Portugal Inovador

Enoturismo,
tranquilidade
e bem-estar são
premissas para
visitar o Baco’s Resort.
Nesta propriedade,
situada no lado norte da ilha
do Pico (Açores), os turistas
acomodam-se em adegas isoladas
por entre as vinhas, aconchegadas
pela montanha e voltadas para o
imenso oceano.

Baco’s Resort:
Harmonia entre a vinha,
a montanha e o oceano

Dezembro 22

Arquitetada pelas encostas da mais alta montanha de Portugal, a ilha
açoriana do Pico oferece uma paisagem estonteante, caracterizada por uma
secular tradição de produção vínica adequada a um solo onde predomina
a pedra basáltica queimada pela cor preta.
Uma vez que parte das vinhas se encontrava degradada pelo tempo,
foi para restabelecer e conservar a autenticidade da Zona de Paisagem da
Cultura da Vinha da Ilha do Pico, identificada como Património da Humanidade pela Unesco desde 2004, que a família de Vanessa e Maria Gomes
decidiu adquirir os 17 hectares cobertos por vinhas que hoje constituem o
Baco’s Resort.
A ideia de erguer um espaço de enoturismo amadureceu enquanto a
família foi recuperando parte das vinhas. Por entre as mesmas, fizeram
depois surgir três espaços de alojamento local sob a forma das típicas
adegas rurais onde os antepassados armazenavam o vinho.
No entanto, e devido à distância que separa o Baco’s Resort da vila
mais próxima (a Madalena fica a 8km), surgiu a quarta adega, para albergar
o bar onde, além dos vinhos, aguardentes e licores do Pico, são servidos
petiscos como a morcela, a linguiça, as favas guisadas, o bolo de milho e
outras iguarias da cozinha tradicional açoriana. Nas traseiras do bar, há uma
eira para se bailar a “Chamarrita”, uma típica dança de folclore com forte
tradição nos Açores em geral e ilha do Pico em particular.
Para adicionar ainda mais conforto, o projeto inclui ainda piscina, jacuzzi
e área de churrasco com grelhadores e forno a lenha.

Dormir em Adegas com nome de
aguardente
As três adegas destinadas a habitação são de tipologia T1 e
a cada uma delas foi atribuído o nome de uma aguardente regional. Designadamente, Néveda, Amora e Medronho. O toque de
originalidade destaca-se ainda nas cores que alegram as adegas,
simbolizando os frutos que estão na base de produção de cada uma
das aguardentes. Os preços chegam aos 185 euros, por noite, em
época alta, sendo que cada casa está preparada para receber até
três pessoas. Podem ser requeridas camas extra, por 25 euros cada,
mas apenas para crianças.
O Baco’s Resort apresenta-se assim como “espaço autêntico,
em absoluta harmonia com a natureza, onde se escutam, apenas, os
sons que esta tem para oferecer. É ideal para acalmar e encontrar o
equilíbrio entre a mente e o corpo e cortar radicalmente com a agitação
do dia-a-dia do mundo moderno”, concordam as responsáveis pelo
projeto, Maria e Vanessa Gomes, em entrevista à Portugal Inovador.
Com um serviço personalizado, que prima pela privacidade dos
visitantes, este é um projeto dinamizado quase apenas pela família
Gomes num concelho (São Roque do Pico) com marca registada da
Capital Portuguesa do Turismo Rural.

