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XIII Concurso de Vinhos do Algarve
O Vinho Branco Regional Algarve, DONA NIZA ARINTO 2019 do produtor
Obserpolis, Unipessoal, Lda foi o grande vencedor do XIII Concurso dos Vinhos do
Algarve, que decorreu no passado dia 6 de maio, no Convento de S. José, em
Lagoa.
Conheça todos os vinhos medalhados aqui
Destaca-se o facto de, pela primeira vez, ser um Vinho Branco, o grande vencedor
do Concurso dos Vinhos do Algarve.
Sendo um concurso oficial, o número de medalhas está limitado a 30% dos vinhos
inscritos. Desta forma, foram medalhados 42 vinhos: 28 medalhas de Prata, 15
medalhas de Ouro e, o grande vencedor, Dona Niza Arinto 2019, agraciado com a
Grande Medalha de Ouro.
Refira-se ainda que a maioria dos vinhos em concurso não medalhados tiveram
uma pontuação enquadrada na “Medalha de Prata” (igual ou superior a 82 pontos),
o que traduz a evolução qualitativa dos vinhos do Algarve.
A casta autóctone do Algarve, a Negra-Mole teve destaque no concurso, com uma
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destacada para a casta do Algarve, conseguindo excelentes resultados:
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Medalhas de Ouro: 2 tintos e 1 rosé Negra Mole.
Foram provados 135 Vinhos do Algarve, entre brancos, rosés e tintos de excelente
qualidade de 32 produtores, o que traduz um aumento de 20% no número de vinhos
inscritos, e de aproximadamente 30% no número de produtores participantes, em
comparação à última edição.
A CVA agradece a colaboração do Município de Lagoa e da Associação dos
Municípios Portugueses do Vinho, bem como aos 25 jurados e produtores.
VIDEO COM OS VINHOS MEDALHADOS
https://www.facebook.com/VinhosdoAlgarve/videos/225169222294934
Prémio Homenagem Vinhos do Algarve 2021
Manuel Janeiro é a personalidade homenageada em 2021 pelos Vinhos do Algarve.
Com este prémio, a CVA pretende distinguir pessoas singulares ou coletivas cujo
trabalho tenha contribuído para a melhoria e divulgação dos Vinhos do Algarve.

"Diz-se que em cada vinho se encontram boas histórias...
Esta garrafa conta a história de alguém que os sabe ler melhor que ninguém.
Se os vinhos são como livros, Manuel Janeiro tem das mais extensas e valiosas
bibliotecas do país,
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célebre restaurante Veneza.

Se os vinhos são cultura, Manuel Janeiro é das pessoas que mais tem contribuído
para promovê-la,
com especial relevância para os Vinhos do Algarve, que dá a conhecer e tão bem
serve a acompanhar os pratos tradicionais do barrocal algarvio.
Manuel Janeiro é e merece esta edição limitada,
de um vinho do Algarve que pretende homenageá-lo!"

Está a um passo de receber um Selo dos Vinhos
do Algarve!
Com vista a valorizar os restaurantes que melhor promovem os vinhos da Região,
a Comissão Vitivinícola do Algarve decidiu distingui-los, através da atribuição de um
selo que os reconhece como promotores oficiais dos Vinhos do Algarve.
Para recebê-lo, basta que os restaurantes enviem por
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cva@vinhosdoalgarve.pt - a sua Carta de Vinhos onde, uma vez confirmada a
elegibilidade, será facultado o selos dos Vinhos do Algarve, e o restaurante
constará da aplicação "Algarve Wines".
O selo reflete a imagem da marca dos Vinhos do Algarve, num estilo moderno,
atrativo e ilustrativo da Região, que transmite aos seus clientes e consumidores
uma relação de proximidade e de confiança, com vista a aumentar a percepção de
valor e diferenciação dos vinhos com origem local.
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Vinhos do Algarve medalhados no Concurso
Cidades do Vinho
Decorreu, no Centro Cultural do Convento de S. José, em Lagoa, entre os dias 07 e
09 de maio, a primeira edição do Concurso Cidades do Vinho, onde estiveram à
prova mais de 550 vinhos nacionais, com o objetivo conjunto de promover os vinhos
e o território.
Saiba quais foram os vinhos do Algarve medalhados no Concurso Cidades do Vinho
2021:
GRANDE MEDALHA DE OURO - Única - Adega Cooperativa do Algarve Algarmoscatel
Medalha de Ouro
Morgado do Quintão Palhete 2019
Quinta dos Vales and The Winemaker Experience:
- Quinta dos Vales Grande Escolha
- Quinta dos Vales Duo Tinto 2015
MALACA reserva aragonês 2016
Herdade Barranco do Vale Blend Branco 2019
Medalha de Prata
Única - Adega Cooperativa do Algarve Lagoa Reserva Branco
Quinta dos Vales and The Winemaker Experience Dialog Verdelho 2019
Adega do Cantor Vida Nova Tinto 2017
Cabrita Wines - Quinta da Vinha Cabrita Negra Mole
Casa Santos Lima Talabira Premium 2019
Quinta Da Tôr Grande Reserva Algibre 2017
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Concurso Internacional de Lyon:
Única - Adega Cooperativa do Algarve
- DOP Lagoa Branco 2019 (Ouro)
- DOP Lagoa Tinto 2018 (Prata)
Herdade Barranco do Vale
- Herdade barranco do Vale - Vinho Regional Algarve Blend Branco Reserva 2019
(Ouro)
- Herdade barranco do Vale - Vinho Regional Algarve Castelão Reserva 2018 (Ouro)
Frankfurt International Trophy - Wine, Beer and Spirits Competition
Única - Adega Cooperativa do Algarve
- DOP Lagoa Premium 2018 (Ouro)
Concurso de Vinhos de Portugal 2021
- Medalha de Ouro para o Lagoa Reserva Branco 2019 da Única - Adega
Cooperativa do Algarve
- Medalhas de Prata:
Casa Santos Lima
Convento Do Paraíso
Quinta dos Vales and The Winemaker Experience
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Estas férias aproveite para visitar uma das
quintas de vinhos do Algarve com ofertas de
enoturismo!
Estas férias aproveite para visitar uma das quintas de vinhos do Algarve com
ofertas de enoturismo!
Instale gratuitamente a App Algarve Wines e explore todas as experiências de
enoturismo que pode usufruir na região, do Sotavento ao Barlavento.
Disponível na Play Store e App Store.
Bons brindes!
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2ª edição da rúbrica "Às 5ªs na Quinta" (brevemente)

No seguimento do sucesso da 1ª edição, em 2020, este Verão poderá assistir esta
rúbrica com 10 produtores diferentes. Esta iniciativa tem como objectivo de dar a
conhecer nas redes sociais de conhecer as quintas e os produtores dos Vinhos do
Algarve.
Esta rúbrica, que irá para “o ar” as quintas-feiras, em data a anunciar, acontece nas
páginas de Facebook e Instagram da CVA.

Participação no evento "Menina estás à Janela" | 5 junho | Faro
Os Vinhos do Algarve estarão presentes no evento "Menina Estás à Janela", dia 5
junho em Faro.
Produtores: Villa Alvor | Marchalégua | Dom Vicente
Mais informações: https://www.sulinformacao.pt/…/menina-estas-a-janela-para-…/

Copyright © 2021 Vinhos do Algarve, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

RSS

