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Junho foi um mês cheio de vinhos premiados em grandes concursos e os

próximos meses aproximam-se como meses de grandes eventos, 

acompanhe-nos e fique a par de todos os acontecimentos 

relacionados com os Vinhos da Região Algarvia.
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DECANTER WORLD WINE AWARDS 2018 

Vinhos algarvios premiados com a medalha de bronze, com a pontuação de 86

pontos cada. 

 

A equipa de 275 juízes, incluindo grandes especialistas de todo o mundo,

degustaram 16903 vinhos a concurso e entregaram aos melhores 50 medalhas in

Show, 149 medalhas de platina, 439 medalhas de ouro, 3454 medalhas de prata e

7079 medalhas de bronze. 

Portugal conseguiu arrecadar 6 das 50 medalhas in Show, 12 de platina e 23 de

ouro. Já a região do Algarve trouxe para casa 3 medalhas de bronze, com os vinhos: 

- Vida Nova, Rosé, 2017 (Adega do Cantor); 

- Barrocal, Tinto, 2017 (Casa Santos Lima); 

- Convento do Paraíso, Tinto, 2014 (Convento do Paraíso).

 

LE CONCOURS AMPHORE  
22º edição do concurso internacional que se dedica aos vinhos orgânicos. 

 

Trata-se da maior competição de vinhos orgânicos em Paris e conta com a

participação de 150 a 200 jurados especialistas, todos no setor vitivinícola, entre

eles críticos de vinho, compradores, sommeliers e donos de lojas de vinho. 

Foram medalhados 216 vinhos, sendo que se trata de um concuro conhecido pelos

seus métodos de pontuação rigorosos. 

O vinho algarvio Monte da Casteleja Branco 2017 foi o único vinho português

premiado, arrecadando uma medalha de bronze. 



CITADELLES DU VIN 2018 

O Concurso Citadelles du Vin 2018 premiou 58 vinhos portugueses e entre eles

destacou-se um produtor do Algarve, Casa Santos Lima. 

 

No total foram medalhados 257 vinhos, 126 com a medalha de ouro e 131 com a de

prata. Portugal arrecadou 58 medalhas, 26 de ouro e 32 de prata. 

A Casa Santos Lima destacou-se com os seus vinhos algarvios, conquistando 3

medalhas de ouro, para os seguintes vinhos: 

- Rabo de Galo, Tinto, 2017; 

- Al-Ria Reserva, Tinto, 2016; 

- Rabo de Galo Reserva, Tinto, 2016. 

A próxima edição decorrerá nos dias 16, 17 e 18 de Março de 2019, sendo que as

inscrições para o mesmo abrem em Outubro de 2018 e terminaram a 15 de Janeiro

de 2019.

ALGARVE SUNSET SUMMER 

Irá realizar-se a 2º edição, dando assim continuidade ao sucesso do ano passado. 

 



O sucesso foi tanto que este ano o vinho da região do Algarve irá marcar presença

em mais praias, acompanhe o nosso website www.vinhosdoalgarve.pt e o nosso

facebook www.facebook.com/VinhosdoAlgarve para mais informações, que serão

disponibilizadas atempadamente, nomeadamente as praias em que estaremos a

oferecer provas. Para já reserve os dias de 1 a 15 de Agosto, pois durante essa

quinzena os Vinhos do Algarve irão estar pelas praias algarvias à sua espera.

FESTIVAL DA SARDINHA DE PORTIMÃO 2018 

Irá realizar-se a 24º edição edição de 1 a 5 de Agosto. 

 

Durante cinco dias a gastronomia e a música portuguesa juntam-se para mais um

Festival da Sardinha, na zona ribeirinha de Portimão, e os Vinhos da Região Algarvia

não podiam ficar de fora.  

A animação musical está garantida com os seguintes artistas: 

     01 de agosto - Matias Damásio; 

     02 de agosto - Banda Local  (será divulgado mais tarde pela organização); 

     03 de agosto - Raquel Tavares; 

     04 de agosto - Ana Bacalhau; 

     05 de agosto - Black Mamba. 

Os Vinhos do Algarve irão marcar presença nos dias 3, 4 e 5 de Agosto, sexta,

sábado e domingo, respetivamente.

https://www.vinhosdoalgarve.pt/
https://www.facebook.com/VinhosdoAlgarve/


FESTIVAL DO MARISCO DE OLHÃO 

Decorrerá  de 10 a 15 de Agosto no Jardim Pescador Olhanense. 

 

O Festival do Marisco de Olhão volta este ano com mais marisco e grandes

concertos e os Vinhos da Região Algarvia marcam presença nos dias 10, 11 e 12 de

agosto (sexta, sábado e domingo), com o intuito de promover o vinho regional. 

     10 de agosto - Agir; 

     11 de agosto - Pedro Abrunhosa; 

     12 de agosto - Ana Moura; 

     13 de agosto - Vanessa da Mata; 

     14 de agosto - Calema; 

     15 de agosto - Xutos & Pontapés.  

Relativamente aos preços das entradas, ainda não foram divulgados, sendo que o

ano passado os preços rondavam os 6/9€ por dia e o passe geral custava 18€, para

crianças, e 36€, para os adultos.



LEGISLAÇÃO
Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de

maio de 2018. 

 

Regulamento relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, que

revoga o Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho da União Europeia. 

 

Ver legislação:
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