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INVESTIDORES
DE TODO O MUNDO
E ATE BAROES
DA POLITICA
I\IACIONAL, TODOS
QUEREM UM
PEDAÇO DO FrLÃO
DO OURO VERDE.
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"A CANAB IS
VAI REVOLUCIONAR
O SECTOR
FARMACÊUTICO".
BRENDAN KENNEDY
Presidente-executivo da Tilray, que conta

investir 100 milhões de euros em Portugal.
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HELENA ROSETA,
EM ENTREVISTA
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CADERNO PROMOCIONAL

A HORA DO
VINHO
PORTUGUÊS
COM RECORDES NAS EXPORTAÇÕES E SUBIDA DOS PREÇOS,
O SECTOR VINÍCOL A ASSUME MAIOR PROTAGONISMO
NA ECONOMIA, NÃO APENAS NA BAL ANÇA COMERCIAL,
MAS TAMBÉM NA RIQUEZA PRODUZIDA E NA CRIAÇÃO
DE POSTOS DE TRABALHO.

Foto de D.R.
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VINHO DE TALHA:
UMA ARTE MILENAR
RUBEN HONRADO
Director-geral da Honrado
Vineyards

Numa das mais belas caminhadas da história da
alimentação, perante a capacidade criativa e inventiva daqueles que sujeitaram
as uvas às primeiras expe-

riências de vinificação em
potes de barro, nasceu há
oito mil anos, por iniciativa
dos povos da Geórgia e da
Arménia, o vinho. A história
dos homens confunde-se e
entrelaça-se com a história da vinha e do vinho na
bacia do Mediterrâneo e,
no século I a.C., teve lugar
a disseminação da vinha
no Alentejo pela mão dos
Romanos que, com eles,
trouxeram não só a uva
mas também os métodos

de vinificação adquiridos a Norte do Cáucaso.
Surgiu assim aquilo a que
hoje chamamos o Vinho de
Talha: um vinho natural,
genuíno, produzido através
dum processo artesanal em
potes (Talhas) de barro, e
que, através do seu sabor
único, transmite a história,
a cultura e a tradição das
nossas origens.
Foi precisamente devido ao orgulho nessas
origens que, desde há 2
mil anos, esta técnica tem
vindo a ser transmitida
de geração em geração.
Fazendo a ponte para os
dias de hoje, e mudando
para um tom mais pessoal,
lembro-me de desde tenra
idade ouvir falar do vinho
de Talha em histórias da
minha família. O meu bisavô paterno, um conhecido adegueiro de Vila de
Frades, já produzia o tão
famoso “néctar dos Deuses”
na década de 20. Passadas
duas gerações, o meu pai,
que desde os 15 anos de idade aprendeu os segredos do
negócio de família, abriu o
Restaurante País das Uvas,
onde sempre escoou o já
conhecido Vinho de Talha
como vinho da casa. E é em
2016 que, após terminar
a licenciatura em Economia, me junto ao projecto,
constituindo no mesmo
ano a Honrado Vineyards.
Procedemos então, pela
primeira vez, à certificação
do vinho como DOC Alen-

tejo, e através dum produto
de qualidade e uma linha
de comunicação rejuvenescida, crescemos 300% no
espaço de um ano. Somos
hoje um dos maiores produtores de Vinho de Talha
artesanal em Portugal.
Devido à crescente procura do mercado, abrimos
em 2018 a Cella Vinaria Antiqua, uma Adega-Museu,
num edifício dos anos 1800,
onde nos propomos não só
fazer produção, mas também a preservação e divulgação da técnica original,
através de actividades de
enoturismo e organização
de eventos.
O vinho é inseparável da
nossa cultura civilizacional
mediterrânica e contribuiu
tanto para moldar a história,
como para decidir a evolução económica de muitos
territórios em Portugal. É
por isso importante que se
suporte a actual proposta
de candidatura do Vinho de
Talha a Património Cultural
Imaterial da Humanidade pela UNESCO, para que
também outros actuem
como guardiões do saber,
e contribuam para manter
esta arte milenar viva.

O VINHO
DE TALHA
TRANSMITE
ATRAVÉS DO SEU
SABOR ÚNICO
A HISTÓRIA,
A CULTURA E
A TRADIÇÃO
DAS NOSSAS
ORIGENS.
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