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averá sempre verão.

Nunca vamos esquecer este ano.
E seja o que for que façamos este verão,
certamente ficará na nossa memória, para sempre.
Irá perpetuar-se o momento em que voltámos a
pisar a areia, a sentir a brisa do mar, quando nos
sentámos no carro e nos sentimos - finalmente! livres para tomar a estrada sem destino, enquanto
saboreamos a tão ansiada liberdade, que nos
fora retirada neste infeliz início de década. Somos
animais sociais e otimistas por natureza, de
contrário, não teríamos passado os últimos meses
a contar o tempo perdido, e os dias para viver e
celebrar tudo aquilo de que nos privámos nos
últimos meses. Apreciar as coisas simples, não
tomar nada por garantido, talvez sejam algumas
das premissas que levaremos connosco deste
2020 - e o ano ainda nem vai a meio.
Foram muitas as semanas em que recordámos
as experiências maravilhosas do passado, e
sonhámos com viagens futuras. Mas, por fim, eis
que chegam as boas notícias; é hora de planear a
fuga que tanto merecemos. Claro, entre fronteiras
portuguesas, as nossas. Este é o momento de
apoiar e de retribuir o favor a todos os destinos
nacionais que nunca nos falharam e que tanto
nos deram. É o momento de apreciar a nossa
riquíssima gastronomia, de recuperar o contacto
com o artesanato local, de reconectar com a
natureza - desde as paisagens verdejantes, de
cortar a respiração, pelo vale do Douro até às
praias de água cristalina no sul. Que sorte a nossa,
que vivemos num país que nos oferece o melhor
da natureza e uma diversidade de paisagens para
todos os gostos - e sabores.

Este verão daremos por nós em busca de
alternativas ao conceito de “ir de férias” a que
estávamos acostumados. Dito por outras palavras,
quem sabe, este verão será a oportunidade
perfeita para se “fazer à estrada” e redescobrir
Portugal.
Escrevo esta crónica, também eu, fazendo
promessas de que este será o ano em que voltarei
a percorrer o país de carro, de lés a lés. Com
intermitências de uma infância feliz, e algum
saudosismo dessa vida simples, no banco de trás.
Eterna observadora, os quilómetros nunca me
cansaram. Tenho ganas de conhecer o Mundo,
cada canto sem exceção. Mas quem sabe se este
não é também o momento certo para refletir e
aprender a valorizar, ou melhor, a reconhecer o
nosso património único?
Talvez a nossa alma de viajante tenha mudado
um pouco, mas a verdade é que iremos sempre
encontrar um plano que se adapte às nossas
novas prioridades. Quando tudo isto ficar para
trás, o mundo continuará a ser o mesmo, mas
podemos já não o ver da mesma forma. E isso
não é necessariamente mau, só temos que nos
acostumar a olhar (e a olhar-nos) de outra forma.
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Email: marg.m.martins@gmail.com

Verão inesquecível, de norte a sul de Portugal. Descubra
lugares de sonho para desconfinar e respirar.
Por Francisco Bravo Ferreira
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VENTOZELO HOTEL
& QUINTA
NESTES TEMPOS, LUXO,
É SOBRETUDO ISTO!
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Ventozelo Hotel & Quinta, o enoturismo recém-inaugurado em Novembro de 2019, já reabriu.
Inserido numa propriedade com 400 hectares,
em sintonia com a Natureza e com o mundo rural,
as suas características intrínsecas oferecem as
melhores condições nos tempos que vivemos.
Estamos no Douro, em pleno coração do Alto
Douro Vinhateiro Património Mundial. Natureza,
matos mediterrânicos, vinha, vistas desafogadas,
o rio a correr tranquilo ali tão perto, ar puro,
privacidade e espaço, muito espaço. Nestes
tempos, luxo, é sobretudo isto.

Ventozelo preparou-se para a reabertura,
adoptando medidas que garantem a segurança
dos clientes, para que possam usufruir totalmente
do hotel, da quinta, do restaurante e das inúmeras
experiências existentes que prometem uma forte
ligação à ruralidade e uma tranquilidade plena.
A novidade estival, mesmo a tempo de aproveitar
o rio e os dias de sol, é a instalação de um cais
fluvial, que proporciona um acesso privilegiado
à Quinta para quem chega de barco, ou apenas
para quem quiser disfrutar de um passeio nas
águas calmas do Douro.
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Com 29 quartos distribuídos por diferentes
edificações da quinta, nos próximos meses
apenas 22 quartos estarão a uso no sentido
de aumentar o distanciamento entre os
hóspedes. Alguns dos quartos encontram-se
em casas isoladas, onde se podem passar os
dias na descontração de um refúgio de campo,
aproveitando o recato do interior ou a liberdade e
a tranquilidade do exterior.

AS ACTIVIDADES

Ventozelo é vastidão e detalhe. É natureza em
bruto e biodiversidade, é terra e rio, fauna e flora.
É, por isso, um mundo riquíssimo que pede para
ser descoberto e aproveitado. Para isso, há um
programa variado de actividades que permitem
“descobrir visitando“ e “aprender vivenciando”.
Nove percursos permitem-lhe descobrir
diferentes valores culturais e naturais da Quinta,
como sejam as vinhas e o moinho, a mata de
Sobreiros, os caminhos dos Javalis ou apenas
passear à beira Rio.
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Descobrir visitando
e aprender
viviciando.

Entre as experiências de Turismo de Natureza
pode fazer percursos de observação noturnos,
de observação de aves e percursos fotográficos
da avifauna. Há também actividades sazonais,
gastronómicas ou agrícolas, sem esquecer
naturalmente a oportunidade para descobrir
a complexidade do terroir de Ventozelo
através das provas dos vinhos da quinta, que
caracterizam a essência do lugar. Devido à
regra de distanciamento social, as provas são
realizadas maioritariamente no exterior. Se quiser
aprofundar o seu conhecimento enológico, pode
visitar a Adega de Alijó, onde são produzidos os

vinhos da quinta, um projecto onde se revisitam
as técnicas ancestrais de vinicação trazidas para
o séc. XXI.
Quanto às vindimas, os clientes vão continuar
a poder participar na apanha da uva, mas a
experiência é reduzida devido às restrições
impostas pelo distanciamento social,
nomeadamente a pisa da uva nos lagares.
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Reabertura do Centro
Interpretativo
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Um dos protagonistas do enoturismo é
o Centro Interpretativo de Ventozelo que
permitirá ao visitante descobrir a Quinta,
criando pontes para o conhecimento
da própria região duriense através de
experiências sensoriais e lúdicas. “A ideia é
transmitir algumas noções essenciais daquilo
que é Ventozelo de forma leve e numa
linguagem simples. Dar a conhecer o espaço
onde se impõe, a par da vinha, uma área de
floresta única no Douro que é um nicho de
biodiversidade, e dar a conhecer a sua longa
história, que remonta à época romana.”, nas
palavras da museóloga Natalia Fauvrelle.
Ali poderá assistir a um filme que revela
aspectos únicos da Quinta, das vindimas, às
diferentes fases da vinha, da mata à fauna,
passando pelas sonoridades próprias do
lugar. E pode-se também ter a experiência
única de contemplar o céu de Ventozelo
ao longo de um dia ou ouvir o silêncio,
entrecortado pelos sons da natureza ou do
trabalho da vinha.

73

COMO CHEGAR?
Quinta de Ventozelo - Ervedosa do Douro
5130-135 São João da Pesqueira Portugal

CONTACTOS
quintadeventozelo.pt
hotel@quintadeventozelo.pt
Telefone +351 254 732 167

É disponibilizada uma APP, através da qual
se obtém um áudio-guia georreferenciado,
que permite fazer de forma autónoma as
visitas e percursos pela quinta.

