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1. Informação Geral
Conselho Geral da CVA
O Conselho Geral da CVA de 31 de Março de 2014 aprovou
por unanimidade do Relatório de Atividades e Contas do
Exercício de 2013.
**********************************************************************

Lançamento da Rota dos Vinhos do Algarve
A Rota dos Vinhos do Algarve teve o seu lançamento oficial no
passado dia 13 de Março durante a BTL - Feira Internacional
de Turismo. Durante o evento foi apresentado o site da Rota e
o seu video promocional.
Nesta iniciativa da Região de Turismo do Algarve, em parceria
com a Comissão Vitivinícola do Algarve, foram ainda
divulgados os Passaportes da Rota e as Cartas de Vinhos do
Algarve que estarão presentes nos restaurantes e hotéis
aderentes.

www.vinhosdoalgarve.pt

A CVA agradece a colaboração dos produtores
aderentes nas seguintes iniciativas:






1º Portimão em Movimento - Feira de Desporto, Saúde e
Bem-Estar
Circuito AAUALG Golfe 2014 / Vinhos do Algarve
SPEM Faro - Jantar de Gala de Baile de Máscaras 2014
Jantares Vínicos: Ciclo Vinhos do Algarve no Restaurante
Casa do Avô
Encontro de Saúde

2. Legislação
Portaria n.º 72/2014, de 17 de março
Define o regime de produção e comércio dos vinhos com
Indicação Geográfica (IG) "Algarve" e revoga a Portaria
n.º 364/2001, de 9 de abril, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 817/2006, de 16 de agosto.

Promoção da Rota dos Vinhos do Algarve no
Aeroporto de Faro – 14 e 16 de Abril

Portaria n.º 357/2013, de 10 de dezembro
Estabelece,
para
o
continente,
as
normas
complementares de execução do regime de apoio à
reestruturação e reconversão das vinhas (VITIS), para o
período 2014-2018.

No passado dia 14 e 16 de Abril de 2014 realizou-se uma
ação de promoção da Rota dos Vinhos do Algarve
(RVA) no Aeroporto de Faro. Os turistas foram
recebidos com um brinde de Boas-vindas com “Vinhos
do Algarve” e receberam os “Passaportes” da Rota dos

Portaria n.º 257/2013, de 13 de agosto
Estabelece as regras complementares para o apoio
comunitário à promoção de vinhos em mercados de
países terceiros, no âmbito do programa nacional de
apoio ao sector vitivinícola, para o período 2014-2018

**************************************************************

Vinhos do Algarve.
**************************************************************

Nova edição do "Guia de Vinhos do Algarve"
A Região do Turismo do Algarve, em colaboração com a CVA
e com o Sr. Hermínio Rebelo, apresentou em Março durante a
BTL - Feira Internacional de Turismo a nova edição do “Guia
de Vinhos do Algarve”.
Este Guia será distribuído em feiras e outras acções
promocionais do turismo algarvio, podendo ainda ser
descarregado no site http://visitalgarve.pt/ e estará
disponível ainda disponível nos Postos de Turismo do
Algarve.
Esta publicação reveste-se de importância fundamental para a
divulgação e promoção dos “Vinhos do Algarve”.

3. Eventos
Há Vinho do Algarve em Portimão - Vinho e Tapas na Lota
Antiga Lota de Portimão – 17 de Abril de 2014
1ª Feira do Queijo e do Vinho
Faro - 24 a 27 de Abril de 2014
2º Edição WINE & BEATS | SUMMER WINE FESTIVAL
Lisboa – 02 e 03 de Agosto de 2014

Concurso Vinhos de Portugal
Santarém - 13 a 16 de Maio (Inscrições abertas até dia 24 de
Abril no sítio www.concursovinhosdeportugal.pt.)

**************************************************************
Inscrição Concurso Vinhos de Portugal 2014

Concurso Mundial de Bruxelas 2014
Bruxelas, 02 a 04 de Maio

Até 24 de Abril os produtores poderão continuar a submeter
os
seus
vinhos
a
concurso
na
página
www.concursovinhosdeportugal.pt mas após esta data e até 30
de Abril será cobrada uma penalização acrescida de 15 euros a
todas as inscrições.

Decanter World Wine Awards 2014
Kent, 28 de Abril (resultados 25 de Junho)

Para envio de informações e sugestões: CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve
Morada: E.N. 125 Bemparece 8400-429 Lagoa
Tel: 282 341 393/ Fax: 282 341 396/ e-mail: cva@vinhosdoalgarve.pt

