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Douro
NOVA GERAÇÃO DE
VINHOS É QUASE UM
RENASCIMENTO
Primeira região demarcada do mundo, o vale do Douro
se revitaliza, com o lançamento de um número crescente
de vinhos não-fortificados, de grande qualidade,
descendentes dos nomes ilustres que contribuíram
para torná-la famosa em todo o mundo
t e x t o GUILHERME VELLOSO colaboração GUSTAVO ANDRADE DE PAULO
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fotos AUTORES E DIVULGAÇÃO

Ainda neste ano, chega ao

certa forma simbólico. Segundo registros históri-

da própria quinta. A Quinta do Côtto é, atual-

so desde que o vale do Douro tornou-se a pri-

mercado, inclusive brasileiro,

cos, a Quinta do Vesúvio é uma das propriedades

mente, uma das poucas casas durienses que faz

meira região vinícola oﬁcialmente demarcada do

o Quinta do Vesúvio Re-

mais antigas do Douro, talvez contemporânea à

mais vinhos Douro DOC do que vinhos do Por-

mundo, em 1756. O mais interessante é que esse

serva 2007, novo vinho tinto

época da descoberta do Brasil; e pertenceu à cé-

to (no caso apenas os Vintage). Mas é cada vez

avanço não se fez às custas do vinho que trou-

Douro DOC produzido pela

lebre Dona Antónia Adelaide Ferreira, a grande

maior o número de produtores de Porto que têm

xe fama e reconhecimento à região, o Porto, que

Symington, um dos nomes

dama do Douro, que ao morrer, em 1896, aos 86

uma linha de vinhos Douro DOC (ver quadro),

nela reinou absoluto por quase duzentos anos. Os

mais tradicionais do vinho

anos, era dona de trinta quintas ao longo do rio.

a exemplo, entre outros, da Quinta do Noval,

vinhos Douro DOC, em sua maioria tintos, são

do Porto, cujo portfólio abri-

Além disso, foi da Casa Ferreirinha, a empresa

com o Noval e o Cedro do Noval, e da Quinta

feitos com uvas que não eram aproveitadas para

ga marcas bastante conhecidas como Graham´s,

que leva o apelido pelo qual era popularmente

de la Rosa. Isso sem falar no grupo denominado

a produção de Porto, antes vendidas a granel.

Dow´s e Warre´s. Não se trata da primeira incur-

conhecida, que saiu, em 1952, o lendário Bar-

“Douro Boys”, que, embora reúna membros de

Assim, essa região de extraordinária beleza, que,

são da Symington no mundo dos vinhos não-for-

ca Velha, primeiro vinho tinto não-fortiﬁcado

famílias tradicionalmente ligadas à produção de

em 2001, foi classiﬁcada pela Unesco como Pa-

tiﬁcados, pois, desde o ﬁm dos anos 90, produz o

do Douro. Dez anos depois, esse caminho foi tri-

Porto, é muito mais conhecido por seu trabalho

trimônio da Humanidade, vive hoje o que pode

Altano e o Chryseia – este último em parceria

lhado por outro produtor de Porto, a Quinta do

com vinhos Douro DOC.

ser considerado um renascimento, que atrai a

com Bruno Prats, ex-proprietário do bordalês Cos

Côtto, da família Montez Champalimaud, com

Esse crescimento dos chamados “vinhos de

atenção de enóﬁlos de todo o mundo. A tal pon-

d’Estournel. O lançamento tem signiﬁcado de

o lançamento de um vinho tinto com o nome

mesa” é, sem dúvida, a maior mudança em cur-

to que os vinhos da denominação mais recente

Nas íngremes
encostas do Douro,
os vinhedos são
plantados em
“socalcos”, ou
degraus, como
forma de permitir o
árduo trabalho, em
grande parte ainda
manual, como se
pode ver nesse
vinhedo da Quinta
do Noval
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Em 2001, a
região do Alto
Douro foi incluída
entre os
patrimônios da
humanidade pela
Unesco (acima,
o rio visto da
famosa Quinta
dos Malvedos, da
Graham´s)

(Douro DOC) já representam quase a metade da

abrir os estreitos terraços onde serão plantadas as

produção de vinhos da denominação mais antiga

vinhas. Mesmo assim o trabalho é difícil e lento,

e tradicional (Porto).

como Wine Style constatou numa visita a um vi-

DIVERSIDADE E PERSONALIDADE

O vale do rio Douro (o mesmo “Duero” que,

nhedo em implantação da Quinta do Portal, ou-

em seu trajeto de duzentos quilômetros até a foz,

tro grande produtor de ambas as denominações

na cidade do Porto, banha a região de Ribera del

(Porto e Douro DOC). A altura e inclinação do

Duero na vizinha Espanha) é uma das paisagens

terreno no vinhedo visitado não recomendariam

ALVES DE SOUSA

mais dramáticas da geograﬁa mundial do vinho.

a presença de pessoas que sofrem de vertigem.

Vale da Raposa Rosé 2007 - Varietal de Touriga Nacional obtido com maceração a frio
por 12 horas, conferindo ao vinho uma coloração rosa de média intensidade. Apresenta
aromas de frutas vermelhas, tostado, embutidos e notas defumadas. Tem corpo médio e
bom equilíbrio entre acidez e álcool.
Quinta da Gaivosa Tinto Vinhas Velhas 2003
- Um corte de Tinta Roriz, Touriga Nacional,
Tinta Cão e Touriga Franca. Passa 8 meses
em barricas novas e usadas, francesas e
portuguesas. Mostra aromas de frutas vermelhas, floral, tostado e notas de anis. Tem
bom corpo, com ótima acidez, álcool na medida certa e taninos muito finos. Um vinho
elegante e equilibrado.
Abandonado 2005 - As vinhas que dão origem a esse vinho têm mais de 80 anos de
idade, com rendimento muito baixo (<10 hl/
ha). Passa 14 meses em carvalho português.
Apresenta aromas de frutas vermelhas passadas, madeira nobre, minerais com toque
de petróleo, florais e de especiarias. Bom
corpo, excelente equilíbrio entre acidez e
álcool e taninos finíssimos, com retro-olfato de frutas negras, caramelo e especiarias.
É um vinho 100% português, pois uvas, barricas, garrafas, rolhas e rótulos são todos
produzidos em Portugal. Um grande vinho
– macio, sedutor, equilibrado e complexo.
Infelizmente, difícil de encontrar, mesmo
em Portugal.

As encostas ao longo de boa parte do rio apresen-

Outro exemplo de como é difícil o trabalho

tam forte inclinação e o solo, xistoso, é muito duro

nas encostas do Douro é dado por Ana Mota, res-

e pobre, diﬁcultando enormemente o manejo. O

ponsável pela viticultura e produção na Quinta

clima também não ajuda: muito

Nova de Nossa Senhora do Carmo. A quinta é

frio, no inverno, quase uma for-

uma propriedade histórica (tem um dos marcos

nalha, no verão, que, não raro,

“pombalinos” de 1758, época da primeira de-

registra temperaturas acima dos

marcação do Douro), com invejável localização

40 graus. Hoje, dependendo da

e belíssima vista para o rio. Pertencia à ﬁrma

inclinação e curvatura do terre-

Burmester, mas foi comprada pelo grupo Amo-

no, é possível usar tratores para

rim, maior produtor de cortiça e um dos maiores

Número de produtores de vinhos Douro DOC
(brancos, tintos e rosés) em seu portfólio é cada vez maior

ALIANÇA VINHOS DE PORTUGAL
Quinta dos Quatro Ventos Reserva 2006 Corte de Tinta Roriz, Touriga Nacional e Touriga Franca, esse vinho passa 15 meses em
barricas francesas e russas. Tem aromas de
frutas em compota, madeira e especiarias.
Mostra ótima acidez, álcool equilibrado, taninos finíssimos e bom corpo.

MONTEZ CHAMPALIMAUD
(QUINTA DO CÔTTO)
Quinta do Côtto 2007 - Corte de Tinta Roriz
(50%), Touriga Nacional, Touriga Franca e
Sousão, apresenta cor rubi muito intensa,
com reflexos violáceos e aromas de frutas maduras em compota e especiarias. É
estruturado, potente, tânico, com boa acidez
e teor alcoólico correto. O 2006, com o mes-

mo corte, está mais pronto para o consumo.
Quinta do Côtto Grande Escolha 2001 - Um
corte de Touriga Nacional (40-50%) e Tinta Roriz (50-60%), com um pouco de Tinta
Amarela, esse vinho passa 14 meses em
barricas de carvalho português. Tem cor
rubi de média intensidade, aromas de frutas
muito maduras, licor de jabuticaba, minerais, de madeira nobre, cevada, tostado e
especiarias. Na boca, bom corpo e equilíbrio entre acidez e álcool, com taninos finos
bem presentes.

REAL COMPANHIA VELHA
(ROYAL OPORTO)
Quinta de Cidrô Reserva Chardonnay 2007
- Após passar 6 meses em barricas, esse
vinho exibe aromas de frutas brancas, madeira, pelo queimado e notas minerais. Tem
bom corpo, boa acidez e teor alcoólico correto. Muito marcado pela madeira.
Evel Grande Reserva 2005 - Elaborado com
Touriga Nacional e Touriga Franca, sendo
15% de vinhas velhas, apresenta aromas de
frutas muito maduras, especiarias, balsâmico, alcaçuz, café torrado e chocolate. Tem
bom corpo, equilíbrio entre acidez e álcool
e taninos finos.

QUINTA DO PORTAL
Quinta do Portal Branco 2007 - Um corte de
Gouveio (40%), Viosinho (35%) e Moscatel
(25%), apresenta aromas de frutas brancas
(abacaxi), floral e agradáveis notas herbáceas. Um vinho leve, mas equilibrado.
Quinta do Portal Grande Reserva 2006 - Elaborado com Touriga Nacional (50%), Touriga
Franca (25%) e Tinta Roriz (25%), apresenta
aromas de frutas (negras e vermelhas), florais e de madeira nobre. Ainda muito jovem,
mostra acidez e álcool equilibrados, bom
corpo e taninos (finos) abundantes. O 2000,
também degustado, está mais pronto para
ser degustado.
Moscatel Douro Reserva 2000 - Cor amarelo-ouro velho, com aromas de mel, doce de
casca de laranja, florais, mentolados e de eucalipto. Apresenta bom corpo e ótima acidez,
com teor alcoólico e de açúcar equilibrados.
Um vinho fresco, potente e redondo em boca.

QUINTA DO NOVAL

Quinta da Romaneira Branco 2007 - Elabo-

rado com Verdelho e Malvasia, esse vinho
tem aromas de frutas brancas, florais e frutas tropicais. Tem corpo leve, boa acidez e
teor alcoólico correto.
Quinta do Noval 2005 - Esse vinho é um
“blend” de Touriga Nacional, Tinto Cão e
Touriga Franca e passa 20 meses em madeira e mais um ano em garrafa, antes de ser
comercializado. Exibe aromas forais e de
frutas muito maduras, além de chocolate e
especiarias. Tem bom corpo, ótima acidez
e taninos finíssimos. Macio, equilibrado e
envolvente, é um belo vinho, ainda muito
jovem. O 2004, com o mesmo corte, é ainda
mais intenso e sedutor.

QUINTA NOVA NOSSA
SENHORA DO CARMO
Grainha 2007 Branco - Elaborado com Rabigato (fermentado em madeira), Viosinho e
Gouveio, apresenta aromas de frutas brancas, tostado e mineral. Tem corpo leve, boa
acidez e teor alcoólico correto.
Quinta Nova Grande Reserva 2006 - Esse
corte de Touriga Nacional (80%), Tinta Roriz
(10%) e Tinta Amarela passa 18 meses em
madeira. Encanta pelos aromas de frutas
passadas, frutas em compota, florais, de
especiarias e de alcaçuz. Tem bom corpo,
ótima acidez, teor alcoólico adequado e taninos finíssimos. Um vinho denso, encorpado e equilibrado.
Quinta Nova Touriga Nacional 2006 - Após
passar 17 meses em barricas, esse vinho
seduz pelos aromas de frutas passadas,
fumo, especiarias, madeira nobre e florais.
Tem bom corpo, ótima acidez, teor alcoólico
correto e taninos finíssimos. Um vinho potente, longo e equilibrado.

GRAHAM’S
Altano Reserva 2006 - Esse corte de Touriga Nacional e Tinta Barroca passa 12 meses
em barricas americanas novas de 400 litros.
Exibe aromas de frutas maduras, frutas em
compota (groselha), balsâmicos, de fumo e
tostado. Tem bom corpo, ótima acidez, álcool correto e taninos finíssimos. Embora muito jovem, é elegante, equilibrado e macio.
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OS SEDUTORES TAWNIES E VINTAGES
Delicioso símbolo de Portugal, o vinho do Porto,
em qualquer de seus estilos, não perde a magia que
o acompanha há mais de 200 anos
GLOBAL WINES (ANTIGA DÃO SUL)
Quinta das Tecedeiras Vintage 2004 - Típico Porto Vintage, com aromas de frutas
em compota, chocolate, floral, especiarias e licor de jabuticaba. Encorpado, com
ótima acidez, bom teor alcoólico, taninos
finíssimos e açúcar na medida certa. Potente e equilibrado.

MONTEZ CHAMPALIMAUD
(QUINTA DO CÔTTO)
Champalimaud Vintage 2001 - Elaborado
com as mesmas uvas que compõem o Grande Escolha (ver quadro com os Douro DOC),
esse vinho tem cor rubi muito intensa, com
aromas de frutas em compota, geléia, groselha, café torrado, chocolate, cedro, fumo
e especiarias. Na boca, é denso, encorpado
e muito equilibrado, com taninos muito finos.

REAL COMPANHIA VELHA
(ROYAL OPORTO)
Quinta das Carvalhas Vintage 2000 Vinhas
Velhas - Um vinho potente, explosivo, jovem, com aromas de frutas em compota,
floral, especiarias e alcaçuz. Tem ótima
acidez, teor alcoólico correto e açúcar na
medida certa, com taninos muito presentes
e de ótima qualidade.
Quinta do Ventozelo Vintage 2003 - Exibe aromas de frutas passadas, compota e
especiarias. Tem bom corpo, com acidez,
álcool e açúcar equilibrados. Ainda tânico,
apresenta taninos muito finos.

QUINTA DO PORTAL
Portal Tawny 10 Anos - Com cor caramelo
intensa, apresenta aromas de frutas secas,
especiarias, madeira nobre, mel, rapadura,
floral, frutas cítricas (limão) e notas oxidadas. Tem bom corpo e ótima acidez, bastante equilibrada com os teores de açúcar e álcool. Um vinho denso, potente, equilibrado
e muito longo.
Portal Tawny 20 Anos - De cor semelhante
ao anterior, apresenta aromas de frutas secas, especiarias, eucalipto, floral, defumado
e vermute (oxidação). Tem bom corpo e ótima acidez, bem equilibrada com os teores
de açúcar e álcool. Retro-olfato com notas
de caramelo, café torrado, mel e floral. Um

vinho potente, muito equilibrado e longo.
Portal Tawny 30 Anos - Também com cor
caramelo, esse vinho exibe aromas de frutas secas, especiarias, doce de casca de
laranja, mentol e vermute (oxidação). Tem
bom corpo e ótima acidez (frescor), em linha com os teores de açúcar e álcool. Retro-olfato intenso, com notas de caramelo,
café torrado e defumado. Um vinho potente
e elegante, muito equilibrado e longo.
Portal Tawny 40 Anos - Com cor caramelo de
média intensidade, mostra aromas de frutas
secas, vermute, especiarias, floral e mentol.
Tem bom corpo e ótima acidez, que contrabalança adequadamente os teores de açúcar
e álcool. Mais elegante ainda que o anterior,
com ótimo equilíbrio e longa persistência.
Portal Vintage 2003 - Com cor semelhante
ao anterior, apresenta aromas de frutas
em compota, mentol, especiarias, alcaçuz
e chocolate. Encorpado, tem ótima acidez,
álcool correto e teor de açúcar na medida
certa, com taninos finos e abundantes. Um
vinho mais potente, aveludado e intenso que
o LBV do mesmo ano, também provado.

QUINTA DO NOVAL
Porto Branco - Com aromas de frutas cozidas, florais, de especiarias e notas lácteas,
mostra corpo médio, ótima acidez e teores
de açúcar e álcool equilibrados.
Silval 2005 Vintage - Com cor púrpura muito intensa, seduz pelos aromas de frutas
passadas, florais, de especiarias, rapadura
(melaço) e chocolate. Tem bom corpo, ótima
acidez, teores de açúcar e álcool no ponto
certo e taninos finíssimos. Um vinho potente e complexo, mas ainda muito jovem.
Quinta do Noval Colheita 1964 - Esse vinho,
engarrafado em 2009, apresenta cor caramelo de média intensidade, com reflexo
esverdeado. Tem aromas de frutas secas,
eucalipto, mentol, tostado, mineral, floral
e especiarias. Mostra bom corpo e ótima
acidez, bem equilibrada com os teores de
açúcar e álcool. Um vinho muito elegante,
potente, complexo e equilibrado.
Quinta do Noval 1995 Vintage - Com cor
rubi intensa, esse vinho exibe aromas de
frutas passadas, especiarias, tostado, floral
e madeira nobre. Corpo, acidez e teores de

açúcar e álcool absolutamente equilibrados
e taninos finíssimos. Um vinho delicioso,
macio, potente, equilibrado e elegante. Um
legítimo Noval!

QUINTA NOVA NOSSA
SENHORA DO CARMO
Quinta Nova LBV 2004 - Esse vinho foi engarrafado em 2008 e apresenta aromas de
frutas passadas, floral, especiarias e fumo.
Tem corpo bom, ótima acidez, teores de
açúcar e álcool corretos e taninos finíssimos. Um vinho denso, mas equilibrado.
Quinta Nova Vintage 2005 - Esse vinho cativa pelos aromas de frutas negras, licor de
jabuticaba, especiarias, floral e madeira
nobre. Tem bom corpo, ótima acidez, teores
de açúcar e álcool corretos e taninos finos
(ainda muito presentes).

GRAHAM’S
Six Grapes Reserve (não safrado) - Esse
vinho exibe aromas de frutas passadas, especiarias, licor de jabuticaba, madeira e alcaçuz. Tem bom corpo, ótima acidez, teores
de açúcar e álcool corretos e taninos muito
finos. Era um vinho ao estilo Vintage Character, mas agora passou a ser Reserve.
Graham’s Tawny 40 Anos - Com cor caramelo de média intensidade, esse vinho seduz por
sua complexidade aromática (frutas secas,
especiarias, tabaco, tostado, mentol, caramelo, anis e pelo queimado). Bom corpo, ótima
acidez e teores de açúcar e álcool perfeitos.
Um vinho macio, equilibrado e envolvente. Um
verdadeiro vinho de meditação.
Quinta de Malvedos 1998 Vintage - Com cor
rubi intensa e discreto reflexo acastanhado, exibe aromas de rapadura, licor de jabuticaba, floral, chocolate, cevada, esteva
e mentol. Tem bom corpo, ótima acidez, com
teores de açúcar e álcool corretos e taninos
finíssimos. Está ótimo para ser bebido agora mas tem longo potencial de guarda.
Quinta do Vesúvio 2003 Vintage - Mostra
aromas de frutas vermelhas maduras, frutas em compota, licor de jabuticaba e violetas. Tem bom corpo, ótima acidez, álcool
e açúcar na medida certa e taninos finíssimos. Um vinho jovem, potente e encorpado,
ao mesmo tempo macio e elegante.

grupos privados portugueses. Depois da compra,

duas margens do rio puderam ser construídos, ao

foram plantados 50 hectares de novos vinhedos,

longo de quase duzentos anos, exclusivamente pela

mas “não houve um único metro de terreno que

mão do homem, fundamental ainda hoje, porque

não precisasse ser dinamitado”, registra Ana,

boa parte da colheita não é mecanizada. Na Quin-

cuja habilidade ao volante, indispensável para o

ta do Noval, de onde sai o celebrado Porto Nacio-

trabalho nas encostas escarpadas da região, ri-

nal, há faixas de terreno pintadas de branco ao

valiza com seus conhecimentos de viticultura.

longo dos vinhedos, indicando acessos e escadas
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para os trabalhadores que se deslocam com caixas

PRINCIPAIS CASTAS
TINTAS SÃO CINCO

carregadas de uvas, em pleno sol, na época da colheita. Se depender da opinião dos enóﬁlos, todo
esse esforço se justiﬁca, já que a região do Douro guarda um dos maiores tesouros enológicos do

As quintas do Portal e Nova de Nossa Senho-

mundo. Tradicionalmente, os vinhedos do Douro

ra do Carmo são também bons exemplos de uma

eram plantados com castas misturadas, colhidas

nova atividade que vem atraindo um número cada

e viniﬁcadas juntas. Para o vinho do Porto isso

vez maior de visitantes à região: o enoturismo.

não fazia tanta diferença, mas, no caso dos Dou-

Ambas mantêm charmosos hotéis-boutique que

ro DOC, identiﬁcá-las corretamente é essencial

ocuparam construções recuperadas com excep-

para obter vinhos de qualidade. As principais uvas

cional cuidado e extremo bom gosto (ver quadro

tintas do Douro são cinco: Touriga Nacional,

sobre enoturismo no Douro).

Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinto Cão e

Em poucos lugares do mundo, a expressão “é

Tinta Roriz. Esta última é um dos nomes portu-

de tirar o fôlego” faz tanto sentido como no alto de

gueses da Tempranillo espanhola (o outro é Ara-

um dos vinhedos situados às margens do Douro. E

gonez) e, até hoje se disputa em qual dos territó-

é difícil imaginar como tanto os vinhedos em so-

rios ela se originou. Entre as brancas, Viosinho,

calcos como as magníﬁcas quintas encravadas nas

Rabigato e Malvasia Fina são as mais comuns.

Ponte sobre o
Douro, em Pinhão,
vista da Quinta
das Carvalhas. A
quinta pertence à
Real Companhia
Velha, criada por
ordem do rei (daí o
nome), à época da
demarcação, para
fomentar o cultivo
da vinha na região

UM VINHO DE MUITOS ESTILOS
Existem vários estilos de vinho do Porto. Escolher um é questão de gosto pessoal e do momento de consumo, como se verá a seguir:
1) PORTO BRANCO: elaborado com uvas brancas, de várias safras, podendo ser seco, doce ou muito doce. Ideal para um aperitivo. Geralmente, não tem envelhecimento longo em barricas.
É servido fresco, muitas vezes com uma rodela de limão e água
tônica (Portonic).
2) PORTO RUBY: é um vinho tinto, encorpado, com cor rubi. Elaborado com uvas de várias safras, passa de dois a três anos em
grandes cubas de aço inoxidável ou de madeira antes de ser engarrafado. Predominam os aromas de frutas vermelhas e negras
maduras, compota e especiarias.
3) PORTO RUBY RESERVA: resulta de uma seleção dos melhores
vinhos do Porto de cada ano, combinados para criar um vinho
frutado, intenso e macio.
4) PORTO LATE BOTTLED VINTAGE (LBV): é um Ruby de uma única safra, selecionado por sua elevada qualidade. É engarrafado
após 4-6 anos de estágio em barricas. Geralmente, está pronto
para ser consumido, mas tem bom potencial de guarda. Tem cor
rubi intensa, é encorpado e muito frutado.
5) PORTO VINTAGE: considerado por muitos o rei dos vinhos do
Porto. É elaborado com uvas de um único ano, sendo engarrafado
dois a três anos após a colheita. É o único Porto elaborado para
envelhecer em garrafa. Pode evoluir por décadas, mas encanta
em qualquer fase de sua vida.

6) PORTO SINGLE QUINTA VINTAGE: é um vintage originário de
uma única quinta. São, quase sempre, de grande qualidade.
7) PORTO TAWNY: é um vinho envelhecido em grandes pipas de
carvalho. As uvas são provenientes de diversas safras. O contato
com o ar por dois ou três anos concentra os sabores e muda a cor
do típico “aloirado” que lhe dá nome para o âmbar. Predominam
os aromas de frutas secas (amêndoas, nozes), baunilha e caramelo, com um toque oxidado característico.
8) PORTO TAWNY RESERVA: é um tawny de melhor qualidade.
9) PORTO TAWNY 10, 20, 30 E 40 ANOS: são tawnies que envelhecem por muitos anos em pequenas pipas de carvalho. Perdem
em intensidade de cor, mas ganham em complexidade aromática
e gustativa. A idade declarada no rótulo (10, 20, 30 ou 40 anos)
indica a idade média dos vinhos que entram no lote. Para muitos,
são os verdadeiros vinhos do Porto, frutos da natureza e da habilidade do homem.
10) PORTO COLHEITA: é um tawny de uma só colheita que envelheceu em cascos por um período mínimo de 7 anos.
11) CRUSTED PORT: Porto que envelhece 3 anos em madeira e, no
mínimo, mais 3 em garrafa antes de ser comercializado. Desenvolve um depósito no fundo da garrafa. Categoria pouco frequente hoje em dia.

por GUSTAVO ANDRADE DE PAULO

Hoje, quase todos os produtores desenvolvem

Sua última aquisição foi motivo de orgulho para

trabalhos de pesquisa para identiﬁcar as castas

a região e para o país, porque devolveu para mãos

existentes em suas respectivas propriedades. E os

portuguesas uma propriedade também histórica,

novos vinhedos são plantados com castas selecio-

a Quinta de Ventozelo, vizinha à das Carvalhas,

nadas entre as que melhor se adaptam a cada ter-

que fora vendida para um grupo espanhol.

roir especíﬁco. Um exemplo desse trabalho pode

No passado, o vinho do Porto, transportado

ser visto na Quinta das Carvalhas, pertencente à

pelos tradicionais barcos Rabelo até os armazéns

Real Companhia Velha (também conhecida como

de Vila Nova de Gaia, tornou-se o produto portu-

Royal Oporto), uma das empresas mais antigas

guês mais conhecido no mundo. Mas, talvez por

do Douro. Ela foi fundada em 1756, sob os aus-

causa do nome, muitos consumidores, sobretudo

pícios do então rei de Portugal, D. José I (daí seu

fora de Portugal, não associavam o vinho à sua

nome) e teve papel fundamental na demarcação

zona de produção. Além disso, até 1986, havia

do Douro. A quinta, com 600 hectares às mar-

a obrigatoriedade de exportá-lo apenas de Gaia.

gens do rio, é uma das maiores propriedades da

Parece irônico, portanto, que passados 250 anos

região. O mapeamento que vem sendo feito nos

de sua criação, essa que é uma das regiões viníco-

vinhedos indicou a existência de pelo menos 25

las mais tradicionais e admiradas do mundo co-

a 30 variedades diferentes de uvas, usadas tanto

mece a se expressar, também, por meio de vinhos

na produção de vinho do Porto (60%), como de

– os Douro DOC – que trazem a marca de sua

vinhos de mesa tintos e brancos (40%). Além da

origem no próprio nome.

Quinta das Carvalhas, a Real Cia. Velha é dona de
outras quintas famosas como Cidrô e Aciprestes.

Novo prédio da
Quinta do Portal
(acima e no meio
à dir.) foi projetado
pelo famoso
arquiteto português
Siza Vieira. Abaixo,
à direita, o difícil
trabalho de abertura
de novos vinhedos.
À esquerda,
pesquisa na Quinta
das Carvalhas
identiﬁcou mais de
25 castas diferentes
(na foto, Touriga
Francesa)
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ENOTURISMO, UMA ATRAÇÃO À PARTE NO DOURO
De há muito, a fama do vinho do Porto
deixou de ser o único motivo que atrai
visitantes ao vale do Douro. A beleza
dramática da paisagem, com os vinhedos em socalcos descendo até quase a
margem do rio, por si só, justifica a viagem até lá (pouco mais de uma hora da
cidade do Porto). A atenção que os novos
vinhos Douro DOC despertou na mídia,
só aumentou o interesse de enoturistas,
das mais diferentes nacionalidades. E fez
crescer, em número e em sofisticação, as
opções de hospedagem, que, em muitos
casos, combinam o conforto de um bom
hotel com a gostosa sensação de dormir
em meio aos vinhedos. A Quinta Nova de
Nossa Senhora do Carmo e a Casa das
Pipas, na Quinta do Portal (foto acima),
visitadas recentemente por Wine Style, são excelentes exemplos de o que o
Douro oferece em matéria de turismo e
lazer. Ambas estão instaladas em prédios
restaurados e adaptados com impecável
cuidado; dispõem de quartos aprazíveis e
dotados de todos os modernos requisitos
de conforto, além de piscina para os dias
mais quentes, que são maioria no Douro,
e restaurante (o da Casa de Pipas funciona em outro prédio, não muito distante,

na sede da vinícola). Acima de tudo, porém, ambas oferecem a incomparável experiência de vivenciar a atividade de uma
vinícola e fazer uma caminhada entre os
vinhedos. Na Quinta Nova, isso permite
ver de perto um dos históricos “marcos
pombalinos” de 1758 e conhecer a pequena capela, de 1795, dedicada à santa
a que deve seu nome, praticamente às
margens do rio. No passado, barcos rabelos que transportavam vinho do Porto
para os armazéns em Vila Nova de Gaia
costumavam parar em frente a ela, para
que marinheiros e eventuais viajantes rezassem pela proteção da santa ao longo
da perigosa viagem.
O número de propriedades que se preparou para hospedar visitantes aumenta a
cada ano, o que torna impossível citar todas. Mas vale a pena mencionar algumas,
como a Quinta do Vallado, ao lado de
Peso da Régua. É uma das trinta quintas
que pertenceram ao império da célebre D.
Antónia Ferreira. A construção original,
que obviamente foi totalmente restaurada e ampliada, é de 1716. A Quinta de la
Rosa fica às margens do Douro a poucos
minutos da estação de Pinhão; a Casa de
Casal de Loivos, ao contrário, fica no alto

de uma das colinas, o que garante magnífica vista dos vinhedos e do próprio rio.
Dentre as opções de hospedagem mais
recentes, uma das mais luxuosas (inclusive com spa) abriu as portas ano passado,
na tradicional Quinta da Romaneira. Outra é o igualmente luxuoso e sofisticado
hotel Aquapura Douro, que veio se juntar
ao tradicional Vintage House, instalado
num antigo casarão e armazém de vinho
do porto às margens do Douro. Os três
dispõem de excelentes restaurantes.
Além dos restaurantes dos hotéis e
quintas, há muitas opções para todos os
gostos e orçamentos. Uma das mais recentes é o DOC, em Folgosa do Douro,
inaugurado em 2007. Em todos, é possível provar vinhos produzidos na região
acompanhados de versões, tradicionais
ou mais modernas, da generosa gastronomia portuguesa. Isso permite degustar
vinhos das duas denominações de origem
mais famosas do Douro: os Porto, como
aperitivo e ao final da refeição, acompanhando a rica doçaria lusa; e brancos e
tintos Douro DOC, com entradas e pratos
principais.

por GUILHERME VELLOSO
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