

Marca Tipo/Ano Em lista 

no 

Continente 

Em 

lista 

no 

Jumbo 

Em 

lista 

no  

El 

Corte 

Inglês 

Quantidade 

de garrafas 

      

  Sim ou Não Sim ou 

Não 

Sim ou 

Não 

 

    Sim ou Não Sim ou 

Não 

Sim ou 

Não 

  

  

�         Até ao dia 14 de Novembro, entrega dos vinhos em: 

• Armazém de Rei Ramiro: Segunda a Sexta (09:30-12:00 / 
14:30-16:30 horas) 

• Solar do Vinho do Porto em Peso da Régua: Sexta e 
Sábados (14:00-19:00 horas) 

  

O IVDP suportará todos os encargos da acção, incluindo a presença de 2 promotoras em 

cada loja. 

 


