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Vinhos do Algarve de regresso
ao Palácio da Bolsa

De 22 a 25 de fevereiro, decorre no Porto - Palácio da Bolsa - a Essência do 
Vinho, o evento que marca o calendário vínico e que faz este ano o seu 15º 
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aniversário.

São cerca de 3.000 vinhos de 400 produtores de todo o país presentes, num 
evento que conta também com o incontornável “TOP 10 Vinhos Portugueses”, 
uma das mais significativas provas anuais, reunindo a seleção dos rótulos com 
maior pontuação da Revista de Vinhos, que serão sujeitos a avaliação por um 
júri de especialistas de várias nacionalidades, para a eleição do TOP 10.

A par disto a organização da Essência do Vinho, em parceria com a 
Associação Comercial do Porto, terá cerca de meia centena de atividades 
paralelas entre as quais demonstrações culinárias de Chefs conceituados e 
reconhecidos pelo mítico Guia Michelin.

É neste ambiente importante para a afirmação dos Vinhos e da Região 
Vitivínicola do Algarve que irão estar presentes os seguintes produtores 
algarvios:

• Marchalégua (Agrolares)
• Morgado do Quintão
• Única - Adega Coop. do Algarve

Para participar em espaço ainda disponível para datas específicas contacte a 
CVA até à data limite de 15 de fevereiro.

APP é novidade e usada para a venda aos visitantes

Nesta edição da EV2019, e pela primeira vez de forma totalmente digital, todos 
os visitantes do evento estarão em condições de efectuarem compras à 
medida que circulam dentro do espaço.

Esta APP/Loja Online permitirá que os Produtores disponibilizem até 15 
referências para este modelo de venda online e que durante as provas livres os 
consumidores possam ir concretizando a compra das referências que mais os 
marcam. Segundo a organização, esta novidade permitirá que o "momento da 
Prova, possa ser o momento da Venda."

A última edição do evento recebeu mais de 20.000 visitantes, 30% dos quais 
estrangeiros.

Mais informações em: www.essenciadovinhoporto.com
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PROWEIN – Região Vitivinícola do Algarve 
marca presença em Düsseldorf

De 17 a 19 de março, toda a atenção dos profissionais e conhecedores de vinho 
vai estar focada numa dos maiores e mais relevantes certames do setor.

A CVA lançou o desafio aos produtores da região, patrocinando um stand na 
PROWEIN 2019 de forma a que os Vinhos do Algarve tivessem presença num 
dos eventos de referência para o setor vínico internacional. Foram quatro os 
produtores que responderam afirmativamente e que irão estar a representar a 
Região Vitivinícola do Algarve com os seus vinhos, nomeadamente:

• Cabrita Wines (Quinta da Vinha)
• Casa Santos Lima
• Quinta da Penina
• Quinta dos Vales

A PROWEIN celebra este ano o seu 25º Aniversário e é, portanto, uma data 
especial e simbólica que irá ficar ligada à primeira participação da Região 
Vitivinícola do Algarve no certame, dando continuidade ao sucesso obtido 
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com a sua presença na London Wine Fair em maio de 2018.

Um pouco de História

Em 1994 a Feira começou sobre o nome ProVins, baseada na apresentação de 
um vinho francês um ano antes, tendo nesse ano conseguido a participação de 
321 agentes económicos e 1.517 visitantes registados. O certame tem desde o 
início estado restrito à visitantes do setor das bebidas e da indústria hoteleira, 
o que tem contribuído para o sucesso do mesmo.

No ano seguinte, 1995, a Feira teve vários nomes de acordo com a origem dos 
visitantes – ProWine, ProVino, etc. e claro também ProWein na variante alemã. 
O número de stands aumentou logo significativamente com 523 espaços que 
ocuparam 2 salões de exibição e a Zona de Provas, foi pela primeira vez 
inaugurada.

Em 1996 a Feira estabeleceu a típica duração de 3 dias com início ao domingo. 
Em 1997 adquire definitivamente o nome único de PROWEIN e o logótipo, 
ainda hoje em utilização. No ano de 1997 ultrapassou da barreira dos 1.000 
stands oriundos de 25 países. Em 2007 começou a integrar o Fizzz Lounge – 
uma área reservada a apresentação das últimas tendências em cocktails.

A PROWEIN 2018 registou a presença de 6.738 exibidores de 67 países, não 
prevendo a organização uma diminuição da afluência para esta edição de 
2019.
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CVA apoia envio de amostras para o 
Decanter World Wine Awards 2019

A entrega deve ser efetuada até dia 18 de fevereiro na sede da CVA, sendo o dia 1 de março o 

último para as inscrições no evento.

Na edição de 2018, o DWWA contou com a participação de 663 vinhos de Portugal, dos 

quais 292 foram premiados (1 Best in Show, 3 Platinums, 10 Gold, 72 Silver e 206 Bronze).

O painel de provas é bastante diversificado e a sua organização conta com um 

responsável pela mesa de uma região ou país, cabendo a Sarah Ahmed a distinção de ser 

a “Portugal Regional Chair”, escritora, educadora e crítica de vinhos, também conhecida 

como a detetive do vinho. Os fortificados Porto e Madeira têm um responsável dedicado, 

com Richard Mayson a desempenhar a função.

A CVA apoia o envio das amostras aos produtores interessados, considerando a 

participação importante para a Região Vitivinícola do Algarve e mais um passo para a sua 

afirmação no setor vinícola internacional e também uma forma de aferir os vinhos em 

provas internacionais com um painel de provadores tão variado, sendo que a Decanter 

seleciona mais de 270 profissionais reconhecidos.
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Vinhos do Algarve presentes
no 1º Congresso de Gastronomia da região

O evento decorre de 15 a 17 de março na Escola de Hotelaria do Algarve.

A organização do evento promete 3 dias intensos de provas gastronómicas e 
vínicas, às quais não faltarão workshops, demonstrações de cozinha e debates 
sobre o tema gastronomia e o turismo.

A CVA não podia faltar ao evento com a presença dos Vinhos do Algarve, 
patrocinando o cocktail de abertura com uma prova de vinhos e a presença de 
um representante no decorrer do Congresso.

O jantar de encerramento contará igualmente com o apoio da CVA, sendo a 
refeição acompanhada com Vinhos do Algarve. 

Subscribe Past Issues Translate



Créditos: CVA / Vico Ughetto

PAP com Vinhos do Algarve

Escola Profissional em Turismo de Aveiro realiza PAP – Prova de Aptidão 
Profissional - com Vinhos do Algarve.

O tema é o Festival da Sardinha em Portimão e os 2 alunos finalistas do curso 
técnico de Restaurante – variante Restaurante/Bar – irão tentar recriar o 
evento emblemático de Portimão através de um almoço temático.

Para tal irão contar com o apoio dos seus colegas de cozinha que irão 
confecionar pratos típicos alusivos ao festival. De acordo com a ementa 
estabelecida, irão realizar o serviço de Vinhos do Algarve, adaptando-os à 
região onde o festival se insere e aos pratos a servir.

A prova decorre dia 15 de fevereiro, no restaurante pedagógico da Escola, com 
a seguinte ementa, harmonizada com Vinhos do Algarve: 

• Amuse-Bouche “Amuse quer se pequenina como a Sardinha” – Quinta da 
Penina DOP Branco 2017 - Crato Branco (Síria)

• Entrada Fria “Da Sardinha à Ervilha do Algarve” – Herdade Barranco do 
Vale
Rosé 2017 - Negra Mole
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• Prato Principal – Cabrita Tinto 2017 - Negra Mole
• Sobremesa – Licoroso do Algarve AlgarMoscatel

Créditos: CVA / Vico Ughetto

CVA em colaboração com Universidade
do Algarve

Protocolo permite a alunos finalistas estágios curriculares na Comissão.

Um aluno finalista do curso de licenciatura em Tecnologia e Segurança 
Alimentar, irá integrar um estágio na sede da CVA, durante o período de 4 de 
fevereiro a 4 de junho.

O objetivo do referido protocolo é o de proporcionar a alunos graduados, ou em 
final de curso, a sua primeira experiência no mundo empresarial, de acordo 
com as suas novas competências e conhecimentos.

No caso concreto a principal função será o de realizar o apoio técnico na 
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realização das análises aos vinhos da Região Vitivinícola do Algarve, entre 
outras tarefas associadas à atividade da CVA. 

Nova legislação do sector vitivinícola
(Rotulagem)

O Regulamento Delegado (EU) nº 2019/33 da Comissão de 17 de outubro de 
2018 que complementa o Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento 
Europeu e do Conselho aborda: 

• Os pedidos de proteção das denominações de origem, indicações 
geográficas e menções tradicionais no setor vitivinícola, ao procedimento 
de oposição.

• As restrições de utilização, às alterações do caderno de especificações, 
ao cancelamento da proteção e à rotulagem e apresentação

Consulte o regulamento publicado no Jornal Oficial da União Europeia e disponível no site 

da CVA
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