
Região abriga três DOC históricas, duas delas ameaçadas
de extinção, e produz, além de vinhos modernos e acessíveis, 

alguns ícones de Portugal

Vinhos de Lisboa
o novo nome da antiga 

estremadura

 A região hoje conhecida como Vinhos de Lisboa 

era, há até bem pouco tempo, a Estremadura, famo-

sa pela diversidade de seus vinhos, distribuídos em 

nove denominações de origem controlada, mantidas 

pela legislação atual: Alenquer, Óbidos, Encostas de 

Aire, Arruda, Torres Vedras, Lourinhã e as históri-

cas Bucelas, Carcavelos e Colares. Na região tam-

bém são produzidos vinhos sob a designação Vinho 

Regional Lisboa. Lisboa é a quarta maior região de 

vinhos regionais de Portugal, quando se considera 

as vinhas plantadas; e a terceira maior em volume. 

É a região onde mais se produz Vinho de Mesa e 

a segunda maior produtora de Vinho Regional. A 

produção de vinhos DOC é relativamente pequena, 

quando comparada à de outras regiões do país.

 Próximas a Lisboa estão três DOC históricas, 

cujos vinhos eram muito apreciados no passado, a 

saber: Bucelas, Colares e Carcavelos. A primeira é 

uma denominação exclusiva de vinhos brancos, se-

cos e minerais, baseados na uva Arinto (75%), com-

plementada por Sercial e Rabo de Ovelha. Colares, cuja 

fama se ergueu sobre os vinhos tintos da uva Ramisco, 

tem dois grandes produtores: a Adega Regional de 

Colares e a Fundação Oriente. Em 1999, essa funda-

ção comprou o maior vinhedo de Colares, a pedido 

das autoridades de Sintra, para evitar que as terras 

fossem utilizadas para fins imobiliários. O mesmo 

perigo ameaça, de forma muito mais real, a DOC 

Carcavelos. Hoje, praticamente não se produz mais 

vinhos com essa denominação, pois o valor das terras 

para a urbanização ultrapassa, em muito, o eventual 

benefício que se teria plantando uvas. Vale destacar 

que Carcavelos era o vinho predileto do Marquês de 

Pombal. Quase sempre doce, podendo ou não ser 

fortificado, ele é produzido com uvas tintas (Castelão 

e Preto Martinho), brancas (Galego Dourado, Arinto e Ra-

tinho) ou com a mistura de tintas e brancas.

 Das outras DOCs, vale a pena destacar Alenquer, 

que segundo alguns produtores tem clima semelhan-

te ao de Bordeaux, devido à proximidade com o 

Atlântico e aos ventos frios que frequentemente var-

rem a região, favorecendo o cultivo de uvas brancas e 

dificultando o amadurecimento das tintas. Em 2002, 

as regras do DOC Alenquer foram relaxadas para 

permitir a utilização de uvas francesas como Char-

donnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon e Syrah. Isso, 

no entanto, não impediu que alguns dos melhores 

vinhos de Alenquer continuassem a ser produzidos 

como Vinho Regional Lisboa (antigamente como Vi-

nho Regional da Estremadura). 

 Os atuais vinhos de Lisboa são muito interessantes, 

em estilo moderno e de fácil aceitação pelo consumidor 

em todo o mundo. A região também abriga alguns dos 

ícones de Portugal, como a Quinta do Monte d’Oiro e a 

Quinta da Chocapalha, além de algumas propriedades 

da Companhia das Quintas, em particular a Quinta de 

Pancas e a Quinta da Romeira.

josé bento dos santos,
o virtuoso da quinta
do monte d’oiro
 A grande paixão de José Bento dos Santos, 

o artífice que está nos bastidores dos excepcio-

nais vinhos da Quinta do Monte d’Oiro é a gas-

tronomia. Não por acaso, é considerado um dos 

melhores chefs não profissionais do mundo e au-

toridade no assunto restaurantes de alta gama. 

Também não é por acaso que José Bento tem na 

Acima, José Bento dos Santos, homem que está por trás dos incríveis vinhos da Quinta do Monte d’Oiro; o vinho Chocapalha,
de Sandra Tavares, e os vinhedos da Casa Santos Lima, que se espalham por suaves colinas, são bons exemplos do cuidado
que a empresa tem em todas as fases da produção de sua imensa gama de vinhos
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abrigar apenas um terço da atual produção. O restante 

das uvas tem que ser vendido para outros produtores. A 

nova vinícola, em construção, deverá resolver o problema. 

Toda a produção da Quinta de Chocapalha é comerciali-

zada sob a designação Vinho Regional Lisboa, para se ter 

maior liberdade na elaboração dos vinhos e aproveitar ao 

máximo o talento e a sensibilidade de Sandra.

vinhos modernos e com 
grande expressão de frutas
 Outros excelentes produtores podem ser encontrados 

na região, sempre produzindo vinhos de muito caráter, 

em estilo moderno e com excepcional expressão de fru-

tas. São vinhos muito bem aceitos por consumidores em 

todo o mundo e em particular no Brasil, onde são co-

nhecidos pela excepcional relação preço/qualidade.

 Bons exemplos são os vinhos da Casa Santos Lima, 

que possui invejável leque de opções. A propriedade, que 

tem 280 hectares de extensão, sendo 180 plantados com 

vinhas, é dirigida por José Oliveira da Silva, cujo avô ven-

dia os vinhos a granel. A decisão de engarrafar os vinhos 

da propriedade só se concretizou em 1996 e, hoje, 95% 

da produção é exportada. Atualmente, são utilizadas uvas 

próprias para a imensa maioria dos vinhos produzidos 

(cerca de 95% de toda a gama). O restante é comprado 

de parceiros confiáveis. A maior parte da colheita é meca-

nizada e apenas as uvas Chardonnay, Touriga Franca e Touriga 

Nacional são colhidas à mão.

 Outro produtor que merece registro é a Quinta de 

Pancas, uma das pertencentes à Companhia das Quintas, 

que a comprou em 2006. A propriedade, numa ousadia 

de seus antigos proprietários, os Perestrello guimarães, há 

vinte anos já plantava uvas Chardonnay e Cabernet Sauvingon. 

Por essa razão, sempre foi considerada uma das 

mais inovadoras vinícolas de Alenquer, mui-

to à frente de seu tempo. Nos últimos anos, 

no entanto, vinha passando por momentos 

difíceis. Com uma injeção de ânimo, e de 

capital, providenciada pela Cia das Quintas, 

os vinhos da Quinta de Pancas reencontraram 

sua melhor forma, sendo hoje a perfeita expressão 

da modernidade. A ampla gama oferecida pela vinícola, 

com destaque para o extraordinário Quinta de Pancas 

Grande Escolha 2005, confirma amplamente a boa fase 

pela qual Pancas atravessa.

 Também propriedade da Companhia das Quintas, a 

Quinta da Romeira, a primeira propriedade comprada 

por Miguel Melo Azevedo e seu grupo de investidores, é 

uma das estrelas de Bucelas. Ali são produzidos excelen-

tes vinhos brancos, como o Prova Régia e o excepcio-

nal Morgado de Santa Catarina, um Arinto em pure-

za, fermentado em barricas novas de carvalho francês. 

Com 78 hectares de vinhas, é o carro-chefe de Bucelas e 

um fiel depositário da casta Arinto na região, que respon-

de por nada menos que 46 hectares plantados.

 Na contramão das tendências vai a tradicional Quinta 

da Cortezia, uma empresa familiar, propriedade de Miguel 

Reis Catarino, com suas três irmãs. Aqui, a opção prefe-

rencial é pelas castas portuguesas, plantadas em cerca de 

65 hectares de terras, a noroeste de Alenquer. Mas não se 

engane, o estilo dos vinhos é moderno, quase “Novo Mun-

do”, com ênfase na fruta e na acessibilidade precoce.

 Os vinhos são produzidos numa vinícola centenária, 

mas dotada de equipamentos modernos e adequados para 

a produção de vinhos de boa expressão e caráter. São usa-

das piletas de concreto, revestidas de epóxi, e modernos 

tanques de aço inoxidável, em formato tronco-cônico. Os 

brancos são fermentados em piletas de concreto com con-

trole de temperatura. A principal estrela da casa é o Quin-

ta da Cortezia Touriga Nacional.

Quinta uma das mais bem equipadas cozinhas de que 

se tem notícia, com equipamentos de última geração.

 Fanático pelos sabores e aromas e pela harmonização 

de vinho e comida, José Bento resolveu, em 1986, cana-

lizar toda essa energia e talento para a produção de seus 

próprios vinhos. Percorrendo a região do Alenquer, notou 

que havia uma similaridade entre ela e o vale do Rhône, na 

França, em especial pelo vento frio no verão, muito seme-

lhante ao Mistral. Daí ao plantio de Syrah foi uma decisão 

fácil e, como se verificou depois, extremamente acertada. O 

primeiro vinhedo foi plantado em 1992, com Syrah e Cinsaut 

e a primeira colheita se deu em 1997. Logo vieram outras 

varietais, como Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, 

Petit Verdot e Viognier, completando uma paleta de uvas de 

alta qualidade e boa diversidade.

 A nova vinícola foi construída em 2001 e de lá saem 

as preciosidades da Quinta, lapidadas em barricas de fino 

carvalho francês, perfeitamente estocadas na área da antiga 

vinícola, hoje totalmente remodelada para acomodá-las. A 

principal estrela dos vinhos de José Bento é a Syrah, que 

quase em pureza modela seus melhores vinhos – Vinha da 

Nora Reserva e Quinta do Monte d’Oiro Reserva. 

O vinho ícone somente é produzido em anos excepcionais 

e leva o nome de Quinta do Monte d’Oiro Homena-

gem a António Carqueijeiro, em memória a um gran-

de amigo de José Bento. A Touriga Nacional domina o Au-

rius e a Tinta Roriz, o Têmpera, dois vinhos de grande 

personalidade da vinícola, que, junto com o branco Ma-

drigal, completam o portfólio primoroso desta vinícola 

que é uma das referências obrigatórias no Velho Mundo.

 A vinícola está muito bem preparada para o eno-

turismo e a criatividade de José Bento surpreenderá 

os visitantes, por exemplo, numa estupenda degusta-

ção ao som do Capricho número 24 de Paganini, que 

servirá de fio condutor para que se entenda melhor 

a filosofia de elaboração dos vinhos da Quinta. Mais 

não se deve dizer, pois tiraria a surpresa e o encanto 

da apresentação. Podemos assegurar que se trata de 

algo absolutamente imperdível.

quinta da chocapalha,
um exemplo de charme
e elegância
 Escondida entre as colinas de Lisboa (a região e 

não a capital – a confusão é inevitável) está uma das 

mais encantadoras e charmosas vinícolas de Portugal, 

a Quinta da Chocapalha. Boa parte do encanto deve 

ser creditado ao adorável casal Paulo e Alice Tavares 

da Silva e à sua filha Sandra, a renomada enóloga do 

Douro, muito conhecida no Brasil pelo seu trabalho na 

Quinta do Vale Dona Maria e na Wine & Soul, em que, 

juntamente do marido Jorge Serôdio Borges, produz o 

notável Pintas.

 Alice e Paulo, um ex-integrante da Marinha Por-

tuguesa, compraram a propriedade em 1987 e encon-

traram os vinhedos em péssimas condições. Depois de 

muito trabalho, recuperaram as vinhas e, inicialmente, 

pensaram em levar as uvas para a cooperativa local, onde 

seriam vinificadas. O vinho pronto voltaria à Chocapa-

lha para ser trabalhado no carvalho. Com a graduação 

de Sandra, os planos mudaram e as uvas passaram a ser 

processadas na antiga vinícola, que tem capacidade para 
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Paulo e Alice Tavares da Silva, e a filha Sandra Tavares,
uma família totalmente dedicada à produção dos modernos vinhos 
da Quinta da Chocapalha


