
	 Dois	 dos	 mais	 conhecidos	 produtores	 de	 vinhos	

portugueses,	Quinta	do	Crasto	 e	Herdade	do	Espo-

rão,	vinícolas	pertencentes	a	membros	de	uma	mesma	

família,	 não	 parecem	 dispostos	 a	 simplesmente	 des-

frutar	 da	 boa	 posição	 que	 já	 conquistaram	no	mer-

cado	 brasileiro,	 a	 julgar	 pelas	 novidades	 que	 o	 pro-

prietário	 da	 primeira	 e	 o	 enólogo-chefe	 da	 segunda	

mostraram	em	recente	visita	ao	país.	Tomás	Roquette	

trouxe	em	sua	bagagem	o	mais	novo	 lançamento	da	

empresa,	 o	 vinho	 Crasto Superior.	 Em	 conversa	

com	Wine	Style,	 ele	 contou	que	 tudo	começou	com	

a	aquisição	da	Quinta	da	Cabreira,	no	Douro	Supe-

rior,	e	com	investimentos	totais	de	7	milhões	de	euros,	

para	adequar	a	propriedade	para	a	produção	de	uvas	

de	qualidade	compatível	 com	as	exigências	da	equi-

pe	enológica	do	Crasto.	Até	agora,	os	vinhedos,	que	

ocupam	aproximadamente	 100	hectares,	 produziam	

uvas	apenas	para	os	vinhos	Flor do Crasto	e	Cras-

to DOC.	A	 partir	 de	 uma	 rigorosa	 seleção	 de	 uvas	

de	 vinhas	 velhas	 da	Quinta	 da	Cabreira,	 foi	 criado	
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um	novo	 vinho,	 o	Crasto Superior,	 cuja	 primeira	 edição,	 2007,	

chega	agora	ao	mercado	brasileiro.	É	um	vinho	moderno,	produzi-

do	primariamente	com	as	uvas	Touriga Nacional,	Tinta Roriz	e	Sousão,	

além	de	outras	 varietais	 nativas	da	 região,	 com	estágio	de	14	me-

ses	em	barricas	de	carvalho	francês	e	americano,	novas	e	de	segun-

do	uso.	Para	 torná-lo	diferente	de	seus	pares,	o	Crasto Superior	

é	 apresentado	 em	 garrafas	 borgonhesas,	 pouco	 usadas	 no	Douro.	

	 Além	dessa	novidade,	Tomás	 ainda	 surpreendeu	 com	a	notícia	

de	 que	 teremos,	 em	 breve,	 um	 vinho	 produzido	 com	 a	 uva	 Syrah,	

igualmente	 proveniente	 da	Quinta	 da	Cabrera.	Mas	 as	 novidades	

não	param	por	aí	e	abrangem	outros	vinhos	produzidos	pela	Quinta	

do	Crasto.	O	Xisto,	 nascido	 da	 parceria	 dos	Roquette	 com	 a	 fa-

mília	Cazes	 de	Bordeaux	 passará	 a	 ser	 produzido	 unicamente	 em	

grandes	anos	 (a	próxima	 safra	 será	2009)	 e	 sempre	com	uvas	pro-

venientes	 de	 vinhas	 velhas.	 Seu	 irmão	mais	 novo	 será	 o	Roquet-

te e Cazes,	 de	 preço	mais	 acessível,	 que	 sairá	 todos	 os	 anos.	Os	

enólogos	de	ambos	são	o	português	Daniel	Lobo	e	o	francês	Daniel	

Liose,	que	além	dos	vinhos	do	Château	Lynch-Bages	também	assina	

os	produzidos	no	Château	Pichon	Longueville	Comtesse	de	Lalan-

de	 em	 Pauillac	 e	 um	 clássico	 Sauternes,	 o	Château Suduiraut.	

	 Na	degustação,	ficou	patente	a	qualidade	do	novo	Crasto Su-

perior 2007,	que	se	mostrou	com	intensos	aromas	de	frutas	madu-

ras	e	notas	florais	(violeta),	chocolate	e	tostado,	com	fina	expressão	

na	 boca:	 equilibrado,	 elegante,	 embora	 encorpado,	 e	 com	 longa	

persistência.	 Roquette	 também	 apresentou,	 em	 primeira	 mão,	 o 

Roquette e Cazes 2006,	 um	delicioso	 vinho	de	 aromas	marcan-

tes	 (framboesa,	 violeta	 e	 chocolate)	 e	 grande	 sutileza	 na	 boca	 –

equilibrado,	macio,	muito	persistente.	Com	boa	estrutura,	marcada	por	

taninos	muito	finos	e	invejável	concentração	de	sabores,	o	Roquette e 

Cazes	está	pronto	para	beber,	mas	pode	ser	guardado	por	vários	anos.

espoRão Renova linha de monovaRieTais
	 Contrariando	o	dito	popular,	em	time	que	está	ganhando	se	mexe,	

pelo	menos	no	caso	da	Herdade	do	Esporão,	para	melhorar	ainda	

mais	o	que	já	era	ótimo.	Estamos	falando	dos	clássicos	vinhos	mono-

varietais	da	tradicional	vinícola	do	Alentejo.	As	razões	e	os	detalhes	

das	mudanças	foram	explicados	pelo	enólogo-chefe	do	Esporão,	Da-

vid	Baverstock,	um	dos	mais	competentes	profissionais	de	Portugal	e	

figura	bastante	conhecida	dos	brasileiros.	David	contou	que	a	decisão	

da	empresa	de	reduzir	drasticamente	a	produção	dos	vinhos	dessa
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linha,	de	15.000	para	5.000	garrafas,	propiciou	rigorosa	seleção	de	

uvas,	com	reflexos	evidentes	na	qualidade	final	dos	vinhos.	As	mudan-

ças	começaram	pelos	rótulos,	agora	muito	modernos	e	muito	mais	

detalhados,	com	informações	completas	sobre	o	vinho,	permitindo,	

inclusive,	a	visualização	de	sua	origem	no	Google	Earth.	Para	mos-

trar	o	resultado	prático	de	todas	essas	mudanças,	Baverstock	apre-

sentou	três	belos	vinhos	da	nova	linha:	um	ótimo	Aragonês 2007,	

concentrado,	macio,	longo	e	muito	saboroso;	um	elegante	Touriga 

Nacional 2007,	que	encantou	pelos	sutis	aromas	florais	 (violeta)	e	

de	fruta	madura,	ótima	boca,	perfeito	equilíbrio,	textura	sedosa,	lon-

go	e	delicioso;	e	um	potente	Alicante Bouschet 2007,	uva	que	é	a	

cara	do	Alentejo,	escuro	e	impenetrável,	concentrado,	com	taninos	

finíssimos.	Um	vinho	de	exceção,	expansivo,	muito	longo	e	sedutor.	

	 As	três	amostras	comprovaram	de	forma	insofismável	o	acerto	da	

decisão	de	David.	São	irrepreensíveis.	Além	destes	vinhos,	também	

foram	apresentados	o	vinho	utilizado	na	cerimônia	de	entronização	

da	Confraria	dos	Enófilos	do	Alentejo,	o	1o Prêmio da Confraria 

do Alentejo 2007.	Trata-se	de	um	corte	de	Trincadeira,	Touriga Na-

cional,	Alicante Bouschet	e	Syrah,	um	típico	vinho	de	guarda,	com	muita	

personalidade;	 e	 o	 espumante	Esporão Reserva Bruto 2007,	 o	

primeiro	elaborado	integralmente	no	Alentejo,	a	partir	das	uvas	Ver-

delho	e	Arinto,	que	também	ganhou	roupagem	nova.	Intenso	e	muito	

fresco,	o	espumante	revelou	delicados	aromas	de	frutas	perfeitamen-

te	maduras,	mesclados	a	notas	cítricas,	de	manteiga	e	de	brioches,	

com	ótima	expressão	na	boca,	acidez	refrescante	e	longo	final.	

 Os vinhos da Quinta do Crasto e da Herdade do Esporão são importados com 

exclusividade pela Qualimpor (www.qualimpor.com.br).

a r t h u r @ w i n e s t y l e . c o m . b r

Pisa das uvas a pé:
tradição mantida
na Quinta no Crasto.


