
Embora seja considerada tradicional, a Bairrada
e seu vizinho, o Dão, que juntos integram a região vinícola

de Beiras, estão passando por grandes transformações,
mas nem por isso abrem mão de um patrimônio que remonta

ao próprio nascimento da nação portuguesa

Bairrada
Mudar seM perder 

a identidade

      Inaugurada em setembro de 

2007, a sede da Quinta do Encon-

tro, na Bairrada, é um prédio de 

design arrojado, cuja cor (cobre) e 

formato (cilíndrico) se inspiraram 

nas formas características de uma 

barrica de carvalho, não tivesse sido 

construído para produzir, celebrar e promover o 

vinho. A Quinta pertence à poderosa Global Wi-

nes (antiga Dão Sul), dona de muitas proprieda-

des em diferentes regiões de Portugal e no Brasil, 

onde produz a conhecida linha Rio Sol. Aliás, 

vinhos de todas as marcas da Global Wines, in-

clusive os Rio Sol, podem ser comprados na loja 

da vinícola, ou consumidos pelo mesmo preço 

em seu agradável restaurante, aberto diariamen-

te, com vista para os vinhedos que ficam ao seu 

redor. Não deixa de ser irônico que essa vinícola 

moderníssima, em cujo interior a acústica é per-

feita e não há escadas, apenas rampas circulares, 

esteja plantada no coração de uma das regiões 

vinícolas até recentemente considerada das mais 

conservadoras de Portugal. Mas, talvez, o prédio 

em forma de barrica estilizada seja a melhor ilus-

tração das transformações em curso nessa região, 

cuja história vinícola se confunde com a própria 

trajetória da nação portuguesa, por sinal uma das 

mais antigas da Europa. A Quinta do Encontro 

está a menos de 20 quilômetros do oceano Atlân-

tico e de Coimbra, a cidade mais importante da 

Bairrada, que foi a primeira capital de Portugal e 

assim permaneceu por mais de um século, depois 

que o condado de Portucale separou-se do reino 

de Leão e Castela, em 1139. A divisão legislati-

va de Portugal mais complica do que facilita o 

entendimento de suas regiões vinícolas. Por ela, 

a Bairrada e sua vizinha, Dão, fazem parte da 

mesma região, Beiras. Isso, em que pese o fato 

de terem pouco em comum, seja do ponto de 

vista climático (mais fresco e úmido na primeira, 

pela proximidade do mar, e em geral mais quen-

te e seco na segunda), seja no que diz respeito 

à composição dos solos (predominância de argila 

na primeira e de granito na segunda). E mesmo 

em relação aos vinhos que cada uma produz (ver 

reportagem sobre o Dão a seguir). 

 O nome Bairrada num vinho está associado, 

principalmente, aos tintos feitos com a uva Baga. 

Entre as brancas, Bical, Maria Gomes (Fernão Pires), 

Arinto e Cercial são as mais comuns. Os espuman-

tes feitos com Baga são considerados os parceiros 

por excelência do famoso “leitão da Bairrada”, 

especialidade regional, servido em literalmente 

dezenas de restaurantes situados entre Coimbra 

e Mealhada. Coimbra, além de sua 

conhecida Universidade, abriga um 

dos hotéis mais famosos de Portugal, 

o Bussaco Palace, em estilo manueli-

no, que inclusive produz seu próprio vinho. Mais 

moderno, o Quinta das Lágrimas merece du-

pla recomendação, pois abriga o ótimo restauran-

te Arcadas da Capela. Dos mesmos donos do 

Bussaco, o Curia Palace, em estilo art deco, na 

cidade que lhe dá nome, é outra das muitas op-

ções de hospedagem na Bairrada. 

LegisLação de 2003 criou
duas categorias de vinhos 
tintos da Bairrada

 Até muito recentemente, para ostentar a de-

nominação Bairrada no rótulo, todo vinho tinto 

Imitando a forma
(e até a cor) das

barricas de vinho, a 
Quinta do Encontro, 

inaugurada em 2007,
é uma das vinícolas 
mais modernas de 

Portugal. O prédio não 
tem escadas internas, 

apenas rampas
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com os da Borgonha. Por último, recomenda: é 

obrigatório decantar vinhos feitos com Baga. 

 Entrincheirado numa vinícola igualmente 

moderna, mas de design não tão espetacular 

como a Quinta do Encontro, da qual é vizinho, 

já que os vinhedos são contíguos, Carlos Cam-

polargo, outro conhecido produtor da Bairrada, 

defende posição quase oposta à de Pato. Cam-

polargo é conhecido por usar grande variedade 

de uvas, autóctones e estrangeiras, para produ-

zir vinhos de muita personalidade e nomes, no 

mínimo, curiosos. Em defesa de sua postura, 

ele recorre ao exemplo dos romanos, que, se-

gundo ele, deixaram como lição, no campo da 

enologia, “procurar a melhor variedade para 

cada local, para obter o melhor vinho possí-

vel”. Campolargo observa que não rejeita a 

tradição e que é até bastante conservador no 

que diz respeito à elaboração de seus vinhos. 

Como exemplos, menciona o fato de que só usa 

leveduras e enzimas naturais e de que o único 

processo de extração usado durante a fermen-

tação é a pisa, ainda que por meio de robô. 

 Advogado por profissão, Carlos representa a 

terceira geração de produtores. A atividade foi 

iniciada por seu avô e ampliada por seu pai. Mas, 

na década de 90, Manuel, o pai, decidiu parar 

de produzir vinhos e vender as uvas. Ainda hoje 

é assim, com parte da produção comprada pela 

poderosa Aliança - Vinhos de Portugal, uma das 

maiores empresas do setor no país, que tem sede 

na vizinha Sangalhos. Em 2000, Carlos retomou 

a produção, com a ajuda do irmão Jorge, res-

ponsável pela viticultura, e da filha, Joana, que 

cuida de marketing e relações externas. A nova 

adega ficou pronta em 2004. Lá é produzida ex-

tensa linha de vinhos que chamam a atenção tan-

to pela variedade de castas utilizadas como por 

seus nomes comerciais. O Entre II Santos, por 

exemplo, deve o nome ao fato de que os vinhedos 

Vinhedos e vinícola 
(ao fundo) da família 

Campolargo, cujos 
vinhos chamam a 

atenção pela mistura 
de castas, nativas 
e estrangeiras, e 

por seus nomes, no 
mínimo, curiosos

ou rosé deveria conter um mínimo de 50% de 

Baga, complementada por três outras variedades 

locais, já que o uso de castas internacionais era 

vetado. As exigências de consumidores e mer-

cados, principalmente de exportação, levaram 

a uma alteração radical das regras em 2003. A 

partir daí, criaram-se, na 

prática, duas categorias 

de vinhos tintos da Bair-

rada. Uma delas, denomi-

nada Bairrada “Clássico”, 

continua a exigir que a 

proporção de Baga seja de 

pelo menos 50%, ainda 

que a relação de uvas para 

complementar o corte te-

nha sido ampliada; a outra 

admite praticamente tudo, 

inclusive castas estrangei-

ras. O grande problema é 

que a Baga é uma uva de 

maturação longa e difícil, 

além de muito produtiva. 

Se colhida antes de estar 

perfeitamente madura, 

resultará em vinhos dese-

quilibrados, com acidez 

excessiva e taninos verdes, 

quase agressivos, especialmente quando jovens. 

Nas mãos certas, a história é outra. 

 Como na Borgonha, é fundamental conhecer 

o produtor para saber o que esperar de uma gar-

rafa de vinho em que a Baga seja a casta domi-

nante. No caso da Bairrada, isso é relativamente 

fácil. O grande especialista nessa uva, Luis Pato, 

é não só o produtor mais importante da região 

como também um dos mais reverenciados de 

Portugal. Nem por isso, Pato pode ser acusado 

de tradicionalista, no sentido de ser um defen-

sor incondicional das práticas do passado. No 

passado, a Baga era fermentada com engaço, em 

lagares abertos e o vinho resultante era guarda-

do por muito tempo em grandes tonéis usados de 

carvalho, o que aumentava a sua oxidação. Não 

surpreende que produzisse vinhos rústicos e que 

exigiam muitos anos em garrafa para se tornarem 

bebíveis. Pato foi um dos primeiros a trabalhar 

com rendimentos bem mais baixos do que a mé-

dia da região, a fermentar as uvas sem engaços, 

em tanques de aço inoxidável, e a amadurecê-las 

em barricas, novas e usadas, de carvalho fran-

cês, contrariando, em muitos casos, a legislação 

vigente na época. Por isso, passou a usar a de-

nominação “Regional Beiras”, mais flexível. Os 

vinhos de Pato são macios, elegantes e longevos, 

a exemplo do magnífico Vinhas Velhas 1990, 

que a equipe de Wine Style teve oportunidade de 

provar em sua adega (ver quadro). 

 Mais do que um apóstolo da Baga, Pato é 

um ferrenho defensor das castas autóctones por-

tuguesas. E não por mero patriotismo, mas por 

bem fundamentadas razões comerciais. “É a nos-

sa mais valia”, resume Pato, e complementa com 

humor: “é como poderemos nos diferenciar dos 

chineses, quando eles começarem a produzir Ca-

bernet Sauvignon...”. Pato reconhece que isso exige 

um esforço promocional maior, porque as castas 

portuguesas  têm nomes mais difíceis de entender, 

o que é compensado por mostrarem um caráter 

diferenciado em relação às castas “globalizadas”, 

principalmente as de origem francesa. “Apostar 

nas castas portuguesas será a nossa riqueza num 

futuro próximo”, vaticina. Entre elas, ele destaca 

a Touriga Nacional, principal uva do Dão, também 

presente na Bairrada, como provável casta líder 

de Portugal. Ele também acredita que a Baga 

pode competir nos nichos de mercado ocupados 

por suas “primas” italiana (Nebbiolo) e francesa 

(Pinot Noir), lembrando não ser raro que vinhos 

de safras mais antigas de Baga sejam confundidos 
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de onde provêm as uvas ficam entre as aldeias 

de São Mateus e de São Lourenço do Bairro. O 

Diga? Tinto nasceu com esse nome por usar 

uma casta (Petit Verdot) praticamente desconheci-

da em Portugal. Diga se gosta? Era a proposta 

expressa no rótulo (o Diga? branco é 100% Viog-

nier). O Calda Bordalesa tinto faz um jogo de 

palavras com o nome da preparação usada para 

tratar doenças da vinha e o fato de ser produzido 

com um corte quase tipicamente bordalês (Mer-

lot, Petit Verdot e Cabernet Sauvignon). 

 Mas, segundo o próprio Carlos, a maior 

aposta da Campolargo é o tinto Rol de Coisas 

Antigas. O rótulo reproduz a página de um an-

tigo Tratado de Vinificação de 1867, onde estão 

listadas as principais castas tintas usadas, à épo-

ca, na região, bem como suas principais carac-

terísticas. Ele conta que todas essas castas foram 

replantadas nos extensos vinhedos da família, à 

exceção de duas que 

se perderam no tem-

po (Xará e Cidreirinha). 

As uvas são fermentadas em conjunto, como no 

Douro, e dão origem a um vinho que, no seu en-

tender, é a mais viva expressão da região e de sua 

riqueza varietal. “O tempo dirá se temos razão, 

como, no passado, quando o estatuto da região 

foi alterado, em 2003, para permitir o uso, no 

vinho DOC Bairrada, de muitas das castas que 

já vínhamos utilizando”, conclui.  Divergências 

enológicas à parte, com o Rol de Coisas Antigas 

os caminhos de Campolargo e de Pato, duas das 

maiores expressões da Bairrada vinícola, pare-

cem se aproximar, o que é bom para o consu-

midor e, melhor ainda, para o futuro da própria 

região que ambos representam.

Luis Pato 
Espumante touriga Nacional 
2007 - São raros os espu-
mantes dessa casta, talvez 
a principal tinta de Portugal. 
As uvas empregadas nesse 
vinho são colhidas precoce-
mente (no final de agosto), 
quando ainda contêm eleva-
dos níveis de acidez. Apesar 
de a segunda fermentação 

ocorrer em garrafa, Luis o con-
sidera um “anti-champagne”. A cor rosa 
(casca de cebola) com tonalidade acobreada 
é conseguida graças a uma maceração com 
as cascas por cerca de 1 hora. Apresenta bo-
lhas minúsculas e bom perlage, com aromas 
de frutas vermelhas, notas florais, de levedu-
ra e toques tostados. Na boca, mostra corpo 
médio, ótima acidez, bom teor alcoólico e 
mousse consistente.
Espumante Baga 2007 - A rainha das uvas tin-
tas da Bairrada também mostra grande po-
tencial nesse espumante, que exibe aromas 
de frutas vermelhas maduras, especiarias, 
discretas notas de brioche e toques defuma-
dos. Na boca, o corpo é médio, a mousse é 
densa e a acidez refrescante, com bom teor 
alcoólico. Os dois espumantes se mostraram 
ótimas companhias para o leitão da Bairrada 
preparado por Luis.
Vinha Formal Branco 2007 - Elaborado com 
a uva Bical, é um vinho de cor amarelo-palha 
de média intensidade, com reflexos verde-
ais. Exibe aromas de frutas brancas, notas 
florais, de especiarias e um agradável toque 
herbáceo. Na boca, tem corpo médio, boa 
acidez e bom teor alcoólico. Um vinho encor-
pado, macio e muito equilibrado. 
Vinha Barrosa 2005 - Um dos mais represen-
tativos tintos do produtor, o Vinha Barrosa é 
elaborado com Baga (99%) e uvas brancas 
(1%) não-identificadas. Perfil aromático bas-
tante complexo: frutas vermelhas, eucalipto, 
bala de cevada, especiarias, tostado e notas 
animais. Na boca, mostra bom corpo, ótima 
acidez, álcool equilibrado e taninos finíssi-
mos. Um vinho fresco, elegante e redondo, 
digno exemplar dessa grande safra.
Vinha Pan 2003 - As parreiras que forne-
cem uvas para esse ícone da Bairrada são 

as mesmas que dão origem ao espumante. 
Entretanto, no caso do Vinha Pan, a Baga é 
colhida sobremadura. Com isso, a cor é menos 
intensa, lembrando a de um Pinot Noir enve-
lhecido. Exibe aromas de frutas passadas, 
frutas secas, especiarias, defumado, bala de 
cevada e notas balsâmicas. Na boca, mostra 
bom corpo, ótima acidez, álcool equilibrado e 
taninos finíssimos. Embora esteja excepcional 
para ser degustado agora, só atingirá sua ple-
nitude, na opinião de Luis, daqui a 15 anos.

GLoBaL WiNEs (aNtiGa Dão suL)
QuiNta Do ENcoNtro
Encontro Espumante Bruto 2006 - Elaborado 
com Bical, Arinto e Maria Gomes, segundo o 
método clássico, apresenta aromas de frutas 
brancas, levedura e notas tostadas. Tem cor-
po leve, ótima acidez, teor alcoólico correto e 
mousse de boa qualidade.
Grande Encontro 2006 - Corte de Baga e Tou-
riga Nacional, passa nove meses em barricas 
antes de ser engarrafado. Apresenta aromas 
de frutas vermelhas muito maduras, chocola-
te, especiarias, caramelo, baunilha e notas de 
mentol. Na boca, tem corpo médio, bom equi-
líbrio entre acidez e álcool e taninos finos.
Baga Encontro 2007 - Elaborado apenas nos 
melhores anos, esse vinho passa até 12 me-
ses em barricas antes do engarrafamento. 
Exibe aromas de frutas negras e vermelhas 
maduras, baunilha, especia-
rias e notas de violeta. Tem 
bom corpo, ótima acidez, 
bom teor alcoólico e taninos 
muito finos. Ainda muito jo-
vem, revela bom potencial.

camPoLarGo
Vinha do Putto Branco 2008 - 
Corte de Arinto, Verdelho e 
Chardonnay, exibe aromas 
de frutas brancas maduras, 
tut ti-frut ti e notas florais. Na boca, é leve, 
fresco e equilibrado.
Entre ii santos Branco 2007 - Esse corte 
de Sauvignon Blanc e Chardonnay mostra 
aromas de frutas brancas, notas herbáceas 
(arruda) e toques florais. É leve, com ótima 
acidez e teor alcoólico correto.
rol de coisas antigas 2005 - Elaborado com 

diversas castas, esse tinto exibe aromas de 
frutas maduras, especiarias, alcaçuz e notas 
florais. Na boca, apresenta bom corpo, aci-
dez refrescante e teor alcoólico correto. Ain-
da tânico, com taninos de boa qualidade.
campolargo Pinot Noir 2007 - Com aromas de 
frutas vermelhas em compota, notas florais e 
de especiarias, é um vinho de corpo médio, 
com ótimo equilíbrio entre acidez e álcool e 
taninos muito finos. Ainda muito jovem, mos-
tra elegância, maciez e equilíbrio. Vale regis-
trar que um exemplar desse vinho, da safra 
2004, foi um dos destaques em degustação 
de Pinots do mundo, realizada na sede da 
ABS-SP, no final do ano passado.
calda Bordaleza 2006 - Corte de Cabernet 
Sauvignon, Merlot e Petit Verdot, revela aro-
mas de frutas muito maduras, em compota, 
e notas florais. Tem bom corpo, boa acidez, 
teor alcoólico correto e taninos finos. Pronto 
para ser bebido.
Diga? tinto 2007 - Varietal de Petit Verdot, 
exibe aromas de frutas negras e vermelhas ma-
duras, café torrado e especiarias. Ainda muito 
jovem, é potente e ainda tânico, com ótima aci-
dez, teor alcoólico correto e taninos finos.

aLiaNça ViNhos DE PortuGaL
aliança Bairrada reserva Bruto 2006 - Espu-
mante elaborado com Baga (50%) e outras 
castas brancas da Bairrada. Apresenta bo-

lhas pequenas e bom perlage. 
Com aromas de frutas brancas 
e notas florais, tem corpo leve, 
boa acidez, álcool correto e 
mousse discreta.
aliança classico reserva tinto 
2006 (Regional Beiras) - Esse 
varietal de Touriga Nacional 
passa 12 meses em barrica. 
Apresenta aromas de frutas 
vermelhas, especiarias e ma-

deira. Na boca, é equilibrado, com 
bom corpo e taninos finos.
Quinta das Baceladas 2005 - Corte de Mer-
lot, Cabernet Sauvignon e Baga (5%), passa 
12 meses em barrica. Tem aromas de frutas 
vermelhas muito maduras, especiarias, ma-
deira e notas tostadas. Na boca, mostra bom 
corpo e acidez, álcool correto e taninos finos, 
num vinho potente, denso e equilibrado.

Nas difereNças, a Nova expressão da Bairrada
Embora propostas (e estilos) variem, produtores novos e antigos
comprovam o excelente nível alcançado pelos vinhos da região

Em estilo “art deco”, 
o hotel Curia Palace, 
na cidade de mesmo 

nome, é “irmão” do 
famoso Bussaco 

Palace, em Coimbra. 
Ele foi reaberto em 

2008, depois de 
passar por extensa

renovação


