barlavento 26MAR2015

12

CUlTUrA

Lagoa celebra o melhor
do vinho e da gastronomia
A primeira edição do «Lagoa Wine Show» oferece a oportunidade
aos visitantes de realizar uma viagem vinícola, onde dará a conhecer
as melhores marcas de vinhos nacionais

A estreia do «Lagoa Wine
Show», uma exposição de vinho e gastronomia, que pretende ser um dos maiores
festivais do sul do Tejo desta
categoria, terá lugar entre 2 e
4 de abril, no Centro de Congressos do Arade, no Parchal,
e espera casa cheia.
A entrada no evento, promovido no âmbito da comemoração neste concelho do
«Ano do Vinho e da Vinha»,
custa cinco euros, mas dá direito a diversas experiências
gastronómicas e vinícolas.
Logo à partida será oferecido
um copo, fornecido pela marca «Riedel», para degustar as
melhores marcas de vinho,
numa experiência que envolve todos os sentidos.
«A presença das mais
conceituadas quintas, representantes das várias regiões
vinícolas do país, incluindo
ilhas, bem como a representação dos vinhos do velho e
novo mundo: Espanha, França, Itália, Chile, Argentina e
Austrália» dão uma importância significativa a este

certame, segundo disse fonte
do gabinete de apoio à presidência da Câmara Municipal
de Lagoa ao «barlavento». No
total, as opções serão muitas,
pois cerca de cem produtores
de todo o país vão estar num
espaço de cinco mil metros
quadrados, como é o caso
das Quintas do Regueiro, de
Lourosa, das Arcas ou da Levada (Minho), da Senhora do
Convento, Quinta do Espinho
ou Pormenor Vinhos (Douro e Trás-os-Montes), Quinta
de Cabriz ou Casa de Santar
(Dão), da Quinta da Murta
ou a do Gradil (Lisboa), Casa
Cadaval (Tejo), Adega Mayor,
Herdade Monte da Cal ou a
Herdade da Malhadinha Nova
(Alentejo). Do Algarve estarão
presentes as duas dezenas de
produtores da região.
Não se tratará apenas de
provar vinhos, até porque,
para os menos entendidos na
matéria, estão marcados diversos workshops sobre este
sector de negócio. A formação, os negócios, a promoção
e produção, serão apenas al-


guns dos temas a debater, em
ambiente relaxado e informal,
onde os visitantes terão ainda
oportunidade de conversar
com personalidades reconhecidas da área vinícola.
A Rota dos Vinhos do Algarve foi a escolhida para
abrir este festival, estando marcada para o dia 2, às
16h00, a apresentação deste projeto, por Aníbal Neto,
coordenador daquela Rota.
Seguir-se-à, às 17h15, o colóquio guiado por Jorge Cipriano, do Clube de Vinhos
Portugueses, com o tema «Reconhecimento, Degustação e

Harmonização de Vinhos».
No dia seguinte, às 14h00,
está agendada a apresentação
da Rota dos Vinhos de Portugal por José Arruda, secretário-geral da Associação de
Municípios Portugueses do
Vinho, e, às 16h00, o colóquio-terroir (fatores que influenciam a biologia da videira),
onde participam reputados
enólogos nacionais e Osvaldo
Amado, enólogo do ano. Para
encerrar este dia, às 17h00,
no contexto do ano do vinho e
da vinha, é anunciado o novo
curso profissional «Técnico de
Viticultura» da Escola Secun-

dária Padre António Martins
de Oliveira de Lagoa (ESPAMOL) dando relevo à «Importância da formação profissional na área dos vinhos»,
assunto que será apresentado
pelo diretor desta escola e
pelo diretor do Agrupamento
Escolas do Algoz. Também,
no âmbito destas comemorações, ao longo do ano, são
propostos inúmeros eventos
na cidade, desde exposições,
concursos, tertúlias, visitas às
vindimas, lançamento de um
livro e a eleição da Rainha das
Vindimas.
No último dia deste even-

to, Jorge Cipriano apresenta o «Serviço de Vinhos», às
11h15, sendo este conjunto
de seminários encerrado
com a palestra «Importância da imagem nos negócios
do mundo atual/ Culturação
entre empresas», às 15h00,
dirigida pela CROCHET e Sociedade Empresarial do Algarve. Todos os dias o público poderá fazer provas cegas
a 200 vinhos, espumantes,
brancos, rosés, tintos e fortificados, entre as 15h30 e as
20h30, naquela que será uma
das maiores provas alguma
vez feita em público.
Nos shows cooking, o chefe Augusto Lima apresenta
sugestões gastronómicas para
acompanhar, iguarias como os
enchidos da serra de Monchique, queijos, salada de polvo,
salada de grão com bacalhau,
assadura e pratos regionais.
A principal sugestão do chefe
é a mega cataplana de peixe e
de carne.
Organizada pela Câmara de Lagoa e pela Rota dos
Vinhos do Algarve, o «Lagoa
Wine Show» surge numa altura em que a oferta de eventos, que dinamizam o produto
português, é reduzida. Com
os milhares de turistas que
se encontram no Algarve é
fundamental aproveitar a
oportunidade para realizar
esta iniciativa divulgando o
que melhor há em Portugal e
na região algarvia, segundo
esclareceu a fonte da Câmara.
«Tornar o «Lagoa Wine
Show um evento âncora do
concelho, que projete a imagem e confira notoriedade» é
um dos principais objetivos,
referiu a mesma fonte.
Um evento com esta dimensão não poderia deixar
passar em branco a animação
musical. Assim, nomes como
Áurea (dia 2), Ana Moura (dia
3), Pedro Abrunhosa e o DJ
Poppy (dia 4) vão atrair ainda
mais visitantes a este festival.
A entrada para cada um destes concertos custa dez euros.

