De: CVRLx - Gab. Rotulagem
Enviada: sexta-feira, 4 de Abril de 2014
Assunto: FW: Concurso " La Selezione del Sindaco" / " Escolha do Presidente" 2014

Ex.mo Senhor

Em cumprimento de orientação superior, para V. conhecimento e devidos efeitos, sou
a enviar as condições de participação no Concurso “La Selezione del Sindaco”
(Escolha do Presidente) 2014, que terá lugar em Bolzano – Itália, nos dias 30 e 31 de
Maio e 1 de Junho de 2014.
Para os devidos efeitos, sou a informar que a CVRLisboa organizará o transporte
dos vinhos, pelo que deverão ser entregues nas instalações de Torres Vedras, até ao
dia 30 de Abril (quarta‐feira) e devem ser acompanhados de uma factura proforma e
dum documento de acompanhamento com nome e endereço do local do concurso (1
Proforma ou Guia de remessa, com a discriminação dos vinhos e um DAS (exemplos
em anexo).
Mais se informa que, qualquer informação complementar pode ser obtida junto da
AMPV Associação de Municípios Portugueses do Vinho (Tel: 243 700 264; Fax: 243 709
446; e‐mail: ampvinho@gmail.com).

XIII CONCURSO “LA SELEZIONE DEL SINDACO” 2014
Local da Realização: MUNICIPIO DE VALDOBBIADENE (ITALIA)
Data da Avaliação Organoléptica: 30 de Maio a 1 de Junho
Data Limite inscrição de Municípios (Formulário A) 26 de Maio
Data limite de Recepção das amostras: 23 de Maio
Data limite para recepção dos formulários (inscrições de Vinhos) 19 de Maio
Inscrição:
Empresa: Adegas e Cooperativas
Pedido de Participação (1)
Formulário B – Empresa (1)
Formulário C – Vinho (1)
Rótulos (2)
Amostras (3)
Boletim de análise (4)
Certificado de Garantia de Vinho DO ou IG, passado pela Comissão Vitivinícola respectiva (5).
Data Limite: 19 de Maio
1) FORMULÁRIOS
Disponíveis em www.selezionedelsindaco.it .
2) RÓTULOS
Três rótulos e contra rótulos iguais (em formato de papel) do vinho apresentado a concurso.
Envio em envelope fechado ou via e‐mail para info@selezionedelsindaco.it em formato “ai”
(Adobe Illustrador).
3)
AMOSTRAS
Cada amostra é composta por 6 garrafas (0,75L) do mesmo lote de Vinho posto a concurso. Na
caixa deverá constar de forma bem legível, AMOSTRA NÃO COMERCIÁVEL ENTREGUE PARA O

13º CONCURSO INTERNACIONAL “LA SELEZIONE DEL SINDACO” e devem ser enviadas até 23 de
Maio, para a seguinte morada: IL MUSEION Via Dante,6,39100 BOLZANO Tel: +390471223413
Nota: Três garrafas deverão estar devidamente rotuladas e as restantes três não deverão ter rótulos
nem contra rótulos.
4) BOLETIM DE ANÁLISE
Grau alcoólico a 20º C
Açucares redutores
Acidez total G/L expressa em ácido tartárico e ácido sulfúrico.
Acidez volátil
SO2 Livre
SO2 Total
Pressão no caso de vinhos espumosos
Certificação de vinho biológico emitida por entidade certificadora. (CVR)
5) CERTIFICADO DE GARANTIA
O certificado tem que mencionar o nome da adega presente e o nome do vinho participante
com todas as indicações úteis para a indicação da amostra, a organização reserva‐se o direito de
realizar as suas próprias análises de comparação e de controlo.
Nota: A leitura das condições de participação acima descritas não substituem a consulta do
regulamento disponível em http://www.selezionedelsindaco.it

Com os melhores cumprimentos.
Isabel Cristina Ferreira

Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa
Rua Cândido dos Reis, nº1 | 2560‐312 TORRES VEDRAS PT
Telef: + 351 261 31 67 24 | Fax: + 351 261 31 35 41
Horário dias úteis: 9h00‐12h30 | 14h00‐17h30
NIF: 504 831 410 | e‐mail geral : cvr.lisboa@mail.telepac.pt

e‐mail (Serviço de Relações Públicas e Gabinete de Rotulagem): rotulagem@cvrlisboa.com
http://www.vinhosdelisboa.com
https://www.facebook.com/oficialvinhosdelisboa
https://twitter.com/VinhosdeLisboa
De: AMPV Cartaxo [mailto:ampvinho@gmail.com]
Enviada: segunda-feira, 10 de Março de 2014 15:08
Para: Jose Arruda
Assunto: Concurso " La Selezione del Sindaco" / " Escolha do Presidente" 2014

Exmos Senhores
Serve o presente para remeter, apresentação do concurso " la Selezione del Sindaco"
2014, bem como o regulamento do concurso correspondente, traduzido para Português.
Qualquer informação suplementar encontra-se no site do Concurso.
www.selezionedelsindaco.it
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