
 

 
 

 

Informação à imprensa – 10 de Outubro de 2016 

 

Dois dias cheios de descobertas e experiências únicas      

“Grande Prova Mediterrânica de Azeites e Vinhos do 

Alentejo” regressa a Lisboa este fim-de-semana 

 

 14 e 15 de Outubro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa 

 Mais de 30 Azeites e 400 Vinhos do Alentejo em prova  

 Eventos Paralelos: Provas comentadas, seminários, experiências 

gastronómicas, e conversas ao longo dos dois dias 

 Concerto “The Black Mamba” irá fechar esta oitava edição 

 

Os azeites e vinhos do Alentejo regressam a Lisboa já nos próximos dias 14 e 15 de Outubro, 

com mais de 400 vinhos e 30 azeites de um total de 85 produtores. A prova terá lugar no 

Centro Cultural de Belém, e abre as portas a todos aqueles que desejem conhecer e 

experienciar os melhores azeites portugueses e vinhos da região alentejana. 

 

A organização, a cargo da CVR Alentejana e da Casa do Azeite, tem como objectivo 

primordial estreitar a relação entre os produtores, os consumidores e os demais agentes 

envolvidos na produção dos azeites e vinhos certificados do Alentejo.   

 

Francisco Mateus, Presidente da CVRA, comenta que “nesta oitava edição da Grande Prova, 

voltamos a apresentar produtos que são caraterísticos do nosso Alentejo. São mais de 400 

vinhos e 30 azeites em prova. O programa voltará a ser muito dinâmico; para além da grande 

prova mediterrânica, vamos ter provas comentadas, conversas, concertos e seminários, e 

muitos outros momentos de ‘descoberta”. Adiantou também que “o evento insere-se na 

temática ‘mediterrânica’, não só pela componente saudável da sua dieta, mas também 

porque o vinho e o azeite são contributos inegáveis e essenciais para a composição dos 

sabores mediterrânicos”. 

 

“O sucesso que este evento tem tido com o passar dos anos é verdadeiramente notável, e 

ficamos muito satisfeitos ao ver os azeites e vinhos do Alentejo receberem tal adesão. Só na 

edição do ano passado, cerca de 10 000 pessoas vieram à Grande Prova Mediterrânica, as 



provas comentadas e as conversas estiveram completamente lotadas” acrescentou ainda 

Francisco Mateus. 

 

Grande Prova Mediterrânica 

 

Evento aberto ao público, com 86 produtores de Vinhos do Alentejo, que vai decorrer na 

sexta-feira, 14 de Outubro, entre as 16h00 e as 21h00, e no sábado, 15 de Outubro, entre as 

15h00 e as 21h00.  

 

Provas Comentadas 

Na sexta-feira (14 de Outubro), Aníbal Coutinho dará início às provas comentadas. A primeira, 

agendada para as 18h00, sobre “Diversidade de castas e estilos no Alentejo”, seguindo-se às 

19h30 o tema “Viagem ao Alentejo”. 

No segundo dia da Grande Prova (15 de Outubro), será Rui Falcão quem dará início às provas 

comentadas, com uma prova dedicada ao tema do “Grandes Vinhos do Alentejo”. Este orador 

irá também dar a seguinte prova comentada – “Alentejo: dos vinhos de Talha ao novo 

Mundo”-, marcada para as 18h30.  

 

Na “Zona das Conversas”, um espaço especificamente reservado para a partilha de conselhos 

e experiências sobre os vinhos alentejanos, estão previstas sessões abertas sobre: 

 

 16.10 – 16h00 – Espumantes Alentejanos 

  17h00 – Dicas para harmonizar vinhos do Alentejo e Comida 

 

 17.10 – 15h30 – Vinhos de Talha Alentejanos 

  16h30 – Brancos Alentejanos para o Inverno 

  17h30 – Alicante Bouschet, uma casta singular 

  18h30 – Vinhos do Alentejo para a Ceia de Natal 

 

Seminários 

No dia 14 de Outubro (sexta-feira), a partir das 16h30, os visitantes terão a oportunidade de 

participar no seminário “Aromas Misteriosos – Descubra-os e veja se é um bom provador” que 

será dado pelo Diretor da Câmara de Provadores da Comissão Vitivinícola Regional 

Alentejana, Luís Pedro Amorim.  

Já no segundo dia (15 de Outubro), também às 16h30, será possível ingressar num “Mini Curso 

de Iniciação à Prova de Azeites” será dado por Teresa Zacarias, da Casa do Azeite.  

 

Concerto 



Como já é tradição, a Grande Prova contará com muita animação e música ao vivo. Entre as 

atuações, inclui-se “The Black Mamba”, a fecharem esta edição no dia 15 de Outubro às 

20h00. 

PRODUTORES PRESENTES: 

 

 Adega Coop. Vidigueira, Cuba e Alvito 

 Adega de Borba 

 Adega de Portalegre Winery -APW, Lda 

 Adega de Redondo 

 Adega do Monte Branco  

 Adega Herdade das Aldeias de Juromenha Lda 

 Adega Mayor 

 Anta de Cima | Argilla Wines 

 Aromas do Sul, Sociedade de Vinhos Lda 

 Azamor Wines 

 Bacalhôa Vinhos de Portugal 

 Brind'Art Vinhos - Herdade da Azinheira 

 CARMIM Reguengos | Vinhos e Azeites do Alentejo 

 Casa Agricola HMR - VIDIGUEIRA WINE LANDS 

 Casa Santos Lima 

 Comenda Grande 

 Companhia das Quintas 

 Cooperativa Agrícola de Granja, CRL 

 Cortes de Cima 

 Dona Maria - Júlio Bastos 

 Encostas de Alqueva 

 Ervideira 

 Esporão 

 Fita Preta Vinhos 

 Fundação Abreu Callado 

 Fundação Eugénio de Almeida 

 Herdade da Ajuda 

 Herdade da Calada 

 Herdade da Candeeira 

 Herdade da Cardeira 

 Herdade da Madeira Velha 

 Herdade da Malhadinha Nova 

 Herdade da Maroteira 

 Herdade da Mingorra 



 Herdade da Rocha - Couto Saramago  

 Herdade das Servas 

 Herdade do Arrepiado Velho 

 Herdade do Gamito 

 Herdade do Pombal  

 Herdade do Rocim 

 Herdade dos Coelheiros  

 Herdade dos Coteis 

 Herdade dos Grous 

 Herdade dos Lagos 

 Herdade dos Machados 

 Herdade Grande 

 Herdade Monte da Cal / Global Wines 

 Herdade Penedo Gordo 

 Herdade São Miguel  

 João M Barbosa Vinhos 

 João Portugal Ramos Vinhos 

 Joaquim Costa Vargas 

 José Maria da Fonseca 

 Lima Mayer & Companhia 

 Luis Duarte Vinhos 

 Monte da Capela 

 Monte da Penha 

 Monte da Raposinha  

 Monte da Ravasqueira 

 Monte Novo e Figueirinha 

 Morais Rocha Wines 

 Mouchão 

 Noble Flavour 

 Nunes Barata Vinhos 

 Paço do Conde 

 Paço dos Infantes - Herdade de Lisboa 

 Paulo Laureano 

 Quinta da Plansel 

 Quinta do Carvalho 

 Quinta do Mouro 

 Quinta do Quetzal 

 Reynolds Wine Growers 

 RG - Herdades do Monte Novo e Conqueiro 



 Ribafreixo Wines 

 Roquevale 

 Santa Vitória 

 São Lourenço do Barrocal 

 Sogrape Vinhos 

 Solar dos Lobos 

 Sovibor 

 Susana Esteban 

 Terras de Alter 

 Tiago Cabaço Winery 

 Torre do Frade & Virgo 

 Vicentino 

 Volte-Face 

 

 

 

 

O Alentejo é a região líder no mercado nacional – quer na quota de mercado em volume (47%) 

quer em valor (46%), segundo os dados Nielsen do ano 2015, na categoria de vinhos 

engarrafados de qualidade com classificação DOC e IG. Os Vinhos do Alentejo juntam 1900 

produtores de uvas e 235 empresas que comercializam vinhos com a garantia de origem e 

qualidade atestada pela CVRA. A área de vinha aprovada para produção de vinhos DOC 

Alentejo e Regional Alentejano totaliza 22.315 hectares, em que a área da DOC Alentejo é de 

15.445 hectares (CVRA, 2015). 

 

 

CVRA – Comissão Vitivinícola Regional Alentejana 

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA) foi criada em 1989 e é um organismo de 

direito privado e utilidade pública que certifica os vinhos DOC Alentejo e os vinhos Regional 

Alentejano. É responsável pela promoção dos Vinhos do Alentejo, no mercado nacional e em 

mercados-alvo internacionais. A sua atividade é financiada através da venda dos selos de 

certificação que integram os contra-rótulos dos Vinhos do Alentejo. 

www.vinhosdoalentejo.pt  

 

Mais informações 

LLORENTE & CUENCA 

cgirao@llorenteycuenca.com 

Telefone: 21 923 97 00  

 

http://www.vinhosdoalentejo.pt/
mailto:cristina.girao@imago.pt

