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Vigésima edição do concurso “Os
Melhores Vinhos do Alentejo” já tem
vencedores
Foram entregues no dia 20 de Abril os prémios
do XX Concurso “Os Melhores Vinhos do Alentejo”,
promovido pela Confraria dos Enófilos do Alentejo,
que elege os melhores vinhos da colheita do ano
anterior ainda não engarrafados. Os produtores
Logowines, (Branco), Herdade dos Grous (Tinto)
e Herdade da Ajuda Nova (Rosado) são os
vencedores da Talha de Ouro, a mais alta distinção
atribuída neste certame.
Numa cerimónia que decorreu no Jardim do
Paço em Évora, foram também premiados os

produtores da Casa de Santa Vitória (Talha de
Prata) e Aromas do Sul (Talha de Bronze) na
categoria de Brancos; a Granacer (Talha de Prata)
e a Casa Agrícola Herdade Monte da Ribeira
(Talha de Bronze) na categoria de Tintos; e a
Ervideira e o produtor João Gonçalves Gomes, na
categoria de Rosados, com a Talha de Prata e de
Bronze respectivamente. Mais uma vez o elevado
nível de adesão confirmou a expectativa gerada
entre os produtores, que manifestam o
reconhecimento do evento com as candidaturas, o
que motiva a Confraria dos Enófilos do Alentejo
para a realização de futuras edições.
Através de uma prova cega, o júri de préselecção escolheu as 10 melhores amostras de
cada categoria, que foram posteriormente
submetidas à apreciação de um júri de selecção
final, constituído por representantes de diferentes
associações do sector, especialistas e jornalistas.
Esta particularidade de selecção final das melhores
amostras permite, não só elevar o nível qualitativo,
como também minimizar o carácter subjectivo da
prova ao alargar o painel de apreciação
organoléptica.
A realização desta vigésima edição representa
um importante testemunho do contributo para a
valorização, prestígio e divulgação dos Vinhos do
Alentejo e é fruto de uma sinergia de esforços que
caracteriza a Organização Institucional do sector
vitivinícola do Alentejo. Em 2011, a Confraria dos
Enófilos do Alentejo reitera a atitude activa em prol
dos vinhos da região que desde o início da sua
constituição definiu como objectivo.
O Concurso de vinhos “Os Melhores Vinhos

Do Alentejo” realiza-se na Primavera de cada ano,
ao qual podem concorrer todos os produtores da
região, em determinadas condições e com vinhos
da colheita imediatamente anterior, desde que
ainda não engarrafados. Na edição deste ano
foram, ainda distinguidos com Menções Honrosas
os seguintes produtores:
Vinhos tintos: Casa Agrícola Alexandre Relvas;
Fundação Abreu Callado; Fundação Eugénio de
Almeida (Cartuxa); Azamor (Kilburn & Gomes);
Margarida Cabaço; Solar dos Lobos (Silveira e
Outro, Ldª.) e Tiago Mateus Cabaço e Cabaço.
Vinhos brancos: Adega Cooperativa de Borba;
Luís Duarte Vinhos; Herdade das Servas (Serrano
Mira); Sociedade Agrícola do Monte Novo e
Figueirinha; Sociedade Agrícola Silvestre Ferreira;
Tapada do Chaves e Tiago Mateus Cabaço e
Cabaço.
Vinhos Rosados: Adega Cooperativa de
Borba; Adega Mayor; Casa Agrícola Alexandre
Relvas; Casa de Santa Vitória; CARMIM (Coop.
Agrícola de Reguengos de Monsaraz); Monte da
Comenda Agroturismo e Roquevale.

