Neste Outono descubra as novidades dos Vinhos do Algarve
This autumn discover the news of Algarve Wines

Vinhos do Algarve na Rota do Petisco 2022 | Algarve
wines on the Rota do Petisco 2022

De 14 de Setembro até 16 de Outubro tem lugar a Rota do Petisco,
dinamizada pela associação Teia D'Impulsos, São 11 municípios (Aljezur,
Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé,
São Brás de Alportel e Tavira) e 220 estabelecimentos aderentes, para
provar os melhores petiscos e colecionar carimbos para prémios, entre os
quais visitas às quintas:
•

Villa Alvor

•

Quinta do Canhoto

•

Quinta dos Capinhas

•

Cabrita Wines

Acompanhe estes

petiscos

com

um

bom

vinho

do

Algarve!

www.rotadopetisco.com

From the 14th of September to the 16th of October, the Rota do Petisco
takes place, promoted by the association Teia D'Impulsos, in 11
municipalities (Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Monchique, Lagoa,
Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel and Tavira) and 220
participating establishments, to taste the best "petiscos" and collect stamps
for awards, including visits to wine estate:
•

Villa Alvor

•

Quinta do Canhoto

•

Quinta dos Capinhas

•

Cabrita Wines

Accompany

these

"petiscos"

with

a

good

Algarve

wine!

www.rotadopetisco.com

Vinhos do Algarve em apresentação na Feira da Dieta
Mediterrânica em Tavira | Algarve wines on display at the
Mediterranean Diet Fair in Tavira

Os Vinhos do Algarve marcaram presença no passado dia 9 de setembro
na Feira da Dieta Mediterrânica em Tavira. A Comissão Vitivinícola do
Algarve

realizou

uma

apresentação

dos

vinhos, no

âmbito

do

projecto maridar.pt que envolve os vinhos e a gastronomia da região.
A apresentação que teve lugar no Mercado da Ribeira, em Tavira, revelouse um sucesso, com a adesão de muitos dos participantes da Feira, na
degustação dos vinhos.

Algarve Wines were present on the 9th of September at the Mediterranean
Diet Fair in Tavira. The Algarve Wine Commission made a presentation of
the wines, within the scope of the maridar.pt project that involves the wines
and

gastronomy

of

the

region.

The presentation that took place at the Mercado da Ribeira, in Tavira, proved
to be a success, with the participation of many of the Fair’s participants in
tasting the wines.

Eventos | Events

Jantar "Oh My Chefs!" | 6 de outubro | Hotel Corinthia Lisboa
Os prestigiados Chefs, Osvalde Silva (Chef Executivo, Conrad Algarve e
Paulo Fortes (Chef Executivo, Vila Vita Parc Resort & Spa), em colaboração
com Miguel Teixeira (Chef Executivo do Corinthia Lisboa), desbravam as
terras de Portugal para trazer até si os sabores do Algarve.
- 6 de outubro às 20h00
- Restaurante Erva - Hotel Corinthia Lisbon
- Jantar: 65€ | Harmonização de vinhos: 30€
- Reservas: https://erva-restaurante.pt/pt/jantares-oh-my-chefs/
Venha celebrar a cultura gastronómica portuguesa com 6 momentos
inesquecíveis harmonizados com vinhos e música que o transportam à
essência do Algarve.
Vinhos dos produtores: Quinta do Canhoto, Sul Composto, Quinta da
Penina, Villa Alvor, Paxá Wines e Malaca.

Camp'22 | 7-9 de outubro | Morgado do Quintão - Lagoa
Entre a vinhas antigas e a oliveira milenar do Morgado do Quintão, com a
serra de Monchique como pano de fundo, ao longo de três dias, vão
reunir-se músicos, criadores e pensadores para um “não-festival” em que
a música terá um lugar de destaque.
Mais informações: https://www.intocamp.pt/

BLIP| 8-9 de outubro | Portimão Arena
Os Vinhos do Algarve marcam presença neste evento, organizado pela
AFPOP – Associação de Proprietários Estrangeiros em Portugal, que irá
decorrer nos próximos dias 8 e 9 de outubro, no Portimão Arena.
Produtores presentes: dia 8 - Quinta da Penina, Quinta dos Capinhas | dia
9 - Cabrita Wines, Quinta da Tor
Venha visitar-nos no stand da Região do Turismo do Algarve.

Grandes Escolhas - Vinhos & Sabores| 8-10 de outubro | FIL Parque das Nações
A grande feira de referência do sector em Portugal, o “Grandes Escolhas |
Vinhos & Sabores” irá acontecer de 8 a 10 de Outubro de 2022 (Sábado a
Segunda-feira), no Pavilhão 1 da FIL – Feira Internacional de Lisboa, no

Parque das Nações, onde o maior interface de transportes é uma maisvalia para consumidores, profissionais, e fãs dos vinhos e sabores de
Portugal. Os produtores dos Vinhos do Algarve marcarão presença neste
evento de referência nacional.
Mais informação: https://www.vinhosesabores.com/

Vale do Lobo Wine Connection Tasting Experience| 22-23 de
outubro | Vale do Lobo
O Vale do Lobo Wine Connection Tasting Experience está finalmente de
regresso, e irá reunir no mesmo ambiente uma selecção de vinhos,
bebidas espirituosas e produtos regionais com música ao vivo – a
combinação perfeita para degustar os seus vinhos predilectos e conhecer
os produtores e história que os inspiram. Paralelamente, e em sintonia
com o evento, irão ainda decorrer diversos workshops temáticos que
completam verdadeiramente a experiência e que não vai querer perder!
Descubra alguns dos melhores vinhos regionais, nacionais e internacionais
com provas de degustação e workshops durante a segunda edição da Wine
Connection Tasting Experience, que terá lugar em Vale do Lobo nos dias
22 e 23 de Outubro, das 16:00h às 22:00h.
Mais informação: https://www.valedolobo.com/pt/eventos/ii-wineconnection-tasting-experience-2022/

Tem um restaurante e ainda não tem o selo dos Vinhos do Algarve?
Ainda vai a tempo!
Faça parte da rede de restaurantes que promove os vinhos da região e ganhe
benefícios!
Envie um e-mail para: cva@vinhosdoalgarve.pt

Do you have a restaurant and still doesn't have the Algarve Wines stamp?
You can still have it!
Be part of the restaurants chain that promote the regions wines and get
benefits!
Send us an email to: cva@vinhosdoalgarve.pt

APP ALGAVE WINES

Já tem a App Algarve Wines no seu telemóvel?
_
Already have the Algarve Wines App on your phone?
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