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PRESENÇA NA MAIOR FEIRA DE VINHOS
EM DESTAQUE PARA 2019

A PROWEIN que se realiza em Dusseldorf na Alemanha, de 17 a 19 de março

é considerada uma das feiras mais relevantes e influentes no mercado de 

vinhos mundial. Este ano a CVA marcará presença com um stand de Vinhos do 

Algarve, onde contará com a presença de produtores algarvios para mostrar os 

seus vinhos para o mercado global.

Brevemente mais novidades... 
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UM RÁPIDO RESUMO DE 2018

2018 foi um ano atípico com as vindimas a decorrem até muito tarde. Se em 

2017 elas foram antecipadas em 2018 foi exatamente o oposto.

Em 2019 será com certeza diferente e até chegarmos lá há muitas outras 

tarefas a executar para se continuar o crescimento promissor da região.

Para já vejamos uma breve retrospetiva de alguns pontos altos de 2018

para os Vinhos do Algarve.
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XI Concurso de Vinhos do Algarve
27 vinhos algarvios foram premiados em 2018 no evento promovido pela CVA.

O XI Concurso de Vinhos decorreu no dia 7 de maio em Silves tendo 85 Vinhos do 

Algarve sido apresentados em concurso. O júri composto por 20 elementos 

formados por membros da Associação de Escanções de Portugal, destacaram a 

excelente qualidade dos vinhos apresentados, tendo 27 deles sido medalhados.
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Para além da eleição do melhor vinho a concurso - galadoardo com a grande 

medalha de ouro - a distribuição para os restantes foi de 12 medalhas de prata, 

dos quais 7 foram para tintos, 4 para brancos e 1 para rosé. Nas medalhas de 

ouro, das 14 atribuídas, 10 foram para tintos, 2 para brancos e 2 para rosés.

Clique no link da imagem para ver o documento em PDF com mais detalhe.

Vinhos do Algarve mostraram-se em Londres
Participação pioneira para a região, porque se tratou da primeira vez que a fez 

fora do país com um stand próprio.

Durante os dias 21 a 23 de maio, a Região Vitivinícola do Algarve esteve no 

Olympia London, o emblemático edifício onde decorreu a London Wine Fair, o 

evento de vinhos mais importante do Reino Unido. 

A presença dos Vinhos do Algarve no certame foi organizada pela CVA – Comissão 

Vitivinícola do Algarve, que contou com a participação de 17 produtores que 

enviaram algumas das suas referências de vinhos, tendo inclusive muitos deles 

estado no stand da região a promover de forma direta e pessoal a sua produção.

:
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2º ALGARVE WINES SUNSET SUMMER
Edição de sucesso, com mais de 1.500 provas.

A tour de provas durou 15 dias (1 a 15 de Agosto) e percorreu o litoral algarvio, entre 

praias e eventos, oferecendo o vinho da região a provar a todos os veraneantes 

interessados.

O objetivo principal foi apostar na divulgação dos Vinhos do Algarve e dar a 

conhecer este néctar tão apreciado, destacando os brancos e rosés.

Em relação à 1º edição, houve algumas mudanças, pois com o aumento do número 

de dias do evento foram percorridas mais praias, locais e eventos.

Para 2019 está a ser avaliada a estrutura final e locais, mas irá sem dúvida manter-

se a iniciativa que já vai marcando a agenda do verão algarvio.
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MERCADO DE VINHOS REGIONAIS DO ALGARVE
Decorreu no Continente Modelo de Lagos, entre 24 a 27 de agosto.

O intuito do Mercado de Vinhos Regionais do Continente é  promover os 

produtos vinícolas da região, oferecer a possibilidade de conhecer um pouco mais 

sobre cada produtor/produto e dar a provar ao cliente os vinhos disponíveis para 

compra, que de momento são cerca de 27 referências.

A inauguração contou com a presença da Presidente da Câmara de Lagos, Maria 

Joaquina Matos, do Vereador Paulo Jorge Correia dos Reis, do Presidente da 

Comissão Vitivinícola do Algarve, Carlos Gracias, um produtor de licores e três 

produtores de vinho da região.
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Andaluzia recebe mostra de Vinhos do Algarve
Integrada nas XI Jornadas de Enoturismo.

Palma del Condado na vizinha Andaluzia, organizou as XI Jornadas de 

Enoturismo de 9 a 11 de novembro numa organização que teve a participação 

conjunta da Universidade do Algarve e do NERA, tendo esta última associação 

convidado a CVA para estar presente no debate sobre pequenos produtores locais a 

que se seguiu uma prova conjunta de produtos andaluzes e algarvios, sob o mote 

do projeto Sabor Sur. Na vertente dos vinhos a CVA representou a Região 

Vitivinícola do Algarve e seus produtores com uma prova de vários vinhos da 

região..
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Vinhos do Algarve em Bordéus
A CVA mostrou os seus vinhos exclusivos de Negra Mole na Vinitech-sifel 

A Comissão Vitivinícola do Algarve levou em exclusivo para Bordéus para o grande 

certame vinícola, agrícola e empresarial desta cidade francesa que se realizou 

em novembro de 20 a 22, todos os vinhos dos diversos produtores algarvios 

elaborados exclusivamente com a casta Negra Mole, única no mundo e só 

existente com capacidade produtiva no Algarve. A seleção serviu para 

internacionalizar a casta e a região que conta já com mais de meia dúzia de 

referências desta monocasta, desde tintos, rosados e um branco (blanc de noir).

Na foto acima Carlos Gracias no stand da Vinhos do Algarve na Vinitech-sifel com o 

produtor Domaines Rodrigues que tem 4 chateaux em Bordéus.
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Comissão de Partes Interessadas reúne na sede da CVA
Para fechar o ano e fazer o balanço da atividade de 2018

A função da Comissão de Partes Interessadas, que reúne anualmente, salvo 

convocatória extraordinária, consiste em fornecer recomendações sobre o seguinte:

• Qualquer tendência por parte do organismo de certificação para permitir que 

aspetos comerciais ou de outra natureza impeçam o consistente fornecimento 

imparcial de atividades de certificação;

• As políticas e procedimentos relativas à imparcialidade das suas atividades de 

certificação;

• Matérias que afetem a imparcialidade e confiança na certificação, incluído a 

transparência.

Na foto acima Sara Silva - técnica de certificação da CVA, mostra a alguns dos 

elementos da Comissão de Partes, alguns dados do setor, assim como o programa 

de certificação e controlo de qualidade da CVA.
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CVA junta, em dezembro, os diversos parceiros, colaboradores e 
membros participativos num almoço de confraternização.

Foto acima:

Associada ao trabalho e aos vinhos de excelência que os produtores algarvios 

produzem, há também uma equipa, tanto de colaboradores, de técnicos e de 

parceiros da CVA que vai contribuindo para o crescimento do reconhecimento dos 

Vinhos do Algarve..
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