
Depois de quase destruída na época de Salazar e da “Revolução
dos Cravos”, a atividade vinícola na região renasceu e hoje, além

de ser responsável por quase metade do mercado português,
é fonte de alguns dos melhores vinhos produzidos no país 

Alentejo
Das turbulências

no passaDo à 
irresistível ascensão

 Quem hoje se aventura pelas tranquilas paisagens 

alentejanas, caracterizadas em sua maioria por gran-

des aéreas planas, ocasionalmente interrompidas por 

pequenas elevações, com vastas áreas de plantio de 

trigo e pontilhadas por frondosos sobreiros, não tem 

idéia de como o cultivo da uva na região foi compli-

cado e marcado por períodos de grande incerteza.

 A presença das vinhas no Alentejo remonta aos 

tempos dos romanos, mas esteve ameaçada em vários 

momentos da tumultuada história portuguesa. Elas 

passaram incólumes pelos mouros, que as toleraram; 

tiveram momentos de cultivo intenso pelos cristãos; e 

quase desapareceram pelas mãos do ditador Salazar, 

que ordenou sua erradicação, com a ideia de trans-

formar a região no celeiro de Portugal.

 Durante longo período, entre 1920 e 1970, o vi-

nho foi produzido praticamente para uso privado. 

Na década de 50, algumas cooperativas produziam 

vinhos com as raras cepas remanescentes, porém 

o vinho desfrutava de muito pouco prestígio e era 

praticamente desconhecido em Portugal. Uma real 

ameaça aos vinhos do Alentejo ocorreu em meados da 

década de 70, quando a região se viu envolvida numa 

verdadeira revolução agrária. Motivados pela tomada 

militar de Lisboa, trabalhadores rurais ocuparam 

grandes propriedades privadas, determinados a ge-

renciá-las pelo sistema de cooperativas. Num desfe-

cho mais que previsível, a aventura terminou muito 

mal e por pouco não destruiu por completo a inci-

piente indústria do vinho na região. A má gestão das 

propriedades acabou por deixar as cooperativas sem 

fundos financeiros e o que se viu foi uma desespera-

da tentativa de fazer dinheiro por meio de atividades 

predatórias sobre os bens naturais da região, despin-

do os sobreiros de sua preciosa cortiça e submetendo 

as parreiras a um tratamento totalmente inadequa-

do, com podas mal planejadas e superprodução de 

uvas. Além disso, consta que as reservas de vinhos fo-

ram vendidas por preços irrisórios ou consumidas nas 

festas promovidas pelos “revolucionários”. Felizmen-

te, no início da década de 80, as propriedades foram 

devolvidas aos seus legítimos donos, quando se iniciou 

um trabalho de consistente melhora nos vinhedos, 

com investimentos concomitantes em equipamentos 

nas vinícolas, o que levou a uma expressiva melhora 

na qualidade dos vinhos produzidos.

 Desde então os vinhos alentejanos vêm conquis-

tando cada vez mais espaço, não só no mercado 

interno português, em que respondem por mais da 

metade das vendas, como também no internacional, 

em que são muito procurados e reconhecidos por 

sua alta qualidade. Além dos vinhos, o Alentejo é 

fonte de excelentes azeites de oliva e produtos de 

origem animal, estes derivados da expressiva produ-

ção do porco preto alentejano. Também são criadas 

ovelhas, para a produção de queijos e extração de lã, 

A privilegiada localização dos vinhedos (ou seriam jardins?) da vinícola Cortes de Cima permite uma perfeita insolação, favorecendo
o adequado amadurecimento das uvas, base dos excepcionais vinhos ali produzidos
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sub-regiões. Deve-se ressaltar ainda que existem áreas 

dentro da sub-região que não são consideradas ade-

quadas para a produção de vinhos Alentejo Doc.

 vinhos produzidos fora das “terras sagradas” das 

DOC são classificados como Vinho Regional Alente-

jano, o que também os autoriza a utilizar uma ampla 

gama de uvas “exóticas”, tais como a Gewürztraminer e 

a Pinot Noir, pouco relacionadas com o Alentejo. para 

complicar ainda mais as coisas, alguns vinhos produzi-

dos dentro da região demarcada como Doc, acabam 

optando por usar a designação vinho regional, para 

usufruir de maior liberdade de criação.

Grous e MalhaDinha nova, 
exeMplos De MoDerniDaDe 
 uma visita às vinícolas em que Luis Duarte atua 

como enólogo-consultor nos dá a perfeita dimensão das 

novas tecnologias hoje aplicadas aos vinhos do Alentejo. 

Tanto a herdade dos grous como a herdade da malha-

dinha Nova são ótimos exemplos de como produzir vi-

nhos de alta qualidade, aliando tradição e modernidade.

 A herdade dos grous é muito mais que uma sim-

ples vinícola, constituindo-se na verdade num amplo 

complexo de turismo e lazer. Na propriedade, adqui-

rida por uma companhia alemã, estão plantados 70 

hectares de vinhas, 50 hectares de oliveiras e 200 hec-

tares de culturas diversas. Além disso, se criam ove-

lhas, gado e cavalos de raça. um dos destaques da 

herdade é seu requintado restaurante, aberto para o 

enoturismo e ainda o hotel, com apartamentos equi-

pados com o que de melhor existe no setor.

 Nos vinhedos da herdade dos grous está sendo 

feito um trabalho de fôlego. Duarte consegue extrair 

de plantas muito jovens, a partir de 2 anos, uvas de 

ótima qualidade, que serão processadas numa moder-

níssima vinícola, construída em 2005. Ali são encon-

trados lagares robóticos de última geração e se pra-

tica a maceração pré-fermentativa a frio longa, com 

o objetivo de extrair toda a cor e taninos delicados 

antes da fermentação propriamente dita começar. 

o processo de fermentação é conduzido lentamente 

em tanques tronco-cônicos, até que se atinjam 6% 

de álcool, quando o vinho é trasfegado para barricas 

de carvalho, para concluir a fermentação. isso per-

mite, segundo Duarte, melhor integração do vinho 

com o carvalho. A finalização da fermentação dos 

tintos se dá em câmaras frias, no mesmo local onde 

é realizada a fermentação em barricas dos brancos 

da herdade. As barricas utilizadas são de carvalho 

francês, de diferentes tonelerias, com destaque para 

uma, especial, com especificações secretas e produ-

zida com carvalho curado por um mínimo de cinco 

anos. Apesar do preço muito elevado, as desse tipo 

são muito utilizadas por Duarte, que garante serem 

essenciais na produção dos vinhos de topo de gama.

  Outra propriedade cinematográfica é a Herdade 

e gado. uma nova atração na região é o reservatório de 

Alqueva, o maior lago construído pelo homem na euro-

pa, com repercussão não só no clima, reconhecidamente 

quente e inclemente, como nos hábitos da população e 

dos turistas, que agora têm a chance de praticar esportes 

aquáticos e se hospedar em requintados hotéis de lazer.

uMa terra De tintos
 em termos viticulturais, os vinhos tintos têm maior ex-

pressão na região, em que pese o enorme salto de qualida-

de dado pelos brancos nos últimos anos, fruto da melho-

ria nas técnicas de vinificação, inclusive com a aquisição 

de equipamentos com controle de temperatura, essenciais 

para a produção de brancos expressivos, aromáticos e 

frescos. Um dos fatores que mais influencia o cultivo das 

uvas na região é o calor excessivo, com temperaturas que 

frequentemente excedem os 40 graus no verão. existem 

algumas poucas áreas de maior altitude, com tempera-

turas mais amenas durante à noite, o que propicia gran-

de amplitude térmica (diferença entre a temperatu-

ra diurna e noturna), indispensável para a produção 

de uvas com adequada acidez e perfeita maturidade.

 As uvas tintas mais cultivadas são a Aragonês e a 

Trincadeira e cada vez mais surgem no cenário a 

Syrah e a Alicante Bouschet, base de alguns dos mais 

interessantes e modernos vinhos do Alentejo. ou-

tra uva surpreendente é a Touriga Nacional, que se 

adaptou perfeitamente bem ao clima e ao solo 

alentejano e já começa a despontar como aposta consis-

tente num futuro muito próximo.

 entre as brancas, o destaque vai para a Antão Vaz, 

de grande personalidade e boa acidez, e para a Arinto, 

uva aromática e que combina muito bem com a Antão 

Vaz, em vinhos modernos e instigantes, como os produzi-

dos pelo craque Paulo Laureano, um dos mais influentes 

enólogos de portugal e estrela de primeira grandeza na 

região. outro nome de respeito é Luis Duarte, que du-

rante mais de 18 anos foi o responsável pelos vinhos da 

herdade do esporão e que está à frente de alguns dos 

projetos mais novos e desafiadores em desenvolvimento 

no Alentejo, como a herdade dos grous e a herdade da 

malhadinha Nova.

 em conversa com Wine style, Duarte foi enfático 

em afirmar que o Alentejo já mudou e vive uma nova e 

esplendorosa fase, vendo como muito positiva a classifi-

cação dos vinhos em duas designações – Alentejo Doc 

e Vinho Regional Alentejano, pois isso facilita a identifi-

cação dos vinhos por parte do consumidor.

     A vasta área do Alentejo Doc compreende oito 

diferentes sub-regiões, correspondentes às antigas 

regiões ipr (indicação de proveniência regula-

mentada), a saber: portalegre, Borba, redondo, 

Évora, reguengos, granja-Amareleja, moura e 

vidigueira. os vinhos que usam a designação 

Alentejo Doc só podem ser produzidos com 

varietais permitidas e dentro das referidas oito 

Paulo Laureano, um enólogo que conhece todas as sutilezas dos vinhos alentejanos. Acima, a colheita de uvas na Herdade da Malhadinha é feita
pelas mãos hábeis dos habitantes de Albernoa, cidade onde se localiza a propriedade

As modernas instalações da Malhadinha são um perfeito contraste para a elegante Sala de Barricas da Herdade dos Grous. Luis Duarte (à direita),
um dos mais influentes enólogos portugueses, desenvolve brilhante trabalho no Alentejo



da malhadinha Nova, propriedade dos irmãos soares, 

joão (e sua esposa rita) e paulo. o principal negócio da 

família soares é a distribuição de vinhos para hotéis e 

restaurantes na região do Algarve (valorizada área tu-

rística de portugal), além de manter uma rede de lojas 

de vinhos. Na malhadinha, tudo é novo e espetacular, 

nos mínimos detalhes. A propriedade ao sul de Beja foi 

comprada em 1998 e totalmente remodelada. são 200 

hectares de terras, nos quais são cultivados 27 hectares 

de vinhas, além de oliveiras e sobreiros. Além de gado de 

raça, também há uma impressionante criação de porcos 

pretos alentejanos, criados soltos, que se alimentam das 

preciosas “bolotas”, fruto da azinheira, árvore da família 

do carvalho. joão nos contou que os porcos são vendi-

dos em sua quase totalidade para a espanha, onde são 

transformados no cobiçado e valorizado jamon ibérico 

pata Negra, iguaria apreciadíssima em todo o mundo.

 A vinícola tem equipamentos de última geração e os 

vinhos são produzidos por processo gravitacional. Todas 

as uvas passam por mesa de seleção e o processo se dá 

dentro das mais estritas regras da moderna vinificação, 

com controle de temperatura e uso de carvalho francês. 

um diferencial dos vinhos é sua apresentação, com ró-

tulos desenhados pelos filhos de João e Rita, o que lhes 

dá um delicioso toque de intimidade com a família. os 

nomes também são bastante sugestivos, como Pequeno 

João e Marias da Malhadinha.

cortes De ciMa, uM portuGuês 
coM uM pé na DinaMarca
 o engenheiro dinamarquês hans Kristian jorgen-

sen chegou ao Alentejo, em 1988, em busca de um 

local para produzir vinhos, após uma rica experiência 

As videiras se preparam para mais um ciclo de produção de uvas.
Nesse período, todo cuidado é pouco

Vista da deslumbrante propriedade da Herdade dos Grous, com o reservatório
de água usada para irrigar as parreiras e as outras culturas agrícolas

na malásia, onde trabalhava numa fazenda de produ-

ção de óleo de coco e dendê, cacau e chá. Na magnífica 

propriedade de 365 hectares perto de vidigueira, que 

comprou junto com a esposa, carrie, não havia uma 

única videira plantada. hoje, cortes de cima é uma 

das mais belas propriedades da região, com 105 hecta-

res de videira (incluídas as parcerias de longa duração 

com alguns vizinhos), além de 50 hectares de sobrei-

ros, de onde se extrai cortiça, 50 hectares de oliveiras 

e 100 hectares plantados com cereais, frutas e vegetais. 

 No que tange aos vinhos, hans procurou desde o início 

trabalhar da melhor maneira possível, buscando a consul-

toria de profissionais, como Harold Olmo, da Universidade 

de Davis e o australiano richard smart, um dos maiores es-

pecialistas em viticultura, verdadeiro “flying viticulturist”, 

com trabalhos nas principais regiões vinícolas do mundo. 

smart aconselhou hans a utilizar um sistema de condução 

inédito na região, muito mais distante do solo do que as leis 

locais permitiam. Além disso, tanto olmo quanto smart o 

aconselharam a plantar uvas tintas, mesmo sabendo que a 

vidigueira é tradicionalmente uma região mais adequada 

para uvas brancas. A aposta se revelou certeira, como com-

provam os excelentes vinhos produzidos em cortes de cima.

 Todo o processo de cultivo da uva e de produção do 

vinho é controlado pessoalmente por hans, com a ajuda 

de um jovem e competente time de enólogos, coman-

dado pelo entusiasta hamilton reis, que nos contou al-

guns dos segredos da produção dos cortes de cima. É 

evidente que a qualidade das uvas é o principal fator 

de excelência de um vinho, mas também é inegável que 

um primoroso e inovador processo de vinificação tem 

muita importância no resultado. em cortes de cima, a 

recepção das uvas se faz em recipientes de 250 kg, com 
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desengaço e esmagamento convencionais, sendo o mosto 

conduzido aos tanques por bombas peristálticas bastante 

delicadas, usando um trocador de calor para manter a tem-

peratura na casa dos 12º c. Até aqui, nada de diferente.

 A seguir começam as inovações. A inoculação de leve-

duras selecionadas se faz durante o processo de macera-

ção pré-fermentativa a frio, que é longo o suficiente para 

que se extraiam cor e sabores das uvas, permitindo que 

estas leveduras assumam o comando da fermentação e im-

pedindo que leveduras selvagens – e até mesmo a temível 

Brettanomyces – se manifestem. Note-se que as leveduras se-

lecionadas estão inibidas pelo frio e ainda não começam a 

fermentação. Quando a maceração pré-fermentativa atin-

ge seus objetivos, a temperatura é gradualmente elevada 

até 22 a 24º c, para que a fermentação alcoólica ocorra.

 outra aposta ousada é a inoculação de bactérias lácteas 

durante a fermentação alcoólica, quando o teor de álcool 

está ao redor de 4%, fazendo com que as duas fermenta-

ções – alcoólica e maloláctica – sejam conduzidas simulta-

neamente, processo que exige grande atenção por parte de 

toda a equipe. curiosamente, leveduras e bactérias têm, de 

início, uma convivência pacífica, pois enquanto as primeiras 

consomem açúcar, as segundas se alimentam do ácido má-

lico, num perfeito sinergismo. segundo hamilton, esse pro-

cesso propicia uma fermentação maloláctica perfeita, sem a 

produção de aromas desagradáveis e prejudiciais ao vinho. 

o problema é quando a maloláctica termina antes da alcoó-

lica. Neste caso, as bactérias passam a consumir o açúcar e a 

eliminar ácido acético, estragando completamente o vinho. 

um perfeito controle biológico é utilizado durante os pro-

cessos para impedir que isso ocorra.  

 para evitar a extração excessiva de taninos, o que torna-

ria os vinhos duros e, em alguns casos, com desagradáveis to-

ques herbáceos, o manuseio das massas durante a vinificação 

é realizado por pigéage e deléstage, dois processos delicados. 

em momento algum se utiliza a remontagem. Ao contrário 

da tendência mundial, não se realiza a fermentação pós-

fermentativa a frio e todo o processo de fermentação nunca 

ultrapassa 15 dias. o amadurecimento dos vinhos se dá em 

barricas de carvalho francês, com no máximo três usos. elas 

são mantidas em sala com moderno controle bacteriológico 

do ar, obtido por um sistema desenvolvido pela NAsA.

João portuGal raMos: novos 
vinheDos e novas tecnoloGias 
 O irrequieto João Portugal Ramos é figura sobeja-

mente conhecida, e admirada, pelos brasileiros, pois seus 

vinhos gozam de excelente reputação em nosso país. mas 

não pense que está acomodado. Acompanhá-lo numa vi-

sita aos vinhedos e à vinícola, mesmo tendo joão chegado 

de uma viagem ao Brasil e ainda sob o efeito do fuso ho-

rário, exige muito preparo físico. entusiasmado como um 

jovem recém-formado, joão fala com muito carinho de 

sua nova propriedade, a Quinta da viçosa, uma área de 

40 hectares, com três tipos de solo bastante distintos: xis-

toso, calcário e franco-argiloso, onde estão plantadas onze 

diferentes variedades de uva. um fato curioso comentado 

por ele é a qualidade das uvas obtidas de parreiras jovens, 

O dinâmico João Portugal Ramos exibe os equipamentos de última geração de sua sofisticada vinícola (à  direita)

Em sentido horário: Hans 
Jorgensen, o homem que 
idealizou Cortes de Cima;
os pistões hidráulicos usados 
para o processo de pigéage, 
na Herdade dos Grous;
o pequeno João, filho do
casal João e Rita Soares,
da Malhadinha, com o vinho 
que leva seu nome; as Marias 
da Malhadinha, filhas de João 
e Rita, responsáveis pelos 
desenhos que ilustram os 
rótulos da vinícola e ainda dão 
nome a um de seus melhores 
vinhos; os impressionantes 
porcos negros alentejanos, 
criados à sombra das 
azinheiras; detalhe da caixa
e do rótulo do vinho Marias
da Malhadinha
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mouro “tudo continua igual, pois manter tudo igual obriga 

as pessoas a trabalhar sempre da mesma forma e isso faz 

parte da personalidade do vinho, parte do que se chama de 

terroir, que começa no vinhedo e se concretiza na viníco-

la”. para mostrar o quanto é irreverente, diz que, contra-

riamente ao consenso mundial, adora produzir seu vinho 

ícone, o Quinta do Mouro Rótulo Dourado,  

nos anos ditos ruins, “só para chatear a concor-

rência”. por essas e outras, visitar o Alentejo 

e não parar para um dedinho de prosa com 

miguel é algo absolutamente impensável...

Dona MarGariDa
Dá as cartas no Monte 
Dos cabaços
 com todo respeito ao amigo joaquim, é impossível falar 

do monte dos cabaços sem ligá-lo à forte personalidade de 

margarida cabaço, nome de sucesso também na gastrono-

mia, por ser a artífice dos pratos do excepcional restaurante 

são rosas, em estremoz. margarida e seu esposo joaquim, 

hoje auxiliados pelo filho Tiago (que também produz seu 

próprio vinho – com os sugestivos nomes de .com e .beb) 

começaram a plantar as vinhas em 1992, vendendo as uvas 

para outros produtores do Alentejo. em 1994 nasceu o são 

rosas e margarida rapidamente percebeu a importância 

do vinho na vida do restaurante. Daí a produzir seu pró-

prio vinho, foi um passo. A primeira safra do Monte dos 

Cabaços foi lançada em 2001, ainda elaborado na viní-

cola de amigos. Atualmente, a família conta com cerca de 

30 hectares de vinhas, em Arcos, próximo a estremoz. As 

uvas são vinificadas numa pequena e bem equipada viníco-

la, com lagares para a pisa e modernos tanques 

de aço inoxidável, em formato tronco-cônico e 

com controle de temperatura. para amadure-

cimento dos vinhos são utilizadas barricas de 

carvalho francês das melhores procedências. 

só para registro, o vinho ícone da empresa, da 

safra 2008 e ainda não comercializado, é um 

corte tipicamente francês (rhône) com 96% de 

Syrah e 4% de Viognier. e terá o sugestivo nome de Mar-

garida. será, com certeza, um vinho para marcar época.

Quinta Do ZaMbuJeiro,
o autêntico vin De GaraGe 
Do alenteJo
 A primeira impressão que se tem ao chegar na Quin-

ta do zambujeiro é que se trata de mais uma proprieda-

de antiga do Alentejo, uma construção aparentemente 

simples, nas clássicas cores branca e amarela. Bem cui-

dada, mas nada de especial. um pouco mais de atenção 

desde que exista um perfeito equilíbrio entre o painel fo-

liar e o número de cachos. ele observa que a vida de uma 

parreira, com relação à qualidade dos vinhos, poderia ser 

dividida em três fases: infância, até os 4 anos, quando a 

parreira começa a produzir uvas interessantes e ainda com 

certo equilíbrio; juventude, dos 4 aos 8 anos, quando o vi-

gor é excessivo e a intervenção do homem absolutamente 

necessária, fazendo a poda em verde e a retirada das folhas; 

e, por fim, a maturidade, a partir dos 8 anos, quando o 

equilíbrio natural volta a ser encontrado. 

 Na vinícola, a grande atração são os 14 tanques de car-

valho de 15.000 litros, dotados de controle de temperatura 

e os novíssimos 28 tanques de aço inoxidável de 7.000 li-

tros, que lhe permitirão produzir 28 vinhos diferentes, para 

com eles obter os melhores cortes possíveis. A fermentação 

de tintos e brancos se dá em temperaturas abaixo da mé-

dia, com movimento das massas por deléstage e eventual-

mente por remontagem, fazendo-se o uso dos vinificadores 

rotativos para os vinhos de entrada de gama.

MiGuel louro, o Dentista
Que virou vinho
 considerado o “enfant terrible” do Alentejo, miguel 

Louro é, na verdade, pessoa afável e uma das compa-

nhias mais agradáveis para se conversar horas a fio sobre 

os vinhos do Alentejo. só não queira saber muito sobre a 

Trincaderia, uva pela qual miguel nutre particular relação 

de amor e ódio, numa história que já faz parte do folclo-

re da região. Brincadeiras, e trincadeiras, à parte, miguel é 

o grande nome por trás da famosa Quinta do mouro, de 

onde saem alguns dos mais interessantes vinhos do Alen-

tejo. miguel é um autodidata em vinhos e seu treina-

mento foi com um grande amigo e enólogo renomado, 

paulo Lourenço. Atualmente, miguel, que supervisiona 

e dá a última palavra na elaboração dos vinhos, conta 

com a ajuda de seu filho Luís Louro e com a consultoria 

do onipresente Luis Duarte.

 A Quinta do mouro tem uma extensão de 50 hectares, 

dos quais 22 estão plantados com vinhas, as mais velhas 

com 17 anos. O solo é xistoso e não há irrigação artificial, 

propiciando produção com baixos rendimentos e uvas de 

alta qualidade. A vinícola é pequena, mas muito bem equi-

pada, com lagares e tanques de aço inoxidável e barricas de 

carvalho francês da tonelerie François Frères.

 entre as novidades da Quinta, miguel nos contou das 

trocas de variedades que vem sendo feitas nos vinhedos, na 

forma de re-enxertos (ou seja, aproveitando-se o sistema de 

raízes já implantado) e se diz convencido de que, aos poucos, 

retornará aos vinhedos com diversas varietais plantadas jun-

tas. Avesso às grandes mudanças, garantiu que na Quinta do 

Miguel Louro, um produtor de raro talento, desenvolve um trabalho de vanguarda no Alentejo Quinta do Zambujeiro, uma vinícola de aparência tradicional, que produz vinhos modernos e instigantes com tecnologia do século 21



e vê-se que os vinhedos plantados em frente ao prédio 

principal são bastante interessantes, muito bem condu-

zidos e com parreiras antigas. o convencional para por 

aí. Nada mais enganador que essa aparência modesta. 

Basta entrar na vinícola para se constatar que é uma das 

mais modernas e bem equipadas de portugal, uma ver-

dadeira vinícola-boutique, onde são produzidos alguns 

dos vinhos mais exclusivos e raros do país.

 o proprietário do zambujeiro é o suíço emil strickler, 

um industrial que vive e trabalha em singapura. Fazendo 

jus ao seu nome, num trocadilho em língua inglesa, o sr. 

strickler é muito exigente (stickler) com a qualidade, não 

fazendo concessão alguma na produção de seus vinhos, 

que devem sempre representar o que de melhor o Alentejo 

pode produzir. são 21,5 hectares de vinhedos próprios (em 

expansão), cuidados com extremo rigor por uma compe-

tente e bem afinada equipe de enólogos e agrônomos. O 

rendimento é muito baixo, a colheita é manual e as uvas 

tratadas com tecnologia de ponta, visando a produção úni-

ca e exclusiva de vinhos de altíssima gama e preço corres-

pondente. Na verdade, se aplica aqui o mesmo conceito 

dos melhores châteaux de Bordeaux, com a hierarquia de 

primeiro vinho (Zambujeiro), segundo vinho (Terra do 

Zambujeiro) e terceiro (Monte do Castanheiro). os 

dois últimos são produzidos com Trincadeira, Aragonês, Cas-

telão, Alicante Bouschet e Cabernet Sauvignon, de vinhedos mais 

jovens. o ícone Zambujeiro é produzido com as melhores 

uvas da propriedade, sempre com rendimentos irrisórios e 

sem fórmula pré-definida, mas com boa participação de 

Touriga Nacional, tendo como coadjuvantes a Alicante Bous-

chet, a Aragonês e a Cabernet Sauvignon. Trata-se de um vinho 

de guarda e com excepcional potencial de evolução, como 

se comprovou na inédita vertical realizada na Quinta.

 Na vinificação são utilizados tanques de carvalho francês 

da seguin-moreau, com 4 mil litros de capacidade e barricas 

de carvalho francês. A colheita das uvas é sempre manual, 

com seleção de cachos, maceração pré-fermentativa a frio (a 

menos de 10ºc, em contato com gelo seco) e fermentação 

com rigoroso controle de temperatura. A maceração pós-

fermentativa é de 4 a 6 semanas, a cerca de 28ºc, fora dos 

padrões habituais de baixa temperatura – um diferencial dos 

vinhos. A produção do Zambujeiro é de apenas 6.000 gar-

rafas, arduamente disputadas em todo o mundo.

o solista paulo laureano
e a GiGantesca esporão
 um dos enólogos mais respeitados de portugal, paulo 

Laureano sempre teve seu nome ligado a grandes vinhos 

do Alentejo, entre eles o legendário mou-

chão, além de prestar consultoria para um 

grande número de vinícolas da região, como 

a herdade do perdigão, uma vinícola mo-

derna, que produz vinhos de alta qualidade.

 sempre disposto a inovar, Laureano está, 

agora, em nova fase de sua carreira, buscan-

do uma identidade para seus próprios vinhos, produzi-

dos com a marca paulo Laureano vinus (ex-eborae vitis 

& vinum). para tanto, adquiriu 10 hectares de vinhedos 

perto de Évora e mais 75 hectares junto à nova vinícola, 

em vidigueira. paulo é um entusiasta das castas autócto-

nes portuguesas, especialmente de vinhas antigas. em seus 

vinhos também aparece com grande destaque a Alican-

te Bouschet, uva francesa que se adaptou perfeitamente ao 

clima quente do árido Alentejo. A principal característica 

dos vinhos de paulo Laureano é a elegância, com taninos 

perfeitamente maduros e expressivo caráter de frutas, mui-

to bem adaptados às exigências do mercado internacional. 

merece destaque também o trabalho desenvolvido por 

Laureano com as uvas brancas, em especial a Antão Vaz e a 

Arinto, que nunca tiveram a merecida reputação na região.

 outra propriedade muito conhecida dos brasileiros 

é a imensa herdade do esporão, com 650 hectares de 

vinhedos próprios e outros 500 hectares sob 

contrato e supervisão direta, uma parada qua-

se que obrigatória para quem gosta de vinhos 

(e outras especialidades como azeite de oliva e 

o fabuloso queijo de serpa, especialidade local 

que não pode deixar de ser experimentada). 

os primeiros registros do esporão datam de 

1267 e acredita-se que a famosa Torre do esporão, que 

ilustra alguns dos rótulos da empresa, foi construída na 

segunda metade do século 15. A herdade está totalmen-

te preparada para receber a legião de turistas que a visita 

anualmente, com um completo programa, que inclui visi-

tas aos vinhedos e à vinícola, cursos de vinhos e um ótimo 

restaurante, onde os vinhos ali produzidos são harmoniza-

dos com pratos típicos da culinária portuguesa.

 o responsável pela parte enológica é o australiano 

David Baverstock, há mais de 15 anos na empresa, res-

ponsável direto pelas melhorias implantadas na proprie-

dade nos últimos anos. entre essas, poderíamos apontar 

a nova vinícola exclusiva para a elaboração dos vinhos 

brancos (o Esporão Private Selection branco é um 

dos melhores de portugal) e a vinícola para a produção, 

em pequena escala, dos vinhos de topo de gama.

O hOmem que fala cOm Os vinhOs
Frequentemente citado entre os melhores enólogos do Portugal, António Saramago
é mesmo uma figura ímpar. Sua aparente simplicidade esconde o enorme talento
e correspondente conhecimento, que transfere integralmente aos vinhos que produz
em diferentes regiões de Portugal. Em encontro exclusivo com Wine Style, ele falou
de sua mais recente criação, um vinho de autor, muito especial, o Dúvida 2005. É um Vinho 
Regional Alentejano, produzido com as uvas Aragonês, Trincadeira e Grand Noir (Alicante 
Bouschet). O curioso nome deriva do sentimento que invadiu Saramago quando o vinho 
terminou seu estágio de 12 meses em barricas novas de carvalho francês. Segundo ele,
o vinho estava “falando algo que ele não entendeu”. Ao notar nossa estranheza com 
a afirmação, Saramago contou que costuma conversar com o vinho para saber o que
está acontecendo. Nesse caso específico, concluiu que, mesmo com muita estrutura,
o vinho se ressentia da falta de algo mais. Foi então que tomou a decisão de colocá-lo
por mais 12 meses em barricas novas de carvalho de Allier, de grão fino e média tostagem, 
o que gerou gasto adicional de 10.000 euros, para produzir apenas 2.000 garrafas.
O resultado, segundo Saramago, foi muito satisfatório, com o que concordamos plenamente.
(Leia a descrição do vinho no final desse especial, em Indicações dos Editores)

Este rótulo, do Herdade do Esporão Reserva, lançado um 
pouco antes do ataque de 11 de setembro, causou grande 
polêmica, pois a imagem sugeria um terrorista. Imediatamente 

retirado de circulação, principalmente nos EUA, 
tornou-se objeto de colecionador. Vale ouro...   
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