
Partilhe Envie

OUTUBRO DE 2019

A visita dos jornalistas da FIJEV à Região Vitivinícola do Algarve em destaque na 

newsletter deste mês.  
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CURSO INTENSIVO DE VINHOS DO ALGARVE 

Nos dias 4 e 5 de Novembro haverá um curso intensivo de Vinhos do Algarve, 

em Portimão, apresentado por Andressa Noitel. Este curso dará a conhecer as 

principais castas de Portugal e do Algarve, bem como os seus métodos de 

vinificação e solos da região. Ensinará a degustar correctamente (ver, cheirar, 

saborear) como um profissional, e a abrir e decantar um vinho. 

Serão 13 os vinhos degustados durante os dois dias. O curso inclui todo 

o material didáctico, tal como o certificado de participação digital.

Inscrições: portugalwinelesson@gmail.com
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OS VINHOS DE LAGOA E DO ALGARVE NA FESTA DAS VINDIMAS 
EM PARIS 

Entre 9 e 13 de Outubro de 2019, o Município de Lagoa participou na 86ª “FÊTE 

DES VENDANGES, realizada no bairro parisiense de Montmartre com o objetivo de 

promover e divulgar internacionalmente os vinhos. O evento que este ano contou 

com mais de 500.000 visitantes foi organizado pela Câmara de Paris e teve lugar 

num espaço privilegiado junto à emblemática Basílica de Sacré Coeur.

Nesta edição de 2019, estiveram representadas as mais importantes regiões 

vitivinícolas do nosso país, onde coube ao Município de Lagoa coordenar a 

participação dos vinhos do Algarve.

Para além dos vinhos da ÚNICA – Adega cooperativa de Lagoa, participaram ainda 

os vinhos da Adega do Cantor de Albufeira e os vinhos de Lagos, nomeadamente 

do Monte da Casteleja e Herdade dos Seromenhos. 

A decisão de marcar presença nesta festa de Paris alinha-se com a política de 

promoção e divulgação dos Vinhos de Lagoa, um setor que tem vindo a crescer 

com a produção de mais vinhos de qualidade e com novos produtores.

Esta foi uma excelente oportunidade para promover o território de Lagoa e do 

Algarve e reforçar as mensagens de posicionamento das respetivas ofertas de 

produtos vínicos de qualidade no mercado Francês.
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A VISITA DOS JORNALISTAS DA FIJEV À REGIÃO VITIVINÍCOLA DO 

ALGARVE

A Comissão Vitivinícola do Algarve recebeu durante os dias 8 e 11 de Outubro dois 

jornalistas de vinhos da prestigiada FIJEV – Federação Internacional de Jornalistas 

e Escritores de Vinhos e Espirituosos, com o objetivo de visitar alguns produtores 

algarvios e de ficarem a conhecer melhor a região e o seu potencial vinícola.
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O programa de visitas decorreu com a coordenação da CVA, que acompanhou os 

jornalistas nas suas visitas aos produtores, que muito bem receberam os visitantes 

nas suas instalações e deram a conhecer para além dos seus vinhos, as suas 

histórias e motivações para a produção dos néctares algarvios. Durante a estadia 

dos jornalistas na região foram visitadas um total de 6 quintas, sendo elas, 

o Morgado do Quintão, a Adega do Cantor, a Quinta dos Sentidos, a Quinta dos 

Santos, a Quinta dos Vales e a Quinta Rosa.
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No seguimento desta visita, o jornalista Michael A. Schaefer apresentou -se com 

uma Sessão Informativa de ‘’Como vender vinhos nos EUA”, que decorreu na sede 

da CVA no dia 8. Os Instrumentos de venda do vinho nos EUA e as questões sobre 

o preço foram os principais temas abordados pelo jornalista, bem como, algumas 

dicas de como encontrar os importadores e distribuidores parceiros correctos.

Page 7 of 16CVA - Newsletter Outubro 2019

07/11/2019mhtml:file://C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.O...



"Lagoa Wine Sessions" 2019

Entre Abril e Outubro, foram várias as sessões, promovidas pela Câmara Municipal 

de Lagoa e pelos produtores locais.

A promoção dos vinhos de excelente qualidade que se produzem na região junto da 

hotelaria local, como forma de sensibilização para a mais valia que é a promoção 

dos produtos locais, identitários da nossa cultura, junto dos turistas que nos visitam, 

foi o objetivo pretendido e alcançado destas iniciativas.

A 2 de Outubro teve lugar a apresentação dos vinhos Monte dos Salicos no Pestana 

Carvoeiro Golf. No último dia de Outubro, foi a vez da Quinta dos Capinhas no Água 

Hotels Vale da Lapa.
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Créditos Foto: Município de Lagoa 

Créditos Foto: Município de Lagoa

Page 9 of 16CVA - Newsletter Outubro 2019

07/11/2019mhtml:file://C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.O...



Créditos Foto: Município de Lagoa
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Jazz nas Adegas 2019

O Jazz nas Adegas recomeçou no dia 5 de Outubro, com uma sessão diferente e 

itinerante, que permitiu aos participantes conhecerem e desfrutarem do património 

histórico e monumental desta localidade. Feel Good Band foi o convidado musical, 

que ao longo de um percurso que incluiu diversos locais importantes dentro da 

cidade, conduziu musicalmente esta viagem, na qual o Jazz visitou Silves.

O público presente deslocou-se em grupos organizados e guiados em trajetos 

diferentes, que passaram pela Praça Al-Muthamid, pelo Castelo de Silves e pelo 

Teatro Mascarenhas Gregório, onde todos puderam assistir a um pequeno concerto 

final. Em todos os pontos de paragem houve degustação de vinhos de produtores 

do Concelho de Silves e momentos musicais, acompanhados pela degustação de 

tapas de produtos locais, num conceito de reconhecido sucesso que marca a oferta 

cultural de qualidade na época baixa de procura turística pelo Algarve.
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Créditos Foto: Município de Silves

Créditos Foto: Município de Silves
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PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO DE VITICULTORES NA CVA 

No sentido de melhorar o controlo do cadastro vitícola da região, a CVA iniciou 

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)

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 

Page 13 of 16CVA - Newsletter Outubro 2019

07/11/2019mhtml:file://C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.O...



colheita e produção, não sendo validada a colheita oriunda de viticultores não 

inscritos na CVA.

Período de candidaturas ao VITIS 2020-2021 até 15 de Novembro

Foi publicada a Portaria nº 220/2019 (de 16 de Julho), que procede à primeira alteração à 

Portaria nº 323/2017, de 26 de Outubro, que estabelece as normas de execução do 

regime de apoio à reestruturação e reconversão de Vinhas (VITIS).

O diploma dá continuidade ao regime de apoio à reestruturação e reconversão de vinhas 

na campanha vitivinícola de 2020-2021, tendo sido efetuadas algumas alterações ao 

articulado da Portaria.

As candidaturas vão decorrer entre 15 de Setembro e 15 de Novembro através de Aviso 

de Abertura da Entidade Gestora, após consulta ao IFAP.

A decisão final nas campanhas 2020/2021 e seguintes fica condicionada à dotação 

financeira comunitária que vier a ser fixada para o período 2021-2023.
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DECLARAÇÃO DE COLHEITA E PRODUÇÃO 2019 ATÉ 15 DE 
NOVEMBRO

A entrega da Declaração de Colheita e Produção decorre durante o período de 

1 de Outubro a 15 de Novembro de 2019 (inclusive).

O incumprimento na apresentação de declarações obrigatórias no prazo 

estabelecido conduzirá a aplicação de penalizações, nomeadamente com 

coima que pode ir de € 250 a € 10.000, conforme legislação aplicável (artigo 

18.º do Decreto-Lei nº. 213/2004 de 23 de Agosto). 

Goste Siga Acompanhe Subscreva

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

Email: cva@vinhosdoalgarve.pt 
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