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A CVA foi conhecer um projeto cultural que liga o fado ao Vinho do Algarve e

falamos com o presidente da Associação de Fado do Algarve - Valentim Filipe,

também ele músico e promotor de espetáculos, para melhor nos explicar 

em que consiste o Fado no Museu.

PONTO DE VENDA - "FADO NO MUSEU" 
Fundada a 13 de abril de 2012, a AFA - Associação de Fado do Algarve, tem por

missão a promoção e divulgação do Fado na região, organizando para o efeito

inúmeras ações, sendo uma dos mais regulares o Fado no Museu, um projeto que

junta cultura, música e património ao vinho algarvio. 

 

Em que consiste o Fado no Museu?  
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O evento é constituído por quatro sessões de fado ao vivo, todas as 4º e 5º

feiras, incluindo ainda visitas a algumas salas do Museu Municipal de Faro,

terminando  com um momento de convívio com os artistas, acompanhado pela

degustação de um vinho algarvio. 

 

O que torna o Fado no Museu especial? 

O protocolo da AFA com o Museu de Faro, permite-nos estar num espaço único da

cidade e da região, o que já é um atrativo enorme. Depois o Fado vive um bom

momento de reconhecimento internacional e os visitantes consideram uma mais

valia fantástica poder aliar a visita ao museu e, por um pequeno extra, poder usufruir

de um momento musical genuinamente português através do fado. 

 

Porquê a aposta em Vinhos do Algarve?  

Quando a AFA desenhou este projeto, pensamos que devia haver algo mais no fim

das sessões. A audiência é sempre intimista e ter um momento de conversa com os

músicos e fadistas presentes é algo apreciado e importante para transmitir mais

informações sobre o fado e a sua história. Depois como temos os CD´s e outros

brindes ligados ao fado ajudava ter algo que mantivesse as pessoas próximas e

curiosas em vez de irem embora logo no fim. E como o fado tem fortes ligações com

o vinho achamos logo que seria o pretexto ideal para juntar as pessoas e de

terminar em beleza digamos assim.  

 

Que vantagens lhe traz a aposta nos Vinhos do Algarve?  

Assim que decidimos ter a prova, obviamente que pensei logo que teria que ser um

vinho algarvio. Não só porque estamos no Algarve e o projeto é igualmente algarvio

como também os vinhos algarvios são já reconhecidos e valorizados. Franceses,

espanhóis e também brasileiros são os principais clientes e gostam do que provam. 

 

É consumidor de Vinhos do Algarve? Porquê? 

Sim sou. Para além de ser muito regionalista, também  é um tipo de vinho que gosto.

São vinhos frutados e aprecio este estilo. 

 

Mais informações: www.facebook.com/fadonomuseu

 

Localização: 

Fado no Museu: 

Praça Afonso III, 14 - Faro

LONDON WINE FAIR 
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Durante os dias 21 a 23 de maio, a Região Vitivinícola do Algarve esteve no

Olympia London, o emblemático edifício onde decorreu a London Wine Fair, o

evento de vinhos mais importante do Reino Unido.  

 

Esta participação foi pioneira para a região, porque se tratou da primeira vez que a

fez fora do país com um stand próprio.  A presença dos Vinhos do Algarve no

certame foi organizada pela CVA – Comissão Vitivinícola do Algarve, que contou

com a participação de 17 produtores que enviaram algumas das suas referências de

vinhos, tendo inclusive muitos deles estado no stand da região a promover de forma

direta e pessoal a sua produção. 

Carlos Gracias – presidente da CVA – regressou satisfeito com a participação

algarvia, destacando a relevância da escolha deste evento: “O Reino Unido é o 3º

mercado europeu mais relevante para Portugal, e no caso do Algarve há uma

importância acrescida na promoção pois trata-se de um país com forte presença

turística na região. Esta feira é muito particular porque é especializada para o Trade,

ou seja, todos os visitantes são profissionais do setor, tanto na área da restauração,

desde o sommelier ao proprietário, passando pelas garrafeiras, distribuidores e

mesmo cadeias de supermercados britânicas vêm aqui.” 

Para além da mostra de vinhos diversificada da região, o stand algarvio teve a

presença do enófilo Gilmar Brito, cuja certificação WSET nível 3, permitiu

acompanhar o exigente nível do evento e dos visitantes que procuravam informações

no stand do Algarve. Gilmar Brito referiu que os vinhos algarvios “tiveram uma boa

prestação, mas que, sendo uma feira muito especializada os provadores vinham à

procura de vinhos muito particulares, exclusivos ou com caraterísticas singulares”.

Neste campo destaca que sem dúvida os vinhos monocasta com Negra Mole, a

casta autóctone do Algarve e única em Portugal, “foram aqueles  que captaram as

maiores atenções e elogios”. 

O saldo da participação é claramente positivo e com certeza haverá contactos

próximos para os agentes económicos da região exportarem os seus vinhos. 

CONCURSO VINHOS DE PORTUGAL 

Decorreu de dia 14 a 18 de Maio e contou com a presença de alguns dos

produtores da região. 

 

O concurso tem como objetivos estimular a produção de vinhos de qualidade,

valorizar o nível técnico e comercial dos vinhos portugueses, projetar a imagem da

marca vinhos de Portugal e dos seus vinhos a nível internacional, dar a conhecer os

melhores vinhos DOP (Denominação de Origem Protegida), IGP (Indicação

Geográfica Protegida) e de casta e/ou colheita aos consumidores, incentivar e



destacar o programa Wine in Moderation e, por fim, contribuir para a expansão da

cultura do vinho em geral através de programas de turismo e gastronomia. 

Os grandes vencedores foram anunciados numa gala no Convento do Beato, em

Lisboa, no dia 18 de Maio.  

Dois produtores do Algarve saíram premiados, tendo o Al-Ria Reserva 2016, da

Casa Santos Lima, ganho a medalha grande ouro e o Paxá Viognier 2017, da Paxá

Wines, arrecadado uma medalha de prata.

CONCURSO MUNDIAL DE BRUXELAS 

A 25º edição do concurso decorreu em Pequim, na China, entre 10 e 13 de Maio e

contou com a participação de mais de 9000 vinhos de 48 países. 

 

Já foram divulgados os grandes vencedores do Concurso Mundial de Bruxelas! 

Portugal ficou posicionado em 4º lugar, tanto a nível de inscrições  no concurso

(1062 inscritos) como medalhas atribuídas (324 medalhados), depois do habitual trio

de França (2342 inscrições), Espanha (1810 inscrições) e Itália (1382 inscrições) a

ocuparem as 3 primeiras posições, respetivamente. 

Os produtores da região do Algarve marcaram presença entre os medalhados e

arrecadaram 5 medalhas, 4 de prata e 1 de ouro: 

 - Medalha de Ouro - Paxá Viognier 2017 Paxá Wines); 

 - Medalha de Prata - Al-Ria Reserva Tinto 2016 (Casa Santos Lima); 

 - Medalha de Prata - Cabrita Reserva Tinto 2015 (Cabrita Wines - Quinta da Vinha); 

 - Medalha de Prata - Rabo de Galo Tinto 2016 (Casa Santos Lima); 

 - Medalha de Prata - Quinta do Francês Tinto 2015 (Quinta Do Francês Winery).  

A 26º edição do Concurso decorrerá  em Aigle, na Suíça, mais precisamente no world

Cycling Centre, onde decorrerão as sessões de degustação, entre os dias 2 e 5 de

maio de 2019.



ALGARVE WINES - SUNSET SUMMER 

Irá realizar-se mais uma edição, dando assim continuidade ao sucesso do ano

passado. 

 

Se gostou da 1º edição e marcou presença, não perca a oportunidade de voltar a

provar os vinhos da região em mais uma edição. 

O conceito do evento é aliar a presença dos turistas, quer nacionais quer

estrangeiros, nas praias algarvias à promoção e divulgação dos Vinhos do Algarve,

através da degustação gratuita de vinhos frescos adequados à gastronomia e à estação

do ano, como é o caso dos rosés e brancos. 

No ano anterior o evento fez-lhe companhia durante os pôr do sol e marcou

presença em 5 praias de concelhos diferentes: Alvor (concelho de Portimão),

Carvoeiro (concelho de Lagoa), Porto de Mós (concelho de Lagos), Santa Eulália

(concelho de Albufeira) e Praia do Barril (concelho de Tavira). 

Este ano, a 2º edição promete levar o melhor vinho da região algarvia a mais praias,

acompanhe o nosso website www.vinhosdoalgarve.pt e o nosso

facebook www.facebook.com/VinhosdoAlgarve para mais informações, que serão

disponibilizadas atempadamente. Esperamos por si!

LEGISLAÇÃO
Portaria n.º 130/2018 - Diário da República n.º 89/2018, Série I de 2018-05-09 

"Procede à primeira alteração da Portaria n.º 26/2017, de 13 de janeiro, que

estabelece as regras complementares relativas à designação, apresentação e

rotulagem dos produtos do sector vitivinícola."

Ver legislação:

 

Portaria n.º 118/2018 - Diário da República n.º 83/2018, Série I de 2018-04-30

"Estabelece o regime da operação 3.1.2, «Investimento de jovens agricultores na

exploração agrícola», integrada na ação 3.1, «Jovens agricultores», da medida 3,

«Valorização da produção agrícola», do Programa de Desenvolvimento Rural do

Continente, abreviadamente designado por PDR 2020."

Ver legislação:
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