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Vinhos do Algarve em prova
na Essência do Vinho
Os mais de 20 mil visitantes, 30% dos quais estrangeiros, foram os números
oficiais do ESSÊNCIA DO VINHO - que decorreu de 22 a 25 de fevereiro no
Palácio da Bolsa (Porto) e que teve a presença de dois produtores algarvios Marchalégua e Única.
Para Aníbal Neto - Produtor da Marchalégua - a presença foi positiva e serviu
para gerar um bom número de contactos profissionais para futuras vendas,
pois o evento nos dias de semana tem uma forte presença de público
profissional, a par da audiência de um público generalista. A presença de
produtores algarvios foi para Aníbal Neto, uma mais valia porque "permitiu

desmitificar a ideia que constantemente vou ainda encontrando, de que no
Algarve ainda se duvida que há produção de vinho já com alguma expressão
e sobretudo bastante qualidade".
Pelo mesmo diapasão, alinha João Marques - enólogo da Cooperativa Única também participante no evento e que considera que "a presença do portfólio

da Única foi vantajoso, com bons contactos efetuados, e sobretudo tendo
ajudado a desmistificar o conceito ainda generalizado que no Algarve a
produção de vinhos não é para ser levada a sério".
Com estas duas participações foi possível mostrar o contrário, tendo inclusive
a Marchalégua, previstas novas presenças internacionais na Bélgica e nos EUA,
a que se juntam outras regionais como na Nave do Barão ou na Mostra de
Vinhos em Tavira. Já da parte da Única as participações mais próximas serão
na BTL, Congresso de Gastronomia do Algarve e na maior Feira de Vinhos da
região, em Albufeira, organizada pela Confraria Bacchus.
A próxima Essência do Vinho no Porto, será realizada de 20 a 23 de fevereiro
de 2020.
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Créditos: Caminho das Palavras

CVA lança
APP inovadora na BTL
No stand da RTA, dia 13 de março, a CVA fará a apresentação da nova APP
que irá promover a Região Vitivinícola do Algarve.

Com o lançamento da APP da CVA - Comissão Vitivinícola do Algarve,
realizada na BTL no stand da Região de Turismo do Algarve, os Vinhos do
Algarve ganham uma nova e importante ferramenta para a sua promoção e
divulgação.
Sob o tema do Enoturismo a nova APP é inovadora e pioneira no segmento das
aplicações dedicadas a uma região vitivinícola, fornecendo informações
diversas sobre a mesma, desde a lista completa dos seus produtores, aos
serviços acessíveis para os visitantes às suas adegas.
Locais de venda surgem indicados na APP, assim como, onde se pode
degustar os Vinhos do Algarve num restaurante mais próximo. Isto graças às
tecnologias de localização GPS e navegação que os smartphones (tanto no
sistema Android como IOS) permitem. Associadas a estas informações, a APP,
cuja descarga e acesso é gratuito, permite um contacto próximo com a região
vitivinícola, disponibilizando informações e notícias diversas.
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Para mais informações envie um e-mail para CVA e entretanto descarregue a
versão Android (brevemente em IOS) na Play Store da Google.

créditos: Messe Düsseldorf / ctillmann

PROWEIN – A poucos dias da histórica
presença da Região Vitivinícola do Algarve
De 17 a 19 de março, Düsseldorf é a Capital dos Vinhos, dos produtores, e dos
inúmeros profissionais que ali ocorrem para conhecer as novas tendências do
mercado vínico e das bebidas em geral.
A edição de 2019, será marcada pela data histórica do 25º Aniversário da
PROWEIN, na qual iremos ter a 1ª participação oficial dos Vinhos do Algarve,
através de um stand da CVA e que integra os produtores:
• Cabrita Wines (Quinta da Vinha)
• Casa Santos Lima
• Quinta da Penina
• Quinta dos Vales
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Em termos de números a PROWEIN em Düsseldorf, representa cerca de
28.000 visitantes alemães, a que se juntam mais de 32.000 mil oriundos da
Ásia (7%), 11% das Américas Norte, Centro e Sul, 19% da Europa Oriental e
Rússia, sendo os restantes 62% de outros países europeus.
As duas principais razões da visita à Feira, são a sua capacidade de gerar bons
contactos e ser uma boa plataforma para negócios e prospeção. Sendo que
mais de 53% dos visitantes encontraram novos fornecedores a partir do
evento. Certamente dados relevantes para a presença algarvia, uma vez que
63% dos visitantes são gestores com capacidade de decisão nas suas
empresas.
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Concurso Vinhos de Portugal 2019
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A CVA apoia e apela a participação por parte dos produtores.

A CVA incentiva os seus agentes económicos a participar no Concurso Vinhos
de Portugal, promovido pela Viniportugal, apoiando o envio das amostras
submetidas a concurso.
As mesmas deverão ser entregues na sede da CVA, até 26 de março de 2019
para o seu envio gratuito.
A médio prazo a ViniPortugal pretende que o "Concurso Vinhos de Portugal /
Wines of Portugal Challenge" atinja notoriedade internacional, contribuindo
para a promoção dos Vinhos de Portugal. Uma das grandes vantagens do
concurso é a dos vinhos premiados com Grande Medalha de Ouro virem a ser
os preferidos nas acções de promoção internacional organizadas pela
ViniPortugal, desde que as respectivas empresas disponham já de importador
e distribuição, em especial nos mercados estratégicos estabelecidos no Plano
de Marketing dos vinhos de Portugal.
Consulte o regulamento online.
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Créditos: Viniportugal

Viniportugal inaugura nova
Sala de Provas no Porto
A nova Sala de Provas do Porto está situada na Rua das Flores.

A CVA irá estar presente na inauguração da nova Sala de Provas do Porto, que
a Viniportugal pretende que reflicta a imagem moderna dos vinhos
portugueses, num estilo bem próximo da Sala de Provas de Lisboa.
O novo espaço apresenta uma ampla receção para acolhimento dos visitantes,
com 4 máquinas dispensadoras, permitindo ao visitante, a partir de 3 euros,
uma livre escolha de entre os 30 vinhos que em permanência se encontram
expostos e que representam as mais diversas regiões vitivinícolas nacionais.
Para os visitantes mais exigentes ou que pretendam aprofundar o
conhecimento sobre os vinhos portugueses a Sala de Provas do Porto oferece
ao visitante a possibilidade de uma escolha, a partir de 9 euros/pessoa entre 5
provas temáticas. Estas provas decorrem numa sala privativa com capacidade
para 10 pessoas.
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Visite a nova Sala de Provas do Porto de segunda a sábado entre as 11h e as
19h e descubra a diversidade das propostas que temos para o visitante.

Créditos: Rota da Bairrada

Masterclass com Negra Mole
Museu do Vinho na Bairrada irá receber o evento a 19 de março.

O Museu do Vinho da Bairrada, em Anadia, recebe, no próximo dia 19 de
março, mais uma sessão de Masterclass de Vinhos, desta feita, dedicada à
região do Algarve e a Trás-os-Montes.
Pelo Algarve irá falar o enófilo Gilmar Brito, com certificação WSET nível 3,
apresentando a região e focando-se também na Negra Mole, a casta
emblemática do Algarve e única no mundo.
Este é mais um evento que contribui para um maior conhecimento da Região,
das suas caraterísticas e potencialidades únicas, junto de um painel
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diversificado e num local emblemático para a mundo vínico como é o Museu
do Vinho, inaugurado a 27 de Setembro de 2003. O espaço contempla uma
programação de exposições temporárias, com actividades pedagógicas,
animação do livro, debates sobre temáticas ligadas ao vinho, vinha, mundo
rural, arte e documentalismo, entre outras iniciativas.
O Museu tem ainda uma Enoteca, uma loja de Vinhos, um auditório para 80
pessoas, com equipamento multimédia, uma mediateca, uma biblioteca e zona
de restauração com jardim.

Créditos: CVA / Vico Ughetto

Novos Órgão Sociais da ANDOVI têm CVA
na presidência da AG
Depois de uma participação como vogal da AG no triénio de 2015-18,
a CVA assume para 2019-21 a presidência da mesa.
Fundada em 1992, a ANDOVI, Associação Nacional das Denominações de
Origem Vitivinícolas, congrega as entidades públicas e privadas a quem cabe
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representar, certificar e promover as Denominações de Origem Vitivinícolas
Portuguesas. Portugal tem cerca de 30 Denominações de Origem, e 14
indicações geográficas, os quais representam a maior fatia das exportações de
vinhos e são naturalmente os que aportam mais valor acrescido, tanto no
mercado interno, como na exportação.
Por este fator a importância desta associação é relevante, sendo dignificante
para a Região do Algarve, ter a sua Comissão Vitivinícola a presidir a um órgão
tão importante e simbólico como a presidência da Assembleia Geral, para o
próximo triénio de 2019-2021.
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