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As mais recentes novidades sobre a Região Vitivinícola do Algarve. Fique a par

da legislação, prémios, eventos, destaques e de todas as novidades que a

Comissão Vitivinícola do Algarve tem para partilhar consigo. 
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MENSAGEM DE NATAL DO PRESIDENTE DA CVA 

Um ano termina e outro renasce. O Natal é época de celebrar todos os sucessos e

os objetivos alcançados, é tempo de planear um novo ano ainda melhor, é tempo de

reafirmar parcerias, e olhar para a frente com determinação e otimismo, levando

connosco todas as lições que aprendemos. 

Queremos que nos prestigiem com as vossas sugestões e propostas, pois só assim

teremos motivos para buscar sempre o melhor. 

Somos privilegiados porque continuamos a merecer o vosso apoio e confiança. A

nossa meta é sempre fazer o melhor. 

Por isso, agradecemos a todos que participaram e contribuíram com esse objetivo

comum, desejando umas Boas Festas e um Ano Novo cheio de paz, saúde e alegria.

Estes são os votos da Direção e de toda a Equipa da CVA. 

 

 

Carlos Gracias, 

Presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve

REUNIÃO DA COMISSÃO DE PARTES INTERESSADAS FECHA O
ANO DE ATIVIDADES DA CVA 

No dia 12 de dezembro de 2017 decorreu, nas instalações da CVA em Lagoa, a

reunião anual dos 5 elementos que representam o setor da produção (vinho e

medronho), os consumidores e a Comissão de Recurso. 

 

Ver notícia completa

https://www.vinhosdoalgarve.pt/pt/noticias/noticia/reuniao-da-comissao-de-partes-interessadas-fecha-o-ano-de-atividades-da-cva


LEGISLAÇÃO 

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural - Portaria n.º 378/2017 do passado

dia 18 de dezembro. 

 

Ver legislação
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