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MARÇO 2020

A Nova identidade dos Vinhos do Algarve
No passado dia 2 de Março, a Comissão Vitivinícola do Algarve apresentou a sua nova identidade para os Vinhos do Algarve, desta vez no Museu de Portimão. O trabalho feito pela empresa
NUTS, na nova imagem, teve como missão reforçar a qualidade, diversidade e exclusividade dos vinhos do Algarve, tanto junto da restauração como do público final.
O novo logótipo visa retratar os principais ícones e lifestyle do Algarve, desde o sol à gastronomia, passando pelas férias, património, tradições e praia.
Este evento, dirigido em especial ao canal Horeca, teve como objetivo, colocar os vinhos do Algarve no mapa, destacando a qualidade da região e enfatizando a diversidade – de vinhos, de
produtores e de castas. O evento iniciou com uma breve apresentação da nova imagem, dirigida ao canal Horeca, seguido de uma palestra realizada por Rui Falcão sobre a caracterização das
tendências mundiais de modo a reflectir sobre o futuro dos vinhos do Algarve e de uma visita pelo conhecido Museu da Sardinha. Durante o evento, os produtores tiveram a oportunidade de
realizar uma prova de vinhos, tendo disponíveis uma completa variedade de Tintos, Brancos e Rosés.
Este evento teve o apoio da Região de Turismo do Algarve e dos Municípios de Lagoa, Lagos, S. Brás de Alportel, Albufeira, Silves e Portimão.
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Eventos adiados
Em virtude dos últimos desenvolvimentos da epidemia do COVID-19, e como medida de prevenção e defesa de saúde dos participantes, a Comissão Vitivinícola do Algarve decidiu adiar o Dia
Aberto das Quintas para o canal Horeca, de dia 23 de Marco, para dia 4 de Maio (com possibilidade de reagendamento para nova data, mediante evolução da situação da epidemia)
O objetivo deste dia serve para que a restauração e hotelaria regional conheça os produtores e prove os Vinhos do Algarve.
A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2020, que conta com a nossa participação, foi também adiada pela Fundação AIP, a entidade organizadora, para os próximos dias 27 a 31 de Maio.
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Vendas Online dos nossos produtores
Devido às novas circunstâncias expostas, sendo que o aconselhado será ficar em casa, poderá adquirir os vinhos do Algarve junto dos nossos produtores na seguintes plataformas:
Herdade dos Pimenteis, Lda - www.garcias.com.pt/
Qbl Unipessoal, Lda - www.quintadobarrancolongo.com
Quinta dos Vales, Lda - www.shop.quintadosvales.pt/
Herdade Barranco do Vale, Lda - www.facebook.com/herdadebarrancodovale / email: shop@hbv.pt
Lieberwirth Sociedade Agrícola e Turismo, S.A. - www.quintadoscapinhas.com/pt/shop/
Paxá Wines, Lda - www.paxawines.pt / email: info@paxawines.pt
Turinox, Lda - www.quintadator.com/encomendas-orcamentos/ e-mail: geral@quintadator.com
Casa Santos Lima - www.casasantoslima.com/pt
UNICA, CRL - encomendas.adega@sapo.pt
Morgado do Quintão, Lda - https://www.morgadodoquintao.pt/store

As novas regras para as exportações vitivinícolas para o Brasil
No passado dia 2 de Janeiro, foi publicado, pelo Brasil, a Instrução Normativa (IN) n.º 75, de 31 de dezembro de 2019, no qual é estabelecido os critérios e definidos os parâmetros analíticos que
devem ser utilizados para fiscalização e controle de bebidas, vinhos e derivados da uva e do vinho, nacionais e importados (tendo entrado em vigor na data da sua publicação).
Os parâmetros analíticos que deverão constar nos documentos laboratoriais para utilização na fiscalização e controle de bebidas, vinhos e derivados da uva e do vinho, nacionais e importados, são os
que se encontram identificados na Norma Operacional nº 1, de 24 de Janeiro de 2019, a qual foi atualizada em 30-12-2019. Da análise efetuada à referida IN e tendo em conta que no caso das
exportações nacionais de vinho para o Brasil devem ser observados os parâmetros constantes na coluna “Laudo Estrangeiro” verifica-se que deixou de ser obrigatório um conjunto de determinações
que estavam a levantar algumas questões aos operadores que exportam para o Brasil uma vez que aumentavam substancialmente os custos da operação.
Mais informações aqui
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Próximos eventos
Dia 4 de Maio | 11h-16h | Quintas dos produtores | Evento dos Vinhos do Algarve (exclusivo canal horeca-mediante inscrição;
Dias 27 a 31 de Maio | BTL (Espaço do Enoturismo) Vinhos do Algarve na BTL em parceria com a Rota dos Vinhos do Algarve;
Dia 31 de Maio | Open Door Quinta dos Vales | 11h -19h | Entrada Livre | Este evento contará com a apresentação dos novos vinhos da Quinta dos Vales, produtos regionais, provas de
vinhos e shows.
Dia 6 de Junho | Enóphilo Wine Fest Lisboa | Neste marketplace, estarão presentes cerca de 40 produtores de várias regiões do País, que poderão colocar à venda as garrafas que
pretenderem. Será uma plataforma para promover o vinho nacional. As compras são feitas diretamente aos responsáveis pelas marcas, o Enóphilo apenas serve como uma montra.
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