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Dão
A FACE RENOVADA
DA ANTIGA “LUSITÂNIA”
O surgimento de muitos produtores independentes
e a modernização das cooperativas que ainda sobrevivem
estão mudando o panorama dessa região tradicional, cujo
potencial vinícola já era conhecido pelos romanos
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Presença dominante
no Dão, da Serra da
Estrela (no fundo,
à direita) sai o famoso
queijo que leva seu
nome. Por ser mais
fria, a região também
é muito boa para
o cultivo da vinha

A região demarcada do Dão

médias diurnas e noturnas é maior. A região, de

completou 100 anos em 2008.

solos graníticos, com manchas xistosas, é cerca-

É a segunda mais antiga de

da de montanhas e é em seus contrafortes, onde

Portugal, depois do Douro,

a temperatura é mais amena do que no interior,

mas sabe-se que os romanos

que se localizam os melhores vinhedos. Da mais

já faziam vinho nesse territó-

famosa das montanhas da região, a Serra da Es-

rio, que chamaram de Lusitâ-

trela, sai também um dos produtos gastronômicos

nia. A vitivinicultura ganhou

mais conhecidos de Portugal, o queijo da serra,

fôlego a partir do século 12 e, em 1416, Viseu, a

produzido com o leite das ovelhas que pastam em

capital do Dão, foi doada ao infante D. Henrique,

suas encostas. Como é cremoso por dentro, sobre-

grande incentivador das navegações portugue-

tudo quando novo, costuma-se cortar sua crosta

sas. D. Henrique foi o primeiro Duque de Viseu,

superior para comê-lo com uma colher. Se estiver

nome que, até hoje, é utilizado num conhecido

um pouco mais “maduro” pode ser cortado em

vinho dessa denominação, produzido pela gigan-

fatias e acompanhado de marmelada.

te Sogrape. O clima do Dão, continental, é seco

A produção de vinhos no Dão passou por

e, de modo geral, mais quente que o da vizinha

grande transformação nos últimos 15 ou 20 anos.

Bairrada, mas a diferença entre as temperaturas

Até fins dos anos 80, a maioria dos produtores
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Pedro Figueiredo
(à direita) dirige
a Quinta Vale
das Escadinhas,
fundada por seu
pai, ﬁgura histórica
da vitivinicultura
do Dão. A vinícola
é mais conhecida
por sua Quinta da
Falorca, que dá
nome aos vinhos

Dão, os produtores independentes, que surgiram

construção de uma nova adega e a compra de

nos últimos 20 anos, apontam os novos caminhos

equipamentos modernos, foi liderado por Luís

que a região está trilhando. É o caso, entre ou-

Lourenço, ex-professor de matemática, casado

tros, da Quinta Vale das Escadinhas (mais conhe-

com uma Roques de Oliveira. O crescimento

cida por sua propriedade Quinta da Falorca), da

da empresa levou à aquisição, em 1997, de ou-

Quinta dos Roques e de Alvaro de Castro (Quin-

tra propriedade, a Quinta das Maias, a 15 qui-

tas de Sães e da Pellada). A Quinta da Falorca

lômetros em linha reta da primeira. No total,

pertence a uma família de vinhateiros há mais de

são aproximadamente 75 hectares de vinhedos:

cinco gerações. Carlos Figueiredo, que fundou

40 na Quinta dos Roques, 35 na das Maias. Na

a empresa atual, é uma das ﬁguras históricas da

Quinta dos Roques, 75% das uvas plantadas são

vitivinicultura no Dão. Foi um dos fundadores e

tintas, com predominância da Touriga Nacional

diretor da Udaca e presidente da Adega Coope-

(40%), seguida por Jaen, Alfrocheiro, Tinta Roriz,

rativa de Silgueiros, onde ﬁca a sede da empresa,

Tinto Cão e Rufete. Entre as brancas, o predomí-

para a qual entregava suas uvas até 1999, quando

nio é da Encruzado, seguida por Malvasia Fina,

decidiu passar a produzir seus próprios vinhos. As

Bical e Cercial. Na Quinta das Maias, há ligeira

novas instalações da vinícola foram inauguradas

predominância de Jaen, entre as tintas, e Mal-

em 2000. Atualmente, quem dirige a empresa,

vasia Fina, entre as brancas. Luís Lourenço faz

com um sócio, é seu ﬁlho Pedro, economista, que

questão de registrar

trabalhou em bancos e na GE, antes de ingressar

que a Touriga Nacio-

no mundo do vinho. A quinta é pequena, com 13

nal foi levada do Dão

hectares divididos em três parcelas, assim como a

para o Douro, e não

produção de pouco mais de 40 mil garrafas/ano,

o contrário, como se

embora a vinícola esteja dimensionada para pro-

pensa hoje. Aparen-

era obrigada a vender suas uvas apenas para as

biciosas como o tinto Irreverente, um corte de

duzir o dobro. O nome de alguns de seus vinhos

temente, o nome da

grandes cooperativas. Poucos engarrafavam os

algumas das principais castas da região: Touri-

revela um pouco de sua proposta. É o caso do T-

uva seria derivado

próprios vinhos. De lá para cá, porém, multi-

ga Nacional, Tinta Roriz, Jaen e Alfrocheiro Preto.

nac by Falorca, 100% Touriga Nacional, destina-

de “Tourigo”, antiga

plicaram-se os produtores independentes, ainda

A rígida legislação não permite que se ostente

do, como o nome indica, aos mercados de língua

povoação da região.

que algumas cooperativas tenham sobrevivido

a DOC Dão, simplesmente porque são usadas

inglesa. É um tinto moderno, com muita fruta,

Ele considera a En-

e produzam vinhos de boa qualidade a preços

as garrafas bordalesas e não as de formato Bor-

sem estágio em madeira, para ser bebido jovem.

cruzado uma espécie

atraentes usando modernos equipamentos de

gonha, como exigido. Entre as brancas, Bical,

Ou do e-Falorca, que usa o “e-” no nome tanto

de “Touriga branca”,

vinificação. Um exemplo é a UDACA (União

Cercial, Encruzado, Malvasia Fina, Rabo de Ovelha e

como referência ao mundo da internet como para

porque, como a tin-

das Adegas Cooperativas do Dão). Fundada em

Verdelho são as variedades mais plantadas.

lembrar que é um vinho de entrada de gama.

ta portuguesa de re-

1966, ela congrega seis adegas que representam
8.500 produtores espalhados por toda a região
e respondem por quase 60% da produção do
Dão. No total são 4 milhões de garrafas/ano,
sendo 30% exportadas para todo o mundo, in-

TOURIGA NACIONAL
E ENCRUZADO SÃO A BASE
DOS MELHORES TINTOS
E BRANCOS

clusive o Brasil. A linha, compreensivelmente

Trajetória semelhante foi seguida pela

ferência, está se di-

Quinta dos Roques, que pertence à mesma

fundindo em outras

família (Roques de Oliveira) há mais de cem

regiões vinícolas do

anos. Mas, somente no início dos anos 80, a

país. O Quinta dos Roques Encruzado, par-

família decidiu investir na produção de uvas e

cialmente (65%) fermentado em barricas, com-

passou a engarrafar seus próprios vinhos em lu-

prova que o potencial vinícola de Portugal não

ampla, vai de espumantes simples e vinhos em

Se cooperativas como a Udaca podem ser

gar de vender as uvas para a cooperativa local.

se limita aos vinhos tintos (ver quadro com al-

embalagem “bag in box” a propostas mais am-

consideradas um elo com a tradição vinícola do

Curiosamente, esse movimento, que incluiu a

guns dos melhores vinhos degustados no Dão).
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VARIEDADE E COMPLEXIDADE
MOSTRAM FORÇA DO DÃO

Rico patrimônio de castas tintas e brancas possibilita
a oferta de ampla gama de vinhos, varietais ou de corte,
visando diferentes públicos

CASA DE CELLO

Jaen, Alfrocheiro, Tinta Roriz e Tinto

apresenta aromas de frutas maduras,

Ao final da degustação, a equipe de

especiarias (pimenta). Na boca, é macio e

Quinta da Vegia 2006 - Um corte de

Cão, revela aromas complexos de fru-

ALIANÇA VINHOS
DE PORTUGAL

madeira nobre e especiarias. Tem bom

Wine Style foi presenteada com uma

redondo, com corpo adequado, ótima aci-

Touriga Nacional (±70%) e Tinta Roriz,

tas vermelhas, café torrado e especia-

Quinta da Garrida Reserva 2004 - Esse

corpo, ótima acidez, teor alcoólico

surpresa. Foi aberta uma garrafa do

dez, bom teor de álcool e taninos finos.

esse vinho apresenta aromas de frutas

rias, com notas minerais e resinosas.

varietal de Touriga Nacional passa 12

correto e taninos muito finos. Um vi-

Quinta da Falorca 1963, elaborado com

vermelhas maduras, em compota, ma-

Na boca, não destoa, com ótima acidez,

meses em barricas. Exibe aromas de

nho macio e equilibrado.

Touriga Nacional (50%) e outras 12

Pape 2005 - Elaborado com Baga (50%)

deira nobre (cedro), especiarias, anis

bom corpo, álcool equilibrado e taninos

frutas vermelhas muito maduras, café

uvas, inclusive brancas. A cor castanha

e Touriga Nacional, passa 12 meses em

e notas tostadas. Na boca, destaca-se

muito finos. Ainda jovem, deve chegar

torrado, madeira e notas florais. Tem

T-Nac 2006 - Mostra aromas de cassis,

e os aromas evoluídos (frutas passadas,

barricas novas. Exibe aromas de viole-

pela ótima acidez, álcool equilibrado e

em breve ao mercado brasileiro.

bom corpo, ótima acidez (frescor), álco-

violeta e especiarias. Um vinho muito

especiarias, florais, balsâmicos, fumo,

tas, frutas negras maduras e especia-

ol equilibrado e taninos finos.

frutado, macio e fresco, com ótima aci-

caramelo e chocolate) revelavam sua

rias. Estruturado e denso na boca, tem

dez, bom teor alcoólico e taninos muito

idade. Na boca, ainda exibia ótima aci-

ótima acidez (frescor), equilíbrio fantás-

UDACA

finos, desenvolvido com olho nos mer-

dez, bom frescor, álcool equilibrado e

tico e taninos finíssimos.

Porta do Fontelo Branco 2006 - Corte de

cados de língua inglesa.

taninos muito finos. Um vinho inesque-

taninos finos.

QUINTA DOS ROQUES
E QUINTA DAS MAIAS

GLOBAL WINES
(ANTIGA DÃO SUL) –
CABRIZ E SANTAR

Quinta dos Roques Encruzado 2007 -

Casa de Santar Reserva 2007 - A En-

Encruzado (60%), Malvasia, Cerceal

Parcialmente (65%) fermentado em bar-

cruzado contribui com 50% do corte,

e Bical, apresenta aromas de frutas

Quinta da Falorca Reserva 2003 - Corte

ricas, exibe aromas de frutas brancas,

complementada por Malvasia e Bical.

brancas, cítricos e notas florais. Tem

de Touriga Nacional, Aragonês e Alfro-

frutas cítricas e minerais muito agra-

Metade do vinho fermenta e passa seis

corpo médio, boa acidez e teor alco-

cheiro, esse excepcional vinho exibe

dáveis. Na boca, é macio e equilibrado,

meses em madeira. Os aromas de frutas

ólico correto.

aromas de frutas vermelhas maduras,

QUINTA DA PELLADA /
QUINTA DE SÃES

com corpo leve, ótima acidez e álcool no

brancas são enriquecidos por notas mi-

florais (violeta), madeira nobre (cedro)

Quinta de Sães Reserva Branco 2007 -

mentada por bom corpo, acidez e álcool

ponto certo. Um dos melhores represen-

nerais e de petróleo, além de chocolate

Adro da Sé Reserva 2004 - Touriga Na-

e especiarias. Ótima acidez, álcool cor-

Um corte de Encruzado, Bical, Malva-

equilibrados, e taninos finíssimos.

tantes dessa casta.

branco e caramelo. Na boca, boa acidez

cional, Tinta Roriz, Jaen e Alfrocheiro

reto e taninos finíssimos, num vinho en-

sia e Gouveio, esse vinho apresenta

e corpo médio, num vinho equilibrado.

entram no corte desse vinho, que mos-

corpado, macio, equilibrado e elegante.

aromas de frutas brancas maduras,

Doda 2005 (antigo Dado) - Um “blend”

frutas cítricas, mel e notas florais. Tem

de vinhos do Douro (Dirk Niepoort) e Dão

tra aromas de frutas maduras, especia-

Quinta dos Roques Touriga Nacional

cível, que comprova a longevidade dos

Carrocel 2006 - Varietal de Touriga Na-

grandes exemplares do Dão.

cional, estagia 18 meses em barricas.
Frutas vermelhas maduras, especiarias
(pimenta), violetas e café torrado compõem sua identidade aromática, comple-

2005 - Mostra aromas de frutas verme-

Cabriz Reserva 2005 - Com predominân-

rias e notas florais. É macio e fresco em

Quinta da Falorca Garrafeira 2003 - Com

corpo médio, ótima acidez e teor alco-

(Álvaro), com predominância de Touriga

lhas, floral (violeta), resina de pinheiro,

cia da Touriga Nacional, coadjuvada

boca, com bom corpo, ótima acidez, ál-

predomínio

Nacional,

ólico adequado. Um vinho macio, den-

Nacional proveniente de vinhas velhas.

especiarias e cevada. Na boca, exibe

por Alfrocheiro e Tinta Roriz, esse vi-

cool correto e taninos finos.

também entram no corte a Tinta Ro-

so e com sensação final adocicada,

Apresenta aromas que mesclam frutas

ótima acidez, bom corpo e teor alcoóli-

nho passa nove meses em barricas.

riz e a Alfrocheiro. Mostra aromas

mesmo tendo menos de dois gramas

negras, alcaçuz, floral, tostado, especia-

co e taninos muito finos. É equilibrado e

Apresenta boa intensidade de aromas,

de frutas muito maduras, florais, de

de açúcar residual.

rias e madeira nobre. É encorpado, ma-

fresco, não deixando transparecer seus

nos quais aparecem frutas vermelhas,

14,3O de álcool.

especiarias, notas florais e de coco

QUINTA VALE DAS
ESCADINHAS (QUINTA
DA FALORCA)

Um vinho muito equilibrado, com aci-

Quinta de Sães Reserva Tinto 2006 - Tam-

Complexo e integrado, exibe a força do

queimado. Redondo em boca, com bom

Quinta da Falorca Colheita 2005 - Ela-

dez e álcool na medida e taninos fi-

bém originado de vinhas velhas (predo-

Douro e a elegância do Dão.

Quinta dos Roques Reserva 2006 - Ela-

corpo (taninos finos), ótima acidez e

borado com Touriga Nacional (60%),

níssimos. Macio, elegante e sedutor

mínio de Touriga Nacional), esse vinho

borado com Touriga Nacional (50%),

álcool na medida certa.

Alfrocheiro, Jaen e Rufete, esse vinho

como o Reserva do mesmo ano.

exibe aromas florais, de frutas maduras e

da

Touriga

especiarias, madeira nobre e tabaco.

cio e equilibrado, com taninos finíssimos.
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NO VINHO, UM ENCONTRO
DO DÃO COM O DOURO

rótulo indique safra ou variedades de uvas que
entram no corte, mas a Touriga Nacional certamente é uma delas. Como Luis Pato, na Bairrada, Al-

Um dos produtores mais criativos do Dão,

varo é ferrenho defensor do patrimônio enológico

Álvaro de Castro, engenheiro civil por forma-

do Dão, mas isso não o impede de ter pequenas

ção, herdou a Quinta da Pellada em 1980 (há

parcelas plantadas com Cabernet Sauvignon, Merlot

registros de sua existência desde 1570) e lançou

e Syrah (as duas últimas entram, por exemplo,

seu primeiro vinho em 1989, retomando uma

no corte do Pape). Ele diz que só plantou essas

tradição familiar que havia sido abandonada.

uvas por uma questão didática, porque o uso de

Situada praticamente aos pés da serra da Es-

castas estrangeiras só pode ser entendido como

trela, a mais de 500 metros de altitude, a quin-

“uma graça, um capricho”. Álvaro se preocupa

ta, com seus trinta hectares de vinhedos,
oferece condições excep-

com o fato de que, na ânsia de conseguir
sucesso rápido, muitos novos

cionais para o

produtores optam

cultivo de uvas

pelas castas mais

de

qualidade.

fáceis e esquecem

Isso tanto pelo

as mais comple-

tipo de solo (gra-

xas.

nítico com veios

o risco de perder

de quartzo) como

nossa

pelo clima – seco

de”, adverte. Ele

“Corremos
identida-

e mais frio, com vento cortante que ajuda a pre-

cita como exemplo a Jaen que, por ser conside-

servar a sanidade das uvas. A parte mais anti-

rada uma casta menor, foi erradicada por muitos

ga do vinhedo tem mais de 50 castas plantadas

produtores. Por isso, enaltece o trabalho de seu

misturadas, inclusive brancas, como era comum

xará espanhol, Álvaro Palácios, que, segundo ele,

na região (os vinhos tintos mais antigos do Dão

demonstrou “a nobreza” dessa casta, que na Es-

em geral tinham pequena porcentagem de uvas

panha tem o nome de Mencia, com seus vinhos de

brancas). Na Pellada, além de vinhedos, existe

Bierzo. “Nossa afirmação só pode ser conseguida

uma antiga casa senhorial em pedra, que Ál-

através da diversidade, nunca da massificação”,

varo vem recuperando aos poucos (ele mora na

resume. Para ele, isso pode até significar que o

Quinta de Sães, em Seia, com 14 hectares de

Dão se tornará uma região para amantes de vi-

vinhedos, onde também fica a adega).

nho, como a Borgonha. “Será arrogância?” per-

Álvaro gosta de experimentar. Um de seus vi-

gunta. Os vinhos que produz, assim como os de

nhos mais interessantes foi feito em parceria com

produtores como Quinta da Falorca e Quinta dos

Dirk Niepoort e recebeu o nome de Dado, de

Roques, provam que não.

Dão e Douro. Posteriormente, o nome teve de ser
trocado porque já havia sido registrado por outra
empresa. Uma das opções cogitadas por ambos
foi “Doido”, mas acabou virando simplesmente
Doda. A legislação da DOC não permite que o
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Página ao lado:
Póvoa Dão é uma
aldeia medieval,
recuperada para
o turismo. Abaixo,
à esquerda, o
produtor Álvaro
de Castro, nos
vinhedos da Quinta
da Pellada, de
cuja existência
há registros
desde 1570

