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Rúbrica "Ás 5ªs na Quinta"

Semanalmente, às quintas-feiras, é emitido um novo episódio da rúbrica "Às 5ªs na Quinta". Neste rúbrica terá a oportunidade de conhecer as quintas e alguns produtores dos Vinhos do Algarve. 

Veja (ou reveja) na nossa página do youtube, os episódios já emitidos:

#1 Única – “Às 5ªs na Quinta"

https://www.youtube.com/watch?v=xGsskO2NmRw&t=28s

#2 Quinta do Barranco Longo – “Às 5ªs na Quinta”

https://www.youtube.com/watch?v=hkOaiPsX9y8&t=76s

#3 Paxá Wines – “Às 5ªs na Quinta”

https://www.youtube.com/watch?v=IgXxjIay4Yo

#4 Herdade Barranco do Vale – “Às 5ªs na Quinta"

https://www.youtube.com/watch?v=vR4P4y9_SSc

Visite as nossas redes sociais em:

Facebook

Instagram

Youtube
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Lançamento da nova imagem da APP dos Vinhos do Algarve 

A CVA irá promover nas redes sociais um vídeo promocional da APP "Algarve Wines". Fique atento às redes sociais dos Vinhos do Algarve.

A aplicação é gratuita, em ambas as plataformas Android e IOS, estando a CVA a actualizar de forma regular os conteúdos inseridos, quer através de pesquisa própria, quer de contributos de

informações fornecidas, de locais de compra ou consumo de Vinhos do Algarve.

Os restaurantes, garrafeiras e outros locais de venda (p. ex. lojas de produtos tradicionais/gourmet) que comercializem os Vinhos do Algarve e que pretendam constar na aplicação, poderão enviar email

para cva@vinhosdoalgarve.pt.

Na APP Algarve Wines é possível consultar a localização geográfica dos produtores, saber quais os restaurantes com a presença dos Vinhos do Algarve, noticias/eventos relacionados com a região

vitivinícola do Algarve  demais locais onde pode adquirir os nossos vinhos.

Estas informações de localização são georreferenciadas, permitindo uma fácil consulta no mapa. 

Desta  forma  a  APP  funciona  como  um  bom  exemplo  promotor  da  economia  circular  no  Algarve,  interligando  vários  agentes  económicos  de  outros  sectores  com  a  gastronomia  e  vinhos,

activos estratégicos identificados pelo Turismo de Portugal, para a promoção do destino e capazes de diversificar os mercados emissores e reduzir a sazonalidade, factores de que o Algarve tanto

precisa e que têm agora o contributo desta APP.

Faça o download em:

Na Google Play - para smartphones com sistema Android

Na Apple Store - para smartphones com sistema IOS 
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Vendas Online dos Vinhos do Algarve

Saiba como comprar os Vinhos do Algarve diretamente aos produtores aqui

Protocolo Região de Turismo do Algarve e Comissão Vitivinícola do Algarve

A Região de Turismo do Algarve e a Comissão Vitivinícola do Algarve irão formalizar um protocolo, com o objectivo de cooperação das duas instituições no desenvolvimento e na melhoria da qualidade

do produto enoturismo na região do Algarve, tornando-o atrativo para o mercado interno alargado (Portugal e Espanha). Tal iniciativa tem por base um estreitamento das relações institucionais entre as

duas entidades, no senti do de reforçar o desenvolvimento do enoturismo do Algarve, contribuindo para uma valorização da imagem do Algarve, no mercado nacional e internacional (Espanha), bem

como para a atenuação dos efeitos da sazonalidade turística.
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Parceria com a Nutrifresco 

A Comissão Vitivinícola do Algarve tem em curso uma Ativação de Marca em parceria com a Nutrifresco, um dos mais reconhecidos distribuidores de Pescado do Algarve, com a oferta de garrafas de

Vinhos do Algarve na compra de Cabazes de Peixe e Marisco da sua recente marca Peixe à Porta (www.peixeaporta.pt). A campanha decorre a nível nacional e está em curso nos meses de Junho e

Julho (limitado ao stock existente), na compra do Cabaz das Rias.

Legislação

Prorrogação do prazo para submissão de candidaturas das medidas de destilação em caso de crise (até 10 julho) e armazenamento em situação de crise (até 15 julho)

Armazenamento em situação de crise

Aviso prorrogação

Nota Informativa 9 2020 do IVV sobre Armazenamento de Crise

Destilação de Crise

Goste Siga Acompanhe Subscreva
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