
70 MAR./ABR. NECTAR

PAXÁ 2007
Produtor algarvio lança-se 
na criação de vinhos de excelência
“Paxá”, designação dada pelos turcos aos dirigentes de províncias do império Otomano 
que no ocidente significa “Excelência”, é nome de um vinho regional do Algarve, 
oriundo da zona vitivinícola de Lagoa, recentemente apresentado na capital. 
Um tinto que exprime a intenção de Joaquim Lopes se afirmar na criação de vinhos 
de qualidade, tal como outros viticultores algarvios que se afastaram das cooperativas 
para potenciar, em criações próprias, o valor enológico das suas uvas.
R E P O R T A G E M  P A T R I C K  N E V E S

O VINHO PAXÁ REVELA UM ESTILO DE VIDA MODERNO,
alegre e descomplexado, mas também elegante, sofisti-
cado e exuberante. Oriundo da Quinta do Outeiro, situa-
da na freguesia de Silves, resulta da orientação dada ao
produtor pela tripla de enólogos da Wine ID Cláudia
Favinha, Joana e António Maçanita, sendo produzido a
partir de uma colheita seleccionada das castas Touriga
Nacional, Syrah, Aragonez e Alicante Bouschet, planta-
das em 7,5 hectares. As suas características ficam a de-
ver-se a um terroir muito específico influenciado pela
geografia do terreno, solos argilo-calcários, proximidade
ao mar, elevada exposição solar e temperaturas amenas,
mas também à dedicação e empreendedorismo do en-
genheiro técnico agrário Joaquim Lopes. 

Da colheita de 2007 resultaram 8800 garrafas, número

que garante um controle preciso do produto final. A vin-
dima foi efectuada manualmente em caixas de 20 kg, a
vinificação em cubas de inox com temperatura controla-
da e estágio de 8 meses em barricas de carvalho francês. 

Apesar de só agora ser lançado, o Paxá 2007 já deu
provas do seu valor, tendo recebido a medalha de Prata
no concurso regional de 2008, prevendo-se que obte-
nha mais no International Wine Challenge , em Londres,
no Concours Mudialle de Bruxelles, na Bélgica e no
Wine Masters Challenge, em Portugal.

Produtores algarvios em busca da qualidade
Apercebendo-se do potencial vitivinícola latente da sua

quinta, adquirida nos anos 90 e que até 2000 produzia
apenas citrinos, pêssegos e hortaliças em estufa, Joaquim
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Lopes deu, ao plantar a vinha em 2002, os primeiros pas-
sos num plano com produção destinada a venda nas ade-
gas locais. Mas em 2007, com o objectivo de potenciar o
elevado valor enológico das suas uvas e colmatar a grande
lacuna no panorama vitivinícola nacional de vinhos regio-
nais do Algarve, funda a PaxáWines, lançando-se na pro-
dução própria. 

É neste contexto que nasce, com uma imagem jovem e
arrojada, o Paxá 2007, um pouco à semelhança daquilo
que a nova geração de produtores algarvios
tem vindo a fazer - afastar-se da actividade
nas cooperativas e procurar criar vinhos de
qualidade, com marcas próprias.

Presente no lançamento, Joaquim Lopes
explicou à Nectar que “após as primeiras
vindimas de 2004, 2005 e 2006 terem si-
do vinificadas pela Adega Cooperativa
de Lagoa, decidiu-se criar o Paxá 2007,
que se iniciou com 20% da produção. A
ideia deve-se ao entusiasmo manifesta-
do pela Comissão Vitivinícola Regional
do Algarve em criar vinhos de excepção
e à dinâmica dos produtores da região,
que introduziram no mercado novas cas-
tas, mais viáveis comercialmente, e tec-
nologia melhor adequada às vinhas”.

“Um novo Alentejo” 
no panorama vitivinícola 
português

Segundo o enólogo António Maçanita,
em termos de viticultura, Joaquim Lopes
“já pouco tinha a aprender uma vez que
tratava bem a vinha”. A orientação da
Wine ID surge só “no sentido de criar um
vinho de qualidade, que reflectisse a

qualidade das uvas”. “As vinhas são tão vermelhas
que mais parecem as de Terra Rossa, na Austrália”, ex-
clamou o técnico, evidenciando o bom comportamento
das castas no Algarve, “sem excessos de vigor”, e as

qualidades do terroir, “com exce-
lente drenagem”. “As condições
são das melhores do país, com
amplitudes térmicas muito mais
moderadas do que por exemplo
no Alentejo onde há grandes pi-
cos de calor” salientou António
Maçanita, dizendo que “faltava
apenas acreditar na qualidade”.

Depositando grande “expectati-
va e esperança” na marca, a enólo-
ga e engenheira agro-industrial
Cláudia Favinha diz ter-se servido da
sua vertente “sentimental e tem-
peramental” para ajudar a criar es-
te vinho. “Tudo começou em tom
de brincadeira quando me pedi-
ram para fazer um bom bag-in-
-box”, conta. “Mas depois de visi-
tar as quintas da região e aperce-
ber-me da sua potencialidade,
dada a variedade de microclimas,
fiquei deslumbrada e aceitei o
desafio, fazendo renascer uma
zona que julgo poder vir a ser um
novo Alentejo no panorama vi-
tivinícola português”.

Paxá Rosé e Paxá Reserva
Na apresentação foi dado a provar um rosé Paxá que

resultou da sangria feita às uvas que serviram de base ao
vinho tinto. Potenciado pela mesma equipe enológica,
será lançado em breve e tem uma produção limitada a
6000 garrafas.

A PaxáWines está também a tentar produzir com a
colheita de 2008 um Paxá Reserva que, nas palavras de
Cláudia Favinha, “deverá ser um vinho de excepção
que prolongará o tempo de estágio por 12 meses em
barricas de carvalho francês”. “Sofisticação, elegância
e glamour” continuam a ser palavras-chave no projec-
to, que só não está garantido pelo facto do vinho ser
um produto “muito temperamental”. •

“As condições são 
das melhores do país, 
com amplitudes térmicas muito mais
moderadas do que por exemplo no
Alentejo onde há grandes picos de calor”

Criações do chef João Hipólito 
acompanharam os vinhos Paxá

António Maçanita, Joaquim Lopes e Cláudia Favinha serviram os convidados
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Vinagre: um produto de qualidade
No encontro de Fevereiro, a engenheira Ana Maria,

representante da Comtemp-Companhia dos Temperos,
afastou a ideia de que o vinagre é um produto de baixa
qualidade, ou subproduto, de segunda categoria. “Até
há pouco tempo as pessoas pensavam que para fa-
bricar vinagre servia qualquer matéria-prima de
menor qualidade, havendo quem julgasse que a
partir de um mau vinho se poderia fazer bom vina-
gre. Felizmente, as coisas estão a mudar e o produ-
to tem ganho notoriedade”, explicou.

No que respeita ao engarrafamento referiu que “só
recentemente é feito em embalagens de vidro”.
“Antes o vinagre era vendido em garrafas de plás-
tico, ainda por cima de má qualidade”, reclamou
Ana Maria, recordando o “mau aspecto” que invólucro
e produto tinham. “Os vedantes em plástico mole e
poroso permitiam que o vinagre ficasse exposto ao
ar por longos períodos, fazendo desaparecer o sul-
furoso que o protege de oxidações (tal como o vi-
nho) e conferindo um péssimo aspecto”.

Atentando para as propriedades terapêuticas (ainda

AZEITES E VINAGRES 
Brilho em encontros mensais na Sala Ogival

Azeites e vinagres são estrelas nos encontros que a ViniPortugal e a Casa do Azeite
promovem, todos os meses, na Sala Ogival, em Lisboa. Essenciais na cultura gastronómica mediterrânea, 
sobretudo na portuguesa, ambos se têm afirmado, e retirado mercado a outros condimentos e temperos, 

com evoluções na produção, engarrafamento, comercialização e imagem.
R E P O R T A G E M  P A T R I C K  N E V E S

não provadas) do vinagre na saúde (sobretudo em di-
etas de emagrecimento e prevenção/tratamento de in-
fecções provocadas pela diabetes), a especialista con-
cluiu com um conjunto de vinagres para prova. Bou-
quet de Vinaigre com Porto, vinagre balsâmico, de ál-
cool, sidra (maçã), arroz, de estragão ou de ervas de
Provence, foram as sugestões para que os “chefs tro-
quem o vinagre pelo limão nas receitas e pro-
movam a sua harmonização em pratos”.

Propriedades e mitos do azeite
Teresa Zacarias, assessora técnica da Casa do Azeite-

Associação do Azeite de Portugal, caracterizou as prin-
cipais características desta “gordura alimentar saudá-
vel”, que se divide em três categorias: virgem extra, vir-
gem e refinado. Considerado o melhor, o azeite virgem
extra deriva directamente da seiva da azeitona, e, tal
como o extra, não tem qualquer processo químico adi-
tivo. Deve ser utilizado na cozinha cru, para temperar,
enquanto que o extra está mais indicado para sopas. O
refinado contém gordura tratada e virgem, devendo ser
usado para frituras ou outro tipo de confecções. 

                          



“O que dá cor, cheiro e sabor ao azeite é volátil
e perde propriedades com o calor, daí que não
convém aquecer azeites muito bons”, aconselhou a
técnica, referindo-se também a alguns mitos. “Um de-
les é a cor, que não está relacionada com a quali-
dade. Esta depende somente do nível de matu-
ração das azeitonas. O verde é mais forte, amargo
e picante, enquanto que o amarelo é mais suave”.

Quanto à acidez Teresa Zacarias esclareceu que “não
se detecta no paladar”. “O azeite não deve ser esco-
lhido pela acidez, que é um critério de qualidade
facultativo nos rótulos, mas sim pela categoria”,
frisou. “Tal como as castas no vinho, a matéria-pri-
ma, ou as variedades de azeitona, é que dão aroma
e sabor ao azeite, que pode ser monovarietal ou de
mais variedades, existindo as tipicamente portuguesas
e as estrangeiras, que já se produzem por cá”.

Antioxidante e retardador do envelhecimento
Foram ainda destacadas as propriedades únicas do

azeite como fonte de saúde. “É a mais digestiva das
gorduras alimentares, reduzindo a acidez gástrica,
evitando problemas cardiovasculares e controlan-
do os níveis de colesterol. Contribui para o cresci-
mento e mineralização dos ossos e, através das
suas propriedades antioxidantes, conserva os teci-
dos e retarda o envelhecimento”.

O evento fechou com a apresentação de três azeites
para prova - dois alentejanos e um transmontano, e
com harmonizações da autoria de Miguel Vaz Oliveira,
chef do restaurante do hotel Albatroz. Leitão confitado
em gordura de pato com aromáticos e redução de vina-
gre com vinho do Porto aliou o vinagre a um prato prin-
cipal, enquanto que, para harmonizar o azeite, foi
anunciada pela primeira vez ao público uma nova cria-
ção - Arroz doce com azeite de baunilha e grué de
cacau. •
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TERTÚLIA
Conversas em Beja 

com vinhos da Herdade Cortes de Cima

No dia 12 de Fevereiro decorreu mais uma“Conversa Tertuliana” no Beja Parque Hotel. 
Segunda a coordenadora do projecto, Ana Paula Figueira, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Beja, 

esta iniciativa “dirige-se a todos aqueles que apreciam um bom dedo de conversa, de ouvir poesia, 
de reflectir em grupo sobre temas do nosso quotidiano, num ambiente agradável e despretensioso. 

R E P O R T A G E M  M A N U E L  B A I Ô A

TAMBÉM GOSTAM DE UMA BOA REFEIÇÃO, acompa-
nhada por um bom vinho, ingredientes que “aju-
dam” a prolongar as conversas que, a partir de um
dado momento da noite, são interrompidas tempo-
rariamente pela música, não necessariamente alente-
jana, mas protagonizada por artistas alentejanos. O
convidado - uma figura pública de reconhecido méri-
to no panorama nacional - é o elemento aglutinador,
aquele que à partida todos conhecem o desempenho
no exercício da sua profissão, mas que nem todos
tiveram o privilégio de ouvir e discutir com ele as suas
vivências e as suas opiniões face a variadíssimos assun-
tos. Nesta ocasião a convidada foi Odete Santos que
deliciou os presentes com as suas histórias de vida e

pela recitação de poesia. A nível gastronómico a
noite ficou marcada pelos produtos regionais da
Queijaria Artesanal Herdade da Almocreva, da fábri-
ca de enchidos de Pedrogão, F. Quarenta, da fábrica
artesanal de chocolate Mestre Cacau, da Pastelaria
Luiz da Rocha e do Salão de Chá As Maltesinhas. O
jantar teve a assinatura do chef António Nobre. O
serão foi ainda animado pela actuação musical dos
Adiafa, e pela recitação de poemas pelo Paulo Ribei-
ro, cantor e compositor, natural de Beja. Participaram
ainda nesta iniciativa as empresas de decoração Ur-
ban Chic, Casa de Flores Sóflor e o Salão de Cabelei-
reiro Cosmocapilar.

Esta iniciativa é também sempre marcada pela

              



apresentação de vinhos de uma empresa alentejana.
Desta vez a eleita foi a Herdade Cortes de Cima, uma
propriedade familiar localizada na Vidigueira e que se
dedica à produção de vinho e azeite. O enólogo,
Hamilton Reis, fez a apresentação do vinho bran-
co Chaminé 2007 que se revelou fresco e elegante,
faltando-lhe apenas um final mais prolongado. Este
branco é feito a partir das castas Antão Vaz, Arinto e
Verdelho. De seguida tivemos ocasião de provar um
vinho, que fez a sua primeira apresentação pública
nesta iniciativa, o vinho tinto, Cortes de Cima 2006.
O vinho mostrou o seu carácter alentejano numa ver-
são “novo mundo”: aroma de bagos vermelhos
maduros com notas tostadas e com um paladar
cheio de fruta e suavidade. Um dos vinhos mais
aguardados da noite foi o sempre surpreendente In-
cógnito. Este vinho tinto de 2005 mostrou-se imposi-
tivo com as suas notas mentoladas, tendo deixado a
assistência feminina a seus pés. Para terminar em
grande, tivemos ocasião de provar o vinho tinto Cor-
tes de Cima Reserva 2004. Este vinho teve um trata-
mento de luxo, sendo feito com os melhores bagos
das castas Aragonez, Touriga Nacional, Syrah, e Ca-
bernet Sauvignon. Foi estagiado 12 meses em barri-
cas de carvalho francês (85%) e carvalho americano
(15%) e 24 meses em garrafa. Os presentes ficaram
rendidos com este vinho que mostrou um aroma per-
fumado pela fruta madura e envolvida pelas notas de
fumado e especiarias, da barrica. No paladar mos-
trou-se elegante e aristocrático. Sem dúvida que es-
tamos perante um dos melhores vinhos tintos portu-
gueses. 

As “conversas tertulianas” revelaram-se uma exce-
lente iniciativa de promoção dos produtos regionais
do Baixo Alentejo e uma forma de estimular o con-
vívio e o debate. 

Para mais informações e para participar nas próxi-
mas edições mensais os interessados podem inscre-
ver-se em www.estig.ipbeja.pt/tertulia. •

As “conversas 
tertulianas” 

revelaram-se uma excelente iniciativa
de promoção dos produtos regionais

do Baixo Alentejo e uma forma 
de estimular o convívio e o debate.
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FUNDADA EM 1950, a Adega Cooperativa Agrícola de
Nelas, situada no coração da Região Demarcada do
Dão, possui a referência Fernão Gonçalves há já 20
anos, apesar de agora, a fazer renascer com a co-
lheita de 2006, lançada com nova imagem. A apre-
sentação decorreu na charmosa garrafeira Vinhos à
Solta no Dão, inserida no complexo Casa da Guia, em
Cascais, e contou com a presença, entre outros, do res-

ADEGA COOP. NELAS
Fernão Gonçalves Tinto DOC Dão Reserva

2006 com nova imagem 
Foi com rótulo novo que a Adega Cooperativa Agrícola de Nelas apresentou, no dia 10 de Março, na garrafeira Vinhos

à Solta no Dão, em Cascais, a colheita de 2006 do vinho Fernão Gonçalves Tinto DOC Dão Reserva. 
Um tinto que já faz parte do portfólio da Adega há 20 anos e homenageia um antigo sócio que reconverteu 

as vinhas em prol da qualidade dos vinhos da região.
R E P O R T A G E M  P A T R I C K  N E V E S

ponsável da Adega, autarcas locais e presidente da Sub-
comissão Parlamentar de Agricultura, Florestas, De-
senvolvimento Rural e Pescas, Miguel Ginestal. Presen-
te esteve ainda o parceiro da Adega José Lemos, gestor
das Caves de Nelas, bem como alguns convidados VIP,
nomeadamente as cantoras Ana e Nucha.

Lançamento em Cascais 
a pedido de deputados da AR

José Lemos revelou à Nectar ter escolhido Cascais
para o lançamento do vinho “a pedido de alguns
deputados da Assembleia da República que quiser-
am ver divulgados, na zona da capital, os produtos
da região do Dão”. 

O presidente da direcção da Adega, Afonso Lou-
reiro, referiu-se à marca como sendo um projecto
“que tinha sido praticamente abandonado e que
surge este ano renovado, com uma imagem re-
desenhada e mais simples”.

Considerado um vinho de gama média-alta, e dis-

Considerado um vinho 
de gama média-alta, 

e disponível apenas na loja da Adega, e em
algumas garrafeiras e restaurantes, o Fernão

Gonçalves Tinto DOC Dão Reserva 2006, 
foi obtido a partir das castas Alfrocheiro,

Jaen, Tinta Roriz e Touriga Nacional.

1
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ponível apenas na loja da Adega, e em algumas gar-
rafeiras e restaurantes, o Fernão Gonçalves Tinto DOC
Dão Reserva 2006, foi obtido a partir das castas
Alfrocheiro, Jaen, Tinta Roriz e Touriga Nacional. Sob
orientação do enólogo Luís Santos, foi vinificado com
desengace total, esmagamento e fermentação (na
presença de leveduras seleccionadas durante 10 dias em
cubas de aço inox com temperatura controlada), e ma-
ceração pós-fermentiva de 15 dias. Estagiou em barricas
de carvalho francês e americano, com agitação periódi-
ca das borras finas, tendo sido sujeito a uma ligeira co-
lagem e filtração, antes de um estágio de 6 meses em
garrafa. No total foram produzidas 10 mil unidades.

Novo vinho branco Nelus DOC Dão 
a seguir à Páscoa

Anunciado para o período a seguir à Páscoa, pro-
vavelmente no Porto, foi o lançamento da colheita de
2008 do vinho branco Nelus DOC Dão. Alcançado
através das castas Encruzado, Bical, Malvasia Fina e
Cerceal Branco, estagiou em cubas de inox até ao
processo de engarrafamento, após desengace total,
esmagamento, prensagem, choque térmico, decan-
tação e fermentação, com temperatura controlada de
12ºC, na presença de leveduras seleccionadas. Com
um total de 60 mil garrafas produzidas, terá um PVP
de 1,5 euros e poderá encontrar-se nas grandes su-
perfícies comerciais. •

1 - As cantoras Ana e Nucha não perderam 
pitada do lançamento do novo vinho

2 - Miguel Ginestal chegou a tempo de provar 
o Fernão Gonçalves Tinto DOC Dão Reserva 2006

PEDRO 
ABRUNHOSA 
Branco, tinto ou rosé? 
Todos.

Carne ou peixe? 
Depende da sobremesa.

Qual a sua região vinícola preferida? 
Entre Douro e Alentejo.

Um vinho de eleição. 
Tinto Sombra e Branco Luz, resultado da parceria
Abrunhosa / Niepoort.

Um restaurante de eleição. 
O Janela da Taberna, em Cacela-Velha. Branco
fresco e conquilhas directamente da praia.

Uma experiência gastronómica memorável. 
Na China, cobra frita.

Em que ocasiões não dispensa um bom vinho?
Quando não dispenso uma boa companhia.
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O AUSTRÍACO (E AMERICANO POR OPÇÃO) Michael
Masha veio a Lisboa, a convite da Unicer, para dar a
provar algumas das melhores águas engarrafadas
premium do mundo, seleccionadas no seu guia “Fine
Waters - A Connoisseur's Guide to the World's Most
Distinctive Bottled Waters” (que reúne perto de 50
referências dos quatros cantos do globo) e desta-
cadas no portal www.finewaters.com. Provenientes
de nascentes de água de qualidade, são novas mar-
cas oriundas, por exemplo, de um icebergue do
Atlântico com 15 mil anos, da chuva recente da Tas-
mânia, dos glaciares do Canadá ou águas de nas-
cente e artesianas de lugares remotos como a Pata-
gónia ou Lapónia. 

Água das Pedras entre as melhores do mundo 
André Jacques, director de marketing das Águas

Unicer, justificou o convite a Michael Masha na se-
quência da escolha da marca Água das Pedras como
uma das melhores do mundo, num destaque feito na
revista americana “Time” e na obra “Fine Waters”.

MICHAEL MASCHA
Especialista exibe melhores águas do mundo 

em Lisboa 
As águas do mundo engarrafadas premium, ou gourmet, que em Portugal têm suscitado muita curiosidade 
e experimentação, foram o centro das atenções dum encontro com profissionais da restauração e hotelaria, 

conduzido pelo especialista Michael Masha, no dia 6 de Março, no restaurante Alma, em Lisboa.
R E P O R T A G E M  P A T R I C K  N E V E S

Segundo André Jacques, esta distinção “confirma a
liderança da marca no mercado de águas com gás
em Portugal, visto que um terço do valor que os
consumidores portugueses pagam por uma água
engarrafada pertence à Unicer”. 

A água também tem terroir
Formado em antropologia alimentar, Michael

Masha descobriu o universo das águas em 2002,
após ter sido proibido pelo cardiologista de beber vi-
nho. Especializou-se em informação sobre águas de
várias partes do mundo e no seu portal fornece da-
dos sobre a evolução da água, as suas características
e a sua harmonização com a gastronomia.

“À semelhança do vinho, a água também possui
terroir, sendo um produto natural com origem
num local específico e com propriedades únicas”.
Comprovando isso mesmo, Michael Masha apresen-
tou seis águas diferentes: a australiana Cloud Juice, a
alemã Staatl.Fachingen, as portuguesas Pedras e Vi-
talis, a francesa Saint-Géron e a dinamarquesa Iskilde. •

Michael Masha
“À semelhança do vinho, 

a água também possui terroir,
sendo um produto natural 

com origem num 
local específico e com 

propriedades únicas”

André Jacques
“Esta distinção reforça 
o posicionamento da marca
Água das Pedras no sector 
premium”
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28ª FESTA DA AMENDOEIRA EM FLOR E DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS 2009

QUINTA DO CARRENHO
Almoço de lampreia com vinhos

Inserida no programa da quinzena das Festas da Amendoeira em Flor, em Vila Nova de Foz Côa, 
realizou-se no passado dia 28 de Fevereiro uma visita à Quinta do Carrenho, pertencente ao produtor 

Hernâni Verdelho, que incluiu prova de vinhos seguida de almoço de lampreia.

CONFECCIONADA POR MANUEL PINHEIRO e a sua equi-
pa do restaurante Gaveto, sedeado em Matosinhos,
a lampreia foi servida com o vinho Dona Berta
Reserva Especial Tinto Sousão 2006, escolhido pelo
produtor para acompanhar o repasto. Os participan-
tes tiveram também a oportunidade de fazer uma
visita à Quinta do Carrenho e à adega, na qual ouvi-
ram explicações sobre as castas, as técnicas e a histó-
ria dos vinhos de Hernâni Verdelho, dadas pelos seus
colaboradores Júlio Félix (engenheiro agrónomo) e
Virgílio Loureiro (enólogo). Entre as diversas indivi-
dualidades presentes esteve o presidente da câmara

municipal de Vila Nova de Foz Côa, Emílio Mesquita,
bem como responsáveis pelas regiões de turismo vi-
zinhas e alguns enófilos, que se deliciaram com a
elegância e sofisticação do prato, excelentemente
acompanhado do vinho Sousão. Um dos convivas,
Abílio Dengucho, referiu-se ao comportamento do ci-
clóstomo em verso:

A Lampreia sobe o Douro
Mas não toma banho, não
A Lampreia sobe o Douro
Para beber o Sousão
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Virgílio Loureiro, Manuel Pinheiro, Hernâni Verdelho e esposa
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CAPITAIS DE GRANDES
VINHEDOS

Entrega de prémios de enoturismo
Foram entregues os prémios aos vencedores do concurso da Rede de Capitais de Grandes Vinhedos, 

numa cerimónia que teve lugar no Museu do Vinho do Porto. 
R E P O R T A G E M  M A R C  B A R R O S

FORAM ESTES: a Wine House da Quinta Nova de
Nossa Senhora do Carmo, que arrecadou o Prémio
Internacional na categoria “Arte e Cultura” (www.quin-
tanova.com); a Casa das Pipas da Quinta do Portal,
galardoada com o Prémio Nacional na categoria
“Práticas Sustentáveis em Enoturismo” (www.quinta-
doportal.com); e a ecoTours, que venceu o Prémio
Nacional na categoria “Serviços de Enoturismo”
(www.ecotours.com.pt). 

A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, refira-se,
já antes tinha conquistado os Best of Wine Tourism

nas categorias Alojamento, em 2007, e Arquitectura,
Parques e Jardins, em 2008. A distinção do projecto
português foi dada ex-aequo com três outros projec-
tos: a Fundacion Dinastia Vivanco, no País Basco, a
Villa Petriolo, em Itália, e as argentinas Bodegas
Salentein. Américo Amorim considerou que os pré-
mios obtidos traduzem "o esforço e a opção fei-
ta pela família". A Wine House nasceu das antigas
casas dos ferroviários na estação do Pinhão e evoca
as várias fases do ciclo do vinho, do trabalho agríco-
la ao engarrafamento.

O Museu do Vinho do Porto, situado nos antigos armazéns da Real Companhia Velha no Cais Novo, foram o palco desta cerimónia

                



Em cima: O vereador das Actividades Económicas da autarquia
portuense, Sampaio Pimentel, entrega o prémio 
a Pedro Mansilha Branco, da Quinta do Portal;

Em baixo: Américo e Luísa Amorim, 
da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 

Concurso valoriza enoturismo
O concurso “Best of Wine Tourism”, lançado em

2003, é um dos principais projectos da Rede de Ca-
pitais de Grandes Vinhedos - Great Wine Capitals
Global Network - (www.greatwinecapitals.com) com-
posta pelas cidades do Porto, Bordéus, Mainz, S.
Francisco, Bilbao, Florença, Mendoza e Cidade do
Cabo. Em Portugal, os seus destinatários são os agen-
tes de enoturismo do norte de Portugal, nomeada-
mente das regiões vitícolas do Porto e Douro e dos
Vinhos Verdes. Sob avaliação estão critérios como a
qualidade dos serviços e das instalações, a originali-
dade da oferta, o serviço proporcionado ao cliente, o
grau de envolvimento no enoturismo local e regional
e a preocupação com o desenvolvimento sustentável
e as questões ambientais.

A atribuição deste prémio é também “uma forma
de incentivar a manutenção de altos parâmetros
de qualidade na prestação de serviços em maté-
ria de enoturismo”. O concurso é promovido pela
Câmara Municipal do Porto (CMP), entidade que re-
conhece a importância do enoturismo como instru-
mento para o incentivo às actividades económicas e
à promoção internacional da Cidade do Porto e do
Norte de Portugal. A CMP tem um envolvimento ac-
tivo nas acções da Rede de Capitais de Grandes Vi-
nhedos, da qual é membro fundador, juntamente
com a Cidade de Bordéus, desde 1999. •
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HOTEL VILA GALÉ CASCAIS 
Sofisticação e cores quentes 

marcam nova imagem
Ambiente sofisticado e decoração em tons quentes e acolhedores determinam a nova imagem do hotel Vila Galé Cascais, 

apresentada num jantar, elaborado pelo chef Francisco Ferreira, 
oferecido no passado dia 18 de Março a vários agentes e operadores turísticos locais.

R E P O R T A G E M  P A T R I C K  N E V E S

PARA APRESENTAR A NOVA IMAGEM, o grupo hotelei-
ro Vila Galé organizou no seu hotel em Cascais um
jantar, antecedido duma visita guiada e um cocktail,
no qual estiveram presentes, para além Bernardo Trin-
dade, Secretário de Estado do Turismo, os principais
agentes e operadores turísticos locais. Confeccionado
pelo chef Francisco Ferreira, e acompanhado com os
vinhos Casa de Santa Vitória ao som de um show de
saxofone e do quarteto de cordas da Orquestra Me-
tropolitana de Lisboa, o jantar foi servido no restau-
rante Versátil, no interior do hotel, totalmente remo-
delado. Para a ocasião, o recém contratado chef pre-
parou, para o cocktail servido no Winners Bar, duas
sugestivas versões de espetadas de galinha e ananás
(com mel ou molho de soja), seguindo-se uma emen-
ta plena de requinte. Como entrada um apelativo
Mini cone de queijo fresco com salmão fumado, es-
pargos verdes & radicchio fez as delícias dos convida-
dos que, a seguir, degustaram Mariscos em mousse
de gaspacho com óleo de coentros e Peito de pato
em timbale de abóbora assada & espinafres com amei-
xas pretas em molho de manga e basílico. Para fina-

lizar, uma irresistível Harmonia de chocolates em xa-
rope de framboesas.

A renovada imagem do Vila Galé Cascais
Adquirido em 1996 e localizado frente ao mar, jun-

to à marina, o hotel sofreu obras de remodelação nos
seus 233 quartos (70 dos quais são suites com vista
mar e terra), incluindo mobiliário de linhas simples,
minibar, LCD de 32 polegadas e ligação ADSL. As
principais áreas públicas também foram renovadas,
nomeadamente o Clube de Saúde (que inclui sauna e
cabines de massagem), o restaurante Versátil (com
capacidade para 200 lugares e estação de show
cooking), e os bares Maresia Pool (no exterior, junto
à piscina para adultos) e Winners (no interior). Foi
criada uma pequena piscina para crianças, um work
center com dois postos de trabalho com acesso à in-
ternet e as três salas de reuniões foram melhoradas.

O ambiente sofisticado, de cores quentes e acolhedo-
ras, com pequenos apontamentos de arte oriental, princi-
palmente indiana, que surge nos quadros dos corredores
e em pequenos apontamentos nos vários espaços. •
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O HOTEL DE MONTEMURO, localizado junto às Termas
do Carvalhal, foi o local escolhido pelo IDAT para assi-
nalar o arranque duma nova dinâmica do organismo
que pretende incentivar a actividade turística nos di-
ferentes concelhos da região centro, chamando a
atenção para os seus principais motivos de interesse.
Fundado em Janeiro de 2005 e sedeado em Seia
(Guarda), o IDAT tem como principal missão a pro-
moção turística da zona do Dão e beiras, realizando
variadas acções de formação e eventos que visam dar
mais visibilidade à região, estimulando a sua visita.

IDAT
Instituto para o Desenvolvimento da Actividade Turística das Beiras

Promoção da riqueza turística da região centro
Para dar a conhecer a sua actividade, que consiste na promoção da riqueza da região centro 

junto dos diversos agentes locais, o Instituto para o Desenvolvimento da Actividade Turística das Beiras (IDAT) 
organizou um jantar, no dia 26 de Fevereiro, no hotel de Montemuro, em Castre Daire.

R E P O R T A G E M  J .  E .  A P A R Í C I O  •  T E X T O  P A T R I C K  N E V E S

Estes objectivos foram apresentados durante o jan-
tar, no qual tomaram posse os órgãos sociais e esti-
veram presentes Nelson Augusto (presidente da Asso-
ciação Empresarial de Mangualde e presidente da di-
recção do IDAT), Paulo Garcia (vice presidente), Moi-
sés Caine (presidente da Associação Empresarial da
Serra da Estrela e presidente da Mesa da Assembleia
Geral do IDAT), várias individualidades ligadas ao tu-
rismo da região, e ainda representantes das edili-
dades de Castro Daire, Penalva do Castelo e Seia.

“O interior do país precisa de mexer”
Eulália Teixeira, presidente da autarquia de Castro

Daire, agradeceu a escolha do concelho para a pro-
moção da iniciativa, exaltando que “o interior do
país precisa de mexer, pelo que se revela de ex-
trema importância a união de todos na promoção
desta zona, dando-lhe o devido destaque no de-
senvolvimento da economia nacional”.

O presidente da câmara municipal de Penalva do

1 - Moisés Caine 
(presidente da  Associação
Empresarial Serra da Estrela 
e Presidente Mesa Assembleia
Geral); 2 - Eulália Teixeira
(Presideste da Câmara
Municipal de Castro Daire);
3 - Leonidio Monteiro (presi-
dente da Câmara Municipal de
Penalva do Castelo); 
4 - Nelson Augusto (presidente
da Associação Empresarial
Mangualde e presidente 
da Direcção do IDAT); 
5 - Carlos Filipe 
(vice-presidente da Câmara
Municipal de Seia; 6 - Paulo
Garcia (vice-presidente do IDAT);
e, 7 - José Lemos, representante
da Adega Cooperativa de Nelas.

1 2 3

O interior do país
precisa de mexer, pelo que se revela 
de extrema importância a união de todos 
na promoção desta zona, dando-lhe o devido
destaque no desenvolvimento da economia
nacional
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Castelo, Leonídio Monteiro, evidenciou que “o de-
senvolvimento faz-se com pessoas com ideias que
entendem que é necessário haver desenvolvimen-
tos integrados na região, promovendo-a, bem
como aos seus produtos”. Apelou à união dos diver-
sos agentes “especialmente nestas zonas mais des-
favorecidas, criando mecanismos que levem um
pouco deste território ao país, à Europa e ao
mundo”.

O vice-presidente da autarquia de Seia, Carlos Fili-
pe, revelou que “uma das principais preocupações
do interior é a criação de emprego e riqueza, pois
só assim é que se consegue ultrapassar a não fi-
xação de pessoas e mudar a estrutura qualitativa
de vida das populações”.

Objectivos do IDAT
O IDAT é uma associação de direito privado, sem

fins lucrativos, que abrange as regiões da Serra da
Estrela, Beira Interior Norte e Dão-Lafões, tendo sido
posteriormente alargada ao território da região cen-
tro. Desde o início, conta com a ajuda do Quadro
Comunitário de Apoio, a participação de associações
empresariais, empresários em nome individual, con-
sultores, professores universitários e funcionários pú-
blicos, que elegem o turismo como motor para o de-
senvolvimento das regiões envolvidas. O intuito é de-
finir estratégias de progresso centradas no sector, pro-
movendo e apoiando iniciativas de desenvolvimento
da actividade turística, executando actividades de for-
mação e educação da população activa (desempre-
gada ou em risco de desemprego na área do turis-
mo), e incentivando a iniciativa empresarial através
do recurso a projectos e intervenções de consultoria
e de fomento ao empreendedorismo. •

4 5 6 7

O intuito é definir 
estratégias de progresso centradas
no sector, promovendo e apoiando iniciativas
de desenvolvimento da actividade turística,
executando actividades de formação 
e educação da população activa
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A CASA CADAVAL, dirigida por Teresa von Schoenborn,
Vale D'Algares, conduzida por Sofia Martins, Con-
ceito, de Rita Ferreira, e Casa Ermelinda Freitas, onde
pontifica Leonor Freitas Campos, integravam a short
list de casas seleccionadas para fornecerem os vinhos
ao evento. Dadas as repercursões que as actividades
sociais deste elemento da família real britânica obtêm
na imprensa anglo-saxónica, esta recepção poderá vir
a funcionar de forma positiva na promoção das casas
produtoras no mercado inglês.  

A recepção e jantar da princesa Michael de Kent na
Fundação Medeiros e Almeida contou ainda com

VINHOS NO FEMININO
Visita da princesa Michael de Kent 
à Fundação Medeiros e Almeida

A princesa Michael de Kent, prima da Rainha Isabel II de Inglaterra, participou numa recepção 
e jantar realizado na função Medeiros e Almeida, que incluía uma selecção de vinhos do Porto, Setúbal e Ribatejo, 

os quais tinham o traço comum de serem o resultado do trabalho de produtoras. 
R E P O R T A G E M  M A R C  B A R R O S

uma visita privada ao palácio onde está reunida a
colecção de António Medeiros e Almeida. Do progra-
ma do evento constou uma visita guiada à exposição
“Realidade e Capricho”, que reúne o acervo de pin-
tura flamenga da Fundação.

No evento estiveram presentes outras individuali-
dades, como o príncipe Dom Pedro Luiz de Orleans e
Bragança e o deputado Luís Rodrigues, que acom-
panharam a princesa de Kent na visita, conduzida pe-
lo arquitecto João Medeiros e Almeida, representante
da família do fundador e administrador da Casa
Museu. •

Princesa Michael de Kent
participou num jantar 
abrilhantado por vinhos 
de produtoras portuguesas

A recepção abrangeu a visita à exposição “Realidade 
e Capricho”, que reúne o acervo de pintura flamenga 
da Fundação Medeiros e Almeida.
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BACHUS
Encenações culinárias em ambiente Art Deco
Champanhe e ostras do Sado ao natural com limão, vinhos da região de Colares com tiborna de presunto pata negra
com lágrima de queijo da serra e vieira com vinagrete de morango, constituíram o almoço que marcou a reabertura,

em pleno coração de Lisboa, do restaurante de luxo Bachus.

AMBIENTE ART DECO E ENCENAÇÕES GASTRONÓMICAS
da autoria do chef Fernando Baena são a grande atrac-
ção do restaurante Bachus que, no passado dia 25 de
Março, ofereceu à comunicação social um almoço que
marca a reabertura deste espaço que já se encontrava
encerrado há 3 anos. Localizado no largo da Trindade,
junto ao teatro e à galeria de arte Galveias, o Bachus
apresenta-se mais eficiente a nível de conceito, equipa,
ementa, carta de vinhos e equipamento. Os novos do-
nos, um casal anglo-americano a viver em Cascais há 5
anos e um dinamarquês, mantiveram a alma deste
ex-líbris gastronómico da capital, restaurando um edifí-
cio cujas fundações remontam ao período anterior ao
terramoto de 1755. O ambiente criado por Paulo Gui-
lherme, que abriu esta casa pela primeira vez em 1983,
tem uma atmosfera Art Deco, assente na estética das dé-
cadas de 1920 e 1930, que foi totalmente reaproveitada. 

Primeiro o vinho e depois o prato
O projecto de recuperação do Bachus teve início

há um ano introduzindo uma cozinha nova, ele-

mentos decorativos tipicamente portugueses, como
a azulejaria e o artesanato, e a consultoria em eno-
logia e restauração da responsabilidade da france-
sa apaixonada por vinhos nacionais, Nathalie Amey.
O objectivo é que o cliente escolha primeiro o vinho
e só depois o prato para o acompanhar, estando
inscritos na carta 60 néctares portugueses de oito
regiões (sem contar com vinhos do Porto e espu-
mantes). “Quanto aos vinhos de mesa só selec-
cionei vinhos nacionais não disponíveis em su-
permercados, 80 por cento dos quais são ape-
nas de castas típicas portuguesas”, referiu a pe-
rita. 

Os proprietários Christopher Thurlby e a esposa,
bem como o sócio Patrick, não cabiam em si de con-
tentes durante a realização do almoço. “Foi um so-
nho que se tornou realidade apesar do enorme
investimento” soltou a senhora Thurlby que, ao
som do piano, abriu as portas aos jornalistas revelan-
do uma casa de charme, luxuosa e “renascida do
meio do pó e das teias de aranha”. •
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O luxuoso bar à entrada 
é emoldurado por colunas 
pintadas a trompe d’oil 
que sustentam 
todo o rés-do-chão

A defensora dos vinhos 
nacionais Nathalie Amey O casal Thurlby saudou, radiante, os jornalistas convidados
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A PARTIR DE ABRIL E ATÉ AO FIM DO ANO, o turista
que visitar o Alentejo pode usufruir da Caixa Van-
tagens “No Alentejo há mais!”, que oferece uma vas-
ta gama de facilidades e deverá ser obtida junto de
uma das unidades de alojamento aderentes à campa-
nha. Afirmando-se como peça central do plano de in-
centivo da ERT ao turismo interno, a iniciativa permi-
te, a quem permanecer duas ou mais noites num dos
estabelecimentos hoteleiros alentejanos aderentes,
um interessante pacote de vantagens em alojamento,
gastronomia, cultura e diversos programas de lazer. A
lista de aderentes inclui 181 entidades privadas selec-
cionadas, bem como atracções turísticas e museus de
vários pontos da região, abrangendo todos os con-
celhos e representando o que de melhor o Alentejo
tem para oferecer.

Para apresentar a campanha em Lisboa estiveram
presentes, em Março, no Lift in Chiado, Ceia da Silva,
presidente da ERT do Alentejo, o vice-presidente Victor

“NO ALENTEJO HÁ MAIS!”
Turismo do Alentejo apresenta campanha

A Entidade Regional de Turismo (ERT) do Alentejo apresentou em Lisboa, no dia 19 de Março, 
a campanha “No Alentejo há mais!”, vantajosa para quem quer passar, pelo menos, duas noites na região. 

Ao aderir, o visitante aufere, entre outros benefícios, de descontos em actividades de animação turística e em programas 
de enoturismo, entradas gratuitas em museus e outras atracções, bem como estadias ou ofertas em restaurantes.

R E P O R T A G E M  P A T R I C K  N E V E S

Silva, e os técnicos José Santos, da empresa de con-
sultoria de comunicação Lift Consulting, e Gisela Cas-
quinha, da agência de publicidade Éter, responsável
pela campanha.

Um arco-íris de oferta
Ascendendo aos 300 mil euros, o investimento na

campanha por parte da ERT do Alentejo associada ao
sector privado justifica-se, nas palavras de Ceia da
Silva, pela “enorme vontade do Alentejo assumir,
cada vez mais, o E de excelência enquanto desti-
no turístico”. “Temos realizado um conjunto de
acções e projectos que têm em vista consolidar
não só os produtos turísticos, como intervir nos
mercados certos e de forma correcta e, esta con-
solidação, é necessária porque consideramos ter
um arco-íris de oferta que deve estar disponível
ao turista”, frisou o presidente da ERT do Alentejo.
No sentido de promover a região, destacou “a políti-

Ceia da Silva, presidente da ERT e Victor Silva, vice-presidente da ERT do Alentejo, 
enalteceram as virtudes da região como destino turístico de excelência
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ca de proximidade que tem desenvolvido junto
dos diversos operadores turísticos e autarquias,
que se traduzirá nas iniciativas Agir para o Turis-
mo com a Região e criação das Agendas Locais
de Turismo”.

Os suportes da campanha 
Os suportes de comunicação que acompanham a

campanha transmitem a mensagem de um Alentejo
jovem e actual, com futuro promissor, representado
na imagem duma criança que brinca ao jogo infantil
“Quantos queres?”. A paleta de cores do jogo sig-
nifica a alegria, a vida e luz contidas na vasta oferta
turística do Alentejo, cobrindo todos os gostos e pos-
sibilitando a oportunidade de descobrir algo novo,

mesmo no caso de visitantes já fidelizados. A criança
representa a pureza, espontaneidade e potencialida-
de, e a expressão de sorriso espontâneo, aberto e ge-
nuíno, posiciona o Alentejo como uma região alegre,
enérgica, e, acima de tudo, despreocupada. “Que cor
queres?” é o desafio lançado a todos os portugueses
para descobrirem os recantos alentejanos que corres-
pondem aos desejos de cada um. 

Acção da ERT do Alentejo
Em actividade há quatro meses e sedeada em Beja,

a Turismo do Alentejo, ERT, assume-se como autori-
dade turística regional. Tem como missão o desen-
volvimento dos produtos turísticos e a sua promoção
no mercado interno, definindo e implementando uma
estratégia de animação turística, bem como o apoio
ao investimento e à iniciativa turística. Para 2009, além
do Plano de Estímulo ao mercado interno “No Alen-
tejo há mais!”, prevê acções como a criação de um
Observatório Regional de Turismo e a abertura duma
nova infra-estrutura de marketing. •
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UM MONTE MAIOR ROSÉ ainda não engarrafado e
com lançamento previsto para este mês sob a de-
signação Oito, o Monte Maior Tinto e Branco (ambos
da colheita de 2007), o Reserva do Comendador 2005
e o Garrafeira do Comendador do mesmo ano, dirigi-
ram o jantar orientado pelo chef Osvaldo Gomes para
provar os vinhos da Adega Mayor. Em pé, como ape-
ritivo, a colheita rosé de 2008 e o Monte Maior
Branco foram servidos a acompanhar tábuas de quei-
jo e presunto ibérico e espetadas de courgettes com
camarão, enquanto que, já à mesa, a entrada de quei-
jo provolone na chapa foi degustada com o Monte
Maior Tinto, azeitonas e azeite extra virgem com flor
de sal e louro, produzido pela Adega. A assistir o vi-
nho de topo Reserva do Comendador, chulleton de
buey grelhado com batata assada e salada mista e,
para terminar, um vinho licoroso (também ainda não
engarrafado) com bolo de chocolate.

Aproximar vinhos do consumidor
Presente no evento, Rita Nabeiro, técnica de marke-

ting da Adega Mayor, justificou a escolha do restau-
rante Vino Tinto para efectuar a prova devido ao seu

ADEGA MAYOR
Jantar de prova de vinhos no Vino Tinto

Os vinhos da Adega Mayor presidiram a um jantar de prova realizado no restaurante Vino Tinto, em Lisboa, 
no passado dia 24 de Março. O enólogo responsável Paulo Laureano esteve ausente mas a Nectar conversou 

com Rita Carvalho, que o assiste na criação destes vinhos alentejanos de qualidade.
R E P O R T A G E M  P A T R I C K  N E V E S

“conceito moderno” e à “forma despreconceituo-
sa e respeitadora como trata o vinho”. “O objec-
tivo destas acções é obter feed back e aproximar
os nossos vinhos dos consumidores, fidelizando-os,
pois queremos ser reconhecidos principalmente
por aquilo que os clientes têm na mesa”.

Vinhos exuberantes e com longevidade 
A trabalhar na Adega Mayor desde Maio de 2008,

a enóloga Rita Carvalho disse à Nectar “aprender
todos os dias com Paulo Laureano pois ele é um
professor nato que explica tudo ao pormenor e
valoriza as opiniões alheias”. Referiu que a es-
pecificidade da gama de vinhos produzidos se deve
à localização da Adega, no norte alentejano junto à
serra de São Mamede, incutindo “características
típicas, com dias muito quentes e noites muito
frias, que fazem com que as uvas atinjam o grau
de maturação ideal”. “O resultado são vinhos
aromaticamente exuberantes, muito ricos em
taninos, com bocas muito volumosas mas com
acidez marcada, vivos e com enorme longevi-
dade”. •
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Luís Morais Pereira e João Stoffel Magalhães, 
proprietários do Vino Tinto, 
já realizam há 3 anos, 
em conjunto com a directora Rita Ferreira Matos, 
jantares de prova de vinhos

Rita Carvalho explica aos presentes 
as características únicas 

dos vinhos da Adega Mayor

     


