
ESPECIAL

	 O	dia	30	de	novembro	de	2007	ficará	marcado	para	sempre	na	história	dos	vinhos	

do	Douro.	Nesta	data,	realizou-se	no	novíssimo	e	luxuoso	hotel	Aquapura,	às	margens	

do	famoso	rio	que	atravessa	a	Espanha	(sob	o	nome	Duero)	e	Portugal,	um	leilão	suis	

generis.	À	venda	estavam	apenas	500	garrafas,	exclusivamente	no	formato	magnum	

(1,5	litros),	de	um	vinho	único,	produzido	a	pelo	menos	dez	mãos,	de	um	grupo	de	pro-

dutores	durienses	conhecido	como	“Douro	Boys”.	O	Douro Boys Cuvée 2005 é uma 

síntese	do	espírito	e	dos	objetivos	que	nortearam	a	organização	formal	do	grupo,	cinco	

anos	antes.	É	o	corte	de	cinco	lotes	diferentes,	cada	qual	produzido	com	uma	seleção	

dos	melhores	vinhos	de	cada	uma	das	cinco	casas	do	Douro	que	dele	faz	parte:	Quinta	

do	Vale	Meão,	Quinta	do	Crasto,	Quinta	do	Vallado,	Quinta	Vale	D.	Maria	e	Niepoort.	

Mas	não	será	fácil	prová-lo:	os	500	lotes	foram	todos	vendidos	a	colecionadores	por-

tugueses	e	de	outros	países,	a	um	preço	médio	de	380	Euros,	cada	garrafa	(o	resultado	

obtido	foi	doado	a	obras	de	caridade),	preço	que	só	tende	a	aumentar	com	o	passar	dos	

anos	e	a	pouca	disponibilidade	do	vinho.

	 Uma	brilhante	jogada	de	marketing?	Certamente	sim,	o	que	não	surpreende,	em	

se	 tratando	dos	Douro	Boys.	Afinal,	o	grupo	 foi	 criado	para,	entre	outros	objetivos,	
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Os “Douro Boys” são, antes
de tudo, amigos que gostam 
de se encontrar para grandes 
almoços, regados com
os ótimos vinhos produzidos 
por cada um, de que participam 
também seus companheiros 
de trabalho (na foto acima,
um desses almoços na casa
de Dirk Niepoort)

Como os mosqueteiros

de AlexAndre dumAs, o grupo

que se tornou ConheCido Como

“douro Boys” é inCAnsável

nA defesA dA CAusA que ABrAçou:

A vAlorizAção dos vinhos do douro

e, por extensão, dA própriA

região em que são produzidos

por  GUILHERME	VELLOSO
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mostrar	que	o	Douro,	região	tradicionalmente	associada	

apenas	aos	magníficos	vinhos	do	Porto,	um	dos	 símbo-

los	de	Portugal,	também	produz	vinhos	de	mesa	de	alta	

gama.	“Desde	cedo,	tínhamos	consciência	da	necessidade	

de	desenvolver,	em	qualidade,	uma	parte	tão	importante	

da	produção	da	região,	que	hoje	chega	a	representar	me-

tade	–	às	vezes	até	mais	–	das	uvas	colhidas	no	Douro”,	

explica	Cristiano	Van	Zeller,	um	dos	fundadores	e	líderes	

informais	do	grupo.	Segundo	ele,	o	desperdício	que	re-

presentava	considerar	como	subproduto	esse	excesso	de	

produção	de	uvas	para	o	vinho	do	Porto	era	um	crime	de	

“lesa	pátria”,	ou,	pelo	menos,	de	“lesa-Douro”.

	 O	comentário	de	Van	Zeller	soa	quase	como	um	slo-

gan	revolucionário.	Além	de	ser	uma	

região	onde	se	produz	vinho	há	cente-

nas	de	anos,	o	Douro	foi	a	primeira	no	

mundo	a	ser	oficialmente	demarcada,	

em	 1757,	 por	 iniciativa	 do	Marques	

de	Pombal,	na	época	primeiro-minis-

tro	 de	 Portugal.	 Num	 certo	 sentido,	

os	produtores	reunidos	no	grupo	são	

mesmo	revolucionários,	tanto	no	que	

diz	respeito	à	maneira	como	se	orga-

nizam,	como	a	que	divulgam	seu	tra-

balho.	Os	“Douro	Boys”	não	são	uma	

organização	 formal,	 com	 estatutos	 e	

regulamentos	(apenas	a	marca	é	regis-

trada).	São,	antes	de	tudo,	um	grupo	

de	 amigos,	 ligados,	 em	 sua	 maioria,	

por	 laços	 de	 parentesco.	 Em	 comum,	 têm	 o	 fato	 de	

gostarem	de	vinho	e	de	pertencerem	a	tradicionais	fa-

mílias	produtoras	de	vinho	do	Porto.	

Criar “massa CrítiCa” em 
qualidade, não em quantidade

	 Embora,	 formalmente,	 só	 exista	há	pouco	mais	 de	

cinco	anos,	a	origem	do	grupo	Douro	Boys	pode	ser	en-

contrada	 em	fins	dos	 anos	1980,	 com	a	 volta	de	Dirk	

Niepoort	a	Portugal.	Dirk	pertence	à	quinta	geração	de	

uma	família	de	origem	holandesa,	que	se	tornou	impor-

tante	negociante	de	vinhos	do	Porto.	Ou	seja,	comprava	

o vinho	pronto	dos	produtores	para	estocá-lo	nos	arma-

zéns	de	Vila	Nova	de	Gaia,	no	Porto,	engarrafá-lo	e	re-

vendê-lo	com	sua	própria	marca.	Depois	de	estudar	Eco-

nomia	e	 fazer	estágio	em	vinícolas	dos	Estados	Unidos,	

Dirk	retornou	a	Portugal	com	a	idéia	fixa	de	fazer	vinhos	

de	mesa.	Com	esse	objetivo,	convenceu	o	pai	a	comprar	

terras	na	região	do	Douro,	única	 forma	de	 ter	controle	

total	sobre	a	produção.	Ao	longo	da	década	de	90,	sob	o	

olhar	atento	e	algo	cético	do	pai,	como	ele	mesmo	reco-

nhece,	produziu	seus	primeiros	vinhos	de	mesa	(o	Redo-

ma,	tinto	e	branco,	e	depois	o	Batuta),	que	se	tornaram	

referência	entre	os	vinhos	não-fortificados	do	Douro.	

	 Seguindo	um	caminho	quase	paralelo,	em	1993,	seu	

amigo	 Van	 Zeller	 deixa	 a	 empresa	

de	 sua	 família,	 a	 Quinta	 do	 Noval	

(depois	que	esta	foi	vendida	para	um	

grupo	 segurador	 francês),	 e	 vai	 tra-

balhar	 como	 enólogo	 na	Quinta	 do	

Crasto,	que	já	ensaiava	a	produção	de	

vinhos	Douro	DOC,	sob	a	orientação	

do	enólogo	australiano,	radicado	em	

Portugal,	David	Beaverstock,	também	

assessor	da	Herdade	do	Esporão,	no	

Alentejo	 (Crasto	 e	 Esporão	 perten-

cem	a	dois	irmãos).	Antes	de	formar	

sua	 própria	 Quinta,	 a	 Vale	 D.	 Ma-

ria,	 em	 terras	 pertencentes	 à	 família	

de	 sua	 mulher,	 Van	 Zeller	 assessora	

ainda	a	Quinta	do	Vallado,	que	per-

tence	a	seus	primos.	O	 trabalho	da	Quinta	do	Crasto	

com	os	vinhos	de	mesa,	segundo	ele,	era	uma	espécie	

de	“fogo	fátuo”	no	panorama	do	Douro.	“Era	preciso	

criar	massa	crítica,	não	em	quantidade,	mas	em	qua-

lidade”,	diz.	E	foi	dessa	necessidade	que	nasceram	os	

“Douro	Boys”.	O	nome,	segundo	consta,	foi	dado	por	

um	jornalista	de	vinhos	espanhol,	que	conhecia	o	gru-

po	e	apreciava	seus	vinhos.	  

 Dirk	e	Cristiano	formaram	o	núcleo	original.	A	eles	

se	juntaram	os	Roquette,	da	Quinta	do	Crasto,	os	Ola-

zabal,	pai	e	filho,	da	Quinta	do	Vale	Meão,	e	os	primos	

Francisco	 Ferreira	 e	 João	 Ferreira	Álvares	Ribeiro,	 da	

Quinta	do	Vallado.	À	exceção	de	Niepoort,	 todos	têm	
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laços	de	parentesco	(são	primos	e	descendentes	diretos	da	

lendária	D.	Antonia	Adelaide	Ferreira,	a	“Ferreirinha”).	E	

todos	são	nomes	tradicionais	na	produção	e	comércio	do	

vinho	do	Porto.	Como	define	Cristiano	Van	Zeller,	“somos	

a	nova	geração	da	velha	guarda”.	Talvez	seja	mais	corre-

to	dizer	que	eles	são	a	“vanguarda”,	até	porque	os	Douro	

Boys	não	foram	os	primeiros	a	produzir	vinhos	de	mesa	de	

qualidade	no	Douro.	O	vinho	tinto	mais	famoso	de	Portu-

gal,	o	Barca Velha,	que	só	é	engarrafado	em	anos	excep-

cionais,	é	produzido	no	Douro	desde	a	década	de	50,	pela	

Casa	Ferreira	(hoje	pertencente	ao	grupo	Sogrape).	Até	a	

venda	para	a	Sogrape,	era	produzido	na	Quinta	do	Vale	

Meão,	fundada,	como	as	quintas	do	Crasto	e	do	Vallado,	

pela	lendária	“Ferreirinha”.	E,	para	mostrar	que	tradição	e	

modernidade	andam	quase	juntas	no	Douro,	o	atual	dono	

da	Quinta	do	Vale	Meão,	Francisco	“Vito”	Olazabal,	além	

de	bisneto	da	notável	dama	do	Douro,	é	genro	do	falecido	

Fernando	Nicolau	de	Almeida,	que	criou	o	cultuado	Barca	

Velha	na	Casa	Ferreira.	Isso	explica	porque	o	vinho	que	

atualmente	 leva	o	nome	da	Quinta	do	Vale	Meão,	cujo	

enólogo	é	seu	filho	e	homônimo	Francisco	“Xito”	Olaza-

bal,	foi	carinhosamente	alcunhado	de	Barca Nova.  

trabalho em Conjunto, mas 
vinhos Com identidades próprias

 Informalmente,	esse	grupo	de	produtores	começou	a	

se	reunir	para	trocar	idéias	sobre	o	que	estavam	fazen-

do,	provar	vinhos	uns	dos	outros	e	promovê-los	em	con-

junto,	em	Portugal	e	no	exterior.	“O	trabalho	conjunto	

é	 conseqüência	 do	 trabalho	 individual”,	 comenta	Van	

Zeller.	E	explica:	“o	grupo,	 institucionalizado	ou	orga-

nizado,	aconteceu	naturalmente,	na	seqüência	do	traba-

lho	de	cada	um	de	nós	como	produtores,	e	dos	nossos	

próprios	projetos”.	Em	que	pese	o	trabalho	conjunto	e	

o	constante	intercâmbio	de	experiências,	“os	vinhos	que	

fazemos	 têm	 identidades	 diferentes”,	 como	 Xito	 Ola-

zabal	faz	questão	de	frisar.	Guilherme	Velloso	e	Mario	

Telles	Jr.,	da	Wine	Style,	puderam	comprovar	numa	vi-

sita	às	quintas,	no	final	de	2007,	que,	acima	do	natural	

orgulho	por	seus	próprios	vinhos,	prevalece	um	saudável	

espírito	de	camaradagem,	que	faz	com	que	cada	um	dos	

Douro	Boys	seja	o	melhor	divulgador	dos	vinhos	feitos	

pelos	demais,	num	esquema	único	no	mundo.	É	assim,	

por	exemplo,	no	importante	trabalho	de	promoção	dos	

O cultivo da vinha nas íngremes encostas
do rio Douro (ao fundo) é sempre manual
e em condições bastante difíceis, porque,
além de tudo, o solo é bastante rochoso

Os “marcos pombalinos” foram usados 
para demarcar a região do Douro,
em 1757



vinhos	do	grupo,	principalmente	no	exterior.	Muitas	ve-

zes,	na	impossibilidade	de	todos	estarem	presentes,	um	

ou	dois	se	encarregam	de	falar	pelo	grupo	e	de	apresen-

tar	os	vinhos	de	todos.	Em	outubro	de	2004,	Cristiano	

Van	Zeller	comandou	uma	degustação	na	sede	da	Asso-

ciação	Brasileira	de	Sommeliers,	em	São	Paulo,	em	que,	

além	dos	vinhos	que	produz	na	Quinta	Vale	D.	Maria,	

foram	apresentados	vinhos	do	Douro	e	do	Porto	repre-

sentativos	de	cada	um	dos	outros	quatro	produtores.		 

	 A	projeção	alcançada	pelos	Douro	Boys	no	mercado	

mundial	se	deve	também	a	um	impecável	trabalho	de	mar-

keting,	do	qual	o	leilão	no	Aquapura	é	um	dos	melhores	

exemplos.	Curiosamente,	num	país	ainda	conservador	e	

notoriamente	machista,	esse	trabalho	é	liderado	por	uma	

mulher.	Ela	é	a	austríaca	Dorli	Muhr,	casada	com	Dirk	

Niepoort,	e	sócia	da	agência	de	relações	públicas	Wine	&	

Partners,	responsável	por	todas	as	atividades	de	promoção	

e	divulgação	do	grupo.	Claro	que,	por	melhor	que	fosse	

realizado,	esse	 trabalho	de	nada	adiantaria	se	os	vinhos	

produzidos	 pelos	 Douro	 Boys	 não	 correspondessem	 à	

imagem	que	deles	se	projeta.	A	consagração	veio	de	fora.	

Ao	longo	dos	últimos	anos,	vinhos	como	Redoma	(tinto	

e	branco),	Batuta e Charme,	da	Niepoort,	Quinta do 

Vale Meão,	da	própria,	Vinha Maria Teresa e Vinha 

da Ponte,	do	Crasto,	Quinta do Vallado e Adelaide,	

do	Vallado,	e		Quinta do Vale D. Maria e CV,	desta	úl-

tima,	estão,	sistematicamente,	entre	os	que	obtêm	melhor	

pontuação	 entre	 os	 vinhos	 portugueses,	 segundo	 todas	

as	publicações	e	críticos	especializados	(Jancis	Robinson,	

Wine	Advocate,	de	Robert	Parker,	Wine	Spectator,	De-

canter	etc.).	Alguns	deles	tornaram-se	quase	“cult	wines”	

difíceis	de	ser	encontrados	até	mesmo	em	Portugal.	O	que	

parece	dar	razão	a	Van	Zeller	quando	observa	com	realis-

mo:	“só	é	bom	ser	monopolista	em	coisas	essenciais,	como	

o	petróleo;	no	mundo	do	vinho,	a	cooperação	reforça	o	

todo”.	Por	isso,	a	exemplo	dos	quatro	mosqueteiros	a	ser-

viço	do	rei	da	França,	os	cinco	Douro	Boys,	defensores	do	

Douro	e	de	seus	vinhos,	poderiam	repetir	em	uníssono	o	

célebre	brado:	“um	por	todos,	todos	por	um”.

Importadoras que trazem os vinhos produzidos pelos Douro Boys: Nie-

poort e Quinta do Vale Meão (Mistral – www.mistral.com.br); Quin-

ta Vale D. Maria e Quinta do Vallado (Expand – www.expand.com.

br) e Quinta do Crasto (Qualimpor – www.qualimpor.com.br)
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Da esquerda para a direita: Dirk Niepoort (Niepoort), Francisco Olazabal (Meão), Cristiano Van Zeller (Vale D. Maria), tomas roquette 
(Crasto) e Francisco Ferreira (Vallado) fazem parte do núcleo fundador dos “Douro Boys”
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