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Vinho algarvio refresca
milhares de veraneantes
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A iniciativa «Sunset com Vinhos do Algarve»

Receba as notícias no seu
email!
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percorreu o litoral algarvio durante 15 dias e
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terminou na quarta-feira, na praia de Monte
Gordo, com mais de 1500 provas gratuitas de
vinhos regionais.
A ação de promoção aos vinhos do Algarve,
“original, descontraída e sobretudo muito
refrescante”, apostou nos vinhos frescos de verão,
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como os brancos e rosados.
“A ligação natural ao calor, animação, convívio e à
paisagem, que os fins-de-tarde em agosto
proporcionam aos veraneantes” foi o mote
principal da iniciativa da CVA – Comissão
Vitivinícola do Algarve.
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Este foi o segundo ano do evento, que teve uma
forte transformação face ao ano passado,
alargando-se o número de dias para 15 – na
primeira quinzena de agosto – e, como
consequência, o número de locais abrangidos.
Após 15 dias de intensa ação e promoção, Cátia
Campos e Andreia Ferreira – sócias da Algarve
Views, a empresa coordenadora da logística das
provas – confessaram algum cansaço, revezandose entre provas, trocas de copos e explicações ao
público, que ora surgia individualmente ou aos
pares, como em grupos de seis ou mais, criando
uma parede em toda a volta da carrinha.
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“Sinto que valeu a pena o esforço, conseguimos
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levar a marca Vinhos do Algarve junto de um
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público, tanto estrangeiros como nacional, que
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não conhecia os vinhos ou que não tinha ideia da
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variedade disponível, pois tivemos cerca de 40
referências em prova”, referiu Andreia Ferreira,
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em comunicado divulgado pela CVA.
Os “pequenos problemas”, como manter o vinho
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fresco mesmo estando ao sol, são resolvidos com
algum esforço, mas o que terá de melhorar, nas
próximas edições, disse, “é uma dificuldade, e
algum excesso de burocracia, nas autorizações e
definições dos locais para a colocação da carrinha
de provas”.
“Por vezes é mais complicado do que realizar a
prova com centenas de pessoas sob intenso
calor”, acrescentou.
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O presidente da CVA, Carlos Gracias, mostrou-se
satisfeito com a boa adesão e impacto junto dos
potenciais consumidores.
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“A vaga de calor, registada no início de agosto,
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que assolou a Europa e que em Portugal, em
algumas regiões, causou estragos e perdas
significativas na produção de uva, não se sentiu
de forma significativa na viticultura algarvia,
mantendo-se a perspetiva de um novo aumento
da produção, situação a confirmar-se com os
trabalhos das vindimas para breve”, revelou.
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