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Terça-Feira, 15 de Maio de 2012

Adega de Borba ganha medalha de ouro com o Montes
Claros Garrafeira 2008

A Adega de Borba conquistou uma medalha de ouro com o seu
vinho tinto Montes Claros Garrafeira 2008 no 19º Concours Mondial
de Bruxelles – um dos mais prestigiados certames deste género
que este ano decorreu, curiosamente, na cidade portuguesa de
Guimarães, durante a primeira semana deste mês de maio.

 

O Júri, que teve em prova 8.379 amostras de todo o mundo, decidiu distinguir com o ouro este vinho da Adega de Borba assinado
pelo enólogo Óscar Gato – um tinto alentejano elaborado a partir de uma seleção prévia de vinhas velhas instaladas em solos de
xisto, com controlo rigoroso de uva por hectare e acompanhamento de evolução da maturação em cada casta e talhão específico.

O “Garrafeira 2008” foi produzido com as castas Trincadeira, Aragonez e Tinta Caiada, tendo feito a fermentação malolática em
barricas de carvalho francês, americano e castanho, nas quais estagiou durante 12 meses antes de um estágio em garrafa de 30
meses. 

“É o reconhecimento da qualidade de um grande vinho”, sublinha Manuel Rocha, CEO da Adega de Borba, que salienta as
principais notas de prova deste vinho com medalha de ouro: “um vinho com uma grande intensidade aromática, com destaque nas

notas de frutos vermelhos em compota, café, chocolate e especiarias. Muito macio, com uma frescura frutada, excelente
estrutura, ligeira adstringência especiada e tostada, com taninos silvestres, mas suaves e encorpados. Tem final gordo muito

prolongado, com equilíbrio, elegância e persistência”.

Este Montes Claros Garrafeira 2008, do qual foram produzidas 6.500 garrafas, apresenta um teor alcoólico de 14,5% e acompanha
bem pratos de carne (vitela, borrego e caça), podendo estagiar em garrafa por mais uma década.

O PVP recomendado é de 13€.

 

Sobre a Adega de Borba

Fundada em 1955, a Adega de Borba reúne hoje cerca de 300 viticultores associados que cultivam cerca de 2.100 hectares de
vinha (70% castas tintas e 30% de castas brancas), produzindo anualmente 1 milhão de caixas de 9 litros, sendo um dos dez
maiores produtores nacionais do setor.

Dentro das suas Marcas, destacamos o Adega de Borba DOC, um dos vinhos mais vendidos em Portugal no seu segmento, o

icónico Adega de Borba Reserva “Rótulo de Cortiça”, uma Marca com mais de 45 anos que se impôs como uma das referência
no Alentejo, o histórico Montes Claros, uma Marca que remonta a 1945 e uma das primeiras a distinguir-se pela sua qualidade

singular em Portugal, o Convento da Vila que tem sido largamente reconhecido pela sua óptima relação preço/qualidade, e a

recente gama de monovarietais sob a denominação de Senses. Em 2011 os seus vinhos obtiveram 40 medalhas entre concursos
nacionais e internacionais.
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