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Na rota do vinho

A ESTRELA DA CASA

Os néctares nacionais
marcam, cada vez
mais, pontos lá fora.
Em Portugal a sua
descoberta serve de
pretexto para momentos
bem passados.
Saiba mais sobre este
tesouro revelado

•

Crochet, o rótulo

Foi concebido pela designer especializada em
branding e design de vinhos, Rita Rivotti, para o
vinho Crochet e conquistou em finais do ano passado o galardão Ouro, na categoria Luxo – Vinho
e Champagne, nos Pentawards, prémios internacionais para o design e criatividade aplicada à embalagem. Quanto ao vinho, foi criado pela dupla
de enólogas Susana Esteban e Sandra Tavares da
Silva e reflete, segundo ambas, “a relação de amizade, a paixão pelo Douro e pelo vinho, assim
como as experiências partilhadas”. Nem mais nem
menos que fonte de inspiração para Rivotti que
assim olhou para o projeto “como criação conjunta de um grande vinho à semelhança do ato de
duas mulheres se juntarem para fazer…crochet”!

Sara Raquel Silva

By The Wine,
compras ao copo
Fica na Rua das Flores em Lisboa e é a nova loja
da José Maria da Fonseca, que funciona igualmente como wine bar. Para acompanhar os néctares,
destacam-se o pão caseiro algarvio, o presunto
ibérico e várias opções de tábuas de queĳos, além
de ostras do Sado, salada de mexilhão e ceviche
de salmão. O espaço contará ainda com lançamentos da marca, provas e cursos de vinhos periódicos. By The Wine, Rua das Flores 41- 43,
1200-193 Lisboa.

Conceitus Winery
Restaurant,
o paladar vínico

Enóloga

Lúcia Freitas,
jovem promessa

N1

Lúcia Freitas venceu a 3.ª edição do
prémio atribuído pelo Correio da Manhã, BPI e Jornal de Negócios para a
Jovem Agricultora 2014. A enóloga é
também especializada em Química Industrial e trabalha com um dos grandes enólogos do Dão e do país – Carlos Lucas. Aos 35 anos já deu cartas
no mercado: tem vários vinhos premiados, entre os quais os da Quinta
do Ribeiro Santo, no Dão. O Ribeiro
Santo “Vinha da Neve” branco foi escolhido pelo jornalista João Paulo Martins como um dos melhores brancos
do país, por dois anos consecutivos.
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Parece, à primeira vista, uma tradicional
herdade agrícola com vinha, montado, gado,
cavalos, mas rapidamente se distingue pelo
conceito e pelo estilo. A Herdade da Malhadinha, lugar consagrado ao lazer, só apresenta aos hóspedes uma condição: a escolha de um entre os seus vários pacotes temáticos, com a duração de uma semana,
dedicados à gastronomia, ioga, escrita, fotografia ou enoturismo.
Apesar da panóplia de experiências propostas, a estrela da casa é o vinho ou não fosse a produção da herdade galardoada logo
na primeira colheita com três prémios na
International Wine Challenge (2003), em
Londres. Hoje continua a arrecadar distinções à semelhança do Antão Vaz da Peceguinha e Malhadinha Branco 2013 e a proporcionar aos hóspedes e curiosos de passagem desde simples visitas guiadas à
aprendizagem da arte de vindimar.
A Herdade da Malhadinha é um espaço sofisticado, onde a decoração, contemporânea, alia com rara elegância peças de design a tradicional mobiliário alentejano restaurado. A piscina e o spa, com banho turco e jacuzzi, entre diversos tratamentos de
corpo e rosto, complementam uma extensa
lista de mimos hedonistas que, em apenas
uma semana, nos poderemos viciar...
Herdade da Malhadinha Nova, Albernoa,
Tel.: 284.965.210/ www.malhadinhanova.pt

Dows’s, o melhor
vinho do mundo

Galardoado com o Prémio Best of Wine Tourism
2015 promovido anualmente pela Rede de Capitais de Grandes Vinhedos – Great Wine Capitals
Global Network, este restaurante, com a assinatura do chefe Tavares Pinto, valoriza não só os sabores da gastronomia local como o que a natureza oferece de melhor em cada época do ano.
A unidade pratica o BYOB (Bring Your Own Bottle), sistema em que o cliente pode trazer a sua
própria garrafa de vinho. Conceitus Winery
Restaurant, Rua de Meladas 380, Mozelos (Santa Maria da Feira), Tel.: 227.475.400, www.quintanova.com

•

Herdade
da Malhadinha

Design

Kacper Hamilton
São um dos melhores estúdios de design da atualidade (2009), com sede
em Londres. Liderado por Kacper Hamilton e Ezgi Turksoy, o estilo único,
inspirado por narrativas, tradição e rituais vive da capacidade do seu diretor criativo, Hamilton, criar peças modernas transportando o passado para
o contexto contemporâneo. Na imagem, a coleção ‘Bishop of Norwich’,
em homenagem à tradição do vinho
do Porto. Devido ao design elaborado,
os copos de vidro e o decanter não podem ser colocados em cima da mesa
a menos que assentem nas bases de
bronze, já que o Porto é para ser partilhado. www.kacperhamilton.com

A revista Wine Spectator classificou o Dow’s Porto Vintage
2011 como o melhor vinho do
mundo em 2014. “Poderoso,
refinado e delicioso”, são alguma das apreciações presentes na nota de prova, assinada pelo especialista Kim Marcus. A classificação é notável:
este vinho fino do Douro conseguiu a melhor classificação
– 99 pontos em 100. E nem
sequer é o mais caro da lista:
cada garrafa custa cerca de 65
euros. www.dows-port.com
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