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“Crescer em tempo de crise não é tarefa 
fácil. Mas foi exactamente isso que os 
produtores da Península de Setúbal 
conseguiram fazer no último ano. Com 
a ajuda da CVR local que não tem 
poupado esforços nessa tarefa”, explica 
a Revista de Vinhos para justificar a 
decisão de atribuição do Grande Prémio 
do Vinho “Organização do Ano 2012” à 
CVRPS. Para além deste prémio, a região 
arrecadou ainda 2 prémios “Vinho de 
Excelência”, 8 prémios “O Melhor da 
Região” e 2 prémios “O Melhor Moscatel 
de Setúbal”. 

(Saber mais)

Este ano, nos principais concursos 
nacionais e internacionais, a região 
arrecadou um total de 93 medalhas 
de ouro, 123 de prata e 96 de bronze/
commended. Títulos de excelência e 
mérito foram 7, de onde se destacam o 
melhor vinho tinto nacional no Mundus 
Vini e o vinho português mais pontuado 
no concurso La Selezione del Sindaco. A 
região liderou ainda o pódio das regiões 
vitivinícolas portuguesas premiadas na 
XII edição do concurso italiano.

(Saber mais)

As vendas de vinho da região geraram 
no ano passado um volume de negócios 
a rondar os 90 milhões de euros. O 
número ajuda a explicar o aumento 
de 36 por cento das vendas nos 
últimos quatro anos e espellha o futuro 
promissor para o sector. Também a 
vindima deste ano augura bons vinhos, 
em termos de qualidade, apesar de uma 
ligeira quebra na produção. Ao nível 
da exportação, os mercados externos, 
como Angola, Brasil e Canadá, têm 
aceitado bem os vinhos da Península de 
Setúbal e, existe já, boas perspectivas 
de crescimento para a China, Rússia e 
Moçambique.

(Saber mais)

Edição #1 
Novembro/2013

Com esta primeira edição da e-newsletter dos Vinhos da Península de Setúbal fecha-se um 
ciclo que se prolongou por mais tempo do que gostaríamos. Assim foi porque na Península 
de Setúbal o tempo é muito valioso e por isso nunca o desperdiçamos!

Os novos sítios na internet, a presença nas redes sociais, toda a digitalização dos nossos 
processos de trabalho e todo o crescimento que a Região registou, foi no essencial 
concretizada tendo por base esses extraordinários (micro) organismos que são as “leveduras”, 
as mesmas dos últimos dez anos, no entretanto, contudo, o volume de vinho da Península de 
Setúbal (Moscatel de Setúbal, Moscatel Roxo e Palmela) duplicou e as “leveduras”, apesar de 
muito bem selecionadas, continuaram a ser as mesmas!

É por isso com enorme satisfação que lançamos este primeiro número, na expectativa de 
que possa vir a ser mais um meio de divulgação do excelente trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido pelas empresas vitivinícolas desta Região, cujos vinhos são todos os dias 
premiados pelos consumidores portugueses (e cada vez mais, um pouco por todo o mundo) 
com a sua preferência, seja na prateleira de um supermercado, na mesa de um restaurante 
ou numa garrafeira.

O ano de 2012 foi a todos os títulos muito bom, mas 2013 não lhe ficará atrás, 
já podemos afirmá-lo nesta altura sem qualquer risco. O segredo está nas 

“leveduras”, na Península de Setúbal preferimos as autóctones, estão melhor 
adaptadas ao meio ambiente, têm melhor rendimento e, acima de tudo, dão 
vinhos mais naturais, que os consumidores reconhecem e não dispensam! 
À vossa….  

http://vinhosdapeninsuladesetubal.pt/cvrps/Primavera.Platform.Operational-MessageDetail.aspx?C=1&MessageID=33d2cb1e-0f54-417f-9c8d-4fc8467e3781
http://vinhosdapeninsuladesetubal.pt/cvrps/Primavera.Platform.Operational-MessageDetail.aspx?C=1&MessageID=e8204f7b-2d06-4961-b04e-895e4ae06c9e
http://vinhosdapeninsuladesetubal.pt/cvrps/Promocao_Noticias_.aspx?MessageID={e1b65788-5c89-4edf-a83a-27d0291f9c7b}
http://www.youtube.com/watch?v=jIPKKTuSydw&feature=youtu.be


ÁGUA

“A LEVEZA E A FRESCURA DOS SENTIDOS”

A Gala de Entrega de Prémios Caixa Crédito Agrícola do XIII 

Concurso de Vinhos da Península de Setúbal decorreu no dia 

17 de Maio, na Igreja de Santiago, no Castelo de Palmela. Esta 

cerimónia encantou uma plateia de cerca de cem convidados 

que aguardava a revelação mais esperada do ano dos 

melhores vinhos da região. 

A cerimónia oficial, organizada pela Comissão Vitivinícola 

Regional da Península de Setúbal (CVRPS), registou 22 

Medalhas de Ouro IG Península de Setúbal e DO Palmela,  

5 Medalhas de Ouro DO Setúbal e 6 Medalhas de Prata.

(consulte a lista completa).

A edição deixou clara a tendência generalizada no aumento de 

qualidade do vinho da Península de Setúbal, ao registar mais 12 

medalhas de ouro face ao ano anterior.

FOGO

“A PAIXÃO 
DE QUEM FAZ 
O VINHO”

Challenge  
International du Vin

Concours Mondial  
de Bruxelles

Concurso Vinhos de  
Portugal

Mundus
Vini

5 a 6 de Abril / França 10 a 12 de Maio / Eslováquia 13 a 17 Maio / Santarém 30 Agosto / Alemanha

Ouro
- Dona Ermelinda Tinto 2010
Casa Ermelinda Freitas
- Casa Ermelinda Freitas Tinto 
2010 Casa Ermelinda Freitas
- Adega de Palmela Branco 2012
Adega Cooperativa de Palmela
- Paço do Bispo Branco 2012
Adega Cooperativa de Palmela
- Adega de Pegões Arinto Branco 
2011 Coop. Agrícola St. Isidro  
de Pegões
- Quinta Estrela Branco 2012
Coop. Agrícola St. Isidro  
de Pegões

Ouro
- Herdade da Comporta Tinto 
2009
Herdade da Comporta SA
- Quinta de Alcube Touriga 
Nacional Tinto 2010
José Manuel Gomes Serra
- Casa Ermelinda Freitas 
Cabernet Sauvignon Tinto 2010
Casa Ermelinda Freitas

Ouro
- Adega de Pegões Colheita  
Seleccionada Branco 2012 
Coop. Agrícola St. Isidro  
de Pegões
- Casa Ermelinda Freitas Merlot 
Tinto 2011
Casa Ermelinda Freitas

Melhor Tinto Nacional
- Serra Mãe 2009
SIVIPA
Ouro
- Terras do Pó Chardonnay e 
Viognier Branco 2012
Casa Ermelinda Freitas
- Adega de Pegões Colheita 
Seleccionada Branco 2012
Coop. Agrícola St. Isidro  
de Pegões
- ASF Tinto 2010
Freitas & Palhoça

Melhor Vinho do Concurso Vale dos Barris Branco 2012 Adega Cooperativa de Palmela

Melhor Vinho Generoso Bacalhôa Moscatel Roxo 2001 Bacalhôa - Vinhos de Portugal

Melhor Vinho Tinto Quinta da Mimosa 2010 Casa Ermelinda Freitas

Melhor Vinho Branco Vale dos Barris Branco 2012 Adega Cooperativa de Palmela

http://vinhosdapeninsuladesetubal.com/downloads/8_CVRPS_Premios_Concursos_Nacionais_2013.pdf


TERRA

“UMA REGIÃO 
DE RAÍZES”

PENÍNSULA DE SETÚBAL

ENTRELINHAS

Económico TV
11 JUN · Península Setúbal no Projecto Empresa

Diário de Notícias
30 JUL· Setúbal é região com fortíssima 
vocação exportadora

Antena 1
18 JUN · Vinhos da Península de Setúbal 
vencem prémios nacionais e internacionais

Diário de Notícias
04 AGO · Península de Setúbal: No reino do 
Moscatel

RTP 1 - Verão Total
31 JUL · Vinhos da Península de Setúbal em 
directo do largo de S. João, em Palmela

Diário Económico
08 OUT · Vindimas: produção será menor mas a 
qualidade aumentará

R. Padre Manuel Caetano 26, Palmela · 2950-253 PALMELA · Tlf. (+351) 212 337 100  · geral@cvr-psetubal.com · www.vinhosdapeninsuladesetubal.pt

Espectáculo de Stand Up 
Comedy Saia na Saída 

Fins de Semana Gastronómicos 
do Moscatel de Setúbal

Sons do Vinho – concertos nas 
adegas com provas de vinho

21 Set a 2 Nov. Local: Teatro Villaret.
Horário: 23h45.
Evento: A CVR Península de Setúbal e 
o Moscatel de Setúbal associaram-se 
ao ciclo de espectáculos de Stand Up 
Comedy Saia na Saída, que todos os 
sábados, desde Setembro, enchem 
o Teatro Villaret, proporcionando 
momentos descontraídos e com muita 
animação. Mesa de provas gratuitas de 
Moscatel de Setúbal. 

(Saber mais)

08 a 10 Nov. Restaurantes Aderendes
15 a 17 Nov. Restaurantes Aderendes
O Moscatel de Setúbal é o rei da 
iniciativa, aromatizando pratos 
principais e sobremesas.

(Saber mais)

05 Out. Cooperativa Agrícola 
Santo Isidro de Pegões
19 Out. Venâncio da Costa Lima
02 Nov. Malo Tojo
09 Nov. Filipe Jorge Palhoça
16 Nov. Casa Agrícola Horácio Simões
23 Nov. Casa Ermelinda Freitas

(Saber mais)

Assim foi...                                               Assim será...

http://vinhosdapeninsuladesetubal.pt/cvrps/Primavera.Platform.Operational-MessageDetail.aspx?C=1&MessageID=5093ec2e-cf2b-42fd-b8a7-cb33f0766c9e
http://vinhosdapeninsuladesetubal.pt/cvrps/Primavera.Platform.Operational-MessageDetail.aspx?C=1&MessageID=6efb4404-7ec4-4d3e-b9e3-97e9bb00d3ef
http://vinhosdapeninsuladesetubal.pt/cvrps/Primavera.Platform.Operational-MessageDetail.aspx?C=1&MessageID=15639c0b-cbb0-4629-847d-8d0ad3e4d2d4
http://vinhosdapeninsuladesetubal.pt/cvrps/Primavera.Platform.Operational-MessageDetail.aspx?C=1&MessageID=f75d6cbe-6e5e-4237-844a-8af3ac767f44
http://vinhosdapeninsuladesetubal.pt/cvrps/Primavera.Platform.Operational-MessageDetail.aspx?C=1&MessageID=a06c4838-8cdb-49c2-9bcf-2bd8d5fcf616
http://vinhosdapeninsuladesetubal.pt/cvrps/Primavera.Platform.Operational-MessageDetail.aspx?C=1&MessageID=def7fba1-7144-414d-bce6-ed82bb7dfc1c
https://www.facebook.com/SaiaNaSaida
http://turismo.cm-palmela.pt/events/PesquisaEventos.aspx?uid=952a9724-a7ec-434a-9c8f-8cd0a904d5e3&cat=0&d=23-10-2013%2012:33:47
http://www.rotavinhospsetubal.com/index.php?section=1
https://www.facebook.com/vinhosdapeninsuladesetubal
http://www.flickr.com/photos/cvrpsetubal
http://www.youtube.com/user/cvrps


“MOSCATEL  
DE SETÚBAL”

Moscatel de Setúbal  ·  O “Ex-libris” da Península de Setúbal
www.moscateldesetubal.pt

Das sete medalhas portuguesas alcançadas na 13.ª edição do Concurso Internacional 
Muscats du Monde, cinco são vinhos DO Setúbal: 3 Moscatéis de Setúbal e 2 
Moscatéis Roxos de Setúbal.  

O concurso, considerado um dos melhores eventos internacionais de vinhos 
moscatel, pela representatividade e pelos rigorosos métodos de avaliação, decorreu 
nos dias 4 e 5 de Julho, na cidade de Frontignan-la-Peyrade, França. 

O júri internacional provou 224 moscatéis de 24 países, de onde resultaram 75 
medalhas, 26 de ouro e 49 de prata. Portugal destaca-se ainda no pódio dos países 
premiados, sendo o segundo mais bem colocado – alcançou 5 medalhas de ouro e 2 
de prata - apenas ultrapassado pela França e a par de Espanha que atingiu também 
7 medalhas, todas elas de prata. 

As 3 medalhas de ouro e as 2 de prata alcançadas pelos Moscatéis de Setúbal 
mantêm a região no top dos vinhos portugueses galardoados.

(Consulte a lista de prémios)

Atreve-se a
embarcar?

Novos tesouros
da região!

Doces
Momentos...

Já assistiu ao vídeo promocional do 
Moscatel de Setúbal?
Suba a bordo e delicie-se com as 
aventuras da sua bebida de eleição!

A José Maria da Fonseca apresenta 
um “segredo” mais bem guardado dos 
últimos tempos:  o novíssimo e único 
Colecção Privada Domingos Soares
Franco Espumante Moscatel
Roxo Rosé 2012, um vinho
regional da Península de
Setúbal.

(Saber mais)

O Moscatel de Setúbal apresenta uma 
pluralidade de relações gastronómicas. 
Delicie-se! Aprenda a receita:

Pera cozid
a em Mosc

atel !

http://moscateldesetubal.pt/#gastronomia
http://moscateldesetubal.pt/#home
http://moscateldesetubal.pt/#premios
http://www.jmf.pt/index.php?id=2#goto-108
http://moscateldesetubal.pt/#gastronomia
http://www.youtube.com/watch?v=VUt5kzBJfmw
https://www.facebook.com/omoscateldesetubal?ref=hl
http://www.flickr.com/photos/cvrpsetubal
http://www.youtube.com/user/cvrps

