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Já se perdeu a conta aos muitos prémios e distinções que Portugal recebeu nos últimos anos. A cidade de Lisboa não é
exceção e essa realidade comprova-se praticamente todos os dias, nas ruas movimentadas do centro histórico. Mas
mais do que monumentos, bairros típicos e comida apetitosa, na capital ou perto dela, também se faz e bebe bom
vinho.u003cbr /u003e
u003ciu003eO vinho que Lisboa temu003c/iu003e pretende levar o leitor a conhecer as quintas produtoras de vinho
com valência de enoturismo, na região vitivinícola de Lisboa, mas também os wine bars onde se serve vinho a copo e
os petiscos tradicionais chegam à mesa. Ao todo, estão contempladas 16 quintas produtoras, 26 wine bars e ainda 10
garrafeiras. São mais de 50 locais que foram visitados tanto pela jornalista e autora, como pela dupla de fotógrafos
que a acompanhou.u0026#xa0
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