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PONTO DE VENDA - "TERTÚLIA ALGARVIA"
Em 2006 um grupo de amigos decide criar um espaço destinado à divulgação da gastronomia,
história e tradições do Algarve. Dessa vontade e persistência nasce, em Agosto de 2013, a
Tertúlia Algarvia, em pleno coração do centro histórico de Faro. Atualmente são uma
referência na defesa e promoção dos valores regionais.
Quem são os seus clientes?
Temos 50% de clientes nacionais e os restantes internacionais. Procuramos uma ligação forte
à comunidade local, por exemplo com um menu de almoço. Os outros visitantes, são de várias
origens e vêm por recomendação, referência ou porque visitam a cidade e param para
almoçar ou jantar.
O que distingue a Tertúlia Algarvia?
Sem dúvida que é a gastronomia regional e os vários produtos locais que temos tanto na carta
como na Loja do restaurante. A localização é um fator muito importante, pois a envolvente
da Vila-Adentro é um ícone da região e atrai muitos visitantes que acabam por vir até aqui.
Também não posso deixar de referir a nossa equipa profissional toda com formação em
Hotelaria.
Porquê a aposta em Vinhos do Algarve?
Não faria sentido com a nossa matriz de gastronomia regional e defesa dos produtos locais, e
fazendo nós parte do projeto da Dieta Mediterrânica, não termos uma oferta diversificada de
Vinhos do Algarve. Desde a nossa abertura sempre tivemos vinhos da região na carta,
ocupando cerca de 70% da nossa oferta. Só não é 100% porque o cliente nacional procura
ainda muito vinhos de outras regiões, ao contrário do estrangeiro que quer ter a experiência
local completa - da comida à bebida.
Que vantagens lhe traz a aposta nos Vinhos do Algarve?
A aposta é natural porque sentimos que temos um papel de divulgação dos produtos locais,
no qual está o vinho. A combinação com a nossa gastronomia é ótima e faz sentido num todo
gastronómico. Todas as nossas demonstrações e caterings são feitos com vinhos do Algarve.
É consumidor de Vinhos do Algarve? Porquê?
Sou e gosto bastante. Gosto particularmente dos vinhos brancos do Algarve, pelo seu caráter
frutado e aromático. Provalvelmente em 10 vezes que bebo vinho, 9 delas serão seguramente
Vinhos do Algarve.
Mais informações: www.tertulia-algarvia.pt
Localização:
Praça Afonso III, 15
8000-167 Faro

VINHOS EM CENA
Decorreu de dia 23 a 25 de Março e contou com a presença de alguns dos produtores da
região.

O Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, recebeu entre 23 e 25 de Março mais uma edição do Vinhos
em Cena, com a presença de 45 produtores, envolvendo para além das provas, conversas e
visitas aos bastidores da sala de espetáculos.
No palco, realizaram-se as sessões Beba com Cautela, um trocadilho com o nome de Filomena
Cautela que moderou conversas com atores, encenadores, enólogos e escanções, entre
outras personalidades da área do vinho, gastronomia e cultura.

III JORNADAS ALGARVE BIOMEDICAL CENTER
Vinhos do Algarve em prova em Olhão
A CVA levou os Vinhos do Algarve a prova no encerramento das 2ª jornadas do ABC – Algarve
Biomedical Center, que decorreram no dia 16 de março, no Hotel Real Marina & SPA, em
Olhão. Foram postos à prova vinhos de 9 produtores da região algarvia.
O evento reuniu vários oradores e convidados nacionais de renome que debateram vários
temas relacionados com a investigação no setor.

CERTIFICAÇÃO DE AGUARDENTE DE MEDRONHO IGP
Ao todo decorrerão 4 sessões de esclarecimento, 2 em Março e 2 em Abril.
As primeiras duas sessões tiveram lugar em Cachopo (dia 7) e em São Marcos da
Serra (dia 21), mais precisamente nas Juntas de Freguesia, durante o mês de Março.
As próximas duas sessões decorreram dia 4 e dia 18 de Abril a primeira em São Brás As
próximas duas sessões decorreram dia 4 e dia 18 de Abril, a primeira em São Brás de Alportel
e a seguinte em Loulé. As mesmas terão inicio às 15h com previsão para acabar às 17h.

MEDFEST - DIETA MEDITERRÂNICA EM PORTUGAL
Realizou-se dia 13 de Março, no mercado de Alvalade em Lisboa pelas 11:00h, a apresentação
nacional do projeto MedFest.
O projeto é uma iniciativa da Associação In Loco e está assente na Rota da Dieta
Mediterrânica, conta com a parceria da Região de Turismo do Algarve e a Universidade do
Algarve, assim como com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e da Rede Rural Nacional.
O MedFest tem como objetivo valorizar o turismo gastronómico sustentável baseado na
herança da Dieta Mediterrânica, unindo 8 países do sul de Europa com essa finalidade. A Dieta
Mediterrânica é reconhecida como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela
UNESCO.
A intenção é afirmar a Gastronomia Portuguesa e Portugal como um destino de turismo
gastronómico a nível mundial, como tal a CVA marcou presença com uma prova de Vinhos do
Algarve de vários produtores da região.

Goste

Siga

Acompanhe

Subscreva

