
-  As entregas são gratuitas em Portugal Continental. Os membros do clube,  
 residentes nas ilhas, beneficiam de um desconto de 50% nos portes 
 de envio.

4. Cancelamento
Se, por algum motivo, decidir desistir de fazer parte do Clube Pêra-Manca 
2000, deve comunicar a sua intenção, por email (cpm2000@fea.pt) ou por 
telefone (266 748 382 – linha direta do Clube).

5. Apoio aos membros do Clube Pêra-Manca 2000
Fazemos um acompanhamento próximo aos membros do clube e damos 
resposta rápida às suas solicitações.

  cpm2000@fea.pt

  266 748 382   (linha direta do Clube)

Enoturismo Cartuxa
Quinta de Valbom
Estrada da Soeira
7005-003 Évora

enoturismo.cartuxa@fea.pt

(+351) 266 748 383 

geral@enotecacartuxa.pt

(+351) 266 748 348

www.cartuxa.pt

Condições do Clube Pêra-Manca 2000

O Clube Pêra-Manca 2000, está limitado a 2000 membros. Fazer parte dele 
é usufruir de uma experiência única, beneficiar de vantagens exclusivas 
e é também uma ótima forma de manter uma ligação profunda e duradoura 
com a Adega Cartuxa.

1. Admissão
Para aderir ao Clube Pêra-Manca 2000, deverá ser recomendado por um 
membro ativo ou submeter a sua candidatura, preenchendo o formulário 
de adesão. Assim que esta for validada será contactado.

2. Condições de permanência
Com um investimento trimestral de 650€ em compras na loja online da Adega 
Cartuxa, na loja do Enoturismo Cartuxa ou na Enoteca Cartuxa, os membros 
do clube, terão acesso a condições de exceção.

Caso, durante um trimestre não alcance o valor estabelecido, o membro será 
considerado inativo.

3. Vantagens
-  A primeira vez que perfizer 650€ em compras, receberá uma oferta 
 de boas-vindas.

-  Cada membro do Clube Pêra-Manca 2000, tem a possibilidade de adquirir  
 3 (três) garrafas de Pêra-Manca tinto, por colheita. Estas ficam disponíveis  
 uma por trimestre.

-  Os membros do clube usufruem de condições especiais na aquisição de  
 vinhos da Adega Cartuxa, tais como acesso a edições limitadas, garrafas 
 de grandes formatos, campanhas, entre outros.

-  Possibilidade de participar, como convidado, em iniciativas e eventos   
 organizados pela Adega Cartuxa (jantares vínicos, provas verticais, 
 lançamentos de vinhos, etc…), bem como outras atividades promovidas 
 pela Fundação Eugénio de Almeida.

-  Na Enoteca Cartuxa, receberá de oferta, uma garrafa de Cartuxa Colheita  
 (branco ou tinto) ao fazer uma refeição de valor igual ou superior a €100.

-  Condições exclusivas no Enoturismo Cartuxa, aplicadas em visitas 
 e compras na loja do Enoturismo.

-  Usufruir da comodidade de receber, a sua seleção de vinhos em sua casa,  
 no seu escritório, ou onde lhe for mais conveniente. (não fazemos envios  
 para fora de Portugal)



Enoturismo Cartuxa
Quinta de Valbom
Estrada da Soeira
7005-003 Évora

enoturismo.cartuxa@fea.pt

(+351) 266 748 383 

geral@enotecacartuxa.pt

(+351) 266 748 348

www.cartuxa.pt

-  As entregas são gratuitas em Portugal Continental. Os membros do clube,  
 residentes nas ilhas, beneficiam de um desconto de 50% nos portes 
 de envio.

4. Cancelamento
Se, por algum motivo, decidir desistir de fazer parte do Clube Pêra-Manca 
2000, deve comunicar a sua intenção, por email (cpm2000@fea.pt) ou por 
telefone (266 748 382 – linha direta do Clube).

5. Apoio aos membros do Clube Pêra-Manca 2000
Fazemos um acompanhamento próximo aos membros do clube e damos 
resposta rápida às suas solicitações.

  cpm2000@fea.pt

  266 748 382   (linha direta do Clube)

Condições do Clube Pêra-Manca 2000

O Clube Pêra-Manca 2000, está limitado a 2000 membros. Fazer parte dele 
é usufruir de uma experiência única, beneficiar de vantagens exclusivas 
e é também uma ótima forma de manter uma ligação profunda e duradoura 
com a Adega Cartuxa.

1. Admissão
Para aderir ao Clube Pêra-Manca 2000, deverá ser recomendado por um 
membro ativo ou submeter a sua candidatura, preenchendo o formulário 
de adesão. Assim que esta for validada será contactado.

2. Condições de permanência
Com um investimento trimestral de 650€ em compras na loja online da Adega 
Cartuxa, na loja do Enoturismo Cartuxa ou na Enoteca Cartuxa, os membros 
do clube, terão acesso a condições de exceção.

Caso, durante um trimestre não alcance o valor estabelecido, o membro será 
considerado inativo.

3. Vantagens
-  A primeira vez que perfizer 650€ em compras, receberá uma oferta 
 de boas-vindas.

-  Cada membro do Clube Pêra-Manca 2000, tem a possibilidade de adquirir  
 3 (três) garrafas de Pêra-Manca tinto, por colheita. Estas ficam disponíveis  
 uma por trimestre.

-  Os membros do clube usufruem de condições especiais na aquisição de  
 vinhos da Adega Cartuxa, tais como acesso a edições limitadas, garrafas 
 de grandes formatos, campanhas, entre outros.

-  Possibilidade de participar, como convidado, em iniciativas e eventos   
 organizados pela Adega Cartuxa (jantares vínicos, provas verticais, 
 lançamentos de vinhos, etc…), bem como outras atividades promovidas 
 pela Fundação Eugénio de Almeida.

-  Na Enoteca Cartuxa, receberá de oferta, uma garrafa de Cartuxa Colheita  
 (branco ou tinto) ao fazer uma refeição de valor igual ou superior a €100.

-  Condições exclusivas no Enoturismo Cartuxa, aplicadas em visitas 
 e compras na loja do Enoturismo.

-  Usufruir da comodidade de receber, a sua seleção de vinhos em sua casa,  
 no seu escritório, ou onde lhe for mais conveniente. (não fazemos envios  
 para fora de Portugal)


