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Vinhos

genuínos
A marca “Quinta da Sapeira” foi criada em 1995 sendo que,
na sua génese, está Inês Bernardino, atual proprietária, que
herdou o património de uma família de vitivinicultores que
conheceu já três gerações.

Durante décadas, a Quinta da Sapeira produzia vinho e
vendia-o a granel. Há cerca de 24 anos, Inês Bernardino decidiu
enveredar pelo engarrafamento e assim nasce este projeto,
que visa a criação e afirmação de vinhos de alta qualidade.
Em 1995, é lançado o primeiro vinho e em 2004 iniciada a
exportação para pequenos nichos de mercado. Até hoje, está
referenciada em 16 países dos quais a Bélgica continua a ser o
principal mercado. “Já alguns anos que a estratégia da Quinta
da Sapeira não é de crescimento em termos de área de vinha
mas antes, atingir níveis crescentes de qualidade em toda a sua
produção e direcioná-la para o nosso público-alvo.” Este objetivo
tem sido alcançado com êxito através da dinamização da venda
direta na loja da adega e do enoturismo na quinta, que aliada
à exportação, permitiu à Quinta da Sapeira esgotar em 2017
toda a produção de 2016 através do seu portfólio de clientes
fidelizados. Os vinhos “Quinta da Sapeira” são comercializados
na totalidade com as designações: DOC Encostas D`Aire e IGP
Lisboa-Alta Estremadura. Os 45 mil litros de produção média
anual, são obtidos exclusivamente de uvas produzidas na Quinta
da Sapeira, das quais 70% uvas tintas e 30% são uvas brancas. Os concursos têm sido uma grande aposta na divulgação
dos vinhos, nomeadamente os de Lyon, Viena e Hong Kong.
A distinção Cidade Europeia do Vinho, será obviamente uma

mais-valia para o êxito dos vinhos “Lisboa” em geral.
Para a empresária, “o terroir é o principal fator diferenciador
dos vinhos aqui produzidos, aliado à forte influência atlântica,
que possibilita vinhos com uma acidez e aromas muito equilibrados, nomeadamente os vinhos brancos.
Com vista a elevar o nível qualitativo dos seus vinhos, a
Quinta da Sapeira conta com a colaboração do enólogo Rafael
Neuparth, responsável técnico pela enologia, conciliando as
novas tecnologias de vinificação com os processos tradicionais.
“Nesse sentido, temos vindo a converter algumas vinhas mais
velhas, numa área de 8ha em produção, sempre apostando
em castas nacionais, nomeadamente o Touriga Nacional, Aragonês, Alfrocheiro e Castelão, nas tintas e Fernão Pires, Arinto
e Alvarinho, nas brancas”, revela a proprietária.
A Quinta da Sapeira assume a sua responsabilidade social
e contribui para uma agricultura sustentável adequando toda
a sua produção ao sistema de Produção Integrada, certificada
na sua totalidade desde 2008.
“Para o futuro, a intenção é continuar a estratégia que hoje
preconizamos de continuar a trabalhar para níveis crescentes
de qualidade que nos diferencie, mantendo a genuinidade que
nos caracteriza, valorizando sempre a relação próxima com os
nossos clientes”, conclui.

