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Área: 18,00 x 19,00 cm²

Âmbito: Economia, Negócios e.

Corte: 1 de 1
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A propriedade recebe
dezenas de milhares
de visitantes por ano,
que até podem fazer cursos de iniciação ao vinho
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AVASOU El O PARAÍSO AOS V ELLO
Na c•P~na em que
escrevemos sobre o Monte
da Ravasquelra, os responsáveis desta propriedade às
portas de Arraiolos tinham
razões para festejar: um do
seus vinhos, o Ravasqueira
Vinha das Romãs 2014
(ver garrafa na pág. 15),
entrara no Top 100 Mundial
da revista Wine Enthusiast,
obtendo 94 pontos em 100.
ficando em 24° lugar.
O Monte da Ravasqueira
está na família Mello desde
1943 - os 12 Irmãos de losé
Manuel de Mello ainda se
juntam aqui para os seus
convívios familiares.
A primeira vindima no

ALÉM DO VINHO.
O PROJECTO INCLUI
AZEITE, MEL DA
SERRA DE SERPA,
CRIAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GADO
BOVINO E ENGORDA
DO FAMOSO PORCO
PRETO ALENTEJANO

local aconteceu há pouco
tempo. em 2001. Foi uma
mudança, uma vez que até
ai a família criava cavalos
e gado. além de produzir
azeite e mel. Hoje. dos 3
mil hectares da propriedade. 45 estão com vinha

OBRIGATÓRIO
Um Syrah com um "tempe
ro" (3% apenas) de Viognier, uma casta francesa.
Vinho com uma cor negra,
notas de mineralidade e
frutos vermelhos. Este Mon•
te da Ravasquelra Syrah +
Viognier 2013 custa €17.

(parte dela a fazer já um
caminho para a tornar ambientalmente mais sustentável, nomeadamente com
a eliminação de pesticidas
e herbicidas).
Desde 2006 que o Monte
da Ravasqueira está aberto
a visitantes. Um dos principais pontos de interesse
para quem visita a propriedade é a impressionante colecção de arreios
e atrelagens de outras
épocas. uma velha paixão
do patriarca dos Mello.
Uma visita ao museu, às
vinhas, cave e adega, além
de prova de um vinho, custa €9,85. Os preços começam a crescer se somar vinhos de prova, refeições e
até cursos de vinhos. O M.A.

