
Partilhe Envie

JULHO DE 2019
A Cerimónia de entrega dos prémios do XII Concurso de Vinhos do Algarve e o novo 

procedimento de inscrição de viticultores na CVA são alguns dos temas da newsletter deste mês. 
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CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS DO XII CONCURSO DE VINHOS DO 
ALGARVE 2019

A cerimónia de entrega de prémios do XII Concurso de Vinhos do Algarve teve lugar no passado dia 12 de julho, no Centro 

Cultural de Lagos. A Comissão Vitivinícola do Algarve homenageou os produtores medalhados no concurso realizado no dia 09 de 

junho, que contou com a parceria financeira e logística do Município de Lagos e organização técnica da Associação de Escanções 

de Portugal (AEP). 

A qualidade dos vinhos do Algarve voltou a ser reconhecida na mais recente edição do Concurso de Vinhos do Algarve. Após a 

avaliação de 111 vinhos de 24 produtores, o júri atribuiu um total de 33 medalhas, das quais 1 Grande Medalha de Ouro, 12 de 

Ouro e 20 de Prata. A tão desejada Grande Medalha de Ouro foi atribuída ao “Vida Nova Reserva IGP Algarve Tinto 2015”, da 

Adega do Cantor – Sociedade de Vitivinicultura, Lda.

Lista integral dos Vinhos Medalhados aqui.

 A cerimónia de entrega de prémios contou com a honrosa presença do Senhor Presidente do Instituto da Vinha e do Vinho, Dr. 

Bernardo Gouvea, que integrou o painel responsável pela entrega dos troféus, composto pelo Secretário-Geral da Associação de 

Municípios Portugueses do Vinho, Sr. José Arruda, o Diretor Regional da Agricultura e Pescas, Eng. Pedro Monteiro, o Presidente 

da Região de Turismo do Algarve, Dr. João Fernandes e a Presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, Dr.ª Sara Silva.
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A Dr.ª Maria Joaquina Matos, Presidente do Município de Lagos, esteve presente na cerimónia, congratulando os produtores 

medalhados.

Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve, faz um balanço positivo da edição 2019 do Concurso de Vinhos da 

Algarve “Este ano tivemos um aumento do n.º de amostras na ordem dos 30%, o que revela uma trajetória bastante positiva do 

concurso. De salientar também as boas referências emitidas pelos jurados da AEP, relativamente à evolução e qualidade dos 

Vinhos do Algarve. Pretendemos melhorar o Concurso ano após ano, pelo que estamos já a preparar a próxima edição.” 

“Esta cerimónia teve como objetivo homenagear o trabalho dos produtores, contribuindo para o aumento do reconhecimento dos 

Vinhos do Algarve”, conclui a presidente da CVA.
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TAVIRA OS DIAS DO VINHO 2019

Os Dias do Vinho regressaram a Tavira entre os dias 12 e 14 de julho. Os produtores dos Vinhos do 

Algarve marcaram presença neste evento e deram à prova os seus excelentes néctares. Tiveram lugar 

ainda durante o certame duas masterclasses que deram destaque a duas castas muito características da 

Região Vitivinícola do Algarve: o Crato Branco e a Negra Mole.
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PORTIMÃO WINE TASTING 

O Portimão Wine Tasting decorreu de 19 a 22 de Julho com a presença dos produtores Quinta da 

Penina, Herdade dos Pimenteis e Villa Alvor.

Os vinhos de Portimão estarão à prova nos próximos dias 19, 20 e 21 de Julho na Fortaleza de Santa 

Catarina, na Praia da Rocha. 

Durante três dias os visitantes tiveram a oportunidade de provar e comprovar a excelência e o requinte 

dos vinhos produzidos na região num ambiente sofisticado e descontraído, com a Fortaleza, o Rio Arade 

e a Praia da Rocha como pano de fundo.
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PRODUTOR DE VINHO DO ALGARVE PREMIADO NO GRAND 
INTERNATIONAL ORGANIC WINE AWARD 2019 

Os vinhos do produtor de Vinhos do Algarve Jacobus Honekamp foram galardoado no Grand 

International Organic Wine Award 2019 com uma  Medalha de Ouro (Uit de kelders van JAAP Anfora - 

2017) e uma Medalha de Prata (uit de kelders van JAAP - Rosé 2018). 

Trata-se de um dos principais concursos do sector do vinho, nomeadamente ao nível do vinho biológico.
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FORMAÇÃO CVA "ABORDAGEM A TEMAS TÉCNICOS NO 
ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO E CONTROLO" 

A CVA realizou uma ação de formação dirigida aos Agentes Económicos no âmbito da certificação e 

controlo no passado dia 18 de julho, na sede da CVA.

A formação teve como objetivo esclarecer e formar os Agentes Económicos nas seguintes matérias: 
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• Utilizar o SIVALG e SIVV de forma independente

• Compreender os princípios básicos da legislação da rotulagem de produtos vínicos

• Explicação das principais alterações no controlo de Vindima/Cadastro

• Tomar medidas preventivas de forma a eliminar não conformidades no produto vínico a ser 

certificado

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE VITICULTORES NA CVA 

No sentido de melhorar o controlo do cadastro vitícola da região, a CVA iniciará já na campanha 

2019/2020 ao procedimento de inscrição dos viticultores que vendem uva apta a IGP Algarve/DOP 

Lagoa, Lagos, Portimão e Tavira. 

É um procedimento novo na CVA, pelo que todos os viticultores terão de fazer a sua inscrição de raiz, 

sendo que a mesma só será validada após a realização da ação de controlo no terreno.

Procedimento para inscrição:

- Preenchimento do Mod.CVA.125.01 - Inscrição de Viticultores (aqui)

- Entrega de documentação a ser submetida no SIVV (caso a mesma não esteja já disponível no SIVV):

                - Documento de identificação (no caso de pessoas singulares) ou certidão permanente (no 

caso de pessoas colectivas)

                - Comprovativo de morada 

- Acompanhamento pelo viticultor ou seu representante na ação de controlo do cadastro vitícola a ser 

realizada pela CVA.  

- Pagamento de taxa única de inscrição no valor de 61,50€ (iva incluído)
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Para efeitos de venda de uva para a campanha 2019/2020, a inscrição dos viticultores deve estar 

concluída no máximo até ao inicio da declaração de colheita e produção, não sendo validada a colheita 

oriunda de viticultores não inscritos na CVA.

ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIAS 2019

A entrega da Declaração de Existências decorre durante o período de 1 de agosto a 10 de setembro de 

2019 (inclusive).

O não cumprimento do prazo de entrega da DE, poderá conduzir à aplicação de penalizações 

nomeadamente com coima que pode ir de €250 a €10.000, por força do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 

213/2004 de 23 de agosto.

Goste Siga Acompanhe Subscreva

Copyright © 2018 Comissão Vitivinícola do Algarve, Todos os direitos reservados.

Email: cva@vinhosdoalgarve.pt 

Page 9 of 10CVA - Newsletter Julho 2019

08/11/2019mhtml:file://C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.O...



This email was sent to qualidade@vinhosdoalgarve.pt

why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences

Vinhos do Algarve · E.N. 125 – Bemparece · Lagoa 8400-429 · Portugal 

Page 10 of 10CVA - Newsletter Julho 2019

08/11/2019mhtml:file://C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.O...


