Prova
À Quarta com Vinho

O vinho também
é cultura
Sob a batuta da LivrodoDia e com o
apoio da Comissão Vitivinícola Regional
da Estremadura, teve lugar em Torres Vedras uma iniciativa denominada "À
Quarta com Vinho". Ao longo de três
edições, no largo defronte à livraria LivrodoDia (antiga Praça da Batata) alguns
produtores da Estremadura deram a conhecer os seus vinhos. Uma iniciativa cujo saldo foi bastante positivo, como nos
diz, Francisco Rodrigues, "o vinho é também um acto cultural que tem uma enorme importância económica para a região. Esta iniciativa foi muito positiva do
ponto de vista de adesão do público,
pois constatámos que para além dos habitues houve muito público novo, tal como em outros eventos que temos vindo a
promover aqui na LivrodoDia, como, o
jazz, espaços dedicados a leitura e actividades para crianças. Para nós é também
uma forma de dinamizarmos o novo espaço da cafetaria, associando o consumo do vinho a um espaço cultural".
Esta terceira e última edição do "À
Quarta com Vinho" contou com a presença de três produtores: Quinta da Casa Boa, Quinta da Cortezia e Adega Cooperativa da Labrugeira. Para Joana
Paes, a produtora dos vinhos da Quinta
da Casa Boa, esta "é uma iniciativa muito útil. Os Vinhos da Estremadura precisam de ser mostrados. Por outro lado associar o vinho à cultura é também uma
associação que me parece muito pertinente". José Afonso, da Adega Cooperativa da Labrugeira, destacou o "facto de
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haver muito gente nova a provar e a interessar-se por vinhos, algo que muito
me apraz". Miguel Catarino o enólogo e
a figura de proa da Quinta da Cortezia,
também teceu rasgados elogios à iniciativa: "É uma pena que não façam mais
coisas do género. O espaço é lindíssimo
e o sítio fantástico. Uma praça como esta na maior parte das cidades europeias
estaria a transbordar de vida". Com as
opiniões a mostrarem-se bastante contentes com esta primeira edição do "À Quarta
com Vinho", Francisco Rodrigues conta poder voltar a repetir a iniciativa na Primavera, "a segunda fase d À Quarta com Vinho
deverá ser ainda mais atractiva. Penso que
o vamos conseguir, tanto mais que o vinho
é para a LivrodoDia algo de muito importante. Estamos mesmo a pensar lançar
dentro em breve a possibilidade de se
beber vinho em copo na cafetaria da
nossa biblioteca", conclui o empresário e
editor.
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