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Sabia que o nosso sistema de pesquisa aceita wildcards  e que pode efectuar pesquisas das mais variadas formas? 

Wildcards  aceites: * e % (são equivalentes).

Exemplos:

douro ou *douro*. Todas as ocorrências que contenham douro.

douro*. Todas as ocorrências que terminem com douro.

*douro. Todas as ocorrências que iniciam com douro.

museu*douro. Todas as ocorrências que contenham museu  e douro ignorando o texto existente entre os termos.

Para ter acesso a todas as funcionalidades do site necessita de um browser que suporte javascript 

 

10|04|2012 a 30|12|2012 

Prémio Imagem do Vinho 2012  

mais eventos  

 Pesquisar Tudo

Escreva aqui

iniciar pesquisa dicas de pesquisa
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Adega de Borba apresenta novo site 
Home  \ Not ícias  \ Adega de Borba apresenta novo site  
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hoje às 11:01

Este novo site pretende ser intuitivo e ter dispon ível toda a 

informação sobre a Adega de Borba. A Loja online permite ao 

consumidor ter acesso a produtos exclusivos, edições especiais, e 

promoções.

A Adega de Borba tem um novo site onde se pode encontrar informação 

detalhada não só sobre os seus vinhos e vinhas, como também sobre a região
de Borba e a história da adega. Além disso, inaugura também a primeira loja 

online da Adega de Borba, o que significa que os seus consumidores podem 

escolher e comprar o seu vinho, comodamente, em casa ou no trabalho. 

Ao longo dos diversos separadores o leitor encontra informação sobre as 

castas, as vinhas e os vinhos com acesso a notas de prova e à possibilidade de

fazer o download de fichas técnicas e fotos. É também poss ível marcar visitas 

ou provas de vinho.

Na página principal, é ainda poss ível subscrever a Newsletter trimestral com as

principais novidades da Adega de Borba, a qual terá início em Agosto, e não 

foi esquecida uma ligação ao Facebook.

Anexada ao site está a loja online onde é possível ter acesso a produtos 

exclusivos que não se encontram no comércio tradicional, adquirir vários 

produtos a preços competitivos, e regularmente aceder a promoções e 

lançamentos. 

Consulte o site em: 

www.adegaborba.pt  

« voltar

OS MAIS RECENTES

 Luis Pato renova imagem online (2 visualizações) Ler mais

 Beber moderadamente durante a gravidez? Afinal sim… (310 visualizações) Ler mais

 Azeite Gallo diz Obrigado a Portugal (122 visualizações) Ler mais

 Douro Film Harvest regressa com a 4  Edição (201 visualizações) Ler mais

 Vamos às vindimas…na Quinta do Vallado (316 visualizações) Ler mais
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