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* enoturismo 

40"ik. 11) 

expenencias 
entre o Tejo e o mar 
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Portugal é assim: tanta coisa, e tão diferente, para conhecer 
em percursos curtos! O roteiro que definimos para este mês 
é um bom exemplo desta realidade. Escolhemos três 
produtores, no eixo Caldas da Rainha-Rio Maior-Almeirim, 
cidades que vale sempre a pena rever ou descobrir. Com  um 
bom vinho no copo, ainda melhor. 

TEXTO Luís Francisco ;::  FOTOS Ricardo Palma Veiga 
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* enoturismo 

Entre Almeirim e as Caldas da Rainha distam pouco mais de 6o 
quilómetros e o desvio até Rio Maior, sensivelmente a meio do 
caminho, é um saltinho. Do Vale do Tejo ao Oeste, dos vinhos do 
Tejo aos de Lisboa, das planuras às montanhas, este é um passeio 
curto mas recheado de pontos de interesse. Na prática, trata-se 
de traçar uma diagonal que liga estas três cidades, quase sempre 
sobre o eixo da Ais. que une a A8 à Ai e um dia será mesmo pro-
longada até Almeirim. 
Num sentido ou no outro, a paisagem muda radicalmente. Viran-
do costas ao mar, saímos do relevo ondulado da zona das Caldas 
rumo à serra de Candeeiros, para depois descermos até à lezíria, 
atravessando o Tejo junto a Santarém. Se começarmos em Al-
meirim, o grande rio é o primeiro marco da paisagem: depois, na 
margem direita do Tejo, trocamos os horizontes planos pelo re-
levo mais acidentado. 
O património histórico das Caldas (e de Óbidos, ali ao lado), a at-
mosfera surpreendente das salinas de Rio Maior ou a placidez das 
margens do Tejo são extras para quem se lançar nesta rota eno-
turística que tem também muito por onde escolher em termos 
gastronómicos. Os franguinhos assados junto às salinas, a famo- 

sa sopa da pedra ou a doçaria conventual são apenas exemplos de 
confortos prometidos ao estômago do viajante. 
Façamo- nos, então. à estrada. A opção. desta vez, foi começar o 
périplo pelo Oeste, ali perto das Caldas da Rainha, com muitas vi-
nhas a marcarem a paisagem e a frescura do mar bem sensível na 
brisa que sopra. Foi neste cenário dominado pela silhueta da vila 
muralhada de Óbidos que um casal anglo-germânico se apaixonou 
por Portugal e decidiu ficar por cá, fazendo vinho e respirando o 
silêncio dos campos. Lá mais no alto, depois de subirmos as en-
costas da serra de Candeeiros, havemos de conhecer um produtor 
cuja família faz parte da história do vinho em Portugal e descobrir 
encanto das salinas de Rio Maior. E a seguir descemos para o Tejo. 
rumo a Almeirim, onde nos aguarda a surpresa de encontrar uma 
adega onde o vinho e a arte urbana estão de mãos dadas. 
Cenários naturais. património histórico, identidade cultural, arte-
sanato, gastronomia. E vinhos. Afinal, é por eles que nos fizemos à 
estrada. Também nesse aspecto, as expectativas não sairão defrau-
dadas. Carácter, frescura, qualidade. De Lisboa ao Tejo, estaremos 
sempre bem servidos no copo. E. como as deslocações são curtas, 
haverá tempo de sobra para desfrutar os vinhos e a boa companhia. 
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VINHOS CORTÉM 
Rua João Alves 37-39, Cortém 
2500-741 Vidais 
Tel: 262 930 027 
Mail: info@vinhoscortem.com  
Web: www.vinhoscortem.com  
GPS: 39.22.43.29 N, W 09.04.05.23 

É possível fazer visitas e provas em qualquer 
dos dias da semana, mas solicita-se mar-
cação prévia na véspera (visitantes de "im-
proviso") ou mesmo com uma semana de 
antecedência (grupos até 25 pessoas). A 
loja está aberta de segunda a sábado. A 
visita e prova de vinhos (todos os da casa 
que estejam disponíveis. num máximo pos-
sível de oito) custa 15 euros por pessoa e 
inclui um vasto leque de petiscos. Nos meses 
de Verão está disponível um alojamento 
(dois quartos, cozinha e WC), ideal para 
familias, a um custo que oscila entre os 400 
e os 650 euros por semana. 

* enoturismo 

CLASSIFICAÇÃO 
Originalidade (máx. 2): 2 

Atendimento (máx. 2): 2 

Prova de vinhos (máx. 4): 3,5 

Venda directa (máx. 4): 3 

Arquitectura (máx. 3): 2,5 

Ligação à cultura (máx. 3): 2 

Ambiente/Paisagem (máx. 2): 2 

Classificação: 17 
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VINHOS CORTÉM 
Os mais atentos nestas coisas cio cinema já terão percebido que há duas 
coisas que acontecem sempre nos filmes: estrelas cadentes nas cenas 
de céu nocturno e o grito das águias quando contemplamos grandes 
paisagens. Por isso. e porque estamos na casa cio um engenheiro de 
som que trabalhou muitos anos em cinema, até dá para desconfiar 
quando subimos à eira da propriedade dos Vinhos Cortém, ali junto 
às Caldas da Rainha, e a vista do verdejante vale que se estende aos 
nosso pés vem acompanhada pelo pio das rapinas. Mas não. Ë mesmo 
verdade. Lá em baixo, uma águia patrulha em voo rasante. 
Christopher Price. inglês. e Helga Wagner, alemã, montadora de som, 
conheceram-se em Munique e, um dia, de férias na Foz do Arelho, 
decidiram comprar casa em Portugal. Na imobiliária, viram imagens 
de uma ruína e decidiram conhecer o local. Helga olhou em volta e 
apaixonou-se. Estávamos em 1993. Desde então, o casal recuperou 
a casa, comprou parcelas no vale e plantou vinha, fez vinho e abriu 
portas ao enoturismo. "Nunca tivemos um plano". explica Chris no 
seu português com sotaque. 
Hoje, os Vinhos Cortém são quase cinco hectares de vinha em modo 
de produção biológico e uma casa sedutora, feita de pequenos espa-
ços e recantos, debruçada sobre a magnífica paisagem cio vale, onde 
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os javalis e os saca-rabos se passeiam à noite. Não têm enólogo, não 
têm distribuição. Vendem na sua loja. a turistas e conhecidos que 
se deixam seduzir pelo carácter único dos vinhos da casa — 8 refe-
rências, no total —, todos fortemente marcados pela frescura do vale 
onde nascem. 
Saboreamo-los sentados na comprida mesa de madeira que ocupa 
o centro da sala de provas, acompanhados dos petiscos que Helga 
vai trazendo da cozinha. Chris assume ter cometido muitos "erro-
res" na sua carreira de produtor de vinhos, mas a paixão e a alegria 
deste casal são contagianies e é difícil não nos sentirmos à vonta-
de nesta casinha de bonecas empoleirada sobre um mar de verde. 
Nos meses de Verão, é mesmo possível pernoitar num dos anexos, 
capaz de albergar um casal com filhos, e desfrutar do sossego e da 
beleza do local. Disso e da piscina, dos jardins, das pequenas fon-
tes, dos pormenores singelos e dos vestígios históricos de uma casa 
cheia de passado e onde circulamos corno se estivéssemos numa 
pequena aldeia. 
Sedução pura, numa receita feita de simplicidade, simpatia e vinhos 
especiais. Com  as Caldas da Rainha. Óbidos e a praia ali bem per-
to, mas onde nos podemos sentir longe de tudo. A águia continua a 
piar lá em baixo. 



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 96

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 26,30 cm²

  Corte: 5 de 7ID: 67370014 01-12-2016

ADEGA PORTA DE TEIRA 
Adega Porta de Teira, 
2040-001 Rio Maior 
Tel: 243 991 429 / 919 841 875 
Man: gerat@joaotmbarbosa.com  
Web: www.joaotmbarbosa.com  
GPS: 39.2138"09 N / 7.10'35.'77 W 

Visitas com marcação prévia. A 
prova de vinhos, acompanhada de 
petiscos, custa entre 3 e 6 euros 
por pessoa conforme a garrafa de 
vinho aberta — são os visitantes 
que escolhem o que querem de-
gustar. Servem-se refeições por 
encomenda (máximo 50 pessoas 
no Verão, 20 no Inverno), com pre-
ços a definir em função do menu. 

CLASSIFICAÇÃO 
Originalidade (máx. 2): 1,5 
Atendimento (máx. 2): 2 

Prova de vinhos (máx. 4): 3 

Venda directa (máx. 4): 3 

Arquitectura (máx. 3): 2,5 

Ligação à cultura (máx. 3): 2,5 
Ambiente/Paisagem (máx. 2): 2 
Classificação: 16,5 

* enoturismo 
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ADEGA PORTA DE TEIRA 
De uma bela paisagem para outra. O nome até parece abrir caminho 
para alguma realidade histórica desconhecida. mas. na  verdade, remete 
apenas para a toponímia do local. E. verdade seja dita. não precisamos 
de mais magia para ficarmos de bem com este sítio, uma encosta em 
pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros com vista pano-
râmica sobre o mosaico de parcelas do vale, o casario de Fonte cia Bica 
e as surpreendentes salinas de Rio Maior, à volta das quais cresceu uni 
castiço vilarejo de casas em madeira, misto de Faroeste e Flinstones. 
Estamos na Adega Porta de Teira. E estamos bem. 
E uma empresa familiar, que se orgulha disso e não quer deixar de o 
ser. Com  novas vinhas a serem plantadas, em breve se atingirão os to 
hectares em produção. repartidos por parcelas não contíguas e com 
diferentes exposições e solos. Na face da encosta, o edifício da adega, 
cujas obras terminaram em 2oo7, é o centro das operações. A passa-
gem pelo andar superior revela lagares e cubas, bem como um vis-
lumbre da sala de provas, a que só chegaremos após um périplo pelo 
andar inferior. 
Passamos pela cave, com o armazém num dos flancos e a cave de barri-
cas no outro. Parte do tecto desta área é em vidro, exactamente o chão 
transparente que as pessoas encontram à entrada do andar de cima, 
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possibilitando uni passeio com uma vista especial (há quem nào faça 
este caminho, devido às vertigens...). Subimos à sala de provas (e 
refeições, se for caso disso). moderna, arejada, com mesas, cadeiras, 
sofás distribuídas pelo piso principal e pela mezzanine. Para lá da pa-
rede envidraçada estende-se um enorme terraço, bem mais apetecível 
nos meses de calor, certamente, mas que ainda se mostra muito con-
vidativo num dia de Novembro sem nuvens nem vento. 
É dali que ouvimos falar do projecto de transformar umas ruínas exis-
tentes na propriedade em alojamentos autónomos. E de organizar 
passeios pelas vinhas assim que os caminhos ficarem prontos. Por 
enquanto, a prioridade está nas vinhas. E nos vinhos que delas saem, 
sob a chancela Ninfa. As novas plantações apostam nas castas bran-
cas, que têm aqui território de eleição. com  as noites arejadas e a al-
titude a garantirem frescura. 
Regressamos ao interior, para darmos conta de alguns detalhes de de-
coração, como as garrafas antigas das Caves D. Teodósio, que perten-
ceram à família e são urna marca incontornável na história do vinho 
em Portugal. O passado, o presente e o futuro convivem aqui, nestas 
paredes com vista para a serra. E é sempre para lá que foge o olhar. 
Porque a simplicidade da visita tem tudo a ver com a filosofia de quem 
faz vinho neste cenário: aqui, quem manda é a terra. 



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 98

  Cores: Cor

  Área: 20,00 x 26,30 cm²

  Corte: 6 de 7ID: 67370014 01-12-2016

* enoturismo 

FIÚZA & BRIGHT 
ATravessa do Vareta, nº11, 
2080-184 Almeirim 
Tal: 243 597 491 
Fax: 243 579 247 
Mall: info@fiuzabright.pt  
Web: www.fiuzabright.pt  
GPS: N 399 12'35" t W 8º 37'32" 

Visitas guiadas entre as 9h30 e as 17h30 
de segunda a sexta e entre as 9h30 e as 
12h30 aos sábados. Inclui prova de três 
vinhos e custa 10 euros por pessoa — com 
oferta de uma garrafa de vinho até 5 euros 
(valores com IVA incluído). A partir de 
2ww.laneiro, a adega abre-se a almoços e 
jantares vínicos, mediante marcação e com 
preços a orçamentar caso a caso. 

CLASSIFICAÇÃO 
Originalidade (máx. 2): 2 
Atendimento (máx. 2): 2 
Prova de vinhos (máx. 4): 3,5 
Venda directa (máx. 4): 3,5 
Arquitectura (máx. 3): 2 
Ligação à cultura (máx. 3): 2,5 
Ambiente/Paisagem (máx. 2): 2 
Classificação: 17,5 
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FIÚZA & BRIGHT 
E se, de repente, uma adega fosse toda grafitada? O desafio de combinar 
o mundo do vinho com a arte urbana tem tanto de revolucionário como 
de sedutor— e o pormenor mais fantástico é que foi lançado por uma oc-
togenária... Digerida a surpresa criada pela sugestão da senhora, sócia 
da empresa, e ponderados os aspectos práticos da opção, avançou-se 
com a obra e o resultado deste trabalho ainda em progresso jápode ser 
apreciado nas instalações da Fiúza & Bright, em Almeirim. 
O "choque" visual começa logo à chegada. com  as fileiras de pipas pin-
tadas numa fachada lateral, a perspectiva tirando partido do relevo do 
edifício, e pormenores de decoração que incluem arranjos florais e ja-
nelas cuja verdadeira identidade requer um olhar atento. Na verdade, 
são pinturas. Aos "graffiters" Ivo Smile e Francisco Camilo foram da-
das sugestões e fornecidos exemplos visuais do que se queria em cada 
espaço e o resto... é arte. Há portas que não são portas, outras que o são 
mas não como parece; estantes com garrafas que são pinturas e outras 
que são verdadeiras; barricas a sério que se prolongam "parede den-
tro"; uma latada de vinhedos que parece pender nas extremidades mas 
na verdade é uma ilusão de óptica. Há isto tudo e muito mais. E não fica 
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por aqui, porque os trabalhos ainda decorrem e porque já está prevista 
uma segunda fase, em 2017. cujo alvo serão o chão e os tectos, bem como 
as paredes e outros espaços que "escaparam•" à primeira intervenção. 
O colorido da intervenção artística até pode levar-nos a esquecer por 
momentos que estamos numa unidade de produção vinícola. Mas o vi-
nho continua lá. E o carácter único da visita à adega Fiúza & Bright não 
se esgota no trabalho de graffiti. Ao longo do trajecto, encontramos QR 
Codes (para "ler" com o telemóvel) com a versão escrita da explicação 
que ouvimos do guia. Convém estar atento, porque no fim haverá um 
teste de memória e quem acertar todas as respostas tem desconto na 
loja... Curioso também o desafio enológico proposto: provar o Fiúza 
branco Três Castas e uma amostra de cada uma delas (Arinto. Chardon-
nay e Vital), para depois tentar afinar o lote. Desafiante. 
Vinhos e arte urbana sob o mesmo tecto é uma receita inovadora que 
promete apontar os focos da atenção pública para Almeirim, uma terra 
com tradições vínicas, acessos fáceis e onde, ainda por cima. se  come 
muito bem. A Fiúza & Bright espera, por isso, um acréscimo de visitan-
tes nos próximos tempos, amplificando ainda mais a visibilidade dos 
seus vinhos, dos quais se fazem cerca de um milhão de garrafas por ano. 
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