segredos do sommelier

Nelson Marreiros (sommelier Ocean, Vila Vita Parc Hotel)
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F

ormei-me na Escola de Hotelaria de

rótulos e colheitas diferentes, não só de Portugal,

Portimão. Comecei por trabalhar à mesa

mas também os internacionais. Mas estou no sítio

e fazer serviço de bar, sempre no Vila Vita

certo, pois tenho essa oportunidade fantástica de

Parc. Durante esse tempo aprendi quase

estar constantemente em contacto com alguns dos

tudo o que sei com os meus colegas do hotel, que

melhores vinhos do mundo!

têm muita experiência e, além disso, o hotel tem oito

A carta do Ocean tem cerca de 700 vinhos:

restaurantes, todos diferentes e de grande nível de

55% portugueses, 45% internacionais. Desde 2008

exigência. Mas há já cinco anos passei para a área

que ganhamos o importante Award of Excellence,

dos vinhos, o que neste hotel é algo muito natural,

da prestigiada revista Wine Spectator. Sinto muito

pois temos uma grande cultura em torno do vinho,

a responsabilidade do meu trabalho. Estamos

das provas e, claro, uma das maiores colecções

num restaurante com 2 estrelas Michelin, com

privadas de vinhos de Portugal! Ter acesso a tal

parâmetros e clientes muito exigentes. E esse é o

‘arquivo’ é um privilégio e tem sido uma grande

meu, o nosso, desafio diário! No Ocean fazemos

escola para mim, pois acredito que não será possível

um grande esforço para divulgar e mostrar aos

provar e trabalhar com vinhos como os que temos.

nossos clientes, maioritariamente estrangeiros, os

É óbvio que, vivendo e trabalhando no Algarve,

vinhos portugueses. Por vezes é complicado, pois

tenho menos condições para ir a provas e eventos

as pessoas optam por marcas que já conhecem e de

que acontecem em Lisboa e no Porto, por exemplo.

que gostam, mas quando decidem provar os nossos

Mas a empresa colmata isso com formação interna,

vinhos, especialmente os da nossa Herdade dos

convidando profissionais de topo para virem cá, ou

Grous, ficam rendidos, e isso é muito gratificante.

proporcionando-nos algumas viagens ao estrangeiro

Nos meus tempos livres, percorro a região de

para conhecermos outras realidades. Para mim é

bicicleta, porque me relaxa imenso, e... vou a provas

necessário estudar sobre vinhos todos os dias, e

de vinhos sempre que possível. n

estar sistematicamente a provar, ter acesso a marcas,
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