
Começa a viagem...
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Herdade de São Miguel Tinto 1,5

L

(magnum)
Sábado, 24 de Novembro
Por + 9.99 euros
Com a quadra natalícia à porta, é al-
tura de pensar no menu para o jantar
de família. A selecção de vinhos fica
a cargo do seu jornal e o primeiro
chega do coração do Alentejo.

Sinónimo de bom vinho tanto a
nível nacional como internacional,
o Alentejo é responsável pela pro-
dução de quase metade do vinho
consumido em Portugal e uma das

regiões que mais exportam o pre-
cioso "néctar dos deuses" para pa-
íses como Brasil, Angola, Estados
Unidos, Canadá, Alemanha ou In-
glaterra.

Conhecida como o "celeiro de Por-

tugal", a região tem uma longa tra-
dição na produção vinícola. Apesar
de terem sido os romanos a disse-
minarem a vinha no Alentejo, esta

já era ali cultivada. Hoje, a tradição
da produção vinícola alentejana con-
vive harmoniosamente com a evolu-

ção tecnológica, o que tem feito com

que surjam na região vários vinhos

merecedores de prémios nacionais
e internacionais. A cultura do vi-
nho está presente em toda a região
e perfeitamente enquadrada num
conceito que envolve igualmente a

gastronomia e cultura locais.
É nesta região de beleza única, ca-

racterizada pelo seu clima quente
mas cada vez mais desabitada, que
fica situada a Herdade de São Miguel.
Adquirida por Alexandre Relvas, em

1997, a propriedade fica no coração
do Alentejo, no concelho de Redon-
do e possui cerca de 175 hectares de
área total, dos quais 35 são de vinha
plantada em solos franco-argilosos,
derivados de xisto.

Acreditando na ideia de que o su-

cesso de um vinho vem essencial-
mente da qualidade da uva, Alexan-
dre Relvas e a sua equipa têm vindo
a trabalhar com parceiros como o
Instituto Superior de Agronomia, de
modo a desenvolverem tecnologia
que melhor permita compreender e

conhecer a complexa vida da videi-

ra para que ano apôs ano consigam,
assim, escolher as melhores castas

para produzir os melhores vinhos.
A adega da Herdade de São Miguel

tem, obviamente, um papel central
nesse processo. Construída em 2003
num estilo minimalista, ocupa um lu-

gar estratégico no centro das vinhas
da propriedade e foi concebida para
transformar 500 mil quilos de uva
anualmente. Apesar de toda a aposta
na inovação e tecnologia, este é um
espaço que invoca a tradição, pois ali
todo o trabalho é feito artesanalmen-

te, de forma a preservar ao máximo
a genuinidade da uva.

Com o objectivo de satisfazer todos

os tipos de consumidores a Herdade
de São Miguel, tem vindo ao longo
dos anos a desenvolver várias linhas
de vinhos. 2017 foi o terceiro ano de
seca no Alentejo, mas nem isso impe-
diu que ali nascesse um vinho único.
Fruto das castas Alicante Bouschet,
Cabernet Sauvignon, Syrah e Touriga
Nacional, o Herdade de São Miguel
Tinto 1,5 L(magnum), vencedor da
medalha de ouro no Concurso Mun-
dial de Bruxelas. Com a sua cor rubi
intensa com reflexos violetas, apre-
senta um aroma maduro de frutos
vermelhos bem integrados com
notas de especiarias e balsâmico.
Equilibrado, redondo, traz ao pala-
dar sabores de frutos e especiarias
com uma boa estrutura de taninos
bem polidos, pelo que é ideal para
acompanhar comida mediterrânica,
massas, carnes brancas, borrego ou
até queijos de pasta mole.

Esta proposta da Herdade de São

Miguel inaugura a colecção Garra-
feira Público que agora é distribuí-
da com o seu jornal. Ao longo das

próximas oito semanas poderá em-
barcar numa viagem que o vai levar
pelo melhor que a produção vinícola
nacional tem para oferecer. Ao todo
são sete vinhos tintos e um branco,
ideais para qualquer mesa festiva ou

simplesmente para oferecer a quem
mais gosta na quadra natalícia.

A viagem começa e termina na
Herdade de São Miguel, na região
alentejana de onde nos chega tam-

bém o Santa Vitória Grande Reser-
va Tinto, mas percorre igualmente
as regiões do Douro, Bairrada, Tejo
e Lisboa. No Douro nasce o Quinta
do Cachão Touriga Nacional, um vi-
nho monocasta de cor opaca e aro-
ma concentrado, lembrando amoras
maduras. Já da Bairrada chega-nos
o Quinta do Valdoeiro Reserva Tin-
to 2015, enquanto na região Tejo,
a Quinta do Arrobe, perto de San-

tarém, oferece o Quinto Elemento
Syrah 2013. Por fim, a região de Lis-
boa traz-nos um vinho tinto, o 1808
Collection Lisboa Tinto, e o único
branco da colecção: o Quinta do
Cerrado da Porta Branco Seco Re-

serva 2016.




