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aDEGa DE BORBa

Vinhos “jovens e alegres” para o Verão 

RiBafREixO - SOciEDaDE aGRícOla lDa

O Verão pede vinhos mais leves, sedutores e 
frescos, que contrariem o calor, mas em comple-
mento. Vinhos para o lazer e boa disposição da 
época, em que dominam as refeições mais leves. 
A Adega de Borba não podia esquecer os mo-
mentos felizes, em que as maiores preocupações 
se dissipam. Também por isso, sempre com o 
cuidado de não pesar na carteira. O mote é alegria e boa relação entre 
qualidade e preço.  As propostas para os dias quentes são os Adega de 
Borba Branco 2011;   Adega de Borba Rosé 2011, Montes Claros Co-
lheita Branco 2011 e Senses Alvarinho 2011. O enólogo da Adega de 
Borba, Óscar Gato, define o Adega de Borba Branco 2011 como tendo 
uma «cor citrina bem definida. Boa intensidade aromática, conjugan-
do frutos tropicais e citrinos. Sabor macio, fresco com predominância 
do sabor a lima e final persistente a frutos citrinos». Contra a prática 
comum de vinhos rosés muito doces, a Adega de Borba apresenta um 
vinho diferenciado, que associa notas complementares, que subli-
nham a virtude do néctar e com boa ligação gastronómica. Óscar Gato 
define este vinho como tendo uma «cor rosada suave. Aroma com boa 
intensidade a ameixa vermelha. Sabor equilibrado com juventude, de 
excelente frescura e persistência final a frutado agridoce». O Montes 
Claros Colheita 2011 é um vinho, nas palavras do enólogo, «com uma 
cor citrina a limão maduro, com um aroma de boa intensidade, suge-
rindo frutos tropicais e frutos secos. Na boca é equilibrado, com uma 
real sensação de juventude e frescura, um sabor frutado maduro e de 
palato gordo e persistente». Nas propostas não podia ser esquecido 
um vinho altamente gastronómico, o Senses Alvarinho 2011. Óscar 
Gato salienta as suas características: «cor de limão maduro. Aroma 
intenso a frutos tropicais e frutos citrinos cristalizados. De sabor un-
tuoso, com bastante frescura, ligeiro mel, frutos amarelos de caroço e 
ligeira baunilha. Vinho longo e com muita frescura no final de prova».

Ribafreixo- Sociedade Agrí-
cola, Lda  nasceu da determi-
nação de dois homens que vi-
ram nos terrenos da Herdade do 
Moinho Branco, perto da vila 
alentejana da Vidigueira, região 
DOC com condições ideais para 
a produção de vinhos brancos de 
elevada qualidade, o lugar indi-
cado ao nascimento de um pro-
jeto de exceção Os vinhos nasci-
dos à sombra dos 407 metros de 

altitude da Serra do Mendro, nos 
terrenos da Herdade do Moinho 
Branco, são predominantemente 
brancos.  

A primeira vindima aconte-
ceu em Agosto de 2009 e foi re-
alizada manualmente, com todo 
o cuidado, para que as uvas co-
lhidas resultassem num vinho de 
topo, feito pela sabedoria de Pau-
lo Laureano. O enólogo é um dos 
nomes maiores do mundo do vi-

nho em Portugal, com 
especial destaque pe-
lo trabalho feito ao 
longo dos anos no 
Alentejo, de onde é 
natural. Esta empresa 
tem no mercado es-
tas principais marcas 
de vinho: Pato Frio 
(branco) ; Barrancôa 
(tinto) ; Gáudio (tinto 
e branco)

aGRicultuRa

Uma das maiores produções 
nacionais de tomate

O secretário-geral da Asso-
ciação dos Industriais do Tomate 
(AIT) refere que as fábricas de 
transformação de tomate estão 
a trabalhar “no máximo da sua 
capacidade”, tendo em conta o 
“aumento inesperado da produti-
vidade” alcançada nesta campa-
nha. Miguel Cambezes disse que 
a rentabilidade está a ultrapassar 
a média portuguesa, que se situa 
nas 85 a 90 toneladas por hecta-

re, situando-se este ano acima das 
100 toneladas/hectare. O respon-
sável da AIT admitiu que a produ-
tividade acima do esperado e do 
contratualizado entre a indústria 
e as organizações de produtores 
possa ter reflexos na gestão e or-
ganização da campanha, assegu-
rando, contudo, que acabará por 
não ter grandes consequências. 
“As fábricas estão a trabalhar no 
máximo da sua capacidade para 

poder ir ao encontro dos interes-
ses dos agricultores e tudo estão a 
fazer para os ajudar neste momen-
to, de forma a que a descarga de 
tomate se processe o mais rapida-
mente possível”, afirmou. 

Segundo o secretário-geral da 
AIT, as fábricas estão a trabalhar 
a 100 por cento, 24 horas por dia, 
sete dias por semana, tendo em 
conta que a campanha dura ape-
nas dois meses. 

Vinhos no coração do Alentejo


