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Agosto chegou, e com ele o Algarve Wines Sunset Summer 2018, esta 2º
edição trás mais praias, mais vinho e mais animação...  Fique a conhecer

todos os locais por onde iremos passar, contamos consigo para fazer a festa! 
Apresentamos também o estabelecimento Petiscais, onde pode conhecer e

consumir alguns dos vinhos da região.
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PONTO DE VENDA - "PETISCAIS" 
Para Rui Oliveira, pegar no antigo armazém de carga da CP em Olhão e
transformá-lo num espaço de referência gastronómico foi um ato natural e
resultante da sua paixão por edifícios antigos e pela experiência vivida
noutros espaços históricos que tem recuperado, como um Alojamento Local
em Olhão. 
 
Quem são os seus clientes?  
É diversificado, mas focado nas pessoas locais, algumas já clientes habituais do
restaurante. Não é particularmente jovem, porque apesar de contemporâneo, a
gastronomia é típica e o espaço tem muita tradição e isso atrai sobretudo público
acima dos 30 anos, indo até aos 90. 
 
O que distingue o Petiscais?  
Tenho o privilégio de estar num local que é um ícone da cidade. Houve muita gente
que aqui trabalhou ou que tem referências com este edifício. Para quem isso não
acontece, há sempre o lado histórico associado a este cartão de visita da cidade
que é a estação de comboios. Depois procuramos servir com qualidade e
originalidade, sem sermos muito pretenciosos. Temos também o estacionamento, a
acessibilidade a todas as idades e ainda espaço para crescer para eventos e outros
projetos.  
 
Porquê a aposta em Vinhos do Algarve?  
Obrigatoriamente o Algarve tem que ter bons vinhos porque tem boas condições
climáticas. Noto que a qualidade tem aumentado e já não faz sentido não termos
uma opção de qualidade com vinhos locais, porque também defendemos os
produtos regionais. Se tenho do Algarve, os ingredientes, a história, o marisco e até
os licores e o artesanato, tenho que ter  necessariamente os vinhos. 
 
Que vantagens lhe traz a aposta nos Vinhos do Algarve? 
Não sendo essencialmente um restaurante focado no turismo, sinto que nesta



vertente é uma vantagem ter uma sugestão de um vinho que pode ligar
perfeitamente com o espaço, o território e a gastronomia. É um ponto de partida
ideal e os clientes aderem. 
 
É consumidor de Vinhos do Algarve? Porquê? 
Bebo vinho de forma muito ocasional, mas como estou no Algarve, quando o faço, é
com Vinho do Algarve, por isso posso dizer que é o vinho que mais consumo. 
 
Mais informações: www.petiscais.pt ou 918 707 936

Localização: 
Petiscais: 

Estação Ferroviária de Olhão

2º ALGARVE WINES SUNSET SUMMER 
Acompanhe-nos até 15 de Agosto, esperamos por si! 
 
A carrinha de provas, uma carismática «pão de forma» vintage, especialmente
decorada para a ocasião, vai estar em várias partes do Algarve a dar a conhecer os
vinhos da região. 
O objetivo é promover os vinhos do Algarve, num período em que a afluência
turística na região é maior, e dar a conhecer aos milhares de visitantes e residentes
de férias ou simplesmente de passagem os saborosos vinhos da região. Visite-nos
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num nos locais abaixo: 
1 - Portimão (Praia de Alvor); 
2 - Lagoa (Praia de Carvoeiro); 
3, 4 e 5 - Portimão (Festival da Sardinha); 
6 - Lagos (Praia da Luz); 
7 - Armação de Pêra (Praia de Armação de Pêra); 
8 - Albufeira (Praia de Santa Eulália); 
9 - Vilamoura (a confirmar); 
10, 11 e 12 - Olhão (a confirmar); 
13 - Faro (a confirmar); 
14 - Tavira (a confirmar); 
15 - Vila Real de Santo António (a confirmar). 
Para mais informações acompanhe o nosso facebook.

DECLARAÇÕES DE EXISTÊNCIAS 2018 
Deverá ser entregue entre 1 de agosto e 10 de setembro. 
 
Todos os detentores e produtores vínicos possuem a obrigação de apresentar a
declaração de existências (DE), reportando todos os volumes detidos a 31 de julho
de 2018. 
A submissão da mesma é feita através do Sistema de Informação da Vinha e do
Vinho (SIVV), tal como em anos anteriores, e deve deverá ser realizada entre 1 de
Agosto a 10 de Setembro de 2018. A entrega da declaração fora de prazo conduzirá
à implementação de penalizações, nomeadamente com coima que, segundo
o artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 213/2004 de 23 de agosto, poderá  ir dos 250€ aos
10.000€. 
Para mais informações consulte a nota informativa em anexo.

Ver nota informativa:

https://www.facebook.com/VinhosdoAlgarve/
https://gallery.mailchimp.com/96c11b552b70545ec716c5559/files/67194374-209c-4eac-88c2-4d0f3c3d89d9/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Exist%C3%AAncia_Nota_informativa.pdf


II CERTAME DE VINHOS DA MARINA DE PORTIMÃO 
Os vinhos do Algarve também irão estar representados. 
 
O II Certame de Vinhos da Marina de Portimão irá decorrer nos dias 7, 8, 9 e 10 de
Agosto. O objetivo principal é divulgar os vinhos de produtores portugueses pelo
público geral, e os vinhos da região não podiam faltar. 
A entrada é gratuita, sendo que para poder degustar os vinhos presentes terá de
adquirir o copo da organização, pois as provas só poderão ser realizadas no
mesmo, no valor de 3€. O certame decorre ao ar livre, na marina de Portimão, entre
as 18h e 24h. 
Os vários restaurantes da Marina também se associam a esta iniciativa, dando a
conhecer os sabores do Algarve, através da gastronomia regional. 
O certame irá também possibilitar a prova e compra de alguns produtos que não se
encontram nos circuitos normais de distribuição, assim como fortalecer a imagem
dos vinhos perante os turistas, tanto nacionais e internacionais, que se encontram
na região.



LEGISLAÇÃO
Manuel de apoio ao preenchimento da DCP, Manual de preenchimento de
candidaturas a novas autorizações de plantação de vinha e Manual de apoio à
inscrição/alteração de instalações e atividades de agentes económicos. 
 
Manual de apoio ao preenchimento da DCP (Declaração de Colheita e Produção). 
"O Presente manual tem por objetivo auxiliar no preenchimento da declaração de
colheita e produção (DCP), no Sistema de informação da Vinha e Vinho (SIvv). A
DCP é uma declaração anual e obrigatória para as entidades que tenham colhido
uvas e/ou tenham produzido vinho (ou mosto)."

Ver legislação:
 
Manual de preenchimento de candidaturas a novas autorizações de plantação de
vinha.  
"O Presente manual tem por objetivo auxiliar no preenchimento do formulário de
candidatura às Novas Autorizações de Plantação, disponível no Sistema de
informação da Vinha e Vinho (SIvv). A comunicação com os candidatos é
exclusivamente realizada através dos respetivos endereços eletrónicos."

Ver legislação:
 
Manual de apoio à inscrição/alteração de instalações e atividades de agentes
económicos. 
"O Manual aqui apresentado serve como apoio para a inscrição e alteração de
instalações e atividades de todos os agentes económicos, utilizando o SIVV."

Ver legislação:

https://gallery.mailchimp.com/96c11b552b70545ec716c5559/files/fc168a3d-6d11-4cf4-9b99-6da1d8d5c19d/Manual_de_apoio_ao_preenchimento_da_DCP_declara%C3%A7%C3%A3o_de_colheita_e_produ%C3%A7%C3%A3o_.pdf
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