ID: 87115316

19-06-2020

Meio: Imprensa

Pág: 18

País: Portugal

Cores: Cor

Period.: Semanal

Área: 25,70 x 36,27 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 1 de 2

VIAGENS NA MINHA TERRA
Notícias

O que vou comer?

Vida Nova!

António de Souza-Cardoso
Presidente da AGAVI

É

com muita esperança e com confessada saudade que tenho voltado aos
restaurantes de Portugal. Não sei se
todos os leitores tiveram esta sensação
de vazio que sentimos quando nos faltam
estes parceiros de todos os dias, que nos
acompanham nos momentos mais laboriosos do trabalho ou nos tempos mais festivos da Família e dos Amigos.
Sentimos sempre menos falta daquelas
coisas que temos por garantidas e esta espécie de “ramadão” que todos passamos,
de impossibilidade de visitar os restaurantes de que gostamos mais, fizeram-nos perceber a importância que realmente têm nas
nossas vidas.
Tenho consciência que as regras que
ainda têm de prevalecer para o distanciamento sanitário e o medo que se instalou
em muitas pessoas teimam em retardar o
ressurgimento em pleno dos nossos queridos restaurantes. Quantos não terão de
ficar pelo caminho por este tardio e tímido ressurgimento. E por isso volto a insistir
que nos cabe a nós fazer uma parte importante do assunto, para não nos queixarmos
mais tarde da saudade que temos deste ou
daquele restaurante que não sobreviveram
nem à pandemia nem, mais tarde, ao nosso
esquecimento.
Vida Nova é, pois, o que proponho nestes meses que têm de ser, com os cuidados
todos, de regresso à atividade.
Com três amigos, um deles “filho da terra”, visitámos uma vez mais Vila Nova de
Famalicão, um concelho que tem sabido
modernizar-se e que hoje tem um conjunto
apreciável de excelentes restaurantes que
interpretam de maneiras diferentes o melhor da cozinha regional do Minho. Para

quem não saiba, Famalicão tem a tradição
de ter ganho as primeiras estrelas Michelin de Portugal e a verdade é que, depois
de um período menos estimulante, com o
fecho irreparável do inesquecível “Iris”, eis
que a Vila regressa pujante às melhores lides gastronómicas, revelando os segredos
da robusta e inigualável cozinha e receituário minhotos.
Expectativa alta num restaurante que
abriu faz pouco tempo, mas que assumiu
desde o princípio o desafio de acolher esta
cozinha regional com um toque de sofisticação e contemporaneidade.
Na cozinha o comando é do Chef João
Oliveira, que passou já por locais tão vibrantes como o Largo do Paço em Amarante ou a deslumbrante Pousada de Santa
Marinha da Costa. O projeto é de um empreendedor e profissional de Hotelaria, Gilberto Rodrigues, que trouxe para este espaço a elegância e o conforto que as duas
salas nos proporcionam, mas também o conhecimento do que deve ser um restaurante deste tempo e com esta pronúncia.
Uma recomendação para a frescura de
uma esplanada com árvores bonitas onde
se descobrem as trepadeiras de vinha nova
que dão um encanto especial a esta área
do restaurante.
Passemos primeiro ao conceito e depois
às boas propostas do Vinha Nova.
O conceito do espaço é um conceito jovem, elegante e contemporâneo, nas duas
salas desencontradas e no balcão que se
estende até à esplanada exterior. Na construção da carta, uma ênfase especial para
os momentos de partilha com uma diversidade grande de entradas, na boa tradição
da cultura petisqueira do Minho.
E, claro, foi por aí que começámos com
uma deliciosa salada de polvo, com um vinagrete de cebola e pimento muito equilibrado, e uma tempura de camarão na consistência certa e com cuidada preservação
do sabor.
Não comemos, mas ficou a recomendação de uma muxama de atum – os lombos

Contactos:
Vinha Nova Restaurante
Morada:Rua José Carvalho Sá de Miranda, 44, Vila Nova de Famalicão
E-mail: geral@vinhanova.pt
Telemóvel: 926 699 305

do atum são secos, salgados e finamente
cortados – e uma empada de pato com
chutney de cebola roxa que parecem ser
alguns dos ex-líbris da casa.
Nos pratos de substância arriscamos nos
pratos do dia que são uma espécie de “teste do algodão” das boas cozinhas. No peixe a proposta era um robalo assado, bem
feito, com a pele ligeiramente crocante e o
interior fresco e húmido, como convém. O
prato de carne era uma retumbante massa
à lavrador que vinha bonita e luzidia, sem
recusar a truculência de um prato de trabalho com grande pendor regional.
No serviço à carta recomenda-se a feijoada de samos de bacalhau e a bochecha de
porco preto confitada com migas de alheira. Mas não se pense que se está aqui a recusar a grande cozinha regional. Nem pen-

sar: às quintas há sempre um corpulento
cozido à portuguesa e ao fim de semana
não falta a feijoada, o bacalhau assado e
o cabrito.
Remate a refeição em beleza com um
strudel de maçã ou um bolo de chocolate
com gelado.
Garrafeira de bom nível. Bebemos o reserva branco de marca Dalva com a assinatura segura de José Manuel Sousa Soares.
A atenção de todos para os excelentes
jantares vínicos que se fazem com regularidade. Um serviço diligente, atencioso e
aprumado, ao nível das boas promessas
que nos deixa o Vinha Nova.
Mais uma saudação a Vila Nova (de Famalicão) por esta Vinha Nova que anuncia
a todos a Nova Vida que somos impelidos
a animar.
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O que vou beber?
Plantas
Selecionadas
A Quinta da Plansel é um projeto relativamente recente na
família dos vinhos alentejanos.
Tudo começou há cerca de 35
anos atrás, quando um jovem
alemão, Jorge Böhm, chega
a Portugal, carregado de visão, vontade empreendedora
e curiosidade pelas castas portuguesas. Os ventos de então
sopravam a reforma agrária. Na
viticultura, em particular, crescia
a substituição das antigas castas
tradicionais, muito degradadas,
por castas de alta produtividade.
E foi neste contexto que
Böhm encontrou o ímpeto para
alavancar o seu próprio trabalho
científico, em colaboração com
portugueses e alemães: a seleção, catalogação e melhoramento técnico das castas portu-

guesas, com base na qualidade
do vinho.
Esta enopaixão, inevitavelmente, passou de pai para filha. E em 1997, quando a enóloga Dorina Lindemann vem
para Portugal, nasce a adega da
Quinta da Plansel, irrigada pelas vinhas do programa de melhoramento técnico de Jorge
Böhm. O nome “Plansel”, afinal, não podia ser melhor testemunho das raízes desta empresa: “Plantas Selecionadas”.
O total de 70 hectares de vinhas da Quinta da Plansel pertence à DOP de Évora. Estamos
em Montemor-o-Novo e as condições climatéricas são ótimas a Serra de Monfurado e o Atlântico influenciam a temperatura
noturna e o “terroir” conta com
amplitudes até aos 25º C. Por
outro lado, há que destacar o
recurso à viticultura de precisão
e de alta qualidade.

Enfim, debaixo do sol português e com a organização e rigor alemães, daqui só podia
nascer um vinho de excelência.
Um não, vários! E bem premiados em concursos como o Mundus Vini Spring Tasting ou os
Sakura Awards. Convido-vos a
espreitar a loja online e a explorar as várias garrafas a conhecer,
algumas com novos rótulos a
caminho.
Uma boa proposta para começar talvez seja o Plansel Branco 2019. Um blend de Gouveio,
Viosinho e Arinto que enche o
copo de uma límpida cor citrina e brilhante. O aroma é leve
e claro, com sabores de abacaxi, groselha, e uma pitada de
maracujá. No palato, conquista
pela boa estrutura e equilíbrio,
terminando em frescura e harmonia marcantes. Um consolo
estival, ideal para celebrar com
amigos.

Contactos
Quinta da Plansel
Quinta de São Jorge, Estrada Municipal 537,
Porto das Lã, Montemor-o-Novo
Website: https://plansel.com
E-mail: quintadaplansel@plansel.com
Tel. +351 266 898 920

O que conhecer?
Nova campanha do “Portugal Sou
Eu”
Conhecido pela arte de bem receber, pelos afetos
e pelo calor dos seus gestos, Portugal tem o dever de
ver no distanciamento físico, agora necessário, não uma
ameaça, mas uma oportunidade de demonstrar que o
seu carácter enraizado de proximidade social não irá desaparecer.
No presente momento, mais que nunca, Portugal precisa de se manter unido, defendendo o que é seu, valorizando o que tem de melhor. E, deste modo, nasce a nova
campanha de comunicação do “Portugal Sou Eu” que
nos faz questionar internamente sobre, afinal, “O que é
que nos une?”. O que é que nos faz ser este povo de
braços abertos à espera do próximo freguês, à espera da
próxima colheita? Afinal, o que nos une mesmo é sermos
portugueses. E, assim, tal como diz esta nova campanha

tão nobremente executada, este selo é a nossa garantia.
Por isso, nesta época de incerteza económica e social,
é, sem dúvida, essencial que na hora da seleção escolhamos Portugal. E será assim tão árduo? Será árduo escolher produtos portugueses quando temos vinhos de requinte mundial, azeite de qualidade certificada, quando
somos líderes do setor corticeiro? Será difícil ter esta escolha quando o nosso calçado é cobiçado lá fora? Quando os nossos têxteis são reconhecidos como produto de
grande qualidade nos mercados externos? E tantos outros exemplos poderia dar aqui para provar que ser Português é mesmo garantia de qualidade.
Com o Selo “Portugal Sou Eu”, uma iniciativa da AEP
– Associação Empresarial de Portugal, estão qualificados
mais de 10 mil produtos e serviços englobando o setor
Primário, Indústria, Serviços, Artesanato, Comércio a Retalho e por Grosso, Restauração e Alojamento com Restauração.
É nosso dever garantir que tratamos do que é nos-

so. Este sentido de consciência e de envolvimento de
todos os portugueses preside à nova campanha com o
selo “Portugal Sou Eu”, um apelo geral para que, como
um todo, cumpramos a promessa de que defenderemos
sempre o sucesso da nossa nação.

Viagens a outras terras
Amarante
É nas margens do Rio Tâmega que encontramos uma cidade digna de apreciadores – de arte, de gastronomia, de tradição, de natureza. Por motivos vários,
Amarante é uma cidade que me é particularmente querida.
Comecemos pela arquitetura. Beato
Gonçalo de Amarante dá o nome à igreja,
ao convento e à ponte símbolo da resistência às invasões francesas. Todos os locais contam uma história que, enquadrada pela paisagem, seria, por si só, motivo
para visitar a cidade.
Mas há mais cultura artística em Amarante. Entre outros nomes da cultura mais
recente, como Teixeira de Pascoaes, temos o incontornável Amadeo Souza-Cardoso, pintor modernista português, devotado por um tempo ao esquecimento e
que é agora justamente reconhecido pela
sua cidade natal com um museu seu homónimo. Vale mesmo a pena visitar.
Há ainda gastronomia. Muita e boa gastronomia. A provar, entre os inúmeros

doces conventuais da região, as Lérias,
as Brisas do Tâmega ou os Bolos de São
Gonçalo. E os pratos típicos, do cabrito
serrano à vitela arouquesa e maronesa, as

feijoadas, as tripas, o cozido à portuguesa
e os célebres bacalhau à Zé da Calçada e
bacalhau à Custódia. Menção ainda para
o vinho verde branco, grande embaixador

da região, com o seu pico e acidez, e que
tão bem sabe nestes dias quentes que vivemos.
A joia da coroa da restauração amarantina é, indubitavelmente, o Largo do Paço,
estrela Michelin. É uma experiência obrigatória para quem visita o norte de Portugal e ganha um encanto ainda maior se for
combinado com uns dias de alojamento na
Casa da Calçada, hotel de 5 estrelas no coração da cidade, que é a casa-mãe do Largo do Paço. Com uma vista deslumbrante
sobre o Tâmega, este palácio do séc. XVI
está perfeitamente enquadrado com a paisagem e com o espírito de Amarante.
Poderia ainda falar-lhe da tranquilidade da Serra da Aboboreira, mesmo ali ao
lado, da ecopista Linha do Tâmega ou da
possibilidade de navegar pelo rio nas características guigas, mas julgo que não é
necessário mais para o convencer a visitar
Amarante.
Ainda assim, deixo uma dica prática:
fica a menos de uma hora do Porto, e,
também por isso, vale mesmo a pena uma
visita regular.

