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Vinhos Alentejanos premiados

Adega de Borba recebe várias medalhas
em concursos internacionais
A Adega de Borba foi condecorada em dois dos mais pres-
tigiantes concursos de vinho, Vinalies Internationales 2011, 
em França e no Berliner Wein Trophy 2011, na Alemanha.
No Vinalies Internationales 2011, promovido pela Asso-
ciação de Enólogos de França que pretende promover o 
sector da vinha e do vinho, foram provados 3500 vinhos 
provenientes de todo o mundo ao longo dos cinco dias do 
concurso. O Adega de Borba Reserva 2008 e o Adega de 
Borba Premium 2008 foram os únicos vinhos alentejanos a 
conquistar uma medalha de ouro e de prata respectivamen-
te neste certame francês. 
Já na Alemanha, no Berliner Wein Trophy 2011, o vinho 
Montes Claros Reserva Tinto 2009 destacou-se ao receber a 
medalha de ouro. Promovido pela Organização Internacio-
nal da Vinha e do Vinho, este concurso teve lugar em Ber-
lim, onde a Adega de Borba recebeu ainda duas medalhas de 
prata: uma pelo Montes Claros Garrafeira 2007 e outra pelo 
Senses Touriga Nacional 2009. Manuel Rocha, da Adega 

de Borba referiu: “Para a Adega de Borba, estes 
prémios são sem dúvida, o reconhecimento da 
elevada qualidade dos nossos vinhos por parte da 
critica internacional. Qualidade essa que já sen-
do amplamente reconhecida pelos nossos con-
sumidores em Portugal é agora também reco-
nhecida internacionalmente. Estes prémios são 
pois uma motivação adicional para a Adega de 
Borba e a demonstração de todo o trabalho 
que temos desenvolvido em prol da quali-
dade. Os nossos vinhos que receberam estes 
prémios, quer em Berlim quer em Paris, ou 
seja, Adega de Borba Reserva Rótulo de Cor-
tiça 2008, Montes Claros Reserva Tinto 2009 
e Senses Touriga Nacional 2009, ficam, as-
sim, entre todos os outros vinhos de todo o 
Mundo, os que obtiveram o reconhecimento 
de terem uma qualidade superior.”


