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A irmandade dos espumantes nacionais com os
néctares de Champagne começa desde a fundação de
Portugal: o Conde D. Henrique, nascido na Borgonha
e pai do primeiro Rei Afonso Henriques, era sobrinho
de S. Hugo de Cluny. Foram os monges de Cister que,
nas caves das suas abadias, elaboraram os primeiros
espumantes. Nas Terras de Cister situam-se afamadas
caves, com tuneis escavados a mais de 70 metros e
envelhecimento de 20 milhões de garrafas, ou seja, 2
garrafas por cada Português.
A expansão chegou, em meados do século XX, à
região vizinha da Bairrada, hoje o centro de excelência
do espumante, com muitos produtores e mais de 100
km de tuneis de envelhecimento em garrafa. Para o
Minho e para Lisboa, segue o percurso do vinho das
pérolas, produto de excelência das nossas vinhas
Atlânticas, sem esquecer algumas bolsas nos altos
do Douro.

Nomeados para Melhor Produtor de
Vinhos Efervescentes

Melhor

Produtor de
Efervescentes

Vinhos

Portugal lidera a tabela dos melhores vinhos
fortificados do mundo. Nos vinhos tranquilos, os sinais
de aproximação ao topo são animadores.
Nos vinhos efervescentes, todos os países vinhateiros
prestam vassalagem ao estatuto e à qualidade de
Champagne, uma região francesa, talvez a mais
próspera do panorama vitivinícola, pátria do vinho
espumante, como se relata neste artigo. O mesmo é
dizer que os nossos espumantes têm uma qualidade
média crescente, mas ainda com um consumo pouco
esclarecido, exclusivo de dias festivos e do leitão assado.
Confesso ao leitor que a elaboração desta lista de
nomeados poderá enfermar de amplitudes qualitativas
maiores do que qualquer outra das categorias. Mas,
como sempre, honra aos gloriosos que sempre
merecerão o meu estímulo e agradecimento.

Adega Cooperativa de Cantanhede
Anadiagro
Caves da Montanha
Caves São João
Caves Solar de São Domingos
Coop. Agrícola do Távora
Idealdrinks
Murganheira/Raposeira
Sociedade Vinhos Borges
Vértice Caves Transmontanas

EM Destaque

Astronautas (GRANDE LISBOA)
Água e Sal ................................... 2705-098 Azenhas do Mar
Arribas Sintra Hotel ............................. 2705-329 Colares
Azenhas do Mar ...................... 2705-104 Azenhas do Mar
Cervejaria 7 Janelas .............................. 2655 255 Ericeira
Restaurante da Adraga ........... 2710 Praia da Adraga
Taverna de Rana .......... 2785-337 S. Domingos de Rana
Taverna do Rogério ...................... 2785-596 Carcavelos
Taverna D’s Pereira ........................ 2775-613 Carcavelos
Tik - Tak .............................................................. 2655-255 Ericeira
Tulhas ............................................................................... 2710 Sintra

Astronautas NO ALGARVE
Aquarelle........................................................8135-033 Almancil
Boneca Bar.................................................8400-531 Carvoeiro
Capisce................................................................8135-033 Almancil
O Ribeiro.............................................................8135-136 Almancil
Retinto............................................................8125-448 Vilamoura
Sabores do Campo...........8150-054 S. Brás de Alportel
Sushi D’art............................................................8800-399 Tavira
THE Lake Resort........................................8126-910 Vilamoura
Veneza.................................................................8200-488 Paderne
Vilalara............................................................8400-450 Porches

