Notícias

ícola da Estremadura

programas enogastronómicos, diversificados e distintos, que sejam complementados por programas culturais interessantes,
ou seja, a trilogia vinho, gastronomia e
cultura, a marcar a modernidade do turismo actual, na sua perspectiva de grande
especialista do gosto.
A segunda comunicação foi apresentada pela Dr.ª Manuela Sampaio que desenvolveu o trabalho feito na Rota do Vinho
da Península de Setúbal, que hoje é uma
realidade, mas que a construção não foi
fácil e a última comunicação desta sessão
intitulada “Uma Participação na Rota da
Vinha e do Vinho na Região da Estremadura”, coube a Carlos Pereira da Fonseca,
que descreveu com pormenor a participação da sua empresa - Companhia Agrícola do Sanguinhal - nesta Rota, que está
longe de ser construída, e ainda não passa
de um projecto que urge desenvolver, em
prol da promoção dos novos vinhos da região e da sua vocação turística.
“O Vinho e a Saúde” foi o primeiro tema a ser abordado no segundo dia de
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trabalhos, tendo o Prof. Sérgio Cunha Velho da LASVIN, centrado a sua intervenção sobre os conceitos da alimentação
saudável e tendo feito uma descrição detalhada, relativa a alguns estudos recentes, sobre o vinho e a saúde, aspectos que
proporcionaram um debate muito vivo e
interessado por parte da assistência.
Como habitualmente os trabalhos terminaram com uma mesa redonda, sobre
a globalização dos mercados, tendo ainda após o almoço sido proporcionada
aos participantes visitas e prova de vinhos
a quatro quintas da zona de Alenquer.
Como vem sendo habitual em colóquios anteriores, a Comissão Organizadora através da APH tem vindo a homenagear individualidades que se têm
destacado na actividade desenvolvida no
sector vitivinícola, nomeadamente a nível
regional. Assim, no final do jantar oficial
do colóquio foram homenageados o
Eng.º José Bento dos Santos com o título
de Horticultor de Honra, o Eng.º António
Sérgio Curvelo-Garcia com o título de

Horticólogo de Honra e o Dr . Vasco d'
Avillez com o título de Técnico Hortícola
de Honra, tendo o perfil dos homenageados sido referenciado respectivamente por
Carvalho Ghira, Jorge Ricardo da Silva e
Carlos Pereira da Fonseca.
Tal como estava programado e apresentando-se como momento alto para os vinhos da região, no âmbito do IV Concurso
dos Vinhos Engarrafados da Estremadura,
o presidente da CVR Lisboa, Eng.º João
Carvalho Ghira e o Grão-Mestre da Confraria dos Enófilos da Estremadura, Eng.º
João Corrêa, anunciaram os vinhos premiados cuja lista publicamos na íntegra de
seguida, aproveitando para mais uma vez
destacar o mérito que lhes é devido e referir que a entrega dos prémios terá lugar
por ocasião do Capítulo de Outono da
Confraria, que terá lugar em Peniche no
dia 29 de Novembro.
Terminou assim, na opinião de muitos
participantes com assinalável sucesso, mais
um Colóquio Vitivinícola da Estremadura.
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Fonte: CVRLx e APH
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