Rota da vinha e do vinho
Vinhos e Água
vem junto à uva. O vinho estagia em barri-

pois tratou-se da primeira vez que um vinho

cas de carvalho francês e americano numa

deste produtor participou em concursos inter-

cave escavada na rocha calcária. Os vinhos

nacionais. A enologia está a cargo de Antó-

têm a denominação comercial de Quinta do

nio Ventura.

Convento, estando neste momento a ser co-

A título de curiosidade, a água do Con-

mercializadas quatro referências. São elas:

vento da Visitação é famosa há séculos. No

Quinta do Convento - 2004 Reserva (Tinto);

início do século XX, o Prof. Charles Lepierre

Quinta do Convento - 2005 Reserva (Tinto);

classificou a água da nascente da Fonte do

Quinta do Convento - 2005 Merlot -Touriga

Leão como mineromedicinal, bicarbornata-

A Quinta do Convento situa-se em plena

Nacional; Quinta do

da, fluoretada cálcica,

Serra de Montejunto. Tem 15 hectares de

Convento - 2005. Dois

principalmente ade-

vinhas, maioritariamente compostas por Tou-

vinhos da quinta do

quada a doenças do

riga Nacional. As castas Merlot, Syrah, Pinot

Convento, Reserva 2005

foro digestivo. É uma

Noir e Caladoc são as restantes variedades

e Regional Estremadura

das primeiras águas a

plantadas. A vindima é feita para caixas e, já

Tinto - 2005, receberam

ser referenciada na Eu-

na adega, as uvas passam por uma mesa vi-

recentemente duas me-

ropa, a par da Luso,

bratória onde é feita a selecção de cachos e

dalhas de ouro no Concurso Mundial de

da Evian e da Vichy, tendo chegado a ser

se retira ainda algum lixo que, por vezes,

Vinhos de Bruxelas, facto digno de registo,

comercializada em Lisboa.

A visitar
A Quinta do Convento da Visitação é uma das propriedades mais bonitas de toda
a Estremadura. A adega em pedra, mandada construir pelo Visconde de Chanceleiros, foi cuidadosamente recuperada, estando agora equipada com o que de mais
moderno existe no campo da vinificação. Por
baixo da adega, escavada na rocha, está localizada a zona de estágio
dos vinhos. Esta área,
por sua vez, tem ligação
com a bonita e moderna
sala que serve para a realização de todo o tipo
de eventos. A quinta tem
ainda quatro capelas e várias ermidas. Esta zona da quinta tem uma vista inesquecível para um relvado enorme, onde lá no fundo aparece o Atlântico, e é ladeado por
uma mata secular e uma piscina coberta. Depois de visitada a quinta, não se esqueça de ir ao topo da Serra de Montejunto, e passar pela Real Fábrica de Gelo,
monumento nacional.
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