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O Grupo Pestana promoveu a Madeira em Londres, através

do vinho e das flores.
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Privados promovem Região
Vinhos da Madeira conquistam 63 distinções nos concursos internacionais

A Madeira tem tudo para atrair mais turistas

britânicos. A convicção é dos empresários privados

que nos últimos dias viram as suas marcas serem

distinguidas em Londres, capital que também foi

palco de mais uma demonstração das

potencialidades do destino.

Perplexos com insinuações oficiais, nomeadamente

as proferidas por Alberto João Jardim no Dia do

Empresário, os patrões com provas dadas na

exportação garantem que, por exemplo, os vinhos e

as flores fazem mais pela promoção do destino

Madeira do que algumas acções de carácter duvidoso

e excursionista. Daí que rejeitem desconsiderações.

O presidente do Governo chegou a dizer na sessão

organizada pela ACIF na última segunda-feira que "o

reforço das verbas para a promoção turística, tem de

contar com a participação privada, pois é

insustentável um modelo em que o sector público

pague a maior parte do custo de promoção".

63 distinções para o Vinho

Nunca como este ano os vinhos generosos da

Madeira obtiveram tanto destaque e prémios nos

prestigiados concursos internacionais de Londres,

casos do International Wine Challenge, do Decanter

World Wine Awards e do International Wine & Spirit Competition.

Segundo dados a que o DIÁRIO teve acesso, ao todo foram 63 as distinções alcançadas por seis marcas

de Vinho Madeira. A marca Blandy's encabeça a lista com 29 prémios, garantindo à Madeira Wine

Company - que venceu  9 medalhas com marca própria - 61% das distinções vindas para a Região. A

marca Henriques & Henriques obteve 11 distinções, seguida das 8  alcançadas por Justino's, das 5

obtidas pelos Vinhos Barbeito e uma conquistada por H. M. Borges. A lista dos vencedores fornecida

pelo IVBAM pode ser consultada na plataforma digital do DIÁRIO.

Em 2011, a comercialização de Vinho Madeira foi de 3,01 milhões de litros. Os países da União

Europeia, com uma quota de mercado de 81 %, foram o principal destino, com especial destaque para a

França, Portugal, Reino Unido e Alemanha.

"Um sector de vinhos forte e de excelência só pode ser bom para a Região e para o sector", desabafa

quem aposta no mercado internacional. Uma ideia sublinhada pelo Grupo Pestana que organiza,

durante esta semana, no seu hotel na capital britânica, um evento denominado 'Madeira Flower and

Wine Show', cujo objectivo é a promoção da Madeira e dos hotéis do grupo.

Grupo Pestana aposta forte no Reino Unido e Alemanha
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O hotel  Pestana Chelsea Bridge Hotel & Spa está decorado a rigor, com "esplendorosos arranjos florais

da autoria de Isabel Borges, que se deslocou com a sua equipa a Londres, transportando flores da

Madeira". Exibe ainda fotografias alusivas à floresta Laurissilva, jardins e flores, vinho Madeira e

jardins dos hotéis Pestana e projecta filmes.

O evento de cross-selling organizado pelo Grupo Pestana foi inaugurado a 21 de Maio. Levou até

Londres o presidente da Câmara  do Funchal, Miguel Albuquerque, o director regional de Turismo e

presidente da direcção da Associação de Promoção da Madeira, Bruno Freitas, o administrador do

Grupo Pestana, Paulo Prada, e o charmain da Vinhos Barbeito, Ricardo Diogo.

Atraiu representantes de tour operadores  ingleses, de companhias aéreas, media das áreas do turismo,

da botânica e generalistas, como a BBC, e representantes do Royal Horticultural Society, organizadores

do Chelsea Flower Show.

Os discursos valorizaram a beleza da ilha, a qualidade do Vinho , as características diferenciadoras do

destino, com o arquitecto paisagista Gerald LuckHurst, autor do livro 'Madeira Gardens', e responsável

pela concepção de alguns jardins dos hotéis Pestana, a enaltecer a singularidade dos jardins

madeirenses e a abundante diversidade das espécies botânicas.

O Grupo Pestana pode vir a repetir o evento no próximo ano, em Londres, mas também em Berlim,  no

hotel Pestana Berlin Tiergarten, que pode servir de montra do Grupo para o importante e crescente

mercado alemão. "Esta iniciativa é tanto mais importante em termos da promoção da Madeira no Reino

Unido, quanto sabemos que o mercado britânico dá sinais de uma quebra não negligenciável, em

termos de número de turistas na Região, a qual, certamente, é também motivada por factores exógenos

ao destino Madeira, como a crise económica , o forte apelo para o 'faça férias cá dentro', aproveitando

os eventos do ano: Jogos Olímpicos de Londres e o Jubileu de Diamante da Rainha Isabel II, bem como

os próprios horários dos aviões directos do Reino Unido para o Funchal", salienta o Grupo Pestana.

Este espaço é destinado à construçăo de ideias e à expressăo de opiniăo.

Pretende-se um fórum constructivo e de reflexăo, năo um cenário de ataques aos pensamentos contrários.
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