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Regulamento Concurso “A Melhor Vinha 2018” 

O Concurso “A Melhor Vinha” tem como objetivo a promoção na Região da DO Setúbal, DO 

Palmela e da IG Península de Setúbal, de uma viticultura de qualidade, premiando as parcelas de 

vinha que, pela sua gestão técnica adequada ao longo do ciclo vegetativo da videira, sejam uma 

referência na Região.  

Com este concurso, a Associação das Festas de Palmela-Festa das Vindimas em parceria com a 

AVIPE – Associação de Viticultores de Palmela e a CVRPS – Comissão Vitivinícola Regional 

da Península de Setúbal, pretende homenagear a viticultura e os investimentos praticados nesta 

área ao longo dos anos e ainda criar um espírito inovador, jovem, e empreendedor na Região. 

 

CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 

 

São admitidos a Concurso todos os viticultores da Região, mediante o preenchimento das 

seguintes condições: 

 Área mínima: 1 ha de vinha. A vinha candidata tem de ter sido plantada há três ou mais anos. 

 Autorização para a consulta do Registo Central Vitícola e Declaração de Colheita e Produção 

     (D.C.P.) junto da CVRPS. 

 

INSCRIÇÃO 

 

 A inscrição será efetuada através do preenchimento do formulário de inscrição, mediante o 

comprovativo de pagamento do valor de 15€ (NIB 0045 54544018463032178), enviado    para 

geral@avipe.pt, e serão admitidas por ordem de inscrição até ao limite máximo de 25 parcelas. 

 

 

O Júri Técnico é constituído pelos seguintes cinco elementos: 

 Eng.º Manuel Meireles (DRAPLVT) 

 Eng.º Henrique Soares (CVRPS) 

 Eng.ª Iva Almeida (SAPEC) 

 João Palhoça (AVIPE) 

 Prof. Eiras Dias (INIAV)  

 

O Júri Técnico tem como missão visitar e avaliar as explorações vitícolas, procedendo à respetiva 

pontuação de acordo com os objetivos do concurso. A pontuação será efetuada numa escala de 1 

a 10, Ouro 8,5 a 10, Prata 7 a 8,4 e Bronze 4,5 a 6,9. 

 

CALENDÁRIO 

 Inscrição dos candidatos: até 15 de Agosto. 

 Visita às parcelas de vinha: 2.ª Quinzena de Agosto 

 

 

CONTACTOS 

geral@avipe.pt 

 (Tlm.21 235 35 47) 

mailto:geral@avipe.pt
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PRÉMIOS 

 

Os candidatos selecionados poderão ser premiados com medalha de Ouro, Prata ou de Bronze, 

consoante a pontuação obtida. Poderão ainda ser atribuídos prémios especiais ao “Melhor 

Viticultor” e “A Vinha amiga do Ambiente”. 

 

Os prémios do concurso serão comunicados e entregues aos vencedores, durante a Festa das 

Vindimas, bem como divulgados na imprensa e redes sociais da organização e parceiros. 

 

 

Palmela 20 de Julho de 2018 

 

Parceiros 

 

                   
 

 

 

 


