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abertura

este ano a associação das rotas dos vi-
nhos de Portugal (arvP) está a comemo-
rar o 4º aniversário da sua fundação, ten-
do sido constituída no dia 6 de maio de 
2014, impulsionada pela associação dos 
municípios Portugueses do vinho (amPv) 
para fomentar o crescimento de um tu-
rismo de qualidade em torno da vinha e 
do vinho. este crescimento tem sido evi-
dente em  todos os anos, quer por parte 
dos portugueses, quer pelos estrangeiros 
que nos visitam.
como é sabido a arvP tem como missão 
apoiar o enoturismo em todas as regiões 
vitivinícolas, onde podemos encontrar 
e conhecer a cultura da gastronomia, 
da vinha e por consequência do vinho. 
associados a esta missão encontram-se 
os museus, as quintas e as adegas, que 
abrem as portas apresentando propos-
tas, que vão desde a prova de vinhos a 
jantares gastronómicos. 
as adegas tem uma forte tradição vitivi-
nícola em todas as regiões do nosso país, 
que tem passado de geração em geração 
e que são autênticos testemunhos de vi-
das dedicadas à vinha e ao vinho.
a arvP está associada ao programa 

europeu “Wine in moderation” promo-
vendo a nivel nacioal ações de sensibi-
lização para um consumo moderado e 
responsável do vinho. está provado, que 
o vinho quando ingerido em moderação 
está associado a vários benefícios para 
a saúde, como é o caso de prevenção 
nas doenças cardiovasculares. Pretende 
também este programa, elucidar, sensi-
bilizar e esclarecer todas as faixas etárias 
da sociedade para os malefícios do vi-
nho quando não consumido de uma for-
ma responsável. temos vindo  a realizar 
workshops no sentido de dar a conhecer 
o programa”Wine in moderation” a nível 
nacional, com grande adesão por parte 
de todos os  escalões etários de ambos 
os sexos.
terminando, resta-me fazer um apelo ao 
consumo moderado do vinho e agrade-
cer a todas as entidades associadas da  
arvP o apoio que tem concedido para 
o engrandecimento da nossa associação, 
que continuará a fomentar o crescimento 
de um turismo de qualidade em torno da 
vinha e do vinho.

bem hajam!

José Manuel Coutinho
Presidente da associação das rotas 
dos vinhos de Portugal

com o objetivo de divulgar a sua ativida-
de, cativar mais visitantes para o turismo 
rural — essencialmente para vivenciarem 
as rotas do vinho e o enoturismo — e sen-
sibilizar a população para a importância 
do consumo moderado de vinho, a arVP 
vai estar presente em vários eventos, de 
norte a sul do país. Faça-nos uma visita 
num destes certames!

•  Festivinhão - Festival Enoturístico de 
arcos de valdevez, 1 a 3 de junho, 
arcos de valdevez

•  Feira Nacional da Agricultura, 2 a 10 de 
junho, santarém

•  Arinto e Sabores Saloios, 8 a 10 de 
junho, bucelas

•  Lagoa Wine Show, 29 de junho a 1 de 
julho, lagoa

•  Mercado da Praça da Figueira, 19 a 21 
de junho, lisboa

•  Festas da Praia - Festival de 

gastronomia do atlântico, 3 a 12 de 
agosto, Praia da vitória

•  Fatacil, 17 a 26 de agosto, Lagoa
•  Festa das Vindimas de Palmela, 30 de 

agosto a 5 de setembro
•  Alma do Vinho, 21 a 24 de setembro, 

alenquer
•  Gala da Rainha das Vindimas, 8 de 

setembro, alenquer
•  Festival Nacional da Gastronomia, 19 a 

28 de outubro, Santarém
•  Corridas WIM (Wine in Moderation) 16 

de junho, marginal à noite, oeiras
•  Corridas WIM, 7 de outubro, Pequeno 

tibete Português - aldeia do sistelo, 
arcos de valdevez

Promoção também da temática “Beber 
com Moderação faz Bem ao Coração” 
nas associações da Rede de Museus 
Portugueses do Vinho, Aenotur, Iter Vitis 
e Aldeias Vinhateiras.

Próximas iniciativas da arvP
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Comemorações do 11º 
aniversário da amPV

o secretário de 
estado da agricultura 
marcou presença na 
gala e valorizou o 
trabalho desenvolvido 
pela amPv na 
afirmação do vinho 
e promoção dos 
territórios. 

Uma vida toda 
dedicada ao 
vinho. Não 
foi fácil, mas 
foi sempre 
divertida.
vasco d’avillez

A associação de mu-
nicípios Portugueses 
do Vinho (amPV) 

comemorou o 11º aniversá-
rio no passado dia 30 de abril 
com uma gala no Centro Cul-
tural do Cartaxo, cuja sala 
de espetáculos encheu para 
homenagear Vasco d’avillez, 
distinguir personalidades e 
entidades com os Prémios 
Prestígio e também assistir ao 
filme “Setembro a Vida Intei-
ra”, de ana Sofia Fonseca. 
as comemorações contaram 
com a presença do Secretário 
de Estado da agricultura e 
alimentação, Luís medeiros 
Vieira, a Secretária de Esta-
do do Turismo, ana mendes 
Godinho, que foi distinguida 
com o Prémio Personalidade 
do ano, o presidente do Ins-
tituto da Vinha e do Vinho, 
Frederico Falcão, o presiden-
te da Recevin - Rede Euro-
peia das Cidades do Vinho, 
José Calixto, o presidente da 
associação Nacional das De-
nominações de Origem Viti-
vinícolas, manuel Pinheiro, o 

presidente da Federação das 
Confrarias Báquicas, Pedro 
Castro Rego, a presidente da 
Federação Portuguesa das 
Confrarias Gastronómicas, 
Olga Cavaleiro, entre muitos 
outros.
Os Prémios Prestígio distin-
guiram na categoria de Reve-
lação ana Sofia Fonseca, rea-
lizadora do filme “Setembro 
a Vida Inteira”. Na categoria 
de Enoturismo, o prémio foi 
entregue à Iter Vitis - Os Ca-
minhos da Vinha na Europa e 
a categoria museus do Vinho 
reconheceu o trabalho desen-
volvido pelo museu do alva-
rinho de monção. O prémio 
Entidade do ano foi entregue 
à ViniPortugal e ana mendes 
Godinho, Secretária de Esta-
do do Turismo, foi distingui-
da com o prémio Personali-
dade do ano.
Nesta gala, a amPV homena-
geou ainda, a título póstumo, 
Carlos Silva e Sousa, ex-pre-
sidente da Câmara municipal 
de albufeira, que faleceu em 
fevereiro deste ano, aos 60 

anos. Na abertura da cerimó-
nia, o presidente da amPV, 
Pedro magalhães Ribeiro, 
enalteceu “o extraordinário 
trabalho” desenvolvido pelas 
autarquias, juntamente com 
os produtores e operadores 
de turismo, na afirmação do 
vinho e dos territórios e na 
afirmação da própria associa-
ção, que hoje representa mais 
de três milhões de portugue-
ses, abarcando cerca de um 
terço do território nacional.
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“O vinho e a gastronomia 
são um dos nossos principais 
embaixadores no estrangeiro”

na gala do 11º 
aniversário, 
a associação 
de municípios 
Portugueses  
do vinho (amPv) 
distinguiu ana 
mendes godinho 
com o prémio 
Personalidade  
do ano.

É sabido que o turismo está em alta e 
com um saldo muito positivo. Como 
prevê a evolução do setor para os pró-
ximos anos?
O Turismo tem vivido um enorme dina-
mismo nos últimos anos. No ano passa-
do, o Turismo representou 50,1% das ex-
portações de serviços e 18% de todas as 
exportações, o que significa que um em 
cada cinco euros vendidos ao estrangei-
ro tiveram origem no Turismo. Pela pri-
meira vez tivemos um saldo de 10 mil 
milhões de euros na balança do Turismo. 
Batemos recordes nos visitantes mas, aci-
ma de tudo, conseguimos crescer mais 
em valor, com o ritmo de crescimento 
das receitas a ser duas vezes superior ao 
dos hóspedes.
No ano passado, os maiores crescimentos 
foram registados em regiões que não são 

tradicionalmente as mais turísticas, como 
os açores, Centro e alentejo. E 67% das 
novas dormidas aconteceram na chama-
da época baixa. Estas são precisamente 
duas das nossas prioridades: alargar o 
turismo a todo o território e ao longo de 
todo o ano. É isso que tem de continuar a 
acontecer, à medida que se for capacitan-
do cada vez mais todo o território e todas 
as pessoas para a necessidade de ter uma 
atividade sustentável ao longo dos 365 
dias do ano, mostrando a diversidade e 
autenticidade de Portugal.

Que importância tem tido o vinho e a 
gastronomia no setor do turismo em 
Portugal?
O vinho e a gastronomia são um dos nos-
sos principais embaixadores no estrangei-
ro. as exportações de vinho têm batido 

recordes – no ano passado chegaram per-
to dos 800 milhões de euros – e a nossa 
gastronomia os nossos vinhos têm soma-
do distinções que nos enchem de orgu-
lho. José avillez foi considerado o melhor 
chef do mundo este ano, e cada vez mais 
temos restaurantes com estrela michelin. 
Recentemente, o Conde D’Ervideira Re-
serva Branco foi eleito, por exemplo, o 
melhor vinho branco do mundo.
Sabemos que quem nos visita se mostra 
particularmente impressionado com a 
qualidade da nossa cozinha e com os nos-
sos vinhos. aliás, elegemos a gastrono-
mia e os vinhos como ativos estratégicos 
na nossa Estratégia para 2027. Em 2016, 
mais de 2,2 milhões de pessoas visitaram 
260 unidades de enoturismo. O vinho é 
uma forma única de promover Portugal 
e de captar turistas com elevado poder de 

ana mendes godinho
secretária De estaDo Do turismo
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compra, e também de valorizar os produ-
tos. Cerca de 70% dos visitantes ligados ao 
enoturismo são estrangeiros. além disso, 
lançámos em 2017 a Rede de Restaurantes 
Portugueses no mundo para levar os nos-
sos produtos e a nossa gastronomia a todo 
o mundo. No ano passado, tivemos cerca 
de 1.300 notícias na imprensa internacio-
nal sobre a nossa gastronomia e os nossos 
vinhos – e só no primeiro trimestre deste 
ano foram 597 referências, o que traduz 
um interesse cada vez maior. ainda este 
mês, o New York Post falava dos nossos 
vinhos e da nossa gastronomia.

Portugal vai-se afirmando cada vez mais, 
não só como um destino de sol e praia, 
mas também como um destino de eno-
turismo. Sente que os operadores turís-
ticos nacionais estão preparados para 
responder a esta tendência?
Cada vez mais. Temos 431 unidades de 
enoturismo no país e estamos cada vez 
mais a ter mais oferta nesta área e a criar 
produto específico de enoturismo. O Pro-
grama Valorizar tem apoiado diversos 
projetos nesse sentido e essas unidades são 
a melhor bandeira que podemos mostrar a 
quem nos visita. Reflexo disto foi, aliás, o 
facto de Portugal ter estado, pela primeira 
vez, na FITUR com uma área totalmente 
dedicada ao enoturismo. Há ainda muito a 
fazer, mas estamos a afirmar-nos cada vez 
mais.

Quais os principais desafios que se colo-
cam ao setor e que principais medidas/
ações é que o Governo tem para consoli-
dar esta crescente procura turística?
O principal desafio do turismo é a susten-
tabilidade. Temos que garantir que esta 
é uma atividade sustentável ao longo de 
todo o ano e ao longo de todo o território, 
que promove o desenvolvimento regional 
e a coesão territorial.
É essencial que o Turismo cresça cada vez 
mais em valor, como tem acontecido nos 
últimos anos, e sobretudo que o turismo 
deixe cada vez mais valor nos territórios. 
Para isso, é crucial continuar a desenvolver 
projetos como:
· Captação de rotas aéreas ao longo de 
todo o ano e com diversificação de merca-
dos, como EUa, Brasil, China ou Canadá, 
que gastam mais e viajam ao longo de todo 
o ano;
· Desenvolvimento de produto ao longo do 
território, nomeadamente através da dis-
ponibilização de património sem uso para 
fins turísticos – programa Revive; através 
da dinamização do Programa Valorizar 
(que já aprovou 318 projetos) ou dos Por-

tuguese Trails (que já tem neste momento 
cerca de 12 mil quilómetros de percursos).
· Promoção de Portugal como um destino 
para visitar, viver, investir e estudar;
· Qualificação dos Recursos Humanos;
· Dinamização do investimento, com os 
diversos programas que temos em curso.
Neste sentido, construímos uma estratégia 
a 10 anos – a Estratégia Turismo 2027, que 
aponta metas económicas mas também 
sociais e ambientais, e que constitui um 
compromisso estável de que o Turismo 
assume o seu papel como instrumento 
mobilizador dos territórios, que valori-
za as pessoas, acrescenta valor, integra os 
residentes e promove a sustentabilidade 
ambiental”. 

O turismo 
tem de ser 
sustentável 
ao longo de 
todo o ano 
e em todo o 
território

tUrismo em 
portUgal

2017

50%

70%

€10mil 
milhões

exportações de serviços
em matéria de serviços, o setor 
do turismo é a maior atividade 

económica exportadora do país. 

valor total  
na Balança do tUrismo

67%+

44mil+

novas dormidas  
em época Baixa

a atividade turística tem vindo 
a aumentar nos meses menos 

tradicionais.

tUristas estrangeiros
a maioria dos visitantes ligados 
ao enoturismo são estrangeiros. 

empregados no tUrismo
aumento de emprego no 

turismo, com um peso de 7% na 
economia nacional.

Fonte: INE, Banco de Portugal, 2017
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Quais os principais fatores que têm con-
tribuído para o sucesso do setor do vi-
nho, cá dentro e além fronteiras?
Este setor tem demonstrado um percurso 
notável nos últimos anos. a diversidade 
do nosso território nacional dá-nos uma 
vantagem competitiva, que se traduz na 
produção e comercialização de vinhos di-
ferentes, mas de qualidade. a retoma eco-
nómica sentida nos últimos tempos a par 
do turismo estrangeiro em Portugal, têm 
ajudado a catapultar as vendas de vinho no 
mercado nacional. assistimos no ano de 
2017 (em comparação com o ano de 2016), 
a um incremento das vendas em toda a li-
nha: em volume (3,2%), em valor (5,2%) e 
em preço médio (1,9%). E mesmo os dados 
do primeiro trimestre de 2018 são promis-
sores revelando, em comparação com o 
1º trimestre de 2017, um considerável au-
mento em valor (2,6%) e em preço médio 
(3,0%). além fronteiras, é imperativo falar 
do papel ativo e profissional da Viniportu-
gal, das Comissões Vitivinícolas, das asso-
ciações do setor e dos produtores.

Como caracteriza o vinho que hoje se 
produz em Portugal?
O setor está empenhado em produzir 
vinhos de alta qualidade. aposta-se so-
bretudo em castas autóctones, que confe-
rem aos nossos vinhos uma genuinidade 
e originalidade muito apreciada. O atual 
consumidor de vinho é exigente e co-
nhecedor, ou seja, quer saber o que “está 
para além da garrafa”. Não posso deixar 
de referir o projeto das castas raras. Uma 
iniciativa lançada pelo IVV, desafiando o 
setor a estudar o vasto leque das nossas 
castas menos conhecidas. 

Que balanço faz do trabalho realizado à 
frente do IVV?
Nestes quase seis anos de participação 
na equipa do IVV temos estado muito 
atentos às necessidades e tendências do 
setor. Batemo-nos por uma relação próxi-
ma com setor, por forma a sermos vistos 
como um parceiro e não como uma Ins-
tituição longínqua, burocrática e antiqua-
da. Lançámos recentemente uma app com 

várias funcionalidades, implementámos 
melhorias no logotipo do IVV, também 
reformulámos o nosso site, reduzimos 
drasticamente a carga burocrática no se-
tor. Participamos, ativamente, em Organi-
zações Internacionais de reconhecimento 
mundial, como é o exemplo da Organiza-
ção Internacional da Vinha e do Vinho e 
acompanhamos de muito perto as políti-
cas de Bruxelas. 

Acha que os portugueses estão sensibi-
lizados para a temática do consumo res-
ponsável de vinho?
O setor do vinho tem uma atuação muito 
conscienciosa e responsável junto da po-
pulação, que se faz sentir de uma forma 
muito prática. E quando saliento “prática” 
estou a referir-me à atribuição, anual, pelo 
IVV, no âmbito de uma ajuda nacional, 
resultados das taxas que o setor paga ao 
IVV, de cerca de 360 mil euros para serem 
utilizados por Organizações interprofis-
sionais e profissionais do setor, para ações 
de informação e educação que promovam 
o consumo moderado de vinho. O setor 
tem estado na linha da frente no combate 
ao consumo abusivo do álcool. 

Qual o melhor caminho a seguir para 
uma consciencialização ainda mais alar-
gada do consumo responsável de vinho? 
Em primeiro lugar parece-me importante 
que os países da União Europeia tenham 
um papel concertado e articulado nessa 
área. a iniciativa “wine in moderation” foi 
um importante passo nesse sentido. O pro-
blema não é o consumo per si, mas o con-
sumo abusivo e pouco consciente. a ampla 
divulgação dos malefícios do consumo 
abusivo deve ser o nosso foco principal. 

Qual o papel do enoturismo e das Rotas 
de Vinho de Portugal na promoção dos 
nossos vinhos?
a crescente aposta em unidades de enotu-
rismo, aliada ao empenho das regiões em 
tornar “aquela experiência inesquecível 
e recomendável”, tem na minha opinião, 
feito com que a opção do enoturismo este-
ja cada vez mais no leque de preferências 
de quem está a decidir o que fazer no seu 
tempo de lazer. Com o grande crescimen-
to turístico que Portugal tem presenciado 
e com o destaque que todos os que nos 
visitam dão à gastronomia e aos vinhos, 
é essencial que haja um grande trabalho 
a fazer em Enoturismo e onde as Rotas de 
Vinho têm um papel crucial. Somos um 
povo que sabe receber bem e com uma 
herança histórica invejável, que merece 
ser partilhada por quem nos visita.

“Produzimos vinhos 
diferentes e de alta qualidade”
frederico falcão
PresiDente Do instituto Da vinha e Do vinho
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“É um filme sobre vinho, mas é 
acima de tudo um filme sobre a 
condição humana”

Como descreve o seu filme 
“Setembro a Vida Inteira” 
e o que pode revelar para 
despertar a curiosidade de 
quem ainda não teve oportu-
nidade de o ver?
“Setembro a Vida Inteira” é o 
primeiro documentário cine-
matográfico sobre o mundo 
do vinho português. Com 
uma perspectiva intimista, o 
filme viaja de Norte a Sul, por 
adegas, casas e vidas. Vai para 
lá das notas de prova e deixa-
-se embalar pelas histórias das 
gentes do vinho. É um filme 
sobre vinho, mas é acima de 
tudo um filme sobre a condi-
ção humana. 

Qual foi a reação mais extra-
ordinária que teve de quem 

já viu o filme? 
as reações têm sido muito 
boas, é bastante gratificante 
estar no cinema e descobrir a 
forma como as pessoas vêem 
o filme - ouvir os seus sorri-
sos, as suas apreensões e gar-
galhadas. O filme tem sido 
visto por diferentes públicos 
e é muito curioso perceber 
que há cenas que tocam par-
ticularmente o público mais 
ligado ao setor e outras que 
emocionam mais as pessoas 
sem qualquer afinidade com 
o vinho. Numa das sessões, 
no Cinema City alvalade, 
uma senhora aproximou-se 
de mim no final: “Sabe, há 
60 anos que vejo todos os fil-
mes e, olhe, há muito que não 
adormecia no cinema”. 

Imagino que as histórias que 
ouviu das gentes do mundo 
do vinho e os encantos do 
território rural deverão fi-
car para sempre na sua me-
mória. Ainda assim, houve 
alguma experiência que a 
tivesse marcado de forma 
mais particular?
Tantas… é difícil escolher 
uma… É sempre difícil esco-
lher “a mais” quando falamos 
de testemunhos emocionan-
tes, de pessoas que nos abri-
ram as portas de sua casa com 
tanta generosidade. Como es-
quecer o diálogo de Fernando 
e mafalda Guedes à lareira? 
Ou a senhora que arranjou 
namoro na vindima? Ou a 
Guida que viu o tio morrer 

com uma facada a dois passos 
da adega?

É apreciadora de vinho? Em 
que ocasião não pode faltar 
um bom copo de vinho?
Um copo de vinho é passa-
porte para amizades, ideias 
e histórias. Cozinhar ganha 
outra magia com um copo de 
vinho na mão. Um jantar com 
amigos não dispensa brinde. 

Quais as próximas cidades a 
receber o filme?
O documentário estará dia 
30 de maio na Praia da Vitó-
ria, nos açores, e dia 1 e 2 de 
junho em Palmela. Depois, 
queremos continuar a correr 
o país, a levar as histórias do 
vinho a todas as regiões.

ana sofia fonseca
REALIzAdoRA do FILME “SEtEMBRo A VIdA INtEIRA”
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rotas Dos vinhos região De lisboa

A diversidade marca a 
região vitivinícola de 
Lisboa. mar e serra in-

fluenciam os vinhos produzidos 
neste território. Tanto encontra-
mos vastas áreas de vinha junto 
à costa, como a cobrir as encos-
tas junto às serras de monte-
junto e de aires e Candeeiros. 
É no centro desta região que 
encontramos as maiores áreas 
de vinha, sobretudo em arruda 
dos Vinhos, alenquer e Torres 
Vedras. Lourinhã assume parti-
cular interesse por ser tradicio-
nalmente uma área produtora 
de aguardentes vínicas.
Terra de dispersão e pluralidade, 
a Região dos Vinhos de Lisboa é 
muitas vezes referida como uma 
terra de paradoxos e diversida-
de, resultado da diferenciação 
de solos, castas, ventos e de tan-
tos outros aspetos que incluem 
o próprio Homem. Uma diver-
sidade que é transportada para 

os vinhos quando consideramos 
fatores como a cor, a riqueza al-
coólica, a acidez, a estrutura, o 
aroma e até os preços. 
a seleção de castas, os apoios 
tecnológicos e o reconheci-
mento de novas denominações 
de origem, juntamente com o 
esforço dos viticultores e o sa-
ber do enólogo, formam os ali-
cerces que mantêm os Vinhos 
da Região de Lisboa num pata-
mar de qualidade francamente 
meritório e que confirmam a 
vocação vitivinícola da região.
a região de Lisboa contempla 
as denominações de origem: 
alenquer, arruda, Bucelas, 
Carcavelos, Colares, Encostas 
d’aire (alcobaça e medie-
val de Ourém), Lourinhã, 
Óbidos e Torres Vedras 
e ainda a indicação ge-
ográfica homónima 
(“Vinho Regional 
Lisboa”).

região Dos vinhos De lisboa 

Há muitas razões para 
partir à descoberta 
desta região
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rotas Dos vinhos região De lisboa bucelas, carcavelos e colares 

a rota dos vinhos de bu-
celas, carcavelos e colares 
consegue apresentar, em 
três reduzidas áreas demar-
cadas (bucelas, carcavelos e 
colares), uma variedade de 
vinhos que vão dos tintos de 
colares envelhecidos em ma-

deira, aos brancos frutados 
ou aos espumantes de bu-
celas e ao ambivalente vinho 
generoso de carcavelos.
estas três regiões produzem 
vinhos históricos com um 
passado multisecular nas ex-
portações portuguesas, no-

meadamente para inglaterra, 
colónias inglesas na américa 
do norte, estados unidos da 
américa, brasil, entre outros. 
se as circunstâncias fizeram 
baixar a quantidade produzi-
da, a qualidade está garanti-
da, sustentada na ciência, na 

tecnologia e na pureza dos 
vinhos genuínos.
a rota foi criada em 2003 
para divulgar a tradição vitivi-
nícola de uma região que 
dispõe de um conjunto de 
fatores favoráveis à dinamiza-
ção do enoturismo.

BUcelas, carcavelos e colares

os vinhos históricos dão prestígio a esta região

o estilo único do vinho arinto 
de bucelas é reconhecido há 
séculos. Pensa-se que os fe-
nícios e os romanos já cultiva-
vam o arinto. conhecido por 
shakespeare pelo nome de 
“charneco”, tornou-se famoso 
na corte inglesa pela mão do 
general Wellington, sendo aí 
conhecido por “lisbon hock”. 
ao participar nesta rota, po-
derá passear pelas quintas de 
produção vinícola existentes 
na freguesia de bucelas, co-
nhecer a vinha, visitar caves e 
adegas, participar em provas 
de vinho e até levar consigo, 
como recordação, o chamado 

“néctar dos deuses”.
no percurso ganha também 
destaque o património e a 
gastronomia, que permitem 
aos visitantes melhor conhe-
cer a região, as suas gentes, 
desenvolvendo e gerando, as-
sim, riqueza nas regiões.

Produtores/engarrafadores 
de vinho: enoport united Wi-
nes; Wine ventures – Quinta 
da romeira; chão do Prado; 
couteaux da murta; boas 
Quintas; Quinta nova de bu-
celas; monte do roseiral e 
Quinta das carrafouchas.

BUcelas

museu do vinho e da vinha de Bucelas
Apresenta as principais fases de trabalho da vinha e os 
meios tradicionais de produção do vinho. Tem também 
área para exposições temporárias, loja e oficinas. 

O vinho arinto marca esta área 
demarcada às portas da capital 
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rotas Dos vinhos região De lisboa bucelas, carcavelos e colares 

De renome internacional e de 
tradição secular, o vinho de 
carcavelos detém qualidades 
reconhecidas e confirmadas 
pela Carta de Lei de 18 de Se-
tembro de 1908. A produção 
deste vinho situa-se em área 
situada dentro do território 
dos municípios de cascais e 
de oeiras, naquela que é a 
mais pequena região vinícola 
de Portugal.
no entanto, muito antes, já 
no séc. Xiv, documentos se-
lados com a chancela real se 
referiam aos “bem cuidados 
vinhedos de oeyras”. no sé-
culo Xviii, com a ascensão de 
sebastião José de carvalho e 
melo, ministro do reino, feito 
conde de oeiras em 15 de Ju-

lho de 1759 e posteriormente 
marquês de Pombal, o vinho 
generoso de carcavelos foi re-
finado na sua produção, face 
às qualidades fantásticas da 
sua quinta em oeiras.
nas últimas décadas, a câma-
ra municipal de oeiras tem in-
vestido na preservação e ma-
nutenção da vinha na antiga 
Quinta de cima, na plantação 
de nova área e na recuperação 
do edificado, particularmente 
no casal da manteiga, do sé-
culo Xviii.
Visite a Adega do Palácio 
Marquês de Pombal, com 
70 metros de comprimento, 
ladeados pelas fragrantes pi-
pas onde envelhece o Vinho 
de Carcavelos ‘Villa Oeiras’.

no concelho de sintra, en-
contramos uma pequena zona 
vitícola que produz um vinho 
de cor rubi, mas que, com o 
envelhecimento, ganha um 
aveludado e bouquet exce-
cionais. o vinho de colares só 
atinge a sua máxima qualida-
de passados vários anos, em-
bora o estágio mínimo seja de 
18 meses. dado o longo es-
tágio a que o vinho é obriga-
do, a comercialização é muito 
limitada, sendo a região de 
colares uma espécie de “san-
tuário” para os conhecedores 
deste vinho.
as características únicas do 
vinho de colares devem-se às 
castas, solo e clima tempera-
do e húmido no verão e, ain-

da, ao facto de 80% da vinha 
estar instalada em “chão de 
areia”, respeitando a prática 
tradicional de unhar a vara de 
pé franco no estrato subjacen-
te à camada de areia.
a região Demarcada de cola-
res, criada em 1908, com uma 
área pequena em comparação 
com outras regiões vinhateiras 
do país, viria a destacar-se na 
viragem do séc. XiX para o 
séc. XX pela elevada percen-
tagem de vinhas ramisco cul-
tivadas, que ocupavam gran-
de parte da superfície.
Visite as quintas: Adega Coo-
perativa Regional de Colares, 
Adega Viúva Gomes, Adega 
Visconde Salreu, Adega Beira 
Mar e Casal de Santa Maria.

carcavelos colares

adega cooperativa regional de colares
Foi fundada em 1931 e reúne mais de 50% da produção 
da região e mais de 90% dos produtores. Conserva um 
grande conjunto de toneis de enormes dimensões.

o vinho de carcavelos
É feito com castas Arinto, Galego Dourado e Ratinho 
e apresenta uma cor de mel. É fortificado em grande 
parte com a famosa aguardente da Lourinhã.

Da mais pequena região vinícola 
do país sai um grande vinho 

Um pequeno “santuário” de 
tintos envelhecidos em madeira  
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rotas Dos vinhos região De lisboa Percursos Do oeste

região de grande riqueza em 
termos vinícolas, o oeste dis-
põe de um roteiro com mais de 
duas dezenas de quintas, onde 
é possível conhecer o ciclo do 
vinho, participar em vindimas, 
deslumbrar-se com paisagens 
inesquecíveis e, obviamente, 
fazer provas de vinhos, harmo-
nizadas com queijos ou doces 
conventuais.

os vinhos de lisboa produ-
zidos no sul do oeste são 
mais intensos e equilibrados, 
apresentando um aroma úni-
co depois de envelhecidos. 
mais a norte nascem os vinhos 
brancos, que são mais leves 
e frutados. nesta região são 
produzidos vinhos leves Doc, 
bem como a aguardente víni-
ca da lourinhã e, recentemen-
te, novos espumantes.

esta diversidade deu origem 
à Zona vitivinícola de Óbidos, 
alenquer, arruda e torres. a 
qualidade e genuinidade dos 
processos de produção des-
tes vinhos é atestado pelos 

selos de Denominação de ori-
gem controlada (Doc). ainda 
na região oeste, não deixe 
de conhecer os vinhos Doc 
das vinhas ditas leves, isto é, 
de baixo teor alcoólico, e a 
aguardente vínica da louri-
nhã, um dos produtos regio-
nais típicos da zona oeste, e 
a única no país sob a Denomi-
nação de origem controlada.
Fazem parte da “Rota da Vi-
nha e do vinho do oeste” três 
importantes percursos: o Cir-
cuito das linhas de torres, o 
circuito de Óbidos e o circui-
to das Quintas de alenquer. 
em cada um deles encontrará 
igualmente um património 
cultural e gastronómico que 
merece ser descoberto.

criada em 2003 para divulgar 
a tradição vitivinícola de uma 
região que dispõe de um con-
junto de fatores favoráveis à 
dinamização do enoturismo, a 
rota é assim um pretexto para 
saborear os afamados vinhos 
e visitar os produtores asso-
ciados ao projeto.

percUrsos do oeste

grandes áreas de vinha e um rico património cultural e gastronómico 
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rotas Dos vinhos região De lisboa oeste

circUito das linhas de torres
no circuito das linhas de torres existem várias quintas e adegas 
de portas abertas, tais como:  Adega Cooperativa da Arruda 
dos vinhos, adega mãe - Quinta da archeira, casa agrícola ri-
beiro maria afonso, casa agrícola ribeiro corrêa e Quinta da 
Folgorosa. Aproveite para visitar também os castelos e fortale-
zas das linhas de torres, que tiveram um papel determinante na 
defesa do território nacional contra as investidas dos exércitos 
de napoleão.

percUrso de ÓBidos
uma vasta sucessão de colinas e outeiros cobertos por uma 
“manta de retalhos”, onde a vinha assume posição dominante. 
seguindo o percurso de Óbidos, pode ficar a conhecer a adega 
cooperativa de cadaval, Quinta das cerejeiras, Quinta do Paço, 
Quinta do sanguinhal e Quinta dos loridos. Pelo caminho há 
vilas e cidades com muitas razões para fazer uma paragem mais 
demorada, por exemplo os monumentos de Óbidos ou caldas 
da rainha.

QUintas de alenQUer
na região de alenquer, pode começar por visitar o museu do 
vinho de alenquer (Portal da rota/museu do vinho), prosse-
guindo depois para locais como a Quinta D. carlos, casa santos 
lima – que inclui a Quinta da boavista e Quinta da espiga –, 
Quinta da cortezia, Quinta de monte D’oiro, Quinta de Pancas, 
Quinta do carneiro, Quinta da chocapalha, Quinta do conven-
to da visitação, Quinta do Pinto (Quinta do anjo), Quinta do 
vale do riacho e Quinta dos Plátanos. os solares desta zona 
são igualmente pontos de paragem obrigatória, com um vasto 
património para descobrir.

encostas d’aire
há já muito tempo que se cultiva a videira na extensa área 
compreendida entre o litoral e o maciço  calcário estremenho 
- particularmente a serra de aire - a norte da fértil região de 
alcobaça e a sul dos contrafortes da serra de sicó. em 2005, 
foi reconhecido encostas d’ aire como denominação de origem 
(Do) e alcobaça e ourém (medieval de ourém) como suas sub-
-regiões. Por estas terras, visite, por exemplo, a Quinta da ser-
radinha, Quinta dos capuchos ou a Quinta do montalto, que 
produz o tão peculiar vinho medieval de ourém.
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rotas Dos vinhos região De lisboa oeste

assume-se como o maior e mais completo museu do vinho por-
tuguês. o espólio do museu conta com um importante acer-
vo de mais de 10.000 peças móveis, de tipologias tão diversas 
como enologia, etnologia, tecnologia tradicional, arqueologia 
industrial, artes gráficas, plásticas e decorativas.
Pelas mãos do grande vitivinicultor José eduardo raposo de 
magalhães, surgiu nos finais do séc. XiX, em alcobaça, a adega 
do olival Fechado. de uma adega moderna para o seu tempo, 
equipada com tecnologia de ponta da época, nasce um museu 
nacional, no séc. XX.
Do legado museológico transparece uma memória bem preserva-
da da modernização operada na década de 40. um conjunto de 
coleções de grande valor histórico foi sendo constituído, a partir 
da década de 60, decorrente do encerramento de alguns dos ar-
mazéns da Junta nacional do vinho, vindo a resultar neste museu.

a funcionar desde abril de 2006, o museu do vinho expõe, dá 
a provar e permite a aquisição dos melhores vinhos da região. 
cerca de 20 produtores da associação das rotas dos vinhos de 
lisboa estão aqui representados. 
o edifício do século XiX que acolhe a mostra tem também pa-
tente uma exposição relativa à evolução das técnicas e instru-
mentos associados à produção vitivinícola, um auditório e es-
paço para provas e concursos. a entrada no museu é gratuita. 
situado no areal, bairro que viu nascer Damião de góis, o mu-
seu ocupa um edifício datado de 1811. o Real Celeiro Público 
guardou as sementes que possibilitaram o auxílio aos agriculto-
res do concelho depois das Invasões Francesas. Próximos estão 
vários sítios de interesse histórico, como atorre da couraça, sob 
a qual brotava uma das mais importantes nascentes da vila, ou a 
Real Fábrica do Papel (hoje Moagem).

mUseU do vinho de alcoBaça mUseU do vinho de alenQUer

Fontes bibliográficas e fotográficas desta secção: turismodocentro.pt,  vinhosdelisboa.com, cm-loures.pt, confrariadovinhodecarcavelos.pt, rotadosvinhosbcc.com

torres vedras e alenquer promovem os  
seus vinhos e a sua cultura por todo o país

CIdAdE EuRoPEIA do VINho 2018

torres vedras e alenquer, da 
região dos vinhos de lisboa, 
são este ano cidade europeia 
do vinho. muitas têm sido as 
iniciativas promovidas e mui-
tas outras estão agendadas 
até ao final do ano. a cidade 
Europeia do Vinho 2018 tem 
sido presença assídua em 
eventos de norte a sul do país 
e também além fronteiras.
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“Devemos manter sempre uma 
informação contínua junto dos 
jovens porque é com eles que 
podemos fazer a diferença”

o serviço de 
intervenção nos 
comportamentos 
aditivos e nas 
Dependências 
(sicaD) tem por 
missão promover a 
redução do consumo 
de substâncias 
psicoactivas, a 
prevenção dos 
comportamentos 
aditivos e a 
diminuição das 
dependências.

Atualmente, qual a tendência do con-
sumo de álcool em Portugal? Que indi-
cadores são mais positivos e, por outro 
lado, onde é necessário reforçar a atu-
ação?
Portugal tem um dos maiores consumos 
per capita de bebidas alcoólicas na União 
Europeia, contudo a situação do país em 
matéria de álcool apresentada recente-
mente na assembleia da República (em 
conjunto com outros comportamentos 
aditivos) indica-nos genericamente que 
as mulheres e os mais velhos estão a con-
sumir mais. Outro indicador importante 
é o de que os jovens experimentam beber 
um pouco mais tarde, de qualquer modo, 

é preciso afirmar que, até aos 18 anos, o 
consumo de bebidas alcoólicas é proibido 
no nosso país.
a atuação deve ser coerente e permanen-
te, abrangendo todas as faixas da popu-
lação. De momento talvez devamos re-
forçar a informação junto das mulheres e 
dos cidadãos com mais idade, mas man-
tendo sempre uma informação contínua 
junto dos jovens porque é com eles que 
podemos fazer “a diferença”.

Que peso tem o vinho no consumo de 
todas as bebidas alcoólicas consumidas 
em Portugal e em que faixas etárias é 
que esse consumo é mais preocupante? 

Segundo o IV Inquérito Nacional ao 
Consumo de Substâncias Psicoativas na 
População Geral 2016/2017, cerca de 35% 
dos consumidores de bebidas alcoólicas, 
bebem vinho diariamente. O consumo 
de vinho em litros e per capita em Portu-
gal, no ano de 2014 foi de 5,99 l junto da 
população com 15 ou mais anos, o que a 
torna na bebida alcoólica mais consumi-
da pelos portugueses. Contudo, os dados 
permitem-nos afirmar que são os mais 
velhos que bebem mais enquanto que a 
população mais jovem prefere as bebidas 
espirituosas e a cerveja.Tendencialmente, 
são os homens que bebem mais.  

João goUlão
Diretor Do serviço De intervenção nos comPortamentos aDitivos e DePenDências (sicaD)
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Como tem evoluído o con-
sumo do álcool, e sobretudo 
do vinho, em particular na 
população mais jovem?
Especificamente na população 
mais jovem podemos dizer, 
segundo os resultados dos 
estudos realizados em meio 
escolar, que  - de 2011 para 
2015 - a tendência geral foi de: 
Diminuição na percentagem 
de consumidores de bebidas 
alcoólicas tanto a nível euro-
peu, como a nível nacional 
em cada um dos grupos etá-
rios dos 13 aos 18 anos,  com 
exceção apenas dos alunos de 
18 anos no que respeita aos 
consumos ao longo da vida 
e recentes (últimos 12 meses 
que antecederam a realização 
do estudo) em que houve es-
tabilidade; Em Portugal, esta 
tendência global ocorreu tam-
bém relativamente aos con-
sumos atuais de cerveja e be-
bidas destiladas/espirituosas 
mas não quanto ao consumo 
de vinho que se manteve está-
vel entre os mais novos e au-
mentou entre os mais velhos; 
De um modo geral, também 
diminuiu a percentagem de 
alunos que declararam ter-se 
embriagado quer ao longo da 
vida, quer no últimos 12 me-
ses ou nos últimos 30 dias que 
antecederam os estudo. a ex-
ceção foi de novo o grupo dos 
alunos mais velhos (18 anos) 
onde as percentagens se man-
tiveram estáveis.

Enquanto serviço que pro-
move a redução do consumo 
de substâncias psicoativas e 

a prevenção dos comporta-
mentos aditivos, que desafios 
se colocam ao SICAD para 
que haja uma maior cons-
ciencialização dos perigos e 
consequências do consumo 
excessivo de álcool?
através do FNaS – Fórum 
Nacional Álcool e Saúde, te-
mos conseguido juntar os 
vários agentes que se movem 
nesta área. Desta forma, ouvi-
mos todos, trabalhamos com 
todos e todos têm oportuni-
dade de dar o seu contributo 
para que reduzamos o con-
sumo nocivo do álcool. Está 
cientificamente comprovado 
que a ingestão de bebidas al-
coólicas é prejudicial à Saúde 
e que não existe um consumo 
sem risco associado, pelo que 
o trabalho do FNaS é essen-
cial nesta matéria. Congratu-
lamo-nos por ter no Fórum 
entidades que representam 
tanto a área da Procura como 
da Oferta, como é o caso da 
aRVP (ligada à Oferta) que, 
apesar do seu posicionamen-
to no mercado, não deixa de 
mostrar preocupação com a 
Saúde Pública e assume a re-
alização dos compromissos 
nacionais e europeus em ma-
téria de consumo nocivo de 
bebidas alcoólicas. 
O nosso grande desafio, à 
data, é o de continuar a alar-
gar o número de entidades 
que fazem parte do FNaS e 
o número de compromissos 
que, por elas, são assumidos. 
Só um trabalho em rede e par-
ticipativo pode vir a dar frutos 
no futuro.

Só um trabalho em 
rede e participativo 
pode vir a dar 
frutos no futuro.

os museus do vinho também não ficaram indiferentes a esta 
data e, além de entradas gratuitas, promoveram diversas 
atividades. Por exemplo, o museu do Douro promoveu um 
programa dedicado à fotografia, com enfoque na paisagem 
e património da região Demarcada do Douro, o museu do 
vinho do cartaxo fez uma visita guiada ao espaço em direto 
no Facebook e o Centro de Interpretação e Promoção do 
vinho verde uma prova comentada de vinhos.

Portugal tem desde o dia 4 de março uma delegação da 
rede iter vitis, situada em Ponte de lima, no centro de in-
terpretação e Promoção do vinho verde, bem no coração 
da produção do vinho verde. a associação dos municípios 
Portugueses do vinho (amPv) é a entidade que assume a 
presidência da associação iter vitis Portugal. a rede inter-
nacional iter vitis está classificada como rota cultural do 
Conselho de Europa e dela fazem parte 18 países europeus.

associação iter vitis inaugura  
sede em Ponte de lima 

seDe Portuguesa Da iter vitis

museus do vinho assinalam 
data com diversas iniciativas

Dia internacional Dos museus
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“Território, vinho e turismo: 
harmonização que dá certo” 
em debate em Bento Gonçalves 
(Brasil) de 27 a 30 de junho

afirmar e valorizar as aldeias 
através da revitalização 
socioeconómica e do reforço  
da promoção enoturística

congresso internacional De enoturismo

o vinho, enquanto produto turístico é parte da história, da arte, 
do folclore e da gastronomia, apresentando-se ao mercado 
como um bem da cultura de um povo, trabalhando com os cin-
co sentidos de perceção dos consumidores. assim, o enoturis-
mo é o desenvolvimento de atividades turísticas dedicadas à 
descoberta e desfrute dos vinhos e vinhedos da região onde 
ocorre a sua produção.
visando a discussão das ações relativas a esse segmento turísti-
co na américa latina, foi criado, em 2010, o congresso latino-
-americano de enoturismo. a edição deste ano acontecerá no 
Brasil, de 27 a 30 de junho, e terá como tema “território, vinho 
e turismo: harmonização que dá certo”.
o evento é destinado a profissionais do setor do turismo, enó-
logos, empresários e gestores do setor vitivinícola, estudantes 
e demais interessados, principalmente dos países da américa 
latina.
entre o vasto painel de oradores internacionais, estarão José ar-
ruda, secretário-geral da associação de municípios Portugueses 
do vinho (amPv) e José calixto, presidente da recevin - rede 
europeia das cidades do vinho.

a rede das aldeias vinhateiras de Portugal é um projeto de 
desenvolvimento sustentável, de âmbito nacional, impulsio-
nado pela associação de municípios Portugueses do vinho 
(amPv), e que pretende contribuir para a afirmação e valoriza-
ção das aldeias através da revitalização socioeconómica e do 
reforço da promoção enoturística das regiões, conduzindo a 
uma maior dinamização dos seus valores simbólicos: ruralida-
de, autenticidade, património, natureza, tradições, gastrono-
mia, entre outros.
este projeto baseia-se na experiência que foi feita no Douro, 
com seis aldeias vinhateiras, criando a partir desta que é a re-
gião demarcada mais antiga do mundo uma rede nacional de 
aldeias vinhateiras. 
a criação de uma rede nacional de aldeias vinhateiras torna-se 
relevante para a promoção e afirmação da identidade cultural 
das regiões e para a reabilitação e valorização socioeconómica 
das aldeias que têm no vinho e em tudo o que se lhe associa o 
seu elemento diferenciador.

reDe Das alDeias vinhateiras De Portugal


