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Melhor ano
de sempre

A Casa Ermelinda Freitas é um dos grandes casos de sucesso
dos últimos anos no panorama vitivinícola nacional, sendo
um dos principais ex-líbris da região da Península de Setúbal.
Falámos com a mentora desta afirmação, Leonor Freitas.
Leonor Freitas é a quarta geração de uma história que foi sucessivamente construída por mulheres. A empresa, iniciada no longínquo
ano de 1920, entrou num intenso processo de crescimento nacional
e internacional desde a gestão da nossa entrevistada. Leonor Freitas
trouxe uma nova dinâmica à Casa Ermelinda Freitas, sobretudo a
partir do lançamento de marcas próprias em detrimento do que até
então se fazia, que era a venda de vinho a granel.
Esta viagem teve início com a marca “Terras do Pó”, à qual se
sucederam, a partir de 2002, a “Dona Ermelinda”, “Quinta da Mimosa”,
“Leo D’Honor” e, mais tarde, os Monovarietais Reserva, entre os quais
se destacam os “Syrah”, “Touriga Nacional”, “Merlot” ou “Trincadeira”, entre outros que no total são 12, para além do Espumante e do
Moscatel Casa Ermelinda Freitas.
Todo o êxito alcançado tem origem em algo que Leonor Freitas
nos explica da seguinte maneira: “Não me canso de repetir que tem
a ver com uma palavra: Amor, que resulta no aproveitamento do
trabalho das três gerações antes de mim; na minha família atual, os
meus filhos que trabalham na Casa Ermelinda Freitas; na equipa
que trabalha comigo; no aproveitamento das potencialidades da
região e um grande obrigado aos consumidores que têm comprado
e preferido os vinhos da Casa Ermelinda Freitas. São eles que me
têm dado sucesso, e é para eles que todos os dias trabalhamos,
tentando compensá-los com a melhor qualidade ao melhor preço”.
Tem sido mediante este espírito que a Casa Ermelinda Freitas
produz vinhos “honestos e sinceros, pois são feitos com as melhores uvas usando a mais alta tecnologia”. O ano de 2017 está a ser
especialmente positivo nas reações que lhe são dirigidas, sendo “o
melhor ano de sempre para a Casa Ermelinda Freitas, no que toca
a prémios e reconhecimentos”, após os mais de 900 conquistados
desde 1999, quer a nível nacional quer internacional.

Tudo leva a crer que a Casa Ermelinda Freitas deverá prosseguir
esta dinâmica, que, aliás, acompanha a da própria região. Sobre a
Península de Setúbal, Leonor Freitas considera que “é uma das regiões com mais futuro neste país, e este ano é um bom exemplo disso.
Como referido anteriormente, a zona do Sul situa-se perto do mar,
possuindo muita frescura proveniente da brisa marítima, é uma zona
de solo arenoso riquíssima em água subterrânea, fator determinante
na agricultura moderna e, como se viu este ano, que foi muito seco,
não tivemos problemas. A tudo isto juntamos ainda terrenos planos e
de grande dimensão, permitindo uma mecanização eficiente e, com
isto, a redução dos custos de produção. Podemos assim ter vinhos
mais competitivos e com muita qualidade, levando Setúbal a ser uma
região com maior futuro”.

