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por  Guilherme Velloso ,  do  Por t oTouriga
   or not Touriga?

 No que se refere ao vinho, Portugal vive hoje 

um dilema hamletiano: encontrar uma identidade 

que o diferencie aos olhos de consumidores de 

todo o mundo. Ao longo dos últimos duzentos 

anos, essa identidade sempre esteve associada, 

principalmente, ao vinho do Porto, ainda hoje, 

provavelmente, o vinho português mais conhecido 

no mundo. mais recentemente, esse papel foi 

assumido por algumas de suas regiões vinícolas, 

principalmente Alentejo e Douro, esta última após 

o surgimento do grupo de produtores identificados 

como “Douro Boys”. e, para consumidores 

cansados do binômio Cabernet Sauvignon, nos tintos, 

Chardonnay, nos brancos, o país tornou-se sinônimo 

de riqueza e diversidade de castas, por força da 

enorme oferta de variedades, autóctones ou não, à 

disposição de seus produtores e enólogos. 

 mas, como ensinam os profissionais de marketing, 

ter muitas identidades pode resultar em não ter 

nenhuma. Por essa razão, a ViniPortugal, associação 

interprofissional privada, responsável pela promoção 

do vinho português dentro e fora do país, decidiu 
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Embora sua prEsEnça

nos vinhEdos dE portugal

sEja rElativamEntE

modEsta,  a touriga

nacional foi  a uva 

sElEcionada para

capitanEar a promoção

do vinho português

no mundo,  numa

Estratégia rEcEbida

com apoios E  críticas



fazer uma aposta ousada: selecionar apenas uma 

entre as quase 300 diferentes castas encontradas 

atualmente em Portugal como símbolo do país e, a 

partir de agora, carro-chefe da promoção do vinho 

português no mundo. A escolha recaiu sobre a Touriga 

Nacional, numa decisão que está longe de alcançar 

a unanimidade entre produtores e enólogos. Para 

comunicá-la ao mundo vinícola, a ViniPortugal 

promoveu, no início de dezembro de 2010, na 

cidade do Porto, uma conferência internacional, 

apropriadamente batizada de Discover Touriga 

Nacional (Descobrir a Touriga Nacional), da qual Wine 

style particiou, a convite da própria entidade. 

 Para Francisco Borba, presidente da ViniPortugal, 

três foram as razões determinantes para a escolha da 

Touriga Nacional como “flagship variety” (o equivalente 

a nau capitânea de uma frota), na sua própria 

definição, do vinho português: o fato de ser uma casta 

autenticamente portuguesa; de ser um exemplo de 

diversidade, já que é cultivada em várias regiões do 

país; e de produzir vinhos distintos, sozinha ou junto 

com outras variedades. são razões ponderáveis, mas 

as próprias palestras, fóruns e debates realizados por 

ocasião da Conferência mostraram que há argumentos 

igualmente fortes contrários a essa escolha.

prós E contras
 

 o que está em discussão não é a qualidade que 

pode ser alcançada por vinhos em que a TN brilha 

sozinha ou em companhia de outras castas (ver 

quadro sobre a degustação “Touriga Nacional sozinha ou 

acompanhada?”). No artigo que dedicou a essa casta na 

edição nº13, Wine style já reconhecera essa qualidade. 

“os vinhos que origina costumam apresentar cores 

profundas, aromas complexos, com o característico 

Francisco Borba, no alto à direita, presidente da ViniPortugal, abriu a conferência, que reuniu nomes como Jancis Robinson (primeira na 
foto à esquerda), Charles Metcalfe, jornalista inglês especialista em vinhos portugueses e o norte-americano Michael Weiis, do Culinary 
Institute of America (CIA)

	 Uma	 das	 degustações	 incluídas	
no	 programa	 da	 Conferência	 Inter-
nacional	 promovida	 pela	 Wines	 of	
Portugal	tinha	por	objetivo	comparar	
vinhos	de	Touriga Nacional	100%	va-
rietais	 (ou	 “extremes”,	 como	 se	 diz	
em	Portugal),	com	outros	em	que	ela	
tem	 maior	 ou	 menor	 participação	 no	
corte.	Ou	seja,	saber	se	ela	é	melhor	
sozinha	ou	em	corte	com	outras	uvas.	
A	degustação	foi	conduzida	pelo	nor-
te-americano	 Michael	 Weiss,	 pro-
fessor	 do	 CIA	 (Culinary	 Institute	 of	
America),	 mas	 a	 comparação	 ficou	
prejudicada	pelo	 fato	de	que	apenas	
dois	 dos	 oito	 vinhos	 apresentados	
eram	 100%	 varietais.	 Nos	 demais,	 a	
participação	 da	 Touriga Nacional	 no	
corte	variou	de	30%	a	70%.
	 Na	 comparação	 entre	 os	 dois	
Touriga	 “extremes”,	 o	 Quinta do 
crasto touriga nacional 2005,	 uma	
das	 melhores	 expressões	 dessa	 uva	
em	 Portugal,	 saiu-se	 bem	 melhor	 do	
que	o	Esporão tn 2008.	Talvez	por	ter	
três	 anos	 a	 mais	 em	 garrafa,	 mos-
trou	 aromas	 mais	 elegantes	 (frutas	
maduras	 e	 um	 floral	 não	 muito	 ób-
vio)	e,	principalmente,	perfeito	equi-
líbrio	 entre	 acidez,	 taninos	 (muito	
finos),	madeira	e	álcool	 (14,3%).	Um	
belo	 vinho,	 que	 só	 é	 produzido	 nas	
melhores	safras.	Já	o	Esporão 2008 ,	
embora	 também	 agrade,	 pecou	 por	
uma	 ponta	 de	 álcool	 a	 mais	 e	 pela	
madeira	 ainda	 não	 totalmente	 inte-
grada	 ao	 conjunto.	 Certamente	 fi-
cará	 melhor	 com	 mais	 dois	 ou	 três	
anos	em	garrafa.
	 Dentre	 os	 vinhos	 com	 maior	 ou	

menor	 presença	 de	 Touriga Nacio-
nal,	 merecem	 destaque,	 em	 primeiro	
lugar,	 dois	 que	 têm	 cortes	 pratica-
mente	 idênticos,	 mesclando	 Touriga 
Nacional	 e	 Baga,	 de	 duas	 denomi-
nações	 diferentes:	 da	 Bairrada,	 o	
Quinta do ribeirinho primeira Esco-
lha 2003,	 da	 dupla	 Luís	 e	 Filipa	 Pato	
(segundo	 o	 pai,	 foi	 a	 filha	 que	 fez	 o	
corte	 final	 do	 vinho,	 porque	 ele	 es-
tava	 no	 Brasil);	 do	 Dão,	 pape 2005,	
de	 Alvaro	 Castro.	 Ambos	 são	 muito	
bons	 e	 elegantes,	 mas	 o	 pape	 ficou	
na	frente,	beneficiado	por	uma	safra	
bem	 mais	 favorável	 (2003	 foi	 um	 ano	
muito	quente	em	toda	a	Europa).	Por	
isso,	 apresentou	 melhor	 equilíbrio	
entre	acidez,	 taninos	e	álcool.	Muito	
bom	 também	 o	 chocapalha reserva 
2007,	 da	 nova	 denominação	 Lisboa.	
Corte	 de	 Touriga Nacional	 (60%)	 e	
Tinta Roriz	 (40%),	 com	 pisa	 em	 lagar	
e	 estágio	 de	 18	 meses	 em	 carvalho	
francês,	 tem	 excelente	 “nariz”,	 com	
presença	 de	 aromas	 frutados,	 flo-
rais	 e	 de	 elegante	 nota	 terrosa.	 Na	
boca,	mostra	ótima	acidez	e	 frescor,	
com	taninos	finos,	álcool	equilibrado	
(14%)	e	médio	corpo.	Destaque,	tam-
bém,	para	o	duriense	Tapadinha,	ttt,	
2008,	 de	 Domingos	 Alves	 de	 Sousa.	
Como	 explicou	 seu	 filho,	 Tiago,	 pre-
sente	 à	 degustação,	 o	 ttt	 do	 nome	
vem	de	Tapadinha	 (a	quinta	de	onde	
provêm	 as	 uvas),	 Touriga Franca	
(que	 contribui	 com	 70%	 do	 corte)	 e	
Touriga Nacional,	 que	 completa	 os	
30%	 restantes.	 Fruta	 madura,	 um	
toque	 floral/herbáceo,	 lembrando	 a	
esteva	típica	do	Douro,	e	leve	mentol	

caracterizam	 seu	 perfil	 aromático.	
Na	 boca,	 mostra	 bom	 frescor,	 com	
acidez	 em	 perfeito	 equilíbrio	 com	 a	
fruta,	 e	 taninos	 ainda	 bem	 perceptí-
veis,	 mas	 finos,	 num	 conjunto	 com-
plexo	e	elegante,	em	que	nem	os	15%	
de	álcool	destoam.
	 Apenas	com	base	nessa	degusta-
ção,	seria	injusto	afirmar	que	a	Touri-
ga Nacional	se	sai	melhor	em	vinhos	
de	 corte	 do	 que	 nos	 100%	 varietais,	
embora	 essa	 seja	 a	 opinião	 de	 mui-
tos	 enólogos	 portugueses,	 porque	
os	 primeiros	 eram	 em	 número	 bem	
maior.	 Mesmo	 assim,	 pode-se	 con-
cluir	que	sua	presença	se	faz	sentir,
mesmo	quando	não	é	majoritária	no
corte,	pela	cor	predominantemente	
violácea	de	quase	todos	os	vinhos	
apresentados.

Só ou (bem)     
     acompanhada?



toque de violetas, e taninos abundantes, além de ótima 

textura” escreveu Nelson luis Pereira, colaborador 

da revista. o que se discute é o peso que será dado 

a uma única uva na promoção dos vinhos de um 

país conhecido, justamente, pela grande diversidade 

de castas que possui. em sua apresentação, a mais 

esperada do evento, a conhecida jornalista inglesa 

Jancis robinson observou que “a Touriga Nacional é 

um ponto de partida óbvio para o renascimento de 

Portugal (como país vinícola)”. mas, segundo ela, este 

deveria ser “apenas o começo”. 

 Argumentos um pouco mais críticos partiram de 

reputados enólogos e produtores portugueses que 

participaram da Conferência: Anselmo mendes, 

por exemplo. Produtor no minho e um dos maiores 

especialistas na casta Alvarinho, ele acha que teria sido 

melhor selecionar mais três ou quatro variedades, além 

da TN, e chamá-las de “grandes castas portuguesas”. 

luis Duarte, outro respeitado enólogo (entre outras, 

é enólogo-consultor da herdade dos Grous e da 

herdade da malhadinha Nova, duas vinícolas de ponta 

do Alentejo), concordou com Anselmo e observou 

que é “muito perigoso vender um país como uma 

casta”. e vai além: “não acho que vai ser isso (focar 

numa variedade) que vai marcar nosso país. Acredito 

que a diversidade é que vai nos levar a algum lugar”. 

outro que não gosta da ideia de focar uma única 

casta é Cristiano Van Zeller, conhecido integrante dos 

“Douro Boys”. Cristiano também defende que fossem 

escolhidas quatro ou cinco variedades, inclusive 

brancas – por sinal que a degustação “As castas 

brancas de Portugal” (ver box), realizada por ocasião da 

Conferência, comprovou a crescente qualidade que 

os vinhos brancos portugueses têm alcançado nos 

últimos anos. o risco da opção por uma única casta, 

segundo ele, é que “os importadores vão começar a 

exigir que os vinhos portugueses tenham, no mínimo, 

50% de Touriga Nacional”. 

hojE, a tn ocupa mEnos dE 3%
dos vinhEdos portuguEsEs

 outro risco, inerente ao apontado por Van Zeller, 

é a possibilidade de que a TN passe a ser cultivada 

indiscrimidamente, inclusive em regiões não 

necessariamente aptas para tal. enólogos e produtores 

ouvidos por Ws, e em princípio favoráveis à iniciativa 

da ViniPortugal, descartam essa possibilidade. 

Valendo-se de sua experiência como enólogo-

consultor da Fabre montmayou, em mendoza, na 
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Portugal	sempre	foi	conhecido
como	produtor	de	ótimos	vinhos
tintos.	A	novidade	é	que,	nos	últimos	
anos,	tem	produzido	excelentes
brancos,	cujo	principal	diferencial
é	o	uso	de	suas	castas	autóctones.
Isso	ficou	comprovado	mais	uma	vez
em	degustação,	conduzida	por
Tom	Marthinsen,	jornalista
especializado	norueguês,	que	fez
parte	da	programação	da	conferência
da	ViniPortugal.	Os	vinhos
apresentados	–	sem	exceção,
de	grande	qualidade	–	foram:
Quinta do amEal 2009
Mostra	que	a	uva	Loureiro,	que	entra
no	corte	dos	vinhos	verdes,	pode	
produzir	vinhos	de	grande	qualidade
em	pureza,	nas	mãos	de	bons	
produtores.	De	cor	palha,	tem	aromas	
florais,	minerais	e	cítricos,	muito	boa	
acidez	(seco,	mas	frutado),	corpo
leve,	persistência	média	e	apenas
11%	de	álcool.	Leve	e	gostoso,
é	perfeito	para	aperitivo,	mas	não	fará	
feio	em	companhia	de	frutos	do	mar.
E,	como	Marthinsen	observou,
“lembra	um	Riesling	e	pode
envelhecer	muito	bem”.
soalhEiro primEiras vinhas 2009
Outro	que	lembra	um	Riesling,	
pelos	aromas	minerais	(pedra),	
acompanhados	por	notas	cítricas
e	por	leve	floral.	Na	boca,	mostra
boa	acidez,	sem	ser	“crocante”.
É	seco,	mas	com	muita	fruta,	o	que
lhe	confere	boa	maciez.	Tem	corpo	
médio	e	álcool	(13%)	equilibrado.
Muito	bom.	Gastronômico.
“nossa” branco filipa pato 2009
Produzido	por	Filipa	e	seu	marido,	
William,	é	100%	Bical.	Traz	fruta	mais	
contida	nos	aromas,	que	também	exibem	

um	pouco	de	herbáceo	fino,	floral
e	leve	tostado/mineral.	Na	boca,	o	toque	
mineral	se	faz	novamente	presente,	num	
vinho	de	boa	acidez,	bom	corpo	(mas	
elegante)	e,	como	o	exemplar	anterior,	
essencialmente	gastronômico.
Quinta das bágEiras garrafEira 2008
Um	vinho	de	perfil	mais	tradicional,	
como	lembrou	Marthinsen,	corte	
de	Maria	Gomes	e	Bical,	que	envelhece	
em	tonéis	de	carvalho	usado.	No	nariz,	
combina	fruta	branca	mais	madura	com	
notas	herbáceas	finas.	Na	boca	é	bem	
seco,	com	acidez	marcante	e	álcool	
equilibrado.	Também	gastronômico.
Quinta da pEllada primus 2007
O	mais	velho	do	painel.	Corte
de	Encruzado	e	Sercial,	com	5%
de	Terrantez,	dos	vinhedos	de	Alvaro	
Castro	nas	encostas	frias	da	serra
da	Estrela,	no	Dão.	Uma	pequena
parte	do	vinho	fermenta	em	carvalho
e,	depois	de	pronto,	permanece	mais	
três	meses	em	barricas	de	400	litros
de	carvalho	novo	francês.	Amarelo
mais	intenso,	seus	aromas	remetem
a	frutas	brancas	e	amarelas	já	maduras.	
Na	boca,	tem	muita	acidez	e	frescor,	
mostrando-se	ainda	jovem,	com	bom	
corpo,	álcool	equilibrado	e	leve
mineral	no	retrogosto.	Muito	bom
e	igualmente	gastronômico.
concEito branco 2009
Excelente	surpresa	do	Douro.	
Seu	corte	é	pura	música:	Códega	(40%),	
Rabigato	(40%), Gouveio	e	Viosinho.	
Amarelo-palha,	com	reflexos	verdeais.	
Fermenta	e	permanece	por	dez	meses	
em	carvalho	novo	e	usado,	francês	
e	caucasiano.	Boa	complexidade	
aromática,	em	que	se	mesclam	frutado	
elegante,	notas	minerais/tostadas	e	um	
pouco	de	mato	seco.	Na	boca,	a	fruta	se	

destaca,	junto	com	boa	acidez
e	notas	de	coco	provenientes	do	estágio	
em	madeira.	Macio	e	muito	equlibrado,	
inclusive	nos	13,5%	de	álcool.
Para	variar,	gastronômico.
rEdoma rEsErva 2009
Sempre	incluído	entre	os	melhores	
brancos	de	Portugal,	fez	jus	à	fama	
que	o	precede.	Produzido	com	uvas	
provenientes	de	velhas	vinhas
(80	anos),	situadas	a	600	metros	de	
altitude,	com	predominância	de	Rabigato	
e	Donzelinho.	Fermenta	em	carvalho	
francês	e	permanece	mais	nove	meses	
“sur	lies”	em	barricas	francesas	(40%	
novas),	o	que	explica	sua	complexidade.	
Não	faz	malolática,	para	preservar	
acidez	e	frescor.	Amarelo	límpido
e	brilhante,	exibe	aromas	cítricos
e	minerais,	que	se	repetem	na	boca.	
Redondo,	macio	e	gastronômico,
já	está	ótimo	para	ser	bebido,	mas	
certamente	terá	longa	vida	pela	frente.	
Fecho	de	ouro,	para	uma	degustação	
de	alto	nível.

BrancoS
        de alto nível

Quase 100 produtores apresentaram seus vinhos em evento paralelo à conferência, no imponente prédio da antiga alfândega do Porto
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Argentina, o enólogo e produtor rui reguinga lembra 

que a Touriga não é como a Malbec. Na sua opinião, 

ao contrário do que ocorre com a casta-símbolo 

da Argentina, é difícil fazer bons vinhos de Touriga 

Nacional. mas, ainda que apoie a decisão tomada pela 

ViniPortugal de começar por uma “flagship variety” 

e depois promover as outras, ele próprio prefere a TN 

em corte e não sozinha. Tanto que está produzindo na 

Argentina um vinho à base de TN e Malbec. Também 

em defesa da escolha da TN, Carlos lucas, da Dão 

sul, argumenta que “ela tem boa cor, perfil aromático 

identificável e produz vinhos estruturados e com 

capacidade de envelhecimento, além de ser capaz de 

se impor 100% sozinha”. “A Touriga Nacional pode ser 

o carro-chefe, mas sem radicalismos”, pondera. 

 outro defensor da ideia é luis Pato, um 

dos produtores portugueses mais conhecidos e 

respeitados dentro e fora das fronteiras de seu 

país. “eu deveria defender a Baga”, diz ele, numa 

alusão ao fato de ser um dos melhores produtores 

de vinhos dessa casta, que brilha na Bairrada. Pato 

acredita que é preciso fazer alguma coisa que chame 

a atenção em outros países. e que a TN “pode dar 

o foco inicial”. mas sua filha, Filipa, uma das mais 

admiradas enólogas da nova geração, lembra que 

não se pode estar “demasiado sujeito ao mercado”, 

o que poderia resultar em vinhos “Coca-Cola”. 

 um aspecto curioso da escolha da Touriga 

Nacional como uva-símbolo de Portugal é que, 

ainda hoje, ela é relativamente pouco plantada no 

país, ocupando apenas em torno de 2,2% da área de 

vinhedos. mesmo no Dão, considerado seu terroir por 

excelência, ela representa apenas 6% dos vinhedos. 

No Douro, onde sempre foi presença importante no 

corte do vinho do Porto, apenas mais recentemente 

ela começou a aparecer nos vinhos Douro DoC, 

inclusive, em alguns casos, em exemplares 100% 

varietais. mesmo assim, atualmente só ocupa 2% 

dos vinhedos, a mesma porcentagem com a qual se 

apresenta no Alentejo. isso se deve ao fato de a TN 

ser uma variedade muito sensível ao estresse hídrico 

e térmico e difícil de conduzir. Como também exige 

baixos rendimentos em troca de qualidade, nunca 

figurou entre as castas preferidas pelos viticultores 

portugueses. Por isso, como lembrou o produtor e 

enólogo Domingos soares Franco, da tradicional José 

maria da Fonseca, quase foi erradicada dos vinhedos 

portugueses na década de 70. 

 Nos últimos anos, a situação começou a mudar. 

um dos vinhos incluídos na lista dos melhores 

dessa uva, selecionados por um júri presidido por 

Jancis robinson, por ocasião da Conferência da 

ViniPortugal, foi um TN produzido no Algarve. A 

própria Jancis, por ocasião de sua intervenção na 

Conferência, fez questão de dirigir um alerta aos 

portugueses. recorrendo a uma paródia da máxima 

que manda não colocar todos os ovos numa mesma 

cesta, recomendou: “não ponham todos os seus ovos 

na Touriga Nacional”. um conselho sensato.

g u i l h e r m e @ w i n e s t y l e . c o m . b r

Robinson: TN deve ser apenas o começo


