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Protocolo de cooperação entre associações 

VINHO, AZEITE, CORTIÇA E CAVALO 
LUSITANO CONCERTAM ESTRATÉGIAS
OS QUATRO SECTORES-CHAVE DA AGRICULTURA PORTUGUESA FIRMARAM UM ACORDO
PARA DECIDIREM ESTRATÉGIAS COMUNS, TANTO A NÍVEL INTERNO COMO EXTERNO

AS ASSOCIAÇÕES PORTUGUESAS representativas dos sectores
do vinho, do azeite, da cortiça e do cavalo lusitano
assinaram no dia 6 de Janeiro, em Lisboa, um
protocolo de cooperação com o objectivo de
delinear estratégias conjuntas.
O acordo foi assinado na Sala Ogival de Lisboa da
ViniPortugal pelo presidente desta associação
interprofissional de promoção do vinho, Vasco
d'Avillez, por Luís Folque, da Casa do Azeite -
Associação do Azeite de Portugal, por António 
Amorim, da Associação Portuguesa de Cortiça
(APCOR), por Vítor Barros e Bernardo Alegria, 
da Fundação Alter Real, e por Manuel Campilho, da
Associação Portuguesa do Cavalo Puro Sangue Lusitano.

Nos termos do protocolo, as cinco associações vão estabelecer estratégias de
actuação conjuntas, tanto no mercado nacional como no internacional, tendo
em vista potenciar o desempenho daqueles quatro sectores, que assumem um
papel fundamental no universo agrícola português, não só ao nível económico
mas também cultural e social.
Entre outras matérias, as entidades signatárias propõem-se estudar toda a
possível concertação e complementaridade nos respectivos Planos e Orçamentos

relativos a 2009, bem como a possibilidade de candidaturas a apoios financeiros,
a nível nacional e internacional. •
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Grande Real Villa Itália 

JANTARES VÍNICOS
O GRANDE REAL VILLA ITÁLIA HOTEL & SPA, EM CASCAIS, VAI REALIZAR MENSALMENTE
JANTARES VÍNICOS COM MENUS ELABORADOS PELO CHEF PAULO PINTO. O PRIMEIRO
DECORREU NO INÍCIO DO ANO E PERMITIU PROVAR TRÊS VINHOS TOPO DE GAMA.

O GRANDE REAL VILLA ITÁLIA HOTEL & SPA, situado em Cascais, vai realizar nas primeiras
quintas-feiras de cada mês, no seu recém-inaugurado restaurante Belvedere, 
um jantar vínico acompanhado de um menu de degustação elaborado pelo chef
Paulo Pinto.
O primeiro dos jantares, destinado a convidados por se tratar da apresentação
desta iniciativa, decorreu no dia 8 de Janeiro e envolveu a prova de três vinhos:
o branco Esporão Verdelho 2006, do Alentejo, o tinto Altas Quintas 2004,
igualmente alentejano, e o moscatel Quinta do Portal Reserva 1996, do Douro.
Para acompanhar o Esporão Verdelho, o chef Paulo Pinto preparou uma
“degustação de queijo de cabra Granja, em chamuça, em espuma com mel
de rosmaninho e em salada com frutos secos e geleia de maracujá”. Com o
Altas Quintas foi servido um “tataki de bisonte marinado em borras de vinho
tinto, à Braz de cogumelos, espargos verdes e cebolo”. E à sobremesa, a par
do Quinta do Portal Reserva, os convidados experimentaram uma degustação
conventual que incluiu pudim do abade de Priscos com Porto, torta de laranja
algarvia com zest de limão e toucinho do céu com amêndoa e chila.
Para os próximos jantares vínicos, o Grande Real Villa Itália, pertencente ao
grupo Hotéis Real, promete a prova de diferentes vinhos, sempre acompanhados
por menus originais da autoria de Paulo Pinto. O chef do Belvedere, de 36 anos,
detém já uma longa experiência, tendo chefiado anteriormente as cozinhas do
Bica do Sapato, La Villa e Café Paraíso. Em 2006, conquistou duas medalhas de
bronze no concurso mundial de cozinha Expogast, realizado no Luxemburgo. •

Reciclagem de cortiça

PRIMEIRA
UNIDADE DO
MUNDO ABRIU 
EM PORTUGAL

A primeira instalação mundial
de reciclagem de resíduos de
cortiça, pertencente à Amo-
rim Cork Composites, da Cor-
iceira Amorim, foi inaugurada
no dia 21 de Janeiro em Mo-
zelos, concelho de Santa Ma-
ria da Feira. 
No dia da inauguração, foram
recebidas as primeiras rolhas
destinadas à reciclagem, pro-
venientes de hipermercados,
centros comerciais e outras em-
presas aderentes ao programa
“Green Cork”. Lançado pela
Quercus, este programa visa
atingir num prazo de quatro
anos uma taxa de 30% de re-
ciclagem de rolhas de cortiça,
o que corresponde a cerca de
90 milhões de rolhas.
A partir da cortiça reciclada
podem ser produzidos artigos
tão diversos como materiais
de revestimentos, caiaques de
competição, material aeroes-
pacial ou produtos de design
de moda. •


