
H e r d a d e  d o  e s p o r ã o ,
d e z  a n o s  d e  B r a s i l

 portugal vem passando por uma verdadeira revolução vinícola 

nos últimos anos, mudando o foco dos vinhos fortificados que lhe 

deram fama e prestígio, para a produção de vinhos de grande 

classe e renome internacional, baseado em suas uvas autóctones, 

tratadas com tecnologia de última geração.

 Levando-se em consideração a imensa diversidade de 

microclimas que o país possui e a criatividade de seus enólogos, 

aliados ao uso adequado da tecnologia moderna, fica fácil explicar 

a transformação experimentada pelos vinhos portugueses nos 

últimos anos.

 Portugal tem uma área plantada de vinhedos de 238.000 

hectares, dividida entre 300.000 proprietários. A produção 

média de vinhos entre 1995 e 2001 foi de cerca de sete milhões 

de hectolitros por ano, o que coloca Portugal como o décimo 

produtor de vinhos do mundo e o sexto da União Européia. 

Desse total, 58% são de vinhos tintos e 42% de brancos, sendo 

48% dos vinhos produzidos em regiões classificadas como DOC e 

IPR. O consumo médio per capita está ao redor de 52 litros/ano, 

o quarto maior do mundo, atrás apenas de Luxemburgo, 

França e Itália.

 Uma tendência interessante é a mudança da mentalidade 

em relação ao tipo de vinho, deixando a produção em massa, 

representada pelas inúmeras cooperativas que existem em 

Portugal, e passando a produzir vinhos de altíssima qualidade (e 

preços também altos), em pequenas propriedades, os chamados 

Vinhos de Quinta. Esses vinhos têm sido avidamente procurados 

e consumidos em todo o mundo, verdadeiros vinhos cult, 

venerados por legiões de apreciadores dos vinhos de autor. 

 Isso ajuda na imagem do país, mas o que conta para o 

consumidor médio é que a qualidade dos vinhos portugueses 

têm aumentado de um modo geral, tornando-os uma referência 

segura e de grande consistência.

vinícola

 Esse é o fato mais importante e que vem ocorrendo em 

todo Portugal, de norte a sul e praticamente em todas as regiões 

vinícolas do país.

 Dentro desse novo cenário, o Alentejo assume lugar de 

destaque, com a produção de vinhos de alta qualidade, que 

atendem às expectativas dos mais exigentes consumidores em 

todo o mundo. Quando se trata do mercado interno de portugal, 

o domínio do alentejo é absoluto, respondendo por mais da 

metade de todo o vinho consumido no país.

 A Herdade do Esporão é referência obrigatória no Alentejo 

e neste ano completa dez anos de mercado brasileiro, com 

vinhos amplamente reconhecidos por sua excelência. Tivemos 

o privilégio de visitar a propriedade durante nossa viagem a 

Portugal no final de 2004, para receber o honroso título de 

Membro da Confraria dos Enófilos do Alentejo, quando então 

pudemos descobrir a intimidade dessa vinícola exemplar.

Herdade do esporão

 a Herdade do esporão é uma das mais antigas propriedades 

do Alentejo, remontando suas origens ao século 13. Situada em 

Reguengos de Monsaraz, no coração do Alentejo e a cerca de 

200 km a sudeste de Lisboa, espalha-se por uma área de 2000 

hectares, dos quais cerca de 600 estão plantados com videiras.

 Em 1973 a propriedade foi adquirida pelo grupo Finagra, na 

época integrado pelos srs. Dr. José Alfredo Roquette e Joaquim 

Bandeira. durou pouco esta primeira etapa, pois o esporão foi 

desapropriado pelo governo socialista de portugal em 1975, 

durante o movimento conhecido como a Revolução dos Cravos. 

Felizmente a propriedade foi devolvida para seus legítimos donos 

em 1979 e foi colocado em prática o projeto para a produção de 

vinhos de alta qualidade, objetivo inicial do empreendimento.

 Em 1987 foi construída uma moderna e funcional vinícola, 

em local privilegiado, e dois anos depois surgia o esporão reserva, 

um vinho de reconhecida qualidade desde suas primeiras safras e 

também o melhor vinho da empresa, o esporão Garrafeira.

 Um acontecimento importante se deu em 1992, quando o 

Dr. José Roquette tornou-se o acionista majoritário da Finagra, 

controlando direta ou indiretamente, 97% do capital da empresa. 

desde então o esporão não mais parou de crescer, por meio de 

sucessivos investimentos em melhorias, entre as quais se destacam 

a renovação das vinhas já existentes e o plantio de novos vinhedos, 
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do mos to  au tomat i camente,  de  acordo  com a  fo rça 

de  prensagem u t i l i z a d a .  I s t o  p e r m i t e  u m  c o n t ro l e 

t o t a l  s o b r e  a s  características de cada mosto, com reflexos 

diretos sobre a qualidade final dos vinhos brancos, que hoje 

vêm se constituindo numa das mais interessantes linhas de 

produtos do esporão.

 Na área dos tintos, o cenário é dominado pelos tanques 

de aço inoxidável dotados de controle de temperatura, 

equipamento indispensável para a produção de vinhos de 

alta qualidade. As barricas de carvalho americano (75%) e 

francês (25%), cerca de 2000 no total, também têm papel de 

destaque no amadurecimento dos vinhos.

 a parte mais interessante é a dos lagares de aço 

inoxidável, de pequena capacidade, para a fermentação dos 

vinhos tintos especiais, que se dá de forma cuidadosa, com 

absoluto controle sobre a extração de cor e taninos, além de 

prover oxigênio para otimizar o processo. Trata-se de uma 

vinícola-boutique dentro da vinícola-mãe, cujos resultados são, 

para dizer o mínimo, de tirar o fôlego.

 são processados todos os anos na vinícola cerca de

9 milhões de quilos de uvas, sendo 7,5 milhões de uvas tintas 

e 1,5 milhão, de uvas brancas.

a partir de 1995, além da construção de uma imensa barragem, 

a instalação de um sistema de irrigação por gotejamento, a 

construção de um edifício para o eno-turismo e a ampliação da 

capacidade da vinícola.

 Os investimentos não pararam e, em 1998, o Esporão lançou  

cas de queijos; em 2002, inaugurou-se uma vinícola específica 

para a produção de vinhos brancos e, em 2003, ampliou-se de 

maneira significativa a capacidade de fermentação dos vinhos 

tintos. Também nesse ano, concluiu-se a recuperação da famosa 

Torre do Esporão, símbolo máximo da Herdade.

os vinHedos e as uvas do esporão

 Os vinhedos do Esporão, algo como 600 hectares, estão 

plantados em diferentes locais na região demarcada, tais 

como Esporão, Perdigões, Rusga, Palmeiras e Monte. Toda a 

área plantada está equipada com um sistema de irrigação por 

gotejamento, computadorizado. As distâncias entre as plantas são 

de 2,80m x 1,20m ou 3,00m x 1,50m e os sistemas de condução 

mais utilizados são o guyot e o Cordão, mas outras formas estão 

sendo exaustivamente testadas. 

 as varietais tintas plantadas são as tradicionais do alentejo, 

tais como aragonês, trincadeira e alicante bouschet, ao lado da 

touriga nacional, syrah, cabernet sauvignon e bastardo. Entre 

as uvas brancas, merecem destaque a Antão Vaz, a arinto, a 

roupeiro, a perrum, a rabo-de-ovelha e a sémillon. 

a moderna vinícola

 os cuidados enológicos do esporão estão a cargo de um 

australiano, David Baverstock, um verdadeiro maestro na 

condução dos delicados processos de produção dos vinhos, 

devidamente assessorado pelo jovem e competente Luis patrão 

e por Sandra Alves. A influência de David no estilo dos vinhos 

produzidos no Esporão é sensível, pois estes possuem um inegável 

sotaque de Novo Mundo. 

 Um dos grandes diferenciais da Herdade do Esporão é a sua 

moderna vinícola, concebida de forma a separar os processos de 

produção de vinhos tintos, brancos e especiais.

 Na vinícola de brancos, chama a atenção o uso de 

prensas pneumáticas de últ ima geração, com válvulas

de acionamento progressivo, que permitem a separação   

o eno-turismo no esporão

 o eno-turismo é hoje uma modalidade de viagem de grande 

aceitação e procura em todo o mundo. Afinal de contas, conhecer 

as regiões onde os vinhos são produzidos, aumenta de forma 

exponencial o prazer de degustá-los. E nesse setor, a Herdade do 

Esporão está mais do que aparelhada para receber os turistas, com 

uma série quase que interminável de atrações.

 Começando pela Torre do Esporão, símbolo da empresa, 

totalmente reformada ela oferecendo aos visitantes uma espetacular 

vista em 360 graus de toda a propriedade. Em seu interior há toda 

uma infra-estrutura para encontros empresariais, em salas muito bem 

decoradas. No térreo, existe um interessante museu, ainda não aberto 

ao público, com peças retiradas de um sítio arqueológico 

encontrado numa das propriedades da Finagra.

 o maior interesse do visitante, depois dos vinhos é claro, se 

situa no andar térreo da incrível casa de visitas, que diga-se de 

passagem tem uma das mais belas vistas do alentejo, tendo como

pano de fundo as videiras, as oliveiras e a magnífica barragem.

 Trata-se do sofisticado restaurante galeria, comandado 

pelas mãos mágicas de D. Julia Vinagre, proprietária do 

Restaurante Bolota Castanha da cidade de Terrugem, 

que oferece aos comensais um verdadeiro desfile de 

especialidades alentejanas, dignas de se colocar no 

currículo, tais como a sopa de cação, o bacalhau confitado 

com azeite do Esporão, as costeletas de borrego panadas 

com purê de frutas ou ainda o bife do lombo em cama 

de pêras confitadas com molho de queijo, segundo a grafia 

original da ementa (cardápio), na terrinha.

 Ainda há lugar para a sobremesa? Então que tal uma 

sericaia com ameixas d’Elvas, ou então um bisquit de torrão 

de alicante com couli de framboesas? Nada mau, hein?

 Mas atenção, esta não é uma tarefa para amadores, pois 

um almoço completo pode ter até oito deliciosos pratos, 

entremeados pelas maravilhas do esporão, servidas com 

imenso cuidado pelo sommelier José Carlos Santanita.

Um dos diferenciais da Herdade do Esporão

é a modernidade. Na vinícola dos brancos são utilizadas

prensas pneumáticas. Já a dos tintos apresenta

tanques de aço inoxidável, responsáveis

pelo controle de temperatura



os vinHos 
degustados
no esporão

 durante nossa visita ao esporão, 

tivemos a oportunidade de degustar 

vários vinhos, entre os quais destacamos 

os mais representativos.

 Na linha dos brancos, começamos 

como o Monte Velho Branco 2003, um 

Vinho regional alentejano baseado nas 

uvas arinto, Antão Vaz e roupeiro. Tem 

bom custo/benefício e mostra aromas de 

frutas brancas (pêra), com notas florais e 

cítricas. Fresco, tem sabores concentrados, 

bom equilíbrio e boa persistência (82/100). Outra boa opção é o 

Vinha da Defesa Branco 2003, das mesmas castas e sem carvalho, 

muito vivo e fresco, focado na fruta, delicado e agradável. (84/100)

 subindo um degrau na escala, vamos de esporão Branco 

Reserva 2003, com as mesmas uvas, fermentadas em carvalho 

americano (75%) e aço inoxidável (25%). Neste caso, o perfil 

de aromas se amplia, com frutas muito maduras (abacaxi), 

toques de anis e carvalho tostado. Excelente na boca, é macio, 

equilibrado, concentrado e possui refrescante acidez, além de 

longa persistência. (88/100)

 No topo da pirâmide está o impecável Esporão Private 

Selection 2003, um sério candidato ao título de melhor vinho 

branco de portugal. elegante, de roupagem amarelo-dourado, 

tem intensos aromas de frutas confeitadas, com notas florais, 

resinosas e de fino carvalho tostado. Expansivo e concentrado na 

boca, tem acidez extraordinária, belo corpo e persistência muito 

longa, além de inesquecível retro-olfato. (92/100)

 Entre os tintos, começamos (muito bem) com o Esporão 

Reserva 2001, um velho conhecido dos brasileiros, produzido 

com as castas do Alentejo, aragonês e trincadeira, com um toque 

da francesa cabernet sauvignon, com passagem por barricas de 

carvalho americano e francês, pré-utilizadas por 6 meses pelos 

vinhos monovarietais. o resultado é brilhante, na forma de um 

vinho de cor rubi intensa e aromas deliciosos de frutas escuras 

em geléia (amoras e ameixas), entremeadas por couro novo, 

especiarias e chocolate, bastante complexo. Na boca tem boa 

expressão, com acidez e álcool equilibrados, taninos finos, muito 

boa concentração e larga persistência, fechando com intenso 

retro-olfato de frutas e chocolate. Um vinho completo. (90/100)

 Na seqüência, testamos o Esporão garrafeira 2001, o mais 

nobre tinto da empresa e mesmo na sua mais tenra infância, 

denunciada por sua cor púrpura impenetrável, já começa a 

mostrar todo o seu potencial. os aromas, ainda tímidos, evocam 

frutas escuras, com notas de especiarias, torrefação, resinoso, 

chocolate e delicados toques florais, emoldurados por um sutil 

tostado. potente, concentrado e ainda reticente na boca, tem 

taninos finíssimos em grande quantidade e longa persistência. Há 

que lhe dar um bom tempo de adega para que possa desenvolver 

sua costumeira complexidade. (92+/100)

 os monovarietais se constituem numa atração à parte. 

Modernos, lembram mais os vinhos do Novo Mundo. o esporão 

Syrah 2002 é estupendo, com elegantes e complexos aromas de 

frutas escuras em compota, com notas de tabaco, café e chocolate. 

Agradável, mostra potência, concentração e equilíbrio, com 

maciez, expansão e excelente persistência. Pura sedução! (91/100)

 Já o Esporão Alicante Bouschet 2002, outro canhão, escuro, 

denso e impenetrável, tem um nariz de ameixas, com notas 

resinosas e florais. Encorpado, concentrado e persistente, tem 

taninos de boa qualidade, ainda muito presentes. Precisa de  

adega, por mais 2 ou 3 anos, para desenvolver complexidade e 

trabalhar os taninos. (90/100)

 A última surpresa estava reservada para o fim do almoço e 

veio na forma de um delicioso vinho de sobremesa, o esporão 

Late Harvest 2003, um puro sémillon, que lamentavelmente não é 

exportado para o Brasil, por sua pouca disponibilidade. Dourado 

e luminoso, o vinho tem exuberantes aromas de frutas confeitadas 

mescladas a mel, intensos e agradáveis. Intensa doçura e acidez 

contrastante lhe dão um bom equilíbrio, completado por grande 

concentração de sabores e longa persistência. Uma excelente 

companhia para o festival de doces do restaurante do Esporão. (88/100)

 Felizes são os consumidores brasileiros, que têm à sua 

disposição toda a gama de vinhos da Herdade do Esporão, que 

lhes fizeram muito boa companhia nos últimos dez anos. De 

nossa parte, só resta agradecer tal privilégio.
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