
 

                                 REGULAMENTO 

 

1º Concurso Municipal do Vinho Colonial 

13 de Dezembro de 2019 

Coronel Pilar - RS 

 

                                  

Da realização: 

 O Concurso Municipal do Vinho Colonial é um evento 

promovido pela Ascar/Emater-RS, Câmara de Vereadores, 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Secretaria Municipal da 

Agricultura, Indústria e Comércio do Município de Coronel Pilar 

e visa disciplinar a 1º edição do Concurso Municipal de Vinho 

Colonial. 

 

              Objetivos: 

 Proporcionar a promoção de vinhos de boa qualidade; 

 Promover o resgate da cultura dos imigrantes italianos; 

 Contribuir para a expansão e manutenção da “Cultura do 

Vinho”; 

 Promover integração entre agricultores, técnicos, 

consumidores e sociedade como um todo; 

 Esclarecer dúvidas dos agricultores em relação ao Programa 

Estadual de Agroindústria Familiar; 

 Elevar o nível técnico e melhorar o processo de vinificação 

dos participantes. 



Condições de admissão, inscrições e prazos: 

 Vinhos elaborados no Município e no ano de 2019. 

 As inscrições serão no período de 14 de Outubro a 29 de 

Novembro de 2019.  

 Cada produtor poderá participar do concurso apenas com 1 

(uma) amostra de vinho. 

 As amostras serão coletadas com garrafas padrão fornecida 

pela organização.  

 Todo o processo de degustação e avaliação será feito com o 

anonimato de identificação do agricultor. 

 

       Grupo da mostra: 

 Serão aceitos apenas amostras de vinhos secos.                             

        Subdivididos em 2 grupos: 

 Uvas americanas e/ou híbridos de vinhos brancos 

 Uvas americanas e/ou híbridos de vinhos tintos 

 

Recepção e controle das amostras: 

 O recolhimento das amostras caberá a Emater, Secretaria de 

Agricultura e Sindicato dos Trabalhadores Rurais na semana 

do evento. 

 As amostras serão coletadas pelos organizadores, sendo 

1(uma) garrafa de 750 ml para a avaliação dos jurados e 1 

(um) garrafão de 4,6 lts de igual procedência para ser 

servido junto ao jantar.  

 As garrafas serão acondicionadas em local apropriado até o 

dia da avaliação. 

 



 

             Dos Jurados: 

   Júri técnico: 

  A coordenação do evento convidará um júri técnico 

composto de 3 (três) pessoas com conhecimentos 

específicos para a prova de degustação e classificação. 

 

Júri popular: 

 Serão convidados 3 (três) pessoas da comunidade que 

tenham algum conhecimento básico sobre os conceitos do 

vinho. 

 

     Da avaliação:  

 O júri técnico irá compor 60%(sessenta) e o júri popular irá 

compor 40%(quarenta) da nota final. 

 As avaliações serão realizadas as 16 horas da tarde do dia 13 

de Dezembro na sala de reuniões do Centro de Saúde na 

sede do município. 

 

     Da Premiação: 

 Serão premiados os 3(três) melhores vinhos de cada 

categoria. 

 Receberão certificado, sendo vinhos série ouro, prata e 

bronze para o 1º, 2º e 3º colocados respectivamente. 

 Os ganhadores receberão uma lembrança alusiva ao 1º 

Concurso Municipal do Vinho Colonial. 



 A Divulgação dos ganhadores e a premiação será realizada 

no salão comunitário de Linha São Jorge de Coronel Pilar as 

20: 00 horas. 


