CAVES MESSIAS, AS PROVAS QUE FICAM NA MEMÓRIA
A Caves Messias exporta 65% dos seus vinhos, e a mais recente aposta concentra-se nos mercados do Canadá,
EUA, China e Rússia. Brevemente será possível pernoitar na Quinta do Cachão, localizada no Douro Vinhateiro.
O LEGADO DAS CAVES MESSIAS
JÁ TEM MAIS DE 90 ANOS. COMO ANALISA
A CRESCENTE PRODUÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS
VOSSOS VINHOS?

DO CORAÇÃO DA BAIRRADA PARA OS CINCO
CONTINENTES. QUE BALANÇO FAZ DA APOSTA
NO MERCADO INTERNACIONAL?

A Messias sempre esteve focada na produção das suas
próprias uvas, valorizou sempre a parte agrícola como
uma parte importante na produção dos vinhos, aliando
sempre que possível novas técnicas de vinificação. Por
isso, hoje a Messias é um dos poucos grupos que dispõe de uma gama completa de produtos vínicos, que
vão desde os vinhos da Bairrada, Dão e Douro e claro
os Vinhos do Porto. Atualmente temos tido uma excelente recetividade pelos mais prestigiados críticos de
vinhos nacionais e internacionais a uma aposta cada
vez maior da tipicidade e qualidade dos nossos vinhos.

Desde sempre que a aposta da Messias foi no mercado internacional e a prova disso são os cerca de 65% da
nossa produção serem para exportação, temos uma
presença consolidada nos países membros na União
Europeia, nomeadamente na Alemanha, Holanda e
Bélgica, o Brasil sempre foi um mercado importante
para nós. Atualmente estamos a apostar no mercado
do Canadá e EUA, China e Rússia.

QUAIS OS VINHOS PREMIUM
QUE FICAM NA MEMÓRIA?

De há dois anos para cá o maior projeto das caves
Messias é o enoturismo, estamos a terminar o centro
de visitas na sede, na Mealhada e julgo que até ao
final do ano temos um projeto aprovado no Douro, na
Quinta do Cachão, onde teremos um centro de visitas
e um pequeno hotel de charme.

Existem imensos vinhos que me ficaram na memória,
mas claro que o primeiro vinho que me vem à memória
é o Colheita 1963, pelo exotismo e complexidade que,
está presente neste vinho do porto antigo, mas o nosso Porto 10 Anos é um vinho que não desilude, falando
de vinhos tranquilos não me posso esquecer do Triunvirato n.° 4 um vinho de mesa que foi considerado o
melhor vinho nacional.
Ana Urbano

ATUALMENTE, QUAL O MAIOR PROJETO
DAS CAVES MESSIAS?

O QUE PODEMOS VISITAR
EM CADA UMA DAS QUINTAS?
Na Mealhada, podemos visitar as vinhas da Quinta do
Valdoeiro, centro de visitas e loja na sede das Caves
Messias, na Quinta do Cachão para já podemos visitar
as vinhas, adega e o armazém da beira-rio, na Quinta
do Penedo está um pouco mais atrasado o projeto de
enoturismo, mas é possível visitar as vinhas.

www.cavesmessias.pt
geral@cavesmessias.pt
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