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Viajar • Percorrer o 

mundo sem sair de casa 
Em tempo de quarentena, a FlyKube, 

agência de viagens-surpresa, 
prova que viajar também é possível 

dentro de casa, sugerindo que os 
portugueses façam atividades que 
lhes permitam viver a experiência 
de estar num país diferente sem 
sair do conforto do lar. São elas 

aprender uma nova língua em 
família, aprender receitas do mundo, 

ver filmes gravados em cidades 
europeias, como Meia-Noite em 

Paris ou Assalto a Londres, visitas 
virtuais através dos sites de museus 

como o Museu Britânico, 
em Londres, o Museu Van Gogh, 

em Amsterdão, o Museu de Orsay, 
em Paris, ou a Galleria degli Uffizi, 

em Florença (onde é possível ver O 
Nascimento de Vénus, de Botticelli, 

que aqui publicamos), ou criar um 
nbucket travel map", desenhando o 

mapa-mundo e assinalando com 
uma cor os países que já conhece 

e com uma cor diferente aqueles 
que pretende conhecer. 
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Covid-19- autarcas do interior do país começam a ficar preocupados

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0c5e9259-68d5-4bb4-b65b-

e7e292c31223&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os autarcas do interior do país começam a ficar preocupados com o aumento do número de pessoas
que procuram as zonas rurais para se protegerem do coronavírus. Numa região em que a população
tem mais idade, teme-se o receio de contágio por pessoas vindas de fora.
Declarações de António Coelho, Pres. J F. Sobreira Formosa, Proença-a-Nova; Francisco Gonçalves,
proprietário Alojamento Local.
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A3 Ombria Resort mantém projeto em Loulé e compradores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/04/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Joana Petiz

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c1d3509b

 
Julio Delgado, CEO do Ombria Resort, conta como foi feito e está a correr o projeto em Loulé, melhor
projeto residencial sustentável em Portugal.
 
Em entrevista ao Dinheiro Vivo, Julio Delgado, CEO do Ombria Resorts, conta que o negócio está a
avançar, apesar da crise pandémica de covid-19. E garante que o interesse dos investidores se
mantém, mesmo que seja preciso adiar visitas presenciais.
 
A ideia de construir este projeto tem 20 anos. Por que razão decidiram avançar agora?
 
O Ombria Resort estende-se por 153 hectares e desde o início planeámos construí-lo em três fases.
Iniciámos a primeira fase em 2014 com a construção das infraestruturas (já terminadas), seguido do
campo de golfe, cuja construção iniciou em 2017 e que terminou em 2019. A primeira fase
compreende ainda um loteamento com 12 moradias e o Viceroy Hotel & Viceroy Residences, um hotel
de 5 estrelas com 76 quartos e 65 apartamentos, um centro de conferências, golf clubhouse, spa,
piscinas, 5 restaurantes, kids club, cuja construção começou em dezembro.
 
Assim, em janeiro de 2020 decidimos avançar com o lançamento da comercialização da primeira fase
de imobiliário: as Viceroy Residences - 65 apartamentos turísticos T1 e T2 geridos pela cadeia
americana Viceroy Hotels & Resorts e as Villas Alcedo - 12 moradias residenciais de luxo. O timing que
acabei de descrever teve a ver com questões burocráticas e emissão das respetivas licenças de
construção ao longo dos anos. Acreditamos desde o início que esta localização é única e que podemos
ser um fator de desenvolvimento local para o Algarve.
 
Estas são as primeiras Viceroy Residences na Europa. Onde mais estão e porque escolheram Portugal
para a estreia europeia?
 
Atualmente, existem Viceroy Residences em mais três localizações: em Snowmass (Colorado, EUA),
em Los Cabos (México) e em Sugar Beach (Saint Lucia, Caraíbas). Também estão em construção
Viceroy Residences em Bocas del Toro (Panama) e em Rabat (Marrocos), planeadas para abrir em
2022. As Viceroy Residences at Ombria Resort serão as primeiras branded residences desta marca na
Europa e serão certamente um sucesso pois são um conceito imobiliário que tem tido grande procura
internacionalmente. A chancela da Viceroy, uma cadeia de hotéis de luxo modernos e que refletem a
cultura local, torna o produto ainda mais apetecível.
 
O que motivou escolha do local - Loulé, mas longe da praia?
 
Foi o fundador do Grupo Pontos, Ilpo Kokkila, que há 20 anos se apaixonou por esta localização do
barrocal algarvio, num vale com ribeiras e entre colinas verdejantes e aldeias típicas como Querença e
Tôr. Está a menos de 20 km das praias e do aeroporto de Faro e tem a vantagem de estar muito perto
de Loulé, uma cidade com boas infraestruturas, muita oferta cultural, de restauração e de comércio.
Para pessoas que procuram a tranquilidade e a autenticidade aliada à boa acessibilidade, deve ser um
dos melhores sítios em Portugal para se ter uma primeira ou segunda habitação. A baixíssima
densidade de construção é uma das grandes vantagens do Ombria Resort. A integração na natureza e
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o ar puro que aqui se respira são fatores que estou certo farão muitos outros também se apaixonarem
por este lugar.
 
Têm já cerca de um quarto das 65 Viceroy Residences vendidas. Quais são as principais
nacionalidades dos compradores?
 
Os compradores das primeiras 15 unidades provêm de quase dez nacionalidades diferentes, incluindo
portugueses, franceses, holandeses, belgas, britânicos, suíços, escandinavos e outros de fora da
Europa.
 
O ritmo abrandou com esta crise ou a construção e comercialização vão manter os prazos
desenhados?
 
A construção mantém-se nos prazos previstos, ou seja a primeira fase do resort, que inclui as Viceroy
Residences, o Hotel Viceroy e todas as estruturas de apoio, como clubhouse do golfe, restaurantes e
piscinas, estará pronta no início de 2022.
 
Naturalmente implementámos todas as recomendações do governo e da DGS e aplicámos medidas
adicionais como diminuir o número de trabalhadores em cada um dos locais de construção. A nossa
maior prioridade é garantir a segurança de todos os trabalhadores.
 
Estamos a fazer uma forte aposta em campanhas online que estão a gerar diversos pedidos de
informação a que respondemos por email, telefone ou Skype. Temos também uma app única no
mercado, que contém toda a informação sobre os imóveis que se encontram à venda no Ombria
Resort e que permite aos nossos consultores de vendas fazer visitas virtuais com os clientes através
de videoconferência.
 
Ombria Resort (Fotografia cedida pelo OR)
 
Mas houve adiamento de compras?
 
Claro que tivemos que adiar algumas visitas e a assinatura de alguns contratos de promessa de
compra e venda, pois nesta altura de estado de emergência alguns dos nossos clientes não podem
viajar. Mas a maioria dos contactos que mantemos está confiante que após este período agudo a
economia mundial vai retomar o seu ritmo normal. O investimento imobiliário no Ombria Resort
continua a ser interessante, o produto que estamos a comercializar neste momento, as Viceroy
Residences, é apelativo para os investidores por diversos motivos, que vão da qualidade ao retorno do
investimento feito.
 
Quais são os preços médios praticados nos apartamentos e nas moradias?
 
As Viceroy Residences têm valores de comercialização que começam nos 368 mil euros (este valor
inclui a mobília e todos os equipamentos), com áreas entre os 70 e os 173 metros quadrados,
excluindo varandas e jardins. Algumas destas branded residences terão também uma piscina privada
ou um jacuzzi.
 
Os preços para as Villas Alcedo, que são moradias de luxo personalizáveis, começam
 
nos 2 550 000eurosEUR.
 
Para quem compra, isto também pode ser um investimento. Como funciona a modalidade de
arrendamento?
 
As Viceroy Residences são apartamentos turísticos de luxo da marca Viceroy Hotels & Resorts, que
assegura todos os aspetos da gestão de propriedade e dos arrendamentos, o que as torna
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investimentos imobiliários muito interessantes. Durante os primeiros cinco anos da operação, o
proprietário recebe um retorno garantido mínimo de 5% sobre o valor do investimento, calculado
sobre o preço do apartamento, independentemente do valor efetivo que é gerado pelos alugueres. Os
5% de retorno são líquidos antes de impostos, ou seja, representam o valor do retorno após serem
deduzidas todas as despesas de gestão e de manutenção do apartamento. Temos confiança na marca
Viceroy e no elevado potencial de rendimento de aluguer destes apartamentos e é por isso que
garantimos este retorno.
 
Além disso, cada proprietário pode utilizar o seu apartamento até um máximo de 70 dias por ano.
Durante esse período, o proprietário pode usufruir de todos os equipamentos do hotel Viceroy, como o
spa e a sua piscina interior, piscinas exteriores ou os cinco restaurantes.
 
E na fase seguinte?
 
Depois dos primeiros 5 anos, os proprietários recebem o valor efetivo líquido gerado pelos alugueres.
O rendimento de aluguer de cada unidade é calculado com base nos períodos que esse apartamento
esteve disponível para aluguer, através de um sistema de rental pool. A vantagem deste sistema é ser
justo para todos os proprietários, não afetando o rendimento de nenhum proprietário se o seu
apartamento específico tenha sido alugado a um hóspede ou não. O proprietário recebe rendimento de
aluguer desde que o apartamento esteja disponível para ser alugado, ou seja, desde que não esteja a
ser utilizado pelo seu proprietário. Por esta razão, a rentabilidade efetiva a partir do sexto ano pode
variar de apartamento para apartamento, dependendo do tempo que cada proprietário usa a sua
Branded Residence (dentro do máximo de 70 dias por ano) e da época do ano em que o faz.
 
Quando o Ombria Resort estiver a funcionar em velocidade de cruzeiro, o que esperamos aconteça
após três a cinco anos, esperamos uma rentabilidade efetiva líquida em torno dos 5%. Esta
expectativa é, na verdade, bastante conservadora, pois 5% corresponde a entre 45% e 50% de
ocupação média ao ano, o que é realista, desde que o crescimento do turismo e as condições
económicas se mantenham no médio a longo prazo. É importante notar que a Viceroy Hotels & Resorts
é incentivada a captar ocupação para as Branded Residences pois a sua remuneração também
depende dessa ocupação e do lucro que a operação dos apartamentos gera. Ou seja, todas as
entidades envolvidas têm interesse no sucesso financeiro e na ótima performance dos alugueres das
Viceroy Residences.
 
O projeto faz lembrar, pelas suas características inovadoras, a Quinta do Lago, que foi revolucionária.
Que revolução se propõem fazer aqui e neste momento?
 
A qualidade das infraestruturas, a integração do design na paisagem e a gestão hoteleira assegurada
pela Viceroy, uma marca de luxo internacional, aliada ao conceito e design de baixa densidade de
construção, utilização de energias renováveis como a solar e geotermal, certificação energética e
ambiental, responsabilidade social, respeito pelo ambiente e tradição local, interação com os membros
da comunidade local e uma conexão com a natureza são os fatores-chave que tornam este projeto
revolucionário, de facto, sem muitas comparações possíveis com outros empreendimentos do país. A
densidade total de construção do Ombria Resort é extremamente baixa - aproximadamente 3,5% - o
que, quando comparado com projetos semelhantes, faz com que seja uma das mais baixas da Europa.
 
Escolheram para as obras uma empresa do Norte, a Gabriel Couto. Porquê?
 
A Gabriel Couto é uma empresa que nos transmite muita confiança, com um portefólio de obras
concluídas muito sólido. Com um portefólio diverso, a construtora apresenta projetos como o Hotel
Vila Galé Sintra, de 5 estrelas, o Hotel Torel Avantgarde, de 5 estrelas, o MAR Shopping Algarve, o
Hospital de Faro, entre muitos outros. A capacidade de cumprir prazos respeitando todos os padrões
de qualidade e segurança que exigimos foram alguns dos principais fatores para escolhermos esta
empresa.
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Ombria Resort (Fotografia cedida pelo OR)
 
Este projeto foi considerado no ano passado o melhor projeto residencial sustentável em Portugal.
Como é que se junta esta consciência ambiental com o golfe, que tantas vezes é mal visto pelos
ambientalistas?
 
Gostaria de focar a sustentabilidade que é de facto a grande prioridade do Ombria Resort. A
sustentabilidade e o respeito pelo meio ambiente são fatores-chave que estiveram presentes desde o
desenvolvimento do conceito e design do projeto e continuarão a ser o fio condutor ao longo da
construção e operação do Ombria Resort.
 
O princípio fundamental do projeto é que todo o espaço de terreno seja sustentável e respeite os
valores ambientais através da implementação de um resort de alta qualidade (turístico e residencial)
que seja atrativo tanto para proprietários / investidores imobiliários como turistas / hóspedes do hotel
ou dos apartamentos e moradias.
 
Há uma grande preocupação ambiental na construção?
 
A nossa filosofia, que se resume na expressão "Carved by Nature", tem como prioridades a
sustentabilidade, o meio ambiente e o apoio à natureza e património local e pretende ser um fator de
desenvolvimento sustentável, de contribuição para a redução da sazonalidade no Algarve e na criação
de novas oportunidades para a população local através da criação de novos empregos numa região de
baixa densidade populacional.
 
O projeto inclui também a instalação de um inovador sistema de geotermia de baixa profundidade que
vai contribuir para uma redução significativa das emissões de CO2 e que já é um case study a nível
nacional. Bombas de calor reversíveis irão utilizar a diferença entre a temperatura do ar e a
temperatura estável do solo como principal fonte de energia para controlo climático (produzir
aquecimento no inverno e frio para refrescar no verão), fornecimento de água quente, aquecimento de
piscinas e para aquecer a água ao longo de todo o ano, com segurança e responsabilidade.
 
A arquitetura bioclimática, inovadora e tradicional, permite que a energia seja conservada sempre que
possível, com o calor ganho ou perdido através de materiais com baixos coeficientes de transferência
de calor e saberes seculares para proteger do sol. Outros projetos sustentáveis inovadores do Ombria
Resort incluem um programa abrangente de reciclagem, pontos de carregamento de veículos elétricos
e a conservação ou cultivo da flora e fauna locais.
 
Ombria Resort (Fotografia cedida pelo OR)
 
E o golfe?
 
A construção do campo de golfe do Ombria Resort foi apoiada por uma das mais reputadas entidades
de certificação ecológicas no mundo: a GEO Foundation. Temos uma redução significativa da área de
relva plantada (relativamente à média de outros campos), mantivemos grande parte da flora
autóctone nas áreas adjacentes aos fairways, escolhemos tipos de relva de acordo com as condições
climatéricas e do terreno. Para diminuir o consumo de água temos sistemas de monitorização da
humidade, aproveitamento das águas das chuvas, entre outras medidas.
 
O investimento total previsto é de 260 milhões de euros, investimento finlandês, sendo nesta primeira
fase adjudicados 100 milhões para 2022. O que se inclui neste bolo?
 
Sim, o investimento previsto é de cerca de 100 milhões de euros para esta primeira fase, que inclui
também o centro de conferências e a clubhouse do campo de golfe, e mais de 160 milhões as
seguintes fases. Queremos contribuir para o desenvolvimento do país e da região, e ajudar a
economia particularmente do interior algarvio onde se insere o Ombria Resort. Este é um projeto
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muito querido pelo Grupo Pontos, por ter tantas valências para a comunidade em que se insere, como
por ser um projeto pioneiro em termos energéticos para Portugal e por estar inserido numa paisagem
incomparável.
 
Partilhe esta notícia
 
Joana Petiz
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O Turismo Centro de Portugal
desenvolveu uma nova forma
de proporcionar visitas virtuais
aos destinos da região. A pá-
gina de Youtube do Turismo
Centro de Portugal tem dispo-
nível, desde terça-feira, uma
lista de visualização que mos-
tra centenas de vídeos dos 100
municípios que integram o ter-
ritório.

“Numa altura em que só é
aconselhável viajar sem sair de
casa, este foi um recurso pos-
sível encontrado pela Turismo
Centro de Portugal para miti-
gar as saudades que todos te-
mos de viajar por esta extraor-
dinária região. E, quem sabe,

para dar ideias de futuras visi-
tas, assim que as condições o
permitirem”, refere a Turismo
do Centro na sua página de Fa-
cebook.

Intitulada ‘Centro de Portu-
gal: um território vasto e ex-
traordinário’, a lista de visuali-
zação está em actualização
permanente e pode ser acedida
directamente na página de
Youtube da Turismo Centro de
Portugal.

Além disso, a Turismo do
Centro dá ainda a oportuni-
dade de ‘viajar’ de forma virtual
pelos principais destinos turís-
ticos da região através das pla-
taformas Instagram e Flickr. |

Visitas
virtuais dão
a conhecer
região Centro

Nazaré é um dos locais que pode ser visitado virtualmente

Iniciativa Centenas de vídeos dos muni-
cípios da região Centro estão disponíveis
na plataforma Youtube

ARQUIVO
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Turismo do Centro
promove visitas
virtuais à região
Iniciativa | P7
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Vila Real de 
Santo António 
interdita 
praias 

Proibição estende-se 
à circulação 
nos passadiços 

PANDEMIA  A Câmara de Vila 
Real de Santo António in-
terditou o acesso, a partir de 
ontem, a todas as praias do 
concelho, para evitar aglo-
merações de pessoas e im-
pedir a expansão da pande-
mia de Covid-19, anunciou 
a Autarquia. 

O município adiantou que 
a "interdição de acessó será 
feita junto às entradas dos 
passadiços", abrange a 
"proibição de circulação 
nestas estruturas" que se 
encontram ao longo das 
principais praias do conce-
lho e vigorará até 15 de abril, 
sendo a "sua continuidade 
reavaliada antes do final 
desta data". 

A Autarquia pediu a com-
preensão dos munícipes 
para a aplicação desta medi-
da e apelou à população para 
seguir as recomendações 
das autoridades sanitárias, 
através da "redução de mo-
vimentos e contactos so-
ciais" e da "permanência 
em casa". 

MAIS NO ALGARVE 

A Câmara de Vila Real de 
Santo António segue assim 
outras autarquias do distri-
to de Faro que desde sexta-
-feira interditaram o acesso 
às praias dos respetivos con-
celhos, como por exemplo 
as de Lagoa e Lagos, que fe-
charam os areais na sexta-
-feira, as de Loulé e Porti-
mão, que o fizeram no sába-
do, ou a de Albufeira, que in-
terditou o acesso às zonas 
de costa no domingo. • 

Limitação atinge 
passadiços de Monte Gordo 
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V I N H O S

comer&beber@visao.pt

P O R
M A N U E L

G O N Ç A L V E S 
D A  S I L V A

Nova estratégia  
e nova identidade 
são os instrumentos 
privilegiados pela 
Comissão 
Vitivinícola do 

Algarve (CVA) para dar aos seus 
vinhos a visibilidade que 
merecem, atendendo  
à qualidade da região. Está em 
fase de mudança, que Sara 
Silva, presidente da CVA, 
assume e justifica em termos 
claros e concisos: “O objetivo 
do reposicionamento da CVA 
através do lançamento de uma 
nova identidade é colocar os 
vinhos do Algarve no mapa, 
destacando a qualidade da 
região. Procuramos afirmar- 
-nos como uma região 
produtora com uma 
diversidade enriquecedora  
– de vinhos, de produtores 
(temos cerca de 40% de 
produtores estrangeiros  
com nacionalidades diversas: 
alemães, holandeses, suíços, 
sul-africanos, franceses…)  
e de castas.”

Com tradições seculares  
no Algarve, a produção  

de vinho estende-se ao longo 
do litoral, numa faixa entre  
o mar e as serras de Monchique 
e do Caldeirão, sendo 
tradicionalmente destinada 
ao consumo local. Terá sido 
esta circunstância a sugerir ao 
grande gastrónomo Oleboma 
(in Culinária Portuguesa, 
edição póstuma, 1936,  
“o melhor livro de culinária 
portuguesa”, segundo Albino 
Forjaz de Sampaio, outro 
gastrónomo distinto) quatro 
referências sobre os vinhos  
do Algarve: uma a dizer que 
“em tempos houve grandes 
vinhos”; outra a referir que 
“tem decaído a produção”;  
a terceira a explicar que “não 
são vinhos tratados nem 
vendidos engarrafados, não 
interessando ao consumo dos 
apreciadores gastronómicos”; 
a última, em jeito de exortação, 
a afiançar que a região 
“devidamente estudada 
e tratada daria produtos 
certamente interessantes em 
vista da percentagem elevada 
de glucose e da criação perfeita 
das uvas”.

Talvez seja disso que  
se trata, agora: estudar e tratar  
a região, que foi demarcada 
em 1980 e subdividida em 
quatro sub-regiões: Lagoa, 
Lagos, Portimão e Tavira. Nessa 
altura, pouco havia a dizer 
sobre os vinhos da região, a 
avaliar pela forma inexpressiva 
como a então Junta Nacional 
do Vinho caracterizava o “tinto 
algarvio: leve, aveludado, pouco 
encorpado, de grau muito 
elevado, com gosto a fruto e 
pouco acídulo”, e os “brancos 
citrinos, delicados e suaves com 
elevada graduação alcoólica”.

TUDO A CRESCER
Hoje, não é assim. Sara Silva 
afirma que a Região Vitivinícola 
do Algarve “registou nos 
últimos anos uma evolução 
bastante positiva ao nível 
do aumento de número de 
produtores, área de vinha, 
produção e qualidade dos 
vinhos”. Segundo a presidente 
da CVA, o volume vínico 
introduzido no mercado tem 
aumentado consistentemente 
nos últimos anos (cerca de 80% 

Vinhos do Algarve 
À procura do lugar perdido
A Comissão Vitivinícola do Algarve quer assumir-se como região produtora de vinhos de qualidade

“Há uma 
tendência 

de regresso 
às origens, 

buscando o mais 
tradicional  
do Algarve,  
com aposta 

forte nas castas 
Negra-Mole  

e Crato-Branco 
(Síria) de Vinhas 
Velhas, em linha 

com as novas 
tendências do 

consumidor, que 
procura algo 
diferenciador 

e genuíno”, 
sublinha Sara 

Silva, presidente 
da Comissão 
Vitivinícola  
do Algarve
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Al-Ria Reserva Tinto 2016
Duas castas, Touriga 

Nacional e Syrah,  
na origem deste  
vinho atraente  

e gastronómico, que 
estagiou 12 meses em 
barricas de carvalho 
francês e americano. 

Cor rubi profunda, 
aroma concentrado 

com boas notas  
de frutos silvestres e 

de especiarias, paladar 
rico e complexo com 
taninos elegantes e 

macios, fruta madura, 
acidez viva, bom 

equilíbrio, final longo  
e persistente. €12,99

Barranco Longo Rosé 2018
Elaborado com uvas 
das castas Aragonez 

e Touriga Nacional 
e vinificado com 

maceração pelicular 
e fermentação em 

cubas de inox, seguida 
de estágio sobre as 

borras finas, resultou 
num vinho muito 

apelativo com aspeto 
cristalino, cor rosa em 
tom de cereja, aroma 
limpo com boas notas 
de frutos vermelhos, 

paladar com estrutura, 
acidez e sabor muito 

agradáveis. Bom 
aperitivo e melhor 

ainda na mesa. €6,99

Villa Alvor Moscatel- 
-Galego-Roxo Branco 2019
Uma novidade, por ser 

o primeiro Moscatel 
Roxo do Algarve,  

e uma singularidade, 
por apresentar a 

casta tal como é, mas 
num novo terroir. 

Fermentação em inox  
e estágio de três meses 

em contacto com as 
borras finas. Cor rosa 

suave, aroma fino 
com notas de frutos 

vermelhos e um toque 
mineral, paladar fresco 

e aveludado muito 
elegante. €11,99

do volume declarado anualmente 
é comercializado como  
Vinho Regional Algarve);  
a comercialização situou-se,  
na última campanha 2018/2019, 
em mais de 1 300 000 garrafas; 
as expedições/exportações de 
Vinhos do Algarve representaram 
cerca de 10% do volume total 
comercializado, com predomínio 
do mercado Europeu (48%); 
verifica-se a existência de vários 
projetos de novas plantações, 
seja de produtores já inscritos 
na CVA ou de potenciais novos 
produtores (em 2019, foram 
pedidos cerca 150 hectares para 
novas plantações); regista-se 
uma evolução importante no 
número de produtores, que são 
atualmente 45; e – talvez o mais 
significativo – “há uma tendência 
de regresso às origens, buscando 
o mais tradicional do Algarve, 
com aposta forte nas castas 
Negra-Mole e Crato-Branco 
(Síria) de Vinhas Velhas, em linha 
com as novas tendências  
do consumidor que procura  
algo diferenciador e genuíno”.

QUEM CHEGA E QUEM ESTAVA
Há novos projetos, como a 
Aveleda, instalada oficialmente 
no Algarve há pouco mais de  
um ano e que, além do vinho, 
investe fortemente na área  
do enoturismo. Também neste 
aspeto se destaca a Quinta dos 

Vales, entre a “nova vaga” que 
ajudou a revitalizar a região,  
no início do novo milénio, e que  
é um dos principais produtores. 
Outro projeto de grande 
dimensão é o da Casa Santos 
Lima, atual líder.

Já com história e bom nome 
junto de quem aprecia vinho 
contam-se, entre outros,  
a Quinta do Barranco Longo, tão 
hábil na viticultura e na enologia 
como no marketing, José Manuel 
Cabrita, Essential Passion  
e Quinta da Tor, nomeadamente 
pelo investimento nas castas 
nacionais e, concretamente,  
na casta autóctone do Algarve,  
a Negra-Mole.

A nova identidade, diz Sara 
Silva, apontando o logótipo 
que retrata os principais ícones 
e lifestyle do Algarve: sol, 
gastronomia, férias, património, 
tradições e praia, “visa reforçar 
junto da restauração e do  
público final a qualidade,  
a diversidade e a exclusividade 
dos Vinhos do Algarve, região 
onde o sol e a serra se conjugam 
numa harmonia perfeita, onde 
residentes e turistas procuram 
experiências imersivas de 
sabores, momentos de lazer  
e de bem-estar”. E conclui com 
ar tão otimista como o tom das 
palavras: “Os vinhos do Algarve 
são já reconhecidos como vinhos 
de grande qualidade.” 
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