Editorial

Com uma constante organização
de eventos e de múltiplas reuniões sobre
a égide do VINHO, estamos em crer que
cada vez mais os produtores
sentirão que não estão sozinhos
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antonio.nunes@toitorres.pt

O vinho dia a dia
A livraria LivrodoDia teve a feliz
ideia de patrocinar uma jornada subordinada ao tema "À Quarta com
Vinho". Para além de poder proporcionar aos amantes do precioso néctar a apreciação das mais recentes
edições de livros sobre a temática, foram as duas reuniões havidas, também um motivo para criar um saboroso convívio entre os participantes, que
puderam conviver entre provas de diversos Vinhos da Estremadura com o
patrocínio da CVRE. Mas a LivrodoDia
não está só. São já muitas as iniciativas e muitas as "provas" que na nossa
Região e na Estremadura em geral se
realizam sobre "O Vinho". E ainda
bem.
Que dirão os produtores? Que continuam sós? Acreditamos que cada
vez estão menos isolados e isso traduz-se num enorme potencial para a
colocação das suas produções vinícolas. É claro que isso não é suficiente.
Eles próprios terão que estar omnipresentes com os seus engarrafados,
terão que sair das suas adegas e conviverem cada vez mais com o merca-
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do. Se o mercado não vai ter com
eles terão de ser eles que deverão ir
procurar os seus mercados, os seus
clientes. A época "dos comissários"
compradores de vinhos, já era. Hoje a
figura do armazenista está em desuso
e portanto O VINHO entrou na era da
qualidade sustentada e o produto terá
de ser devidamente embalado e colocado no mercado com processos de
Marketing adequados. É disso que se
trata. De Marketing. E quem subestimar essa realidade estará condenado
a nem sequer entrar no mercado.
A nossa revista "BRANCO & TINTO",
vai na sua 13ª edição. A CVRE é meritória da nossa gratidão pois sem o seu
patrocínio não era possível o "em
FRENTEOESTE" abalançar-se à sua publicação. Fá-lo com todo o gosto sendo o seu singelo contributo para enobrecer a divulgação dos nossos vinhos
da Estremadura. E que vinhos!!! Como
se pode verificar no interior desta 13ª
edição os prémios aos vinhos da nossa
região são muitos. A confirmar quanto
tem sido evolutiva a qualidade das
marcas em presença, contam-se, só

em 2007, 7 (sete) Medalhas de Ouro,
18 (dezoito) Medalhas de Prata e ainda 5 (cinco) Medalhas de Bronze, aos
Regionais Estremadura. São o reconhecimento da qualidade dos nossos
vinhos e o indispensável estímulo para
os produtores.
E falando de Produtor repare-se na
página 13 na fabulosa história de um
casal, ele Inglês e ela Alemã, que são
bem o exemplo do "Querer (crer) e
Vencer" na produção vinícola com a
sua Quinta de Sant'Ana. Daí o epíteto
elogioso D'A Globalização na Estremadura.
E para terminar e confirmando o
que dissemos no início apreciem-se as
datas e as respectivas realizações de
Feiras, Provas, Exposições, Concursos,
Fóruns, Salões e demais eventos que
todos podemos desfrutar, subordinados ao tema do VINHO. Nas últimas
páginas podemos escolher entre 35
EVENTOS até ao fim de 2007 e durante 2008. Caro produtor, basta escolher e ou seleccionar, mas abalance-se a levar até lá os seus VINHOS.
Vá nessa.
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