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Selecção ‘FESTIVINHÃO’18 Vinho do Ano’ 
 

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO - 
 

A participação neste evento garante ao Senhor Produtor prioridade na participação como 
expositor no III FESTIVINHÃO, de 1 a 3 de Junho, no Jardim dos Centenários em Arcos de 
Valdevez, de acordo com o Regulamento do Festival. 
 

Critérios de participação: 
Ser produtor de Vinho Verde. 
 

Entrega de amostras: 
 Entregar 2 amostras (garrafas) por vinho, na sede da CVRVV (Rua da Restauração, 318, 

Porto) ou no Turismo de Arcos de Valdevez (Rua Doutor Júlio Almeida Costa) até dia 
11 de Maio. 

 Os vinhos devem ser apresentados em garrafas devidamente rotuladas com o volume 
nominal 0,75 litro, munidas de um dispositivo de fecho não recuperável. 

 As amostras deverão ser etiquetadas com a designação de: ‘FESTIVINHÃO’18, 
categoria(s) a que concorre’. Não assinalando a categoria será o júri a atribuí-la. Se 
concorrer a mais do que uma categoria não é necessário apresentar mais garrafas para 
o mesmo vinho. 

 Juntamente com as amostras deverá entregar a Ficha de Inscrição devidamente 
preenchida. 

 

Painel de provadores: 
Este painel é da inteira responsabilidade da Organização do FESTIVINHÃO, devendo integrar 
um mínimo de 9 elementos de entre: 

 1 representante da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes 

 1 representante da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 

 1 representante do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

 1 representante da Escola Profissional do Alto-Lima 

 1 representante da Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da 
Barca 

 1 representante da Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca 

 1 representante da Confraria do Vinho Verde 

 1 representante da Associação de Municípios Portugueses do Vinho 

 1 jornalista 

 1 enófilo 
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CATEGORIAS DE PRÉMIOS: 

FESTIVINHÃO’18 Grande Prémio: 
 FESTIVINHÃO’18 Grande Prémio 

Vinho Verde Tinto da Casta Vinhão 
 
FESTIVINHÃO’18 Selecção do Ano: 

 FESTIVINHÃO’18 – Vinho Verde Tinto do Ano 
Vinho Verde Tinto de qualquer casta autorizada 

 FESTIVINHÃO’18 – Vinho Verde Branco do Ano 
Vinho Verde Branco de qualquer casta autorizada 

 FESTIVINHÃO’18 – Vinho Verde Rosado do Ano 
Vinho Verde Rosado de qualquer casta autorizada 

 FESTIVINHÃO’18 – Espumante de Vinho Verde Tinto do Ano 
Espumante de Vinho Verde Tinto de qualquer casta autorizada 

 FESTIVINHÃO’18 – Espumante de Vinho Verde Branco do Ano 
Espumante de Vinho Verde Branco de qualquer casta autorizada 

 
FESTIVINHÃO’18 Vinhos de Arcos de Valdevez do Ano: 
Exclusivamente para produtores sediados no Município de Arcos de Valdevez 

 FESTIVINHÃO’18 Vinho de Arcos de Valdevez Tinto do Ano 
Vinho Verde Tinto de qualquer casta autorizada. 

 FESTIVINHÃO’18 Vinho de Arcos de Valdevez Branco do Ano 
Vinho Verde Branco de qualquer casta autorizada 

 FESTIVINHÃO’18 Vinho de Arcos de Valdevez Rosado do Ano 
Vinho Verde Rosado de qualquer casta autorizada 

 FESTIVINHÃO’18 Vinho de Arcos de Valdevez Espumante do Ano 
Vinho Verde Espumante de qualquer casta autorizada 

 

REGRAS DE UTILIZAÇÃO DOS PRÉMIOS: 

 Os Grande Prémio, Selecção do Ano e Vinho de Arcos de Valdevez do Ano têm direito 
a utilizar nos respectivos rótulos a medalha, cujo design é disponibilizado pela 
Organização. 

 As Menção Honrosa poderão ser referenciadas pelos premiados, não obedecendo a 
nenhum design obrigatório. 

 Os premiados poderão utilizar em qualquer acção de marketing ou publicidade a 
referência aos prémios obtidos e a imagem das respectivas medalhas. 

 Qualquer uso indevido será sujeito às consequências previstas na legislação aplicável.   
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VINHOS SELECCIONADOS: 

 Os resultados serão comunicados aos premiados na semana anterior ao III 
FESTIVINHÃO, que deverão manter sigilo até ao dia 31 de Maio. 

 A divulgação pública será feita no dia 31 de Maio, no ‘Jantar de Celebração dos Vinhos 
Premiados’. 

 Os vinhos premiados farão parte da ementa do Jantar e deverão ser disponibilizados 
pelos vencedores (a Organização contactará os Produtores para agilizar as condições 
de entrega). 

 O chefe de cozinha da entidade responsável pela confecção do Jantar elaborará o 
conteúdo da ementa do mesmo para fazer a melhor harmonização possível e fazer 
refulgir os vinhos premiados. 

 

VINHOS EM EXPOSIÇÃO: 

Caso haja limitação de espaço para o número de expositores, a participação na exposição 
seguirá de forma hierárquica a qualificação dos vinhos a concurso. 
 

FORMA DE MARKETING: 

A organização do FESTIVINHÃO pretende dar visibilidade aos produtores de Vinho Verde, na 
medida em que convida a população em geral a participar nas acções do Festival, fazendo uma 
ampla campanha de divulgação do evento na comunicação social em Portugal e na Galiza, nos 
locais de promoção de costume e através das redes sociais. 
O III FESTIVINHÃO terá uma forte componente de animação musical, artística e gastronómica 
com diversos eventos em paralelo. 
 

 
 
CONTACTOS ASSOCIAÇÃO DOS VINHOS DE ARCOS DE VALDEVEZ: 
Tlmvl.: 934 901 967 (Sandra Amaral) 
E-mail: vinhos.avvez@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/festivinhao 
Página Web: http://vinhos.arcosdevaldevez.pt/ 

 
 
 


