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Melhor Enoturismo sem Estadia
em 2022
Este é o ano de ir para fora, cá dentro. A economia
e o caos nos aeroportos assim recomendam. As
férias devem ser em Portugal, de norte a sul, do
atlântico à raia. Se gosta do universo W então
prepara-se para ajudar o enoturismo, visitando
caves, adegas e vinhas de Portugal. 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. 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. Para um enraizamento profundo,
os projectos de enoturismo com excelentes
condições, entre os quais os nomeados, esperam
pela sua visita em 2020. Considere também
os enoturismos sem estadia que já ganharam
o Prémio W em anos anteriores: Quinta do
Seixo (Sandeman), Valença do Douro, Aliança
Underground Museum, Sangalhos, Herdade do
Rocim, Cuba do Alentejo, José Maria da Fonseca,
Azeitão, Herdade do Esporão, Reguengos de
Monsaraz, Adega Mayor, Campo Maior, Espaço
Porto Cruz, Vila Nova de Gaia, Adega da
Cartuxa, Évora, Caves 1890 Graham’s, Vila Nova
de Gaia, Quinta do Quetzal, Vidigueira, Monte
da Ravasqueira, Arraiolos, Blandy’s Wine Lodge,
Funchal e AdegaMãe na Ventosa.

17.56 Museu & Enoteca,
Vila Nova de Gaia
museurealcompanhiavelha.pt
Caves Cockburn’s,
Vila Nova de Gaia
pt.symington.com
Caves Taylor’s,
Vila Nova de Gaia
taylor.pt
Ervideira,
Vendinha, Reguengos de Monsaraz
ervideira.pt
Honrado Vinhos de Talha,
Vila de Frades
honrado.pt
Quinta de Lemos,
Silgueiros, Viseu
celsodelemos.com
Quinta do Bomfim,
Pinhão		
pt.symington.com/visitar/quinta-do-bomfim
Quinta do Piloto,
Palmela
quintadopiloto.pt
Quinta Monteiro de Matos,
Sobral Santarém
quintamonteiromatos.com
Ribafreixo,
Vidigueira
ribafreixo.co

