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Em Portugal existem várias rotas de enoturismo desenvolvidas,
sobretudo, pelas respectivas Comissões Vitivinícolas Regionais
mas que, por enquanto, são pouco exploradas, quer pelos
potenciais enoturistas, quer pelos próprios produtores e seus
representantes. De qualquer modo, a quantidade de adegas
projectadas com vocação de acolhimento ao enoturista é
crescente. Após marcação telefónica, os produtores aguardam a
sua visita como quem espera a chegada de um familiar. Liga-nos
a cultura secular da vinha e do vinho.

abc do Vinho e da Vinha
LEVEDURAS - Microorganismos
unicelulares
responsáveis
pela
transformação dos açúcares da uva
em álcool (maioritariamente etanol).
Tal como na cerveja e na pastelaria,
estas leveduras pertencem ao
género saccharomyces.

Nomeados Prémios W’16
Melhor Enoturismo sem Estadia
uAdega da Cartuxa, Évora
www.cartuxa.pt

uGraham’s, Vila Nova de Gaia
www.grahams-port.com

uMonte da Ravasqueira, Arraiolos
www.ravasqueira.com

uOld Blandy Wine Lodge, Funchal
www.madeirawinecompany.com

uQuetzal, Vidigueira
Espaço Porto Cruz, Vila Nova de Gaia
São poucos os portugueses que dedicam algum do seu tempo
livre ao contacto com as nossas adegas e produtores de vinho.
Contrariando a cultura europeia de proximidade, a demonstração
do nosso interesse e carinho pelos vinhos portugueses ocorre,
exclusivamente à mesa; em casa ou no restaurante. Já dediquei
vários artigos às melhores propostas de enoturismo que
podemos visitar em Portugal. Qualquer percurso de aquisição
de conhecimentos deve passar pelos verdadeiros teatros
de operações: a vinha e a adega. É aí que, através de visitas
regulares e espaçadas, o leitor percebe os segredos e a alma
do vinho. Todos os anos, a época do São Martinho representa
uma oportunidade de contacto com a produção; de Norte a
Sul, muitas casas agrícolas abrem as suas portas no fim-desemana de 12 e 13 de Novembro. Talvez isso tenha contribuído
para a nossa fama de hospitaleiros; a verdade é que, pouco a
pouco, os produtores de vinho têm vindo a investir na dimensão
complementar do enoturismo como forma de melhor acolherem
os visitantes, ampliando a vertente educacional e a percepção
clara da qualidade dos seus produtos; a venda “à porta da
adega” representa mais de 40% do total das receitas, em países
vinhateiros que apostam no enoturismo, como a Alemanha ou os
Estados Unidos. Para uma fruição ampla e para um enraizamento
profundo com a vinha e com o vinho, multiplicam-se os projectos
de enoturismo, alguns com excelentes condições de estadia, e a
eles dedico as nomeações desta semana.

Festa da Vinha e do
Vinho 2016
5 a 13 Novembro

www.quintadoquetzal.com

uQuinta de Lemos, Silgueiros, Viseu
www.quintadelemos.com

uQuinta do Encontro, S. Lourenço do Bairro, Anadia
www.globalwines.pt

uQuinta do Gradil, Vilar, Cadaval
www.quintadogradil.pt

uRibafreixo Wines, Vidigueira
www.ribafreixo.com

uTaylor’s, Vila Nova de Gaia
www.taylor.pt

Encontro com o Vinho
e Sabores Lisboa 2016

