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Câmara quer lançar Casa do Vinho e do Cante

Vidigueira junta produtores para se promover pelo mundo
Chama-se Wine Lands. É uma associação na Vidigueira
que congrega sete produtores de vinho com um objetivo
comum: promover esta região vitivinícola alentejana
em Portugal e no mundo. O antigo posto de turismo
passou sábado a receber a sede, paredes-meias com as
piscinas da terra, onde estão reunidos os melhores
vinhos do concelho.
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E

agora? Reto Jörg,
presidente
da
Vidigueira Wine Lands,
adjetivou o dia de
“histórico”, admitindo estarem
reunidas as condições para que
se aposte forte numa promoção
externa que coloque Vidigueira
na rota dos melhores vinhos.
“Queremos juntar pessoas
ligadas aos vinhos, à restauração,
comerciantes e produtos regionais. Juntos somos fortes e conseguimos fazer o nome da região
Vidigueira como uma das grandes
regiões vitivinícolas”, disse ao
“Diário do Sul”, puxando dos
argumentos para projetar a vertente promocional. Recuou
séculos até aos fenícios, passou
pelos romanos e destacou Vasco
da Gama para sublinhar que estas
terras têm que ser “muitas boas”.
Justifica que tamanha personalidade teria sempre que receber
uma boa prenda do Rei pelos
serviços prestados ao país.
Também a Câmara tem o navegador português - que se destacou
por ter sido o comandante dos
primeiros navios a navegar da
Europa para a Índia - como figura
prioritária rumo à promoção do
concelho. O presidente da autarquia, Manuel Narra, recorda que
Vasco Gama (Conde da Vidigueira) é mundialmente conhecido, pelo que associar o seu
nome à estratégia promocional
do concelho será sempre uma
mais valia.
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“No norte da Europa até
podem pensar que esta região é
uma província de Espanha, mas
falarmos de Vasco de Gama saberão localizar o que estamos a
falar”, sublinha o autarca. Mais:
“Se Vasco da Gama foi Conde da
Vidigueira e se estamos a oferecer
produtos de qualidade, então a
curiosidade vai aumentar”, acrescenta, numa altura em que muni-

cípio tem em carteira a criação da
Casa do Vinho e do Cante, quando
já está em marcha a candidatura
do vinho de talha a património da
humanidade.
“Depois de o conseguirmos
estaremos em condições de ter
na montra todos os produtos
assentes em dois grandes selos de
qualidade. Também todos os
outros produtos complementares

vão ser importantes, porque são
a nossa riqueza”, sublinhou o
edil, reportando-se às paisagens,
enoturismo, gastronomia, saber
receber. “Estaremos a potenciar
a economia e a criar um destino
turístico que retenha as pesaos
por mais tempo”, insistiu Manuel
Narra, para quem sábado se concretizou o “sonho” de ver os
produtores de vinho juntos numa

associação, fazendo fé que a Wine
Lands cresça com a chegada de
outros investidores ao projecto.
Já o Grupo Coral da Adega
Cooperativa de Vidigueira tinha
atuado em plena sede, quando
Manuel Narra recordou ao “Diário do Sul” como têm chegado ao

concelho empresários de vários
pontos do mundo para aqui se
fixarem. “Eles têm cá as suas
vinhas e adegas e é a partir daqui
que querem conquistar o mundo
com os seus vinhos. Isto é um
veículo importante que vai abrir
mercados e por isso foi tão impor-

tante criar esta associação”, ressalvou o autarca.
A inauguração da sede da
Wine Lands integrou o programa
da Vitifrades, certame que promoveu os Vinhos de Talha em
Vila de Frades durante o fim-desemana.

