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Passeio enológico

	 Um	 grande	 entusiasta	 dos	 vinhos	 portugueses,	

Manuel	Beleza	Moreira	Chicau,	o	comandante	da	Adega	

Alentejana, engenheiro de profissão e português de 

nascimento	 (da	 generosa	 terra	 do	 Alentejo),	 promoveu	

em	todo	o	Brasil	uma	mostra	dos	vinhos	importados		por	

sua	 empresa,	 com	 a	 presença	 de	 destacados	 enólogos	

portugueses.	 Fundada	 em	 1998	 e	 inicialmente	 voltada	

somente para a importação de vinhos do Alentejo, a 

empresa	 conquistou	 um	 lugar	 de	 destaque	 no	 mercado	

brasileiro e hoje é referência obrigatória quando o assunto 

são os vinhos de Portugal. Hoje, vinhos de várias regiões 

portuguesas fazem parte do catálogo da empresa, que se 

caracteriza pelo extremo cuidado com os vinhos, que são 

trazidos ao Brasil em contêineres refrigerados e estocados 

em	 adegas	 climatizadas,	 preservando	 integralmente	 as	

características	originais	dos	produtos.

	 Os	 privilegiados	 consumidores	 brasileiros	 puderam	

ter a companhia, durante a mostra, do sempre simpático 

e competente Paulo Laureano, do craque Luis Soares 

Duarte,	 do	 dedicado	 Oscar	 Gato	 e	 do	 premiado	

João Melícias (o Enólogo de 2005 em Portugal), 

entre	 outras	 personalidades	 trazidas	 por	 Chicau.

Os destaques dO passeiO

 Começaremos pelo Douro, onde Luis Duarte nos 

mostrou	 as	 novas	 safras	 de	 seu	 Gouvyas,	 produzido	 pela	

Bagos de Touriga. Esta pequena vinícola, que Duarte fundou 

em 1998 com João Roseira, não tem vinhas próprias, mas 

trabalha	com	uvas	produzidas	por	parceiros	criteriosamente	

selecionados, proprietários de terroirs especiais, aos quais 

prestam toda a assistência. Os vinhos são, em sua maioria, 

produzidos	 por	 métodos	 tradicionais,	 privilegiando	 os	

lagares com pisa a pé. Os vinhos de Duarte são sofisticados, 

personalíssimos	 e	 muito	 equilibrados,	 mostrando	 a	 alma	

do Douro e toda a grandeza da região. Desta vinícola a 

grande	estrela	é	o	Gouvyas Vinhas Velhas 2003,	que	

mostra	elegantes	aromas	de	frutas	escuras	e	notas	de	violeta	

e	tostado,	além	de	toques	minerais,	sabores	concentrados,	

textura macia e longo final. 

	 Ainda	no	Douro,	uma	grande	surpresa	foi	apresentada	

pela	 vinícola	 Quinta	 da	 Brunheda,	 uma	 propriedade	 da	

família Sequeira Mesquita desde 1720, com 66 hectares 

de vinhas, algumas com mais de 60 anos de idade e 

pertencentes	 à	 mais	 alta	 categoria	 de	 vinhas	 do	 Douro.	

Tradicional produtor de vinho do Porto, a Quinta da 

Brunheda brilhou com um vinho Douro DOC, não 

fortificado, o Brunheda Reserva Vinhas Velhas 

Tinto 2001, um arrasa-quarteirão produzido com as mais 

tradicionais uvas do Douro e com 20 meses de estágio em 

barricas de carvalho francês. Intenso e concentrado, o 

vinho impressiona pela potência e pelos deliciosos aromas 

de	frutas	escuras	e	chocolate,	com	notas	de	melaço	de	cana	

e especiarias (“nariz de Porto”). Na boca é impressionante, 

untuoso,	 longo	 e	 absolutamente	 inesquecível.	 Um	 vinho	

para	se	colocar	no	currículo.

 Da Estremadura, João Melícias nos trouxe os vinhos da 

Fonte das Moças, uma vinícola fundada em 1989, com 40 

hectares	de	vinhedos	plantados	com	as	castas	tradicionais	

(Castelão e Tinta Miúda), complementadas com a 

Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Cabernet 

Sauvignon e Syrah. O destaque aqui é o Fonte das Moças 

Reserva Tinto 2001, um vinho de grande expressão 

e fineza, que mostra aromas de frutas vermelhas e notas 

florais, frescor, taninos finos e muito boa persistência.

	 Finalmente,	 do	 Alentejo	 –	 a	 especialidade	 da	 casa	

– vários foram os vinhos que merecem ser comentados. De 

Paulo Laureano, a grande novidade foi o Eborae Vitis 

& Vinus Singularis Antão Vaz e Arinto 2005,	que	

encantou	 a	 todos	 por	 seus	 aromas	 de	 frutas	 cítricas,	

com	 intensas	 notas	 minerais	 (pedra-de-isqueiro)	

e	 pelo	 intenso	 frescor.	 Outros	 velhos	 conhecidos	 do	

Alentejo também mostraram novas versões: o Cortes 

de Cima 2002,	macio,	concentrado,	longo	e	de	ótima	

relação qualidade-preço; o Vale de Ancho Reserva 

2003,	um	dos	melhores	vinhos	do	Alentejo,	que	mostrou	

aromas complexos de frutas em compota, torrefação, 

com	 toques	 de	 couro,	 chocolate	 e	 especiarias,	 além	 de	

textura sedosa e persistência muito longa; e finalmente 

o	Cinqüentenário Grande Escolha 2003,	da	Adega	

Cooperativa de Borba, um vinho em estilo Novo Mundo 

que cativa por seus aromas balsâmicos e pela potência.

 Iniciativas como estas da Adega Alentejana merecem 

os	 elogios	 e	 o	 incentivo	 de	 todos	 aqueles	 que	 gostam	

verdadeiramente	do	vinho.	Os	privilegiados	consumidores	

brasileiros	agradecem.
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