
Defendeu a geógrafa Ana Lavrador

Dão € da Bairrada devem
unir-se para promoção internacional

A geógrafa Anu Lavrador defende que u Região Demurcudu
do Dão deve unir-se à da Bairrada para promover o seu vinho e

as suas vinhas no plano internacional.

"Quando queremos promover a região no plano interna-
cional, o próprio país é pequeno", considerou Ana Lavrador, da

Universidade Nova de Lisboa, durante uma conferência que de-
correu em Viseu dedicada ao tema «A vinha e o vinho na Região
Demarcada do Dão».

Anu Lavrador baseou-se numa investigação feita no âmbito
da sua tese de doutoramento, que envolveu as regiões vinícolas

do Dão, Bairrada, Douro, Verdes e Alentejo.
A defesa desta união entre Dão e Bairrada gerou discor-

dâncias entre os presentes, tendo o enólogo Virgílio Loureiro,
do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa,
afirmado que faria mais sentido "dar as mãos" à Beira Interior,

por questões geográficas.
A geógrafa referiu que gostava de levar esta investigação

mais além, agarrando noutras escalas e inclusive nos vinhos re-
gionais, "que têm um potencial imenso". Admitiu que "a ques-
tão geográfica distingue muito bem o que é o litoral do interior

e, portanto, sob o ponto de vista da paisagem, é indiscutível a

existência dessa diferença" entre o Dão e a Bairrada.
"Claro que as Beiras têm diferenças de paisagem, mas para

o mundo, para a esailn internacional, não será de equacionar urna

aliança entre as Beiras?", questionou.
Na sua opinião, para o mercado interno "não faz sentido asso-

ciar as duas regiões", mas "quando queremos vender vinhos para
a China, América do Sul ou Estados Unidos, faz sentido estarmos a

fazer a diferença entre o Dão e a Bairrada quando se quer promo-
ver um quantitativo que é pequeno", interrogou.

A investigadora considerou ainda que, em termos de paisa-
gens, o Duo não tem subido aproveitar as suas particularidades
para se promover. "Há um potencial muito forte no Dão. Tem um
mosaico vitivinícola particular, as vinhas estão escondidas no in-
terior das grandes árvores da floresta. A floresta é um elemento
marcante da paisagem do Dão, mas a vinha não é", explicou. No

entanto, deveria ser, "por um lado pelas potencialidades ecoló-
gicas que tem e, por outro, precisamente por essa dimensão de

mistério que fica inscrita nesta paisagem", justificou.
Segundo Ana Lavrador, "há elementos patrimoniais que nem

sequer são dados a ver nos folhetos promocionais" a mesmo as

próprias pessoas "não os sabem identificar como valores para
vender vinho e promover o turismo". São exemplo disso as laga-
retas, o património vernacular e muitos elementos do património
monumental, referiu.


