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Alto Douro Vinhateiro

Candidatar o Alto Douro Vinhateiro a Património Mundial “deu 
muita luta”. Foi preciso conhecer - e pensar - o território em 
todas as suas curvas, contracurvas, vales e contradições. Hoje 
há proveitos e há custos. E há ameaças no horizonte. “Se 
queremos ter uma região sustentável temos que ter pessoas. As 
pessoas têm que ter orgulho nisto, têm que ter orgulho na 
vinha.” Luís Octávio Costa (texto) e Nelson Garrido ( fotos)

Os cuidadores da 
paisagem que é  
“a beleza absoluta”
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ro Vinhateiro a Património Mundial, 

cujo acesso, recorda, “não estava tão 

democratizado como agora”. Era pre-

ciso fazer um trabalho sério de justi-

cação. Foi preciso estudar a viabili-

dade do Douro da nascente à foz, 

seccioná-lo em zonas homogéneas do 

ponto de vista histórico e siográ co 

e avaliar cada uma destas zonas ao 

nível de potencialidades perante a 

candidatura ao estatuto de protecção 

da UNESCO. 

“Deu muita luta”, diz Jorge Dias, 

que nessa altura já tinha aberto em 

Vila Real a Spidouro (Sociedade de 

Promoção de Empresas e Investimen-

to do Douro e Trás-Os-Montes). De 

acordo com os critérios da UNESCO, 

era o Alto Douro Vinhateiro a mancha 

que reunia melhores condições para 

se poder apresentar uma candidatura 

ganhadora. “Num ano construímos o 

dossier, encontrámos as justi cações 

e delimitámos a mancha”. O Douro 

tem 250 mil hectares. Reduziu-se a 

cerca de um décimo. “É impensável 

delimitar os 250 mil hectares. Foi pre-

ciso encontrar um contínuo que fosse 

representativo, que demonstrasse 

bem o valor universal e excepcional 

desta paisagem.” Etapa seguinte? 

Fazer um dossier com uma equipa 

multidisciplinar, 36 pessoas coorde-

nadas por Fernando Bianchi de Aguiar 

entre historiadores, geólogos, geógra-

fos, agrónomos, enólogos, arquitec-

tos, arquitectos paisagistas... 

 

Ganhar as populações 

Trilharam o Alto Douro Vinhateiro. 

“Meia dúzia de carros”, lembra Jorge, 

coordenador adjunto da candidatura, 

à medida que vamos repetindo uma 

parte dessa exploração ao longo da 

“minhoca”, a mancha de 24,600 hec-

tares que está dentro dos limites da 

Região Demarcada do Douro. Servi-

ram-se das linhas de água, dos cami-

nhos, das estradas e das linhas de 

festo. Puxaram daqui. Esticaram para 

ali. Avaliaram o estado de conserva-

ção. Saltaram muros. Fizeram o 

levantamento das dissonâncias, das 

casas dos emigrantes, das lixeiras nas 

curvas das estradas. “Porque há coi-

sas más. Há coisas muito más no Dou-

ro, coisas muito mal preservadas”, 

justi ca. “A Régua entra ou não?” Está 

fora. “E o Pinhão?” Fica — e apesar de 

alguns atentados e do abarracado das 

construções modestas com que nos 

vamos cruzando. “Nessas aldeias 

vivem os descendentes dos homens 

e das mulheres, dos autores anóni-

mos desta paisagem construída ao 

longo de séculos. Esta candidatura 

também tinha que ter a virtualidade 

de ganhar as populações. No Douro 

sempre se viveu muito mal. Nos escri-

tos de Pina de Morais, anos 30 e 40, 

os que não iam trabalhar não tinham 

pão, não tinham dinheiro para a sar-

dinha de barrica. No Douro, não exis-

te a leira, as pessoas não têm um 

a “O Doiro sublimado. O prodígio de 

uma paisagem que deixa de o ser à 

força de se desmedir. Não é um pano-

rama que os olhos contemplam: é um 

excesso da natureza. Socalcos que são 

passadas de homens titânicos a subir 

as encostas, volumes, cores e modu-

lações que nenhum escultor, pintor 

ou músico podem traduzir, horizon-

tes dilatados para além dos limiares 

plausíveis da visão. Um universo vir-

ginal, como se tivesse acabado de 

nascer, e já eterno pela harmonia, 

pela serenidade, pelo silêncio que 

nem o rio se atreve a quebrar, ora a 

sumir-se furtivo por detrás dos mon-

tes, ora pasmado lá no fundo a re ec-

tir o seu próprio assombro. Um poe-

ma geológico. A beleza absoluta.” 

São Leonardo de Galafura. Estacio-

námos na “espinha dorsal de um 

dinossauro” e aproximando-nos da 

arriba mais próxima. O Douro envol-

ve-nos, rodeia-nos. Inspirámos 

enquanto tentamos imaginar tudo o 

que a paisagem representa. Jorge 

Dias, o nosso guia por um dia, cheio 

de vales encaixados, de montanhas 

que protegem o Douro, de subidas e 

de descidas, de terraços, patamares 

e mortórios, de vinhas, de casinhas, 

de quintas e de casais, já está virado 

para as linhas de Miguel Torga (in Diá-
rio XII) pintadas no azulejo, cravado 

na rocha. Lê-as em voz alta. Declama-

as como se fossem dele, como se as 

soubesse de cor, como se conhecesse 

o Douro de cor. 

No carro, para lá e para cá, ao ritmo 

das curvas e contracurvas da estrada, 

anda desde manhã cedo uma cópia 

da candidatura do Alto Douro Vinha-

teiro a Património Mundial e uma 

carta topográ ca cujo tamanho limi-

ta a condução — e que nos faz recuar 

mais de vinte anos. 

Era Fernando Bianchi de Aguiar 

presidente do Instituto de Vinho do 

Porto e Jorge Dias responsável dos 

serviços do Instituto de Vinho do Por-

to da Régua. Portugal estava na CEE, 

uma alavanca. O projecto de Desen-

volvimento Rural Integrado de Trás-

os-Montes e Alto Douro (de 1988) era 

uma realidade e entravam em acção 

os primeiros esforços de restrutura-

ção e mecanização dos trabalhos da 

vinha da região. Tinha sido lançada a 

Fundação Rei Afonso Henriques, ins-

tituição transnacional luso-castelhana 

que elegera como missão associar a 

todo o Vale do Douro uma ideia de 

qualidade, de cultura e de progresso. 

“Temos que agitar o Douro”, recorda 

Jorge Dias, hoje director-geral do gru-

po Gran Cruz. “Sempre se falou das 

potencialidades do Douro, mas a ener-

gia potencial é a energia que uma bala 

tem quando está imóvel. Se a energia 

potencial não se transformar em 

movimento, em trabalho, em energia 

cinética, nada acontece. Como é que 

transformamos essa energia?” 

Foi neste contexto que se decidiu 

avançar com a inscrição do Alto Dou- c 
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palmo de terra. A vida no Douro não 

foi simples. Se queremos ter uma 

região sustentável temos que ter pes-

soas. As pessoas têm que ter orgulho 

nisto, têm que ter orgulho na vinha. 

É preciso que o trabalho seja su cien-

temente remunerado.” 

A vida no Douro ainda não é sim-

ples. As povoações esticam-se ao lon-

go das estradas estreitas. À nossa 

frente, o xisto vai substituindo o gra-

nito. Aparecem vinhas à medida que 

descemos. As micro-parcelas, as casi-

nhas, as formas dos muros que pro-

tegem os citrinos, as gueiras e as 

hortas nos vales encaixados nos vales. 

Parámos em Carrazedo, Vale do Cor-

go, margem direita do Douro. O rio 

teve durante o seu trajecto entre Vila 

Real e a Régua a companhia da Linha 

do Corgo, um caminho-de-ferro de 

via estreita com automotoras que não 

ultrapassavam os 30 km hora. A esta-

ção de Carrazedo está destruída. Nem 

vestígios da linha. Os carris arranca-

dos pela raiz. “Ainda z esta viagem a 

vapor”, recorda Jorge Dias, imóvel a 

ouvir o barulho das cigarras, “o som 

do calor”. “É nestes dias que se deve 

visitar o Douro. Este som é um dos 

imateriais da paisagem”. 

Justi cou-se a inscrição pelo valor 

excepcional e universal do Alto Douro 

Vinhateiro, uma mancha “sabiamen-

te construída pelo homem e nature-

za”, uma paisagem cultural “evolutiva 

e viva” construída ao longo de séculos 

e gerações de povos de muitas cultu-

ras “em condições muito difíceis e 

com um esforço por vezes sobre-hu-

mano”. Na análise comparativa com 

outras paisagens vitícolas europeias 

já classi cadas (Cinque Terre, Saint-

Émilion, Wachau, Pico, Champag-

ne...) o Douro não cava atrás. O ADV 

apresentava-se como “monumento 

nacional”, recorda António Marquez 

Filipe, presidente da Liga dos Amigos 

do Douro Património Mundial. “É um 

equilíbrio quase impossível de atin-

gir”, tenta descrever. “Temos a ideia 

de um monumento nacional como 

um muro com um o à volta para as 

pessoas não tocarem. Esse é o estatu-

to que o Alto Douro Vinhateiro tem. 

Mas ele é o que é por ser o resultado 

de uma realidade de vida evolutiva. 

Como é que se consegue conciliar 

estas duas condições diametralmente 

opostas?” É “uma obra de arte colec-

tiva de autor anónimo”, junta Jorge 

Dias, referindo-se ao carácter distin-

tivo do padrão da paisagem, “um 

complexo mosaico de culturas medi-

terrânicas”, de “matos, quintas e 

casais que modelaram irremediavel-

mente a paisagem”. 

Pai Corrão, Alvações do Corgo, 

Covelinhas, barragem de Bagaúste, os 

abrigos nas encostas, as oliveiras em 

núcleos vernaculares, a ponte férrea 

pintada de azul sobre o betão da A25, 

o betão que “não chateia” sobre a 

mais antiga região vitícola demarcada 

e regulamentada do mundo (as pri-

meiras demarcações ocorreram entre 

1757 e 1761, na sequência da legislação 

regulamentada produzida pelo Esta-

do desde 1756). 

“A rudeza...”, suspira Jorge Dias. 

“Nada se compara a isto”. Bateiras, 

Casais do Douro, o caudal irregular 

de um rio difícil de navegar, o cruza-

mento de culturas à vista desarmada, 

uma certa vulnerabilidade que ainda 

hoje se sente. A candidatura apre-

sentou vestígios da longa ocupação 

desde tempos milenares (Vale do 

Côa também faz parte desta mesma 

história) como que um “corredor de 

povos e de culturas” que aqui se cru-

zaram e misturaram durante milé-

nios em vagas sucessivas e promís-

cuas, continuamente sobrepostas 

como os terraços e os patamares de 

vinha. A reconquista cristã e as ori-

gens da nacionalidade, a xação de 

comunidades religiosas — com par-

ticular destaque para a Ordem de 

Cister, que fundou muitas das mais 

Na última foto em cima, 
Jorge Dias, um dos 
responsáveis pela 
candidatura do Alto Douro 
Vinhateiro a Património 
Mundial. Na foto recortada, 
António Marquez Filipe , 
director executivo da 
Symington

notáveis quintas do Douro, entre as 

quais a Quinta de Ventozelo (por vol-

ta de 1580), recuperada pelo grupo 

Gran Cruz. 

A paisagem desenha-se com vales 

encaixados e planaltos acima dos 

400 metros, declives superiores a 15 

graus em ambas as margens do rio, 

solos fabricados pelo homem, xisto 

partido em pedacinhos em zonas 

onde a água escasseia e a precipita-

ção é reduzida. Nove meses de Inver-

no, três meses de inferno. E uma 

sucessão de muros, construídos com 

mestria e que nos fazem re ectir 

sobre o trabalho árduo que lhe este-

ve subjacente. “O efémero da paisa-

gem”, acrescenta Jorge Dias. “A luz e 

cor, o som, o silêncio e os cheiros”. 

Mas há “sinais preocupantes”, ano-
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vida, a querer ter lhos. O Douro tem 

este desa o, de fazer crescer o todo, 

de dizer ‘ok, como é que todos pode-

mos fazer crescer este bolo na sua 

dimensão de vendas de vinho, no 

enoturismo, na articulação de polí-

ticas públicas com a iniciativa priva-

da no sentido de criar condições 

para o empreendedorismo?’” 

Documentados existem cinco mil 

quilómetros de muros na região 

demarcada do Douro. Parecem mui-

tos, mas são muito poucos relativa-

mente aos não documentados. Basta 

pensar nos mortórios todos. “São 3,5 

pirâmides no planalto de Gizé. Nós 

temos três pirâmides e meia feita por 

portugueses, por galegos... temos que 

saber aproveitar. E há gente que quer 

aproveitar isso.” 

O Douro terá que “passar da lógica 

das autarquias” e da “visão paro-

quial” para uma “visão supra-muni-

cipal”. A Comunidade Intermunicipal 

do Douro, em particular, deverá ter 

um papel muito mais forte e interven-

tivo na de nição, intervenção e ope-

ração de decisões. “Outros zeram-no 

(Piemonte, em Itália, há 30 anos esta-

va onde nós estamos hoje). Não há 

uma vacina única. A estratégia terá 

que ser multi terapêutica. E com 

paciência. É possível dar esta volta. É 

possível chegar ao ponto a que 

chegou Piemonte, onde um quilo 

de uvas barbaresco é vendido a 

quatro euros, contrariamente às 

nossas uvas que, na melhor das 

hipóteses, são vendidas a 

1,10 euros/quilo. Um 

hectare de vinha lá 

vale um milhão de 

euros. Enquanto no 

nosso caso, na 

melhor das hipóte-

ses, vale 90 mil 

euros.” 

Fala-se de um desa-

o de “muito, muito 

longo prazo”, de “inicia-

tivas para produzir efeitos a 20 anos” 

que vão do macro ao micro. Sinaléti-

ca, requali cação, ter “coragem para 

desmontar”, para “destruir o que está 

mal” e “refazer”. Reavaliar a tipologia 

de construção muito pouco quali ca-

da, olhar para o Pinhão, o coração 

desta paisagem seleccionada. E “pre-

miar boas práticas construtivas”. 

Descemos a Ervedosa do Douro, 

espreitámos a capela da Senhora do 

Vencimento, atravessámos para Sou-

telo do Douro, daí para Nagozelo do 

Douro (capela de Santo António) e 

para outros pontos altos, de onde 

temos a noção da dimensão deste 

“monumento”. Miradouro de São 

Salvador do Mundo, Olas, Custóias, 

Teja... “Não é fácil. A demogra a não 

ajuda. As condições de partida na 

economia não ajudam, mas tudo é 

possível”, assume António Marquez 

Filipe, um “optimista”. “Há muitas 

formas de usar o Douro para chegar 

ao coração e à cabeça das pessoas. 

Vejo aí uma grande oportunidade.” 

O Douro já teve outros reptos. As 

suas gentes sobreviveram-lhes. Lis-

tou-os António Barreto (Douro, 1993). 

“Galgaram montes, quebraram 

rocha, zeram a terra, levantaram 

muros, seleccionaram castas, planta-

ram videiras. Sofreram o oídio, a lo-

xera, o míldio e a maromba, recome-

çaram tudo várias vezes (...) Trataram 

das vides melhor do que das próprias 

vidas. Trataram das videiras como 

trataram os lhos, as adegas como se 

fossem as suas casas (...) Levaram as 

uvas às costas, em cestos de quatro 

ou cinco arrobas, em sítios aonde não 

vão os carros de bois, onde se desce 

para o precipício e se sobe para o 

inferno (...) Foi este o Home do Dou-

ro. Foram os que morreram debaixo 

das rochas e de rodas, afogados no 

rio, abafados em tonéis, a tremer de 

febres e de paludismo, foram eles que 

acabaram o que a natureza apenas 

tinha começado”.

ver uma economia do vinho saudável, 

não vai haver património mundial”). 

“Da forma como vamos lidar com 

elas, depende o estatuto. Manter esse 

equilíbrio não é impossível”, a rma. 

O estatuto conquistado “tem sido 

virtuoso” para a Região Demarcada, 

nomeadamente pelas facilidades no 

acesso a nanciamento por parte 

tanto de investidores novos como 

dos mais veteranos. “Algo que é 

Património Mundial da Unesco é 

mais credível”, sublinha o director 

executivo da Symington. Ser Patri-

mónio Mundial “traduz-se numa 

vantagem económica”. Mas isso traz 

só proveitos? “Não, acarreta custos 

também. Basta perguntar aos autar-

cas da região que vêm limitado o 

poder de intervir sobre o território e 

às vezes com razão.” 

Se não houver uma economia da 

vinha e do vinho saudável, não há 

turismo. “Ninguém quer visitar 

vinhas abandonadas ou coisas desar-

ranjadas. Vão os primeiros, os tolos, 

os menos informados. A primeira 

camada tem que funcionar para que 

tudo o resto resulte”, sublinha, cons-

ciente de que vai continuar a existir 

um turismo especí co para a vinha, 

uma procura temática para este tipo 

de oferta. 

 

E Champanhe? 

Porém, há “cada vez menos gente” 

no Douro. O índice de envelhecimen-

to da população é aqui 50 por cento 

maior do que o da população portu-

guesa, já de si alto. “É um desa o.” 

É mais um desa o. “A Região Demar-

cada do Douro facturou 560 milhões 

de euros em 2019. No mesmo perío-

do, Champanhe, que tem menos 25 

por cento de área, facturou 4900 

milhões de euros. Oito vezes mais. 

Imagine o que isto traria para o Dou-

ro: pessoas com vontade de car, 

pessoas a viver com qualidade de 

paciência. É pos

possível che

chegou Piem

de uvas bar

quatro euro

nossas uva

hipót

1,10

h

v

e

e

o

lon

“Se as 
alterações 
climáticas, que 
já se sentem na 
região, se 
concretizarem, 
podemos ter 
uma situação 
muito séria do 
ponto de vista 
da viabilidade 
da vinha”

ta António Marquez Filipe, duas gran-

des “ameaças” ao Douro Património 

Mundial, uma intimamente ligada às 

alterações climáticas (“se as altera-

ções climáticas, que já se sentem na 

região, se concretizarem, podemos 

ter uma situação muito séria do pon-

to de vista da viabilidade da vinha”), 

a outra que se prende com a econo-

mia da vinha e do vinho (”se não hou-
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Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 

Foi a “primeira quinta em Portugal 
a abrir um hotel dedicado ao 
vinho” e é esse legado que este ano 
celebra 15 anos, com uma 
remodelação de todos os espaços 
interiores. Mara Gonçalves

Quinze anos  
de enoturismo 
no Douro 
celebrados com 
hotel renovado

a Por esta altura, as “pessoas das 

serranias” em redor já tinham desci-

do das aldeias para “vir fazer as vin-

dimas ao Douro”. Vinham “em cor-

tejo mesmo”, homens e mulheres, 

gente pobre da região que chegava 

para “ganhar [algum] dinheiro” 

durante um mês, sempre ali a cair 

em Setembro. 

“Agora já não existe isso”, aponta 

Eduardo Ferreira, nascido e criado no 

Douro e no vinho, guia de enoturismo 

na Quinta Nova de Nossa Senhora do 

Carmo. Alguns portugueses ainda 

trabalham nas vindimas, mas “já 

começa a vir” mão-de-obra do leste 

da Europa, acrescenta, apontando, 

entre outros factores, o envelheci-

mento da população residente. Até à 

classi cação como Património da 

Humanidade pela UNESCO, esta era 

uma região “a de nhar”, lamenta. 

Quando estivemos na Quinta Nova, 

a agitação sobre a plateia de socalcos 

ainda não tinha começado – por dois 

dias perdêramos o arranque das vin-

dimas, na última quinta-feira de Agos-

to. Mas, agora já deverá estar a decor-

rer a todo o vapor, que uma vez cor-

tado o primeiro cacho “não 

paramos”, conta Eduardo, casta a 

casta, parcela a parcela, para que o 

nível de maturação das uvas seja rela-

tivamente homogéneo. 

Até lá, é possível viver “um dia na 

vindima do Douro”, uma actividade 

depois se retirar o vinho e montar a 

prensa para colher as últimas gotas. 

Na casa de Eduardo, a prensa ainda 

vai ao lagar, mas esta, mais pequena, 

envolta em ripas de madeira, só 

conheceu aqui no museu, vai contan-

do, sempre num paralelismo entre 

passado e presente, do Douro, da 

Quinta e da produção familiar, crian-

do um retrato amplo da história do 

vinho na região. 

No antigo laboratório de química 

reproduzido no museu, entre os 

velhos objectos sobre a bancada de 

trabalho, encontra-se um “pesa mos-

to”, ou densímetro, utilizado para 

medir a densidade de açúcar no mos-

to, que depois se traduzirá no teor 

alcoólico do vinho.  

A visita termina no Patamar 

Kitchen, criado em 2016 para concen-

trar as actividades ligadas ao vinho 

(abertas ao público em geral) e que 

integra loja e espaço de provas. É 

sobre a enorme mesa de mármore 

que experimentamos ser “enólogos 

por um dia”: a partir de três tintos 

distintos, tentamos criar um lote úni-

co, que depois engarrafamos, arrola-

mos e rotulamos para levar para casa. 

A experiência dura cerca de duas 

horas e custa 85€. 

É ainda possível fazer diferentes 

provas (a partir de 16€) ou simples-

que inclui formação, apanha, visita 

guiada, provas e almoço de degusta-

ção no restaurante da propriedade 

(dura cerca de 6h e custa 150€). Este 

ano, devido à pandemia, a “roda” 

manter-se-á mais distanciada e a 

experiência não vai ser realizada em 

grupos mas individualmente (uma 

família, um casal ou mesmo entre 

amigos, mas não “desconhecidos”). 

Eduardo vai descrevendo ao por-

menor todo o processo, da vinha à 

adega, passando pelo “atelier do 

vinho”, instalado sobre os antigos laga-

res de pedra e dedicado à experimen-

tação e produção dos Grande Reserva 

e do Vinho do Porto, pela garrafeira 

subterrânea, onde é guardado todo o 

histórico de produção de vinhos da 

quinta, e pela sala das barricas. 

No Wine Museum Centre, criado 

a partir de um acervo com mais de 

500 peças dos séculos XIX e XX, 

coleccionadas ao longo dos anos por 

Fernanda Ramos Amorim, reencon-

tramos aqueles homens e mulheres 

“das serranias” do Douro de outrora, 

elas na colheita das uvas, eles a acar-

tar os cestos de vime pelas encostas 

acima. “Eram estes mesmos homens 

que, à noite, iam fazer a pisa”, recor-

da Eduardo. 

Duas las de homens “de braço 

dado”, quatro noites, quatro horas de 

“lagarada” por dia, uma verdadeira 

“aula de step”, brinca o guia, para 

 
Quinta Nova de Nossa 
Senhora do Carmo 
5085-222 
Covas do Douro – Sabrosa 
GPS:  
41º09”70,8” N / 7º35”74.4” O 
Tel.: 254 730 430; 969 860 056 
E-mail: quintanovawineryhouse 
@amorimfamilyestates.com 
www.quintanova.com 
Preços: a partir de 210€, com 
pequeno-almoço 

i
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um espaço de enoturismo e um hotel 

dedicado ao vinho”. É este legado 

recente que se celebra este ano, 15 

anos de turismo vínico no Douro, 

com uma remodelação completa dos 

interiores da Winery House, instalada 

no edifício principal, uma casa senho-

rial oitocentista. 

A recepção está mais ampla e a 

decoração de todas as salas e dos 11 

quartos mais arejada e moderna, sem 

perder o ambiente clássico e tradicio-

nal. Muito do mobiliário de época foi 

mantido, assim como alguns objectos 

históricos e faianças, mas a palete de 

cores e padrões é mais suave e con-

temporânea: nos seis quartos instala-

dos na casa senhorial reinam os ver-

des e os beges, inspirados nas vinhas 

que descem à janela; enquanto nos 

quartos Terrace, com acesso inde-

pendente pelo terraço exterior, 

sobressaem os apontamentos em 

tonalidades tintas. Em breve, o antigo 

edifício onde morava parte dos traba-

lhadores vai ser recuperado para 

albergar mais oito quartos, ainda sem 

data de abertura. 

Lá fora, o calor abrasador tolda os 

sentidos. Por vezes, nem a sombra é 

su cientemente apaziguadora se não 

vier acompanhada por uma abençoa-

da brisa ou mergulhos na piscina, 

debruçada sobre o an teatro de 

vinhas.  Ao nal da tarde, descemos 

até ao cais uvial instalado junto à 

estação de caminho-de-ferro do Fer-

rão (é possível chegar à Quinta Nova 

de comboio, com transfer assegurado 

até à propriedade), para um passeio 

de barco pelo Douro. 

Há 16 anos que António Chaves se 

mudou para cá e há 11 que sobe e des-

ce o rio em passeios turísticos. Em 

2017, surgiu a parceria com a Quinta 

Nova, a bordo do Nossa Senhora do 
Carmo, um trawler de origem inglesa 

dos anos 1970. As quintas históricas 

vão-se sucedendo até ao Pinhão. 

Momentos antes, ainda deslizáva-

mos ao longos dos 120 hectares da 

Quinta Nova, surgia junto à água a 

capela de Nossa Senhora do Carmo, 

que dá nome à propriedade (há outro 

percurso pedestre que vai até lá), 

erguida em 1721. É testemunha de um 

tempo em que ainda não tinham sido 

construídas barragens e o rio era 

“feroz, muito selvagem”, recordava 

Eduardo no museu. 

“Muita gente perdia a vida”, por 

isso as quintas “edi cavam capelinhas 

nos sítios mais negros” para que os 

mareantes pudessem rezar e pedir 

protecção para a viagem. Os rabelos 

desciam “pela corrente abaixo” car-

regados de pipas de vinho e subiam à 

cirga, puxados ao longo das margens 

por juntas de bois e carreiros, como 

o bisavô de Eduardo. 

O sol vai-se escondendo e ressur-

gindo atrás dos cerros, enquanto des-

lizamos pelo espelho de água a tentar 

imaginar esse passado. Quantas vidas 

tem o Douro?

mente a visita guiada à adega e ao 

museu (16€), a única experiência que 

não obriga a reserva antecipada (ain-

da que recomendável, dada a dimi-

nuição do número máximo de parti-

cipantes devido à covid-19), decorren-

do todos os dias às 10h45, às 12h15, às 

15h30 e às 17h (nos dias em que lá esti-

vemos, os horários já estavam com-

pletos ao início do dia). 

 

Decoração renovada 

É impossível dissociar a história da 

Quinta Nova de Nossa Senhora do 

Carmo e a produção de vinho no Dou-

ro. Até 1725, foi propriedade da Casa 

Real Portuguesa, referenciada desde 

a primeira demarcação pombalina da 

região vinhateira, a mais antiga do 

mundo – um dos três percursos pedes-

tres sinalizados conduz-nos até ao 

marco de pedra, de 1756, localizado 

junto a um dos pomares de citrinos. 

Em 1999 foi adquirida pelo grupo 

Amorim e “dá-se uma mudança radi-

cal”, conta Eduardo Ferreira. Da pro-

dução exclusiva de vinho do Porto, a 

Quinta Nova passa a produzir maio-

ritariamente vinho de mesa. Actual-

mente, cerca de 70% de tintos, 20% 

de brancos (a partir de uvas compra-

das a pequenos produtores da região) 

e 10% de vinho do Porto. 

E surge uma aposta inovadora: é a 

“primeira quinta em Portugal a abrir 

FOTOS: FRANCISCO NOGUEIRA
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Sandra Azevedo
Ela decifra a ordem no caos do café

a Sandra Azevedo vinha da 

indústria do tomate e no tomate não 

havia disto: “Muito doce, com 

acidez frutada e corpo denso, 

flavours [aroma e sabor] frutados 

complexos de passas, maçã, 

toranja, limão e bagas, combinados 

com notas de caramelo.” Pode não 

parecer mas estamos a falar de café. 

Talvez este seja da América Central, 

de onde saem grãos que dão uma 

bebida mais próxima das frutas 

frescas. Se fosse do Brasil, 

provavelmente andaríamos pelos 

frutos secos. Já um trago da Ásia 

há-de lembrar especiarias. 

Hoje é tudo muito claro na cabeça 

de Sandra, engenheira 

agroalimentar de formação e a 

primeira – e das poucas – Q-grader 

(quality grader, ou seja, avaliadora 

de qualidade) de café arábica e 

robusta em Portugal. Mas só é claro 

porque tem 21 anos de experiência 

no café e uma memória sensorial 

treinada. Nos primeiros três meses 

de trabalho na área, no entanto, em 

que torrava, moía, extraía e provava 

quatro cafés diferentes todos os 

dias, “tudo cheirava a chocolate”. 

“Não conseguia identi car os 

aromas”, assume.  

 O café tem mais de 1000 aromas 

identi cados, sendo que todos se 

combinam entre si. Tal como 

acontece com os sabores. “Um café 

não é só doce, ácido ou amargo”, 

exempli ca Sandra Azevedo. E um 

Q-grader tem o dever de encontrar 

uma ordem em tudo isto, através da 

memória dos sentidos. Vejam-se os 

sabores: “Começamos por procurar 

os de natureza enzimática, que são 

os que vêm da planta, normalmente 

de ores ou fruta, depois vamos 

para as coisas mais castanhas, como 

os frutos secos, os chocolates, os 

caramelos e as baunilhas, e, por m, 

vamos procurar as madeiras, as 

especiarias... É difícil conseguir 

sentir os elementos isoladamente e 

ordená-los. É preciso muito treino e 

esse trabalho tem de ser feito com 

objectividade”, explica. 

Para entrar na alta competição, é 

preciso correr todos os dias. O 

mesmo acontece no “campeonato” 

dos Q-graders, um mundo 

delineado pelo Co ee Quality 

Institute (CQI) do qual apenas sai 

com um certi cado na mão quem 

superar a exigência de cerca de 20 

testes (o número varia conforme a 

edição e se se enquadra no universo 

dos arábica ou robusta). “Muito 

poucas pessoas passam”, conta 

Sandra Azevedo, que se submeteu 

aos testes em Espanha e na Suíça. 

Além disso, tentar a sorte implica 

investir cerca de 2000 euros, pagar 

viagens e estadias (as provas duram 

seis dias), pelo que em todo o 

mundo contam-se cerca de 5000 

Q-graders de arábica e perto de 300 

de robusta certi cados pelo CQI – e, 

em Portugal, o total não chega a dez. 

 

A desvalorização do robusta 

E porquê esta discrepância entre os 

avaliadores das duas variedades de 

café? “Há muita gente a dizer que o 

café de especialidade tem de ser 

100% arábica, mas não é verdade. 

Há robustas nos fabulosos. Mas 

ainda existe a ideia de que o robusta 

é aquela coisa má e amarga, mais 

colada ao café comercial. A verdade 

é que o mercado não o valoriza. Mas 

as coisas vão ter de mudar, até 

porque o planeta está a aquecer e o 

arábica gosta de frio. E se queremos 

continuar a beber café…”, sugere a 

engenheira. 

Sandra também quis ser Q-grader 

de robusta para descobrir este 

“mundo à parte” dentro do 

universo do café de topo. “Que eu 

conheça, em Portugal, só há mais 

outra pessoa com a mesma 

certi cação [Diogo Amorim, da 

Senzu Co ee Roasters]”, diz. Mas 

isto também acontece porque 

Portugal ainda está a dar os 

primeiros passos de uma pequena 

revolução no sector. 

O primeiro estabelecimento de 

café de especialidade a surgir no 

país foi a Fábrica Co ee Roasters, 

em Lisboa, pelas mãos do russo 

Stanislav Rotar, em 2015. 

Entretanto, cafetarias e torrefacções 

independentes começaram a brotar 

um pouco por todo o país, trazendo 

outra forma de beber e conhecer o 

café. Mas para que o Q-grader 

comece a ter um papel mais 

marcado no terreno, ainda são 

precisos muitos passos. “Em termos 

pro ssionais, ser Q-grader não me 

trouxe muita coisa. As pessoas já me 

reconheciam pelo meu trabalho. 

Mas aprendi muito”, reconhece 

Sandra Azevedo, que em 2011 

fundou a Academia do Café, em 

Lisboa, onde se aprende a torrar, a 

extrair e a saber o que é o café de 

especialidade. Como Q-grader, 

entretanto, trabalha com 

produtores da China, Tailândia, 

Panamá, Brasil e Angola. 

Rute Barbedo

Protagonista

?
Resposta rápida 
 
Como se avalia o café?   
A primeira coisa é medir o 
tamanho do grão [verde] e ver a 
quantidade de defeitos que ele 
tem. Se eu tiver um grão preto, 
o que quer dizer que ele 
fermentou, isso vai 
imediatamente ter impacto na 
minha taça. Depois há matérias 
estranhas, como madeiras ou 
pedras, e há os quakers [grãos 
que não têm açúcar suficiente 
para escurecer durante a torra], 
coisa que não pode existir no 
café de especialidade. 
Depois passamos para a taça, 
onde avaliamos a fragrância (o 
cheiro a seco) e o aroma 
(depois de colocar água). Só 
depois vem a prova, no 
máximo, dez minutos após 
deitarmos a água [devido à 
temperatura, que não deve 
descer muito dos 70°C]. E 
temos de provar numa ordem 
certa. Primeiro, o flavour (a 
combinação do sabor com o 
aroma) e depois o aftertaste 
(retrogosto), em que 
começamos por ver a acidez, 
depois o corpo – o peso que 
tem sobre a nossa língua, a 
textura, se é cremoso, 
xaroposo, aguado... Já na 
acidez, temos vários tipos, 
como a cítrica, a málica ou a 
láctica, que distinguimos por 
causa das sensações que 
causam na boca. O único ácido 
que nos faz salivar é o cítrico. O 
málico, das maçãs verdes, é o 
mais adstringente. O láctico 
seca-nos a língua... Por fim, 
ainda temos de ver se todos os 
atributos funcionam em 
sinergia ou se há 
alguma coisa a 
faltar ou a mais. 
 
Qual foi o teste 
mais difícil que 
fez para se 
tornar Q-grader? 
São dez horas de 
provas por dia, 
durante seis dias. 
Além das provas, temos 

também um exame teórico, os 
olfactivos, a classificação do 
café verde e do torrado... É uma 
semana muito intensa. Mas, 
para mim, uma das coisas mais 
difíceis de fazer é a 
triangulação, uma prova em 
que há seis sets de três taças de 
café e apenas um [entre três] é 
diferente, e nós temos de, num 
curto tempo, identificar qual é a 
taça diferente. Aí eu percebi 
que o meu olfacto nunca satura, 
mas o meu palato satura ao fim 
da décima segunda taça, por 
isso, há dois sets que são 
sempre muito difíceis. 
 
Como foi parar ao café? 
Eu trabalhava no tomate e era 
uma industrial pura; gostava 
muito do ambiente de fábrica. 
Tinha 24 anos quando me 
convidaram para uma empresa 
de café e fui sem pensar muito, 
era uma oportunidade, mas 
apaixonei-me rapidamente pelo 
café. Posso não ter ficado 
dependente da cafeína [é 
imune aos seus efeitos] mas 
fiquei dependente do produto.  
   
O português tem mesmo uma 
preferência natural pelo 
robusta? 
Há essa ideia, ou de que o 
português gosta de um café 
com muito corpo, amargo, 
forte, embora eu nunca saiba o 
que querem dizer com “forte”... 
É o sabor? É a quantidade de 
cafeína? O que eu acho é que o 
paladar do português está a 
mudar. Quando abrimos a 
Academia [do Café], em 2011, 

não havia café de 
especialidade em 

Portugal. E ainda 
há muito 

trabalho a 
fazer.

há
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Herdade da Malhadinha Nova

As novas casas da Herdade da Malhadinha Nova 
parecem ter sido criadas para este novo tempo de 
distanciamento social. Mas, desde o início, que esta 
é a de nição de luxo do projecto: exclusividade e 
tempo. Mara Gonçalves

A herdade  
cresceu mas o luxo  
da privacidade   
mantém-se
a Pedro Mestre senta-se ao centro da 

sala, viola campaniça no regaço. Ora 

dedilha umas modas tradicionais, ora 

acompanha-as ao cante. Entre uma 

canção e outra, vai contando a histó-

ria da campaniça, viola “tocada por 

homens que trabalhavam a terra” do 

Alentejo “até ao século XIX”, altura 

em que acabou preterida por outros 

instrumentos e quase esquecida. 

Foi na rádio que Pedro Mestre 

ouviu-a pela primeira vez, recorda, 

enquanto a viola vai passando de mão 

em mão. Num grupo coral desde miú-

do, Pedro, hoje com 36 anos, conhe-

ceu os últimos tocadores da campa-

niça numa actuação que zeram em 

conjunto e quis aprender com eles. 

“Foi assim que tudo começou.” Desde 

então, tem-se dedicado à música tra-

dicional alentejana, tendo como prin-

cipal foco o resgate da viola campani-

ça, do tocar ao saber construir o ins-

trumento e ao ensinar, com vários 

projectos e dois discos a solo. 

Estamos na sala de estar da Casa 

das Artes e Ofícios, uma das quatro 

novas unidades de alojamento da 

Herdade da Malhadinha Nova, e, 

enquanto lá fora o calor tórrido pare-

ce capaz de parar o tempo, Pedro 

Mestre guia-nos num workshop dedi-

cado ao instrumento musical tradi-

cional da região, ainda que, verdade 

seja dita, o momento acabe por se 

aproximar mais de um miniconcerto 

privado do que de um atelier. 

Quando a casa, com dois quartos 

em mezanino, está sem hóspedes, é 

aqui que Rita Soares quer concentrar 

esta componente mais cultural e dedi-

cada às tradições e saberes da região, 

“abrindo a villa a todos os hóspedes 

que queiram vir fazer um workshop 

tradicional”, por exemplo. A decora-

ção da própria casa, de paredes reves-

tidas a argila colorida com pigmento 

natural verde azeitona, procura cele-

brar o trabalho dos artesãos, não só 

as técnicas ancestrais como a sua apli-

cação em peças contemporâneas. 

Momentos antes de a música soar, 

Rita mostrava-nos os cantos à casa, 

destacando um ou outro pormenor, 

como os candeeiros inspirados no 

achigã, espécie de peixe de rio, feitos 

pela TASA, o serviço da Vista Alegre 

em que parte dos lucros reverte a 

favor da re orestação da Amazónia, 

as peças criadas por artistas do pro-

jecto Manicómio ou o candeeiro cons-

truído com garrafas de plástico reti-

radas do oceano, numa chamada de 

atenção para o problema da poluição 

e das alterações climáticas. 

Todos os elementos da decoração 

das unidades de alojamento foram 

escolhidos a dedo por Rita Soares, 

uma das proprietárias da Herdade 

da Malhadinha Nova e responsável 

pela comunicação, marketing e 

design de interiores do projecto, dan-

do uma personalidade muito vincada 

e única a cada espaço. Se aqui temos 

a criatividade das artes numa explo-

são de verde e negro, logo ao lado, 

na Casa da Ribeira, encontramos a 

serenidade da água, numa escolha 

cromática que oscila entre o branco, 

o azul pálido e o cinzento azulado. 

Outrora um antigo celeiro em ruínas, 

a villa com sala e cozinha integrada 

e três amplos quartos de 75 m2 (com 

terraços privativos), é inspirada na 

ribeira de Terges, um a uente do 

Guadiana que corre aqui próximo, e 

pretende ter o ambiente de “uma 

casa de praia no campo”. Mais clás-

sica, a decoração compõe-se com 

sofás acolhedores, farmácias cente-
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onde são naturais, pela alentejana 

Albernoa, onde, em 1998, decidiram 

erguer “um projecto de vida”. 

“Estando a trabalhar na distribuição 

há tanto tempo e conhecendo tantos 

produtores, tínhamos o sonho de ter 

o nosso próprio vinho”, recorda João 

Soares num piquenique junto às 

vinhas. 

 

Um projecto de família 

Criada em 1983 pelos pais de João e 

Paulo, a Garrafeira Soares conta hoje 

com 26 lojas no Algarve e uma no Por-

to. Após a aquisição da herdade, a 

família começou a plantar vinha em 

2001 – a primeira cepa foi colocada 

no solo por Francisca, a lha mais 

velha de Rita e João. Todos desempe-

nham um papel neste “projecto de 

família”: Rita com a hotelaria, o mari-

do, João, na produção vitivinícola, 

agro-pecuária e construção, Paulo 

com a área tecnológica e nanceira e 

a mulher, Margaret, na investigação 

cientí ca na área da vinha e do vinho. 

Cabe aos lhos dos dois casais dese-

nhar todos os rótulos das garrafas. 

Além de vinho (80 hectares), a 

Herdade da Malhadinha Nova (agora 

membro da rede Relais & Châteaux) 

produz azeite de olival tradicional 

(55ha), mel, vaca alentejana, porco 

preto e ovelha merina branca e pre-

ta. Só em 2008 surgiu a primeira 

unidade hoteleira: uma country hou-
se com três suítes e sete quartos, cuja 

decoração foi agora renovada, com 

duas piscinas exteriores e spa. Tam-

bém o restaurante, aberto um ano 

antes, foi entretanto renovado e con-

ta com um novo chef residente, 

Rodrigo Madeira, mantendo a con-

sultoria de Joachim Koerper (Eleven, 

uma estrela Michelin). Com a cons-

trução de uma nova coudelaria este 

ano, onde são criados cavalos Puro 

Sangue Lusitano, as antigas cavala-

riças vão ser remodeladas e acolher 

a recepção da unidade hoteleira, 

assim como um bar e loja de 

vinhos. 

É que, com a recente expansão, a 

Malhadinha Nova passa dos dez quar-

tos iniciais para 30 alojamentos. Além 

da Venda Grande, a única casa que 

ca localizada fora da herdade, em 

plena vila de Albernoa, inaugurada 

em 2018, existem agora três casas que 

podem ser alugadas em regime de 

exclusividade, e mais quatro suítes, 

de linhas contemporâneas e uma 

pequena piscina privada individual, 

na Casa das Pedras, não muito longe 

da country house. 

Poucas semanas depois de reabrir 

com todas as novidades, a Herdade 

da Malhadinha Nova foi uma das pri-

meiras unidades de alojamento por-

tuguesas a encerrar portas devido à 

covid-19 e voltou a abrir apenas a 1 

de Julho. Com casas espalhadas em 

diferentes zonas da propriedade e 

um novo serviço de catering (desde 

entrega de refeições ou de produtos 

de mercearia, a serviço de chef e 

sommelier na villa, por exemplo), a 

Herdade da Malhadinha Nova parece 

ter-se expandido à medida da nova 

era de distanciamento social. Mas, a 

verdade, é que desde o início que 

esta é a de nição de luxo do projec-

to: máxima exclusividade e privaci-

dade, elevada qualidade de materiais 

e produtos, e espaço e tempo para 

fazer tudo aquilo que se desejar, des-

de uma in ndável lista de activida-

des disponíveis a absoluta e rigoro-

samente nada.

FOTOS: LEE OSBORNE

i
Herdade  
da Malhadinha Nova 
Albernoa (Beja) 
GPS: 37°49’50.60”N, 
7°59’20.91”W 
Tel.: 284 965 432/429 (hotel); 
284 965 210/211 (adega e 
restaurante) 
E-mail:  
geral@malhadinhanova.pt / 
reservas@malhadinhanova.pt 
www.malhadinhanova.pt 
 

Preços: quarto duplo na 
Country House a 300€ por 
noite (reserva mínima de oito 
quartos); suíte no Ancoradouro 
a 450€ por noite (reserva 
mínima de cinco quartos); suíte 
na Casa das Pedras a 500€ por 
noite; villa Ribeira a 1350€ por 
noite; villa Artes e Ofícios a 
900€ por noite; villa Venda 
Grande a 600€ por noite 
(reservas mínimas de duas 
noites para todas as unidades 
de alojamento)

nárias transformadas em louceiros e 

estante de livros, mobiliário da Olaio 

e cadeiras da Thonet. 

Daqui avista-se a Casa do Ancora-

douro, no cimo do monte mais alto da 

propriedade, agora com 450 hectares, 

após a compra, em 2008, da vizinha 

Herdade do Ancoradouro, onde as 

três novas unidades de alojamento se 

situam. Outrora navegável, a ribeira 

de Terges era utilizada para o trans-

porte de mercadorias, nomeadamen-

te dos cereais e outros produtos culti-

vados na região, e o nome do edifício 

vai buscar essa memória. Já o interior 

é inspirado nos tons da terracota e 

cada divisão parece expandir o signi-

cado de amplo: os sete quartos têm 

90 m2 quadrados e a sala integra uma 

zona de bar, um piano de cauda, 

biblioteca, sala de estar com lareira e 

zona de refeições. O edifício é ainda 

servido de cozinha e sala de jogos com 

mesas de snooker, pingue-pongue e 

matraquilhos, para além de um amplo 

terraço com esplanada e piscina. 

Foi aqui que acabou por se refu-

giar a família Soares durante o perío-

do de con namento, trocando, por 

uns meses, a algarvia Albufeira, de 



12 | FUGAS | Sábado, 12 de Setembro de 2020

Adega Belém  

Trazem uvas de castas portuguesas para a cidade 
de Lisboa e é aqui que agora estão a produzir 
vinho com a ajuda de toda a família Moreira & 
Picard. A Adega Belém inclui loja e sala de provas. 
Beatriz Caetano (texto) e Diogo Ventura ( fotos)

Nesta adega alfacinha  
faz-se vinho com uvas  
de Lisboa e Setúbal 

a A Adega Belém assume-se como 

uma “adega urbana” e ca localizada, 

na zona de Lisboa que lhe dá nome, 

numa antiga o cina mecânica. À 

entrada, na sala de provas, vêem-se 

penduradas na parede as ferramentas 

que foram deixadas para trás. O negó-

cio mudou mas continua a ser uma 

o cina, só que agora de vinhos. A um 

passinho do MAAT, o Museu de Arte, 

Arquitetura e Tecnologia, a adega tem 

a particularidade de trazer as uvas 

para a cidade e aqui produzir o seu 

vinho, procurando fazer uma simbio-

se quase perfeita entre uma produção 

moderna e tradicional.  

Recém-inaugurado, o espaço, que 

inclui loja e sala de provas, tinha pla-

nos, na verdade, para abrir ao público 

em Março – mas, como nos aconteceu 

a todos, a chegada da pandemia tro-

cou-lhe as voltas e obrigou-os a repen-

sar e a adiar a abertura de portas. 

Antes disso, já tinham decorrido dois 

anos de atrasos devido a complicações 

com as licenças. Responsáveis pelo 

projecto, Catarina Moreira e David 

Picard contam-nos que precisavam de 

documentos de há três gerações e 

viram-se “gregos” para consegui-los. 

Antes de decidirem meter as mãos 

nas uvas, nem Catarina nem David 

trabalhavam na área da vinicultura 

quando se conheceram. Catarina era 

bióloga e estudava o comportamento 

das rãs; é até doutorada na sua comu-

nicação. Já David, antes de passar ao 

estudo do enoturismo na Suíça, uma 

formação que lhe mudou a vida, era 

antropólogo e estudava o “pensamen-

to mágico” no oceano Índico Ociden-

tal (trocado por miúdos é a ligação da 

política ambiental com as tradições 

locais, mais precisamente em Mada-

gáscar). Mas todas estas formações, 

embora eclécticas, desaguam, de cer-

to modo na Adega Belém Urban 

Winery, de seu nome completo com 

um toque mais turístico. 

Por exemplo, é via formação de 

Catarina que chega o símbolo da ade-

ga, a rã. “Surgiu de forma inconscien-

te”, diz-nos, mas é também uma 

maneira de car na memória das pes-
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os pais da bióloga fazem as vindimas 

e ajudam nas tarefas da casa. Do lado 

de David é mais complicado, uma vez 

que a família é alemã e não está em 

Portugal. Ainda assim, a irmã encar-

rega-se de colaborar na propaganda 

da marca, passando a palavra sobre 

o vinho que o irmão produz. Aliás, 

com bons efeitos: Catarina refere que 

a maior parte das encomendas que já 

receberam vieram precisamente da 

Alemanha. 

Já quanto à origem das uvas, che-

gam todas das regiões vinícolas de 

Lisboa e Setúbal – além da capital, via 

Instituto Superior de Agronomia 

(ISA), com vinhas na Tapada da Aju-

da, com quem têm uma parceria; 

também de Alenquer, além de Palme-

la e Setúbal. E Catarina faz questão de 

sublinhar que “é um vinho de Lisboa, 

feito em Lisboa”, diz-nos, animada. É 

também com o mesmo entusiasmo 

que David exempli ca o rebaixamen-

to da uva com um rodo de madeira 

— por esta altura, no pequeno tanque, 

dá-se a fermentação da fruta, que a 

tornará em vinho. 

O antigo antropólogo explica que 

os depósitos em inox foram desenha-

dos por eles, enquanto a instalação do 

sistema de refrigeração foi feita por 

ambos, assim como da ETAR que pas-

sa por baixo dos pés de quem visita a 

adega. Era um dos requisitos legais 

para abrirem o espaço, mas quiseram 

ir mais longe. A água que sai da adega 

vai praticamente limpa, uma vez que 

adicionaram cestas que recolhem as 

partes sólidas da produção do vinho 

(peles das uvas, cachos). 

Apesar de terem preocupações 

ambientais, não querem ser exausti-

vos. Tentam minimizar o impacto da 

sua produção, mas não fazem vinho 

“natural” ou “biológico”. Entre as 

castas usadas contam-se Arinto, Mos-

catel Graúdo, Touriga Nacional, 

Antão Vaz, Alicante Bouschet, Caste-

lão, Aragonez, Tinta Barroca. Uma 

pergunta que lhes é feita com fre-

quência, admitem, é “se utilizam sul-

tos” e a resposta é “sim”. “Fazemos 

ao vinho aquilo que achamos que é 

Antes deste projecto, 
Catarina e David não 
tinham relação com a 
viticultura; hoje são 
enólogos

i
Adega Belém 
Travessa Paulo Jorge, 8-9 
1300-444 Belém, Lisboa 
Tel.: 213 630 707 
Horários: terça a sexta, das 10h 
às 16h. Sábado das 10h às 13h 
(fecha domingos e segundas). 
Dias 9 e 11 de Setembro, a 
família estará a vindimar, por 
isso a adega só abre à tarde. 
Visitas à adega: 
temporariamente suspensas.  
www.adegabelem.com 

necessário”, a rma Catarina, acres-

centando que, tendencialmente, 

querem “chegar às uvas bio”. 

Os seus vinhos, que também 

podem ser adquiridos na loja online, 

anunciam-se como "de baixa inter-

venção, monovarietais mais frutados” 

ou em “lotes cuidadosamente elabo-

rados que podem ser conservados 

por vários anos”. As garrafas já dispo-

níveis para venda — Unicórnio, Rabo 

da Rainha e o Vinho da Casa — foram 

produzidas em adegas de Alenquer e 

Palmela, uma vez que o espaço do 

casal de enólogos ainda não estava 

pronto. Contudo, das vindimas deste 

ano, a decorrerem por estes dias, 

resultará o primeiro lote produzido 

inteiramente na Adega Belém, basta 

aguardar até 2021.  

 

Sextas de enocultura 

A Adega Belém não é só um espaço 

aberto a quem o queira visitar. Às sex-

tas decorrem pequenos eventos,  

que têm como objectivo não só dar 

a conhecer o projecto e os vinhos, 

como ensinar, de forma descontraída, 

a quem tenha curiosidade sobre o 

mundo da enologia que segredos se 

escondem por trás (ou por dentro) de 

uma garrafa que contém o que come-

çou como sumo de uva. 

Durante duas horas vão sendo fei-

tas diversas perguntas, em estilo quiz, 

aos visitantes. “Não são fáceis! O 

objectivo também é fazer rir”, diz 

Catarina, dando como exemplo a per-

gunta “Quantos litros de vinho foram 

produzidos em Portugal, em 2018? 

Tolerância de 50 milhões de litros”. 

As questões são adaptadas aos parti-

cipantes caso saibam de onde vêm. Já 

tiveram norte-americanos e dinamar-

queses, que não conseguem acertar 

nas respostas às perguntas relaciona-

das com vinho sobre o seu país. 

Têm ainda pensado um workshop 

anual em colaboração com o ISA, no 

qual as pessoas podem car a conhe-

cer todo o processo de produção do 

vinho, desde a vinha à garrafa. Os 

detalhes ainda estão a ser pensados, 

mas apontam para o seu início em 

Fevereiro ou Março de 2021. Outra 

das ideias é um wine slam — uma espé-

cie de confronto amigável entre pes-

soas ligadas à enologia — e ainda cur-

sos de provas de vinho, para ensinar 

às pessoas a provar, de modo a que 

saibam o que estão a beber. Este últi-

mo começará ainda em Setembro ou 

no início de Outubro. 

Uma boa forma de ir conhecer a 

casa decorre já na próxima sexta-feira: 

é um convite para passar uma Sexta 

na Adega, marcada para 18 de Setem-

bro. Além do quiz e a exploração dos 

segredos da vini cação, há provas e 

petiscos das 18h30 à 20h30. A partici-

pação é limitada a 25 pessoas, seguin-

do as regras de segurança da covid-19 

e o custo de participação é 15 euros, 

sendo a reserva obrigatória.   

soas, uma vez que não parece ter 

nada a ver com vinho. Foram também 

as diversas viagens que zeram que 

levaram o casal a pensar que poderia 

criar uma adega urbana numa área 

nobre da cidade, coisa rara por terras 

lusitanas, cujas adegas, por norma, 

se situam nas periferias, com bastan-

te espaço circundante. 

 

Uma produção familiar com 
castas portuguesas 

Com a ajuda de amigos e familiares, 

o casal, agora de enólogos, montou 

a adega que se tornaria na sua segun-

da casa (ou primeira, visto que, como 

nos contam, passam aqui grande 

parte do dia, rodeados da família). O 

espaço é pequeno à primeira vista, 

mas estende-se até ao fundo, onde 

se podem encontrar barricas de 

madeira, daquelas que nos fazem 

viajar nos séculos, e, subindo umas 

escadas estreitas, chega-se a um ter-

raço que, no futuro, receberá visitas 

e provas de vinho. 

As lhas de Catarina e David, com 

oito e cinco anos, estão a par de tudo 

o que se faz na adega, participam na 

vindima e no engarrafamento. Inclu-

sive, o rótulo de algumas garrafas 

(chancela Unicórnio) foi desenhado 

pela mais velha — percebe-se até que 

a fase dos unicórnios está bastante 

presente, visto que vários dos qua-

dros pendurados na sala de provas 

têm incluídos este animal mitológi-

co. Também está prometido à mais 

nova que terá um desenho seu num 

próximo rótulo. Lila, a cadela, não 

estava no dia que o PÚBLICO visitou 

o espaço, mas Catarina assegura que 

também é parte da família e da equi-

pa e dá o seu toque especial ao 

ambiente da adega. 

Mas há mais colaboração familiar: 
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Narcissus Fernandesii

Pedro Mendes 
quer devolver  
o Alentejo à 
ribalta culinária

a  Pedro Mendes é o cozinheiro 

que fez renascer a bolota. Não, 

claro, em sentido literal, mas antes 

em forma de utilização culinária, 

que registou em livro como 

corolário de muito estudo e 

investigação. Com O Renascer da 
bolota mostrou todo o potencial 

alimentar e benefícios para a 

saúde, explicando também como 

cozinhá-la em receitas criativas e 

saborosas, tal como o faziam os 

povos do hemisfério Norte que nos 

primórdios a tinham como base da 

sua dieta quotidiana.  

E é com o mesmo a nco e 

dedicação que o cozinheiro se 

empenha agora em devolver 

também à ribalta a restauração 

alentejana. Narcissus Fernandesii é 

uma designação que rompe com a 

ortodoxia quando falamos de 

restaurantes, mas até nisso os 

exigentes analistas do Guia 

Michelin já encontraram algum 

sentido. 

“Tem uma cozinha moderna, 

criativa e de qualidade”, concluem, 

dizendo que “cativa tanto pelo 

nome, de origem botânica, como 

pela decoração, com excelentes 

detalhes e a cozinha à vista”, como 

registam na última edição do guia 

para atribuição do “Prato 

Michelin”, a nova categoria que é a 

antecâmara da chegada ao 

estrelato que entretanto 

desapareceu do panorama 

alentejano. 

Em Vila Viçosa, que se orgulha 

dos seus doze museus, o 

restaurante Narcissus Fernandesii 

é também peça central de um 

outro espaço evocativo de grande 

impacto local: o hotel Alentejo 

Marmóris, que não só destaca a 

riqueza das jazidas de mármore da 

região como é mostra viva da sua 

opulenta diversidade. 

Todo ele são mármores, do piso 

luzidio do salão rosa ao deslumbre 

da suite árabe, que remete para o 

universo dos sonhos das mil e uma 

noites. De todos os tons, brilhos e 

texturas, o hotel é uma espécie de 

museu vivenciado do luxo e 

riqueza do mármore. 

Assim também no restaurante, 

onde entre a cozinha aberta e a sala 

se impõe um monumental bloco 

rectangular coberto com tampo de 

vidro que pode servir como mesa 

de apoio. A sala, que antes 

funcionava também para o serviço 

de pequenos-almoços, está agora 

exclusivamente dedicada ao 

restaurante gastronómico, sinal 

acrescido do empenho no 

reconhecimento e visibilidade da 

cozinha de Pedro Mendes. 

Uma aposta em que cruza a 

riquíssima tradição culinária do 

Alentejo, com propostas de 

modernidade e apuro técnico. 

Outra vertente do projecto actual 

passa também por levar os clientes 

literalmente até ao universo dos 

mármores. Uma viagem 

gastronómica até ao interior das 

pedreiras de onde são extraídos os 

blocos de mármore, aproveitando 

as plataformas que antes serviam 

para os trazer até à superfície. 

Transformada a plataforma em 

requintada sala de jantar, a viagem 

gastronómica faz-se num 

movimento lento e quase 

imperceptível até aos 140 metros 

de profundidade da pedreira. Um 

vai-e-vem de cerca de hora e meia 

cercado pela monumentalidade 

dos mármores e suportado pela 

grua montada para trazer até à 

superfície umas 40 toneladas das 

preciosas pedras em cada viagem 

desse lento e silencioso 

movimento. 

Um serviço que tem sido já 

apresentado a grupos especí cos, 

como foi o caso do lançamento 

bivalves da costa alentejana 

acompanham com acelgas, as 

ostras do Sado com alho francês 

assado, e a farinheira com bolota. 

Cebola recheada com pezinhos de 

coentrada; lombo, samos e línguas 

de bacalhau; e presa de porco 

alentejano ligeiramente fumada e 

vegetais da horta, compõem o 

Menu Vila (60€), que contempla 

ainda os bivalves da costa 

alentejana e acelgas. Já no Menu 

Campo (40€), o protagonismo vai 

para a batata vada e iogurte 

caseiro; cogumelos, alho francês 

assado e requeijão; brás de algas; e 

biryany de legumes. 

A monumentalidade do 

mármore estende-se até à carta de 

vinhos, com cerca de 400 

Crítica

Foi de Vila Viçosa que D. 
João IV lançou a restauração 
da independência e é a 
partir daqui que o chef quer 
devolver  ao estrelato a 
restauração alentejana

José Augusto Moreira

internacional de novos veículos de 

marcas como Mercedes e Nissan, 

com evidente deslumbre e 

satisfação. 

Uma viagem gastronómica que 

tem também associada a evidência 

dos produtos locais, numa ligação 

com a casa do pão e produtores de 

enchidos, que fazem as honras de 

recepção. No vai-e-vem até à 

profundeza da jazida, serve-se o 

menu dos Narcissus Fernandesii, 

tal como na sala original. 

Por enquanto, remetemo-nos à 

experiência na sala do hotel, com 

serviço cuidado e rigoroso e ao 

ritmo cadenciado dos movimentos 

da cozinha que se mostram por 

detrás do balcão – de mármore, 

claro - que remata a sala. 

A carta actual declina-se em três 

menus de degustação, dois que 

exploram a essência alentejana, da 

planície até à costa, e um terceiro 

de vocação vegetariana mais 

focado nos produtos do campo, 

vegetais, fungos e legumes de 

temporada. 

No Menu Alentejo (80€), o peixe 

do dia é escalfado em algas, os 
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referências – 40 servidas a copo – 

com destaque para o Alentejo, mas 

boa representação dos restante 

regiões e até de vinhos do mundo. 

O problema é que tem capas em 

pedra de mármores (isso mesmo, 

placas de mármore!), cujo peso 

torna difícil e custosa a consulta. 

Com excelente pão de bolota – by 
Pedro Mendes, claro – outro de 

massa mãe, um outro de cerveja e 

um molho “miso” alentejano, com 

azeite de coentro e alho, 

avançamos para a experiência 

degustativa.  As boas-vindas do 

chef chegam em forma de cestinho, 

com algas e bivalves que trazem os 

aromas da costa alentejana, mais 

os enchidos e farinheira de porco 

preto da planície e ainda uma 

FOTOS DE DANIEL ROCHA

i
Restaurante Narcissus 
Fernandesii 
Alentejo Marmóris Hotel & Spa 
Largo Gago Coutinho, 11 
7160-214 Vila Viçosa 
www.alentejomarmoris.com 
Tel. 268 980 246 
Cozinha contemporânea 
Jantares de quarta a sábado; 
almoço aos domingos 

linguiça crocante. 

É requintada e refrescante a 

“batata vada e iogurte caseiro”, 

envolta no polme crocante e 

recheada de especiarias que 

remetem para as cozinhas da Índia. 

Também a mais típica e tradicional 

receita alentejana pode assumir 

apresentação e sabor requintados 

com os exímios pezinhos de 

coentrada, limpos e desossados, 

servidos dentro de uma cebola. A 

envolvência aveludada e 

gelatinosa, o sabor a coentro e a 

cebola que vai caramelizando com 

o calor do recheio. Pedro Mendes 

acertou em cheio! 

Foi numa taça e sobre pedras de 

gelo que foram servidos os 

“bivalves da costa alentejana”, uma 

frescura a reforçar o aroma a 

maresia das percebes e berbigão 

em ponto sábio de cozedura, mais 

aos quais o excesso de maionese 

acompanhante roubava o 

merecido protagonismo. 

Tocou ser peixe galo o “peixe do 

dia escalfado em algas”. Uma 

felicidade. Aqui sim, o peixe 

assume todo o protagonismo com a 

sua textura rme, envolvência 

suculenta e sabores imaculados. 

Um molho de ouriço-do-mar, 

berbigão, geleia de algas e a ervilha 

em três texturas dão profundidade, 

dinâmica e complexidade a um 

prato que, a par com os pezinhos 

de coentrada, dá cabal prova da 

competência e potencial a cozinha 

do Narcissus Fernandesii. 

Também a “pintada estufada em 

cerveja artesanal de Vila Viçosa” 

voa alto na cozinha de Pedro 

Mendes, onde é evidente a vontade 

e empenho na reconquista para o 

Alentejo de protagonismo na elite 

culinária que a região não tem 

sabido segurar nos últimos tempos. 

E por aqui não falta também 

inspiração histórica. Foi a partir de 

Vila Viçosa que D. João IV, ainda 

como Duque de Bragança, liderou 

a conjura que em 1640 levou à 

restauração da independência e 

Portugal e da vila partiu depois 

para a coroação. Bons augúrios, 

portanto, para o restaurante do 

Alentejo Marmóris, que até no 

nome parece ter também essa 

inspiração real.

Tocou ser peixe 
galo o “peixe do 
dia escalfado 
em algas”. Uma 
felicidade.  
Aqui sim, o 
peixe assume 
todo o 
protagonismo 
com a sua 
textura firme
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Santar Vila Jardim

a Baloo, o cão, acompanha Pedro 

Vasconcellos e Souza para onde quer 

que ele vá. Neste momento, atraves-

samos o jardim da Casa de Santar e 

Magalhães, paramos junto à fonte 

para tirar algumas fotogra as e Baloo 

faz o que todos nós, com o calor que 

está, tínhamos vontade de fazer: lan-

ça-se para dentro do lago e delicia-se 

com a água fresca. Pedro sorri e tenta 

contê-lo quando Baloo, já de novo cá 

fora, se abana, lançando pelas ares, a 

toda a volta, pequenas gotas de água. 

Sob o sol do meio-dia, todos rimos, 

invejando secretamente o momento 

de felicidade de Baloo. 

O jardim onde nos encontramos é 

um dos que integram o projecto que 

nasceu na vila de Santar, no Dão, 

concelho de Nelas, há cerca de um 

ano, mas que só agora, pós-con na-

mento, começa a ganhar verdadei-

ramente vida. Chama-se Santar Vila 

Jardim, é uma iniciativa de várias 

famílias locais, e parte desta ideia 

aparentemente tão simples que 

Pedro nos explica. 

“O que é típico em Portugal é que 

sempre que uma pessoa tem uma 

casa e um jardim, faz paredes, muros, 

para ninguém entrar e ninguém ver.” 

Aqui quis fazer-se o oposto. “O nosso 

objectivo era quebrar os muros todos, 

unir as famílias, unir a vila toda, para 

que as pessoas pudessem visitar San-

tar através dos seus jardins”, resume 

o enólogo, que é também conde de 

Magalhães, embora aqui, na vila, seja 

mais carinhosamente tratado como 

“menino Pedro”. 

O projecto de Santar Vila Jardim 

percebe-se melhor quando olhamos 

para a grande maquete, feita pelo 

arquitecto paisagista espanhol Fer-

nando Caruncho, uma das guras 

centrais do que aqui aconteceu, 

como perceberemos a seguir. Para 

já, o que se apresenta à nossa frente 

é, em miniatura, a Vila de Santar, 

com as suas casas dalgas, cada uma 

com o seu jardim. Pedro aponta-as, 

mostrando como é possível agora 

passar entre elas através dos jardins 

– que aqui não são apenas de plantas 

decorativas, ores, e árvores, alguns 

têm também vinhas, ou não estivés-

semos nós no Dão. 

Para além das vinhas que já exis-

tiam, Fernando Caruncho desenhou 

algo que, visto na maquete, faz lem-

brar os socalcos ondulantes do Dou-

ro. É uma “vinha em onda”, explica 

Pedro, só que aqui ela surge num ter-

reno praticamente liso. Num outro 

local, entre jardins, aparecem as hor-

tas comunitárias. “Cada uma é de 

uma família de Santar que produz o 

que existia antigamente, as chamadas 

fazendas, que davam os legumes, as 

batatas, tudo para a casa.” 

A ideia é que desta Vila Jardim nas-

çam também produtos – que se ven-

derão na loja-recepção, situada do 

outro lado da estrada, em frente da 

Casa de Santar e Magalhães. “Os legu-

mes podem, um dia, servir para fazer 

compotas”, descreve o nosso an

trião. “E já temos ores comestíveis.” 

Na loja, pela qual passámos no início 

da visita, estão já à venda sabonetes 

de uma saboaria tradicional da região, 

feitos à base de vinho, azeite e mel, as 

compotas do Centro Diocesano, 

cadernos, e, em breve, biscoitos 

caseiros e chás. Tudo com a marca 

Vila Jardim. 

São formas de ajudar a garantir a 

sustentabilidade de um projecto que 

nasce do amor das famílias locais por 

Santar e da vontade de ver a vila 

renascer em torno de uma ideia que 

a una. Mas tudo demorou sete anos a 

concretizar, e neste momento é 

importante que arranque com algu-

ma base de sustentabilidade. É tam-

É um projecto muito especial, nascido do 
amor profundo de algumas das mais antigas 
famílias de Santar pela sua vila: derrubar os 
muros e abrir os jardins, enchê-los de vida, 
com ores, mas também hortas e vinhas, e 
tornar esta paisagem viva, habitada e 
produtiva, aberta a todos que a queiram 
visitar. Alexandra Prado Coelho

jardins  
são agora de todos

A vila onde os muros 
desapareceram e os  
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O vinho 
 
Pedro Vasconcellos e Souza é o 
enólogo responsável pelos 
vinhos que estão a ser lançados 
pela Santar Vila Jardim: para já, 
o Vila Jardim tinto, o Vila Jardim 
branco e, numa edição especial, 
o Memórias de Santar. No futuro 
haverá também um Reserva 
branco. 

O tinto de 2016 provém 
essencialmente do Jardim das 
Fidalgas, é feito com as castas 
Touriga Nacional (60%), 
Alfrocheiro Preto e Alicante 
Boushet e recebeu a distinção 
de “um dos 10 Melhores Vinhos 
Tintos” atribuída pela Câmara 
Municipal de Nelas no Concurso 
de Vinhos da Feira de Vinho do 
Dão. 

O Memórias – cada edição 
homenageará uma personagem 
de Santar – provém do 
jardim-vinha da casa dos 
Condes de Santar e Magalhães, 
é feito com Touriga Nacional e 
Alfrocheiro Preto e estagiou 16 
meses em barricas de carvalho 
francês (a actual edição 
encontra-se esgotada). 

É com indisfarçável paixão 
que Pedro fala do terroir do Dão, 
enquanto nos dá a provar os 
vinhos branco e tinto, 
acompanhados por broa de 
milho e Queijo Serra da Estrela. 
“O terroir de Santar [solos de 
granito e de um complexo 
xisto-mignátitico, permeáveis, 
profundos e pobres] é esta 
mineralidade, esta explosão de 
aromas, a frescura. Não é 
preciso inventar, é deixar o 
vinho falar por si próprio”. 

O resultado “explica-se pelos 
solos, em primeiro lugar, e 
depois pela vinificação, simples, 
com controlo de temperatura e 
leveduras muito específicas”. 
Optou por fazer o branco (com 
as castas Encruzado e Malvasia 
Fina, provenientes do Jardim da 
Magnólia) sem madeira, 
precisamente para respeitar a 
fruta o mais possível. “A 
madeira não estraga, mas muda 
os aromas.” 

Prova mais uma vez o vinho e 
abre um sorriso: “Esta alegria 
que ele tem, é do terroir. É uma 
alegria que só encontro aqui, no 
Dão.” 

bém para isso que contribui o vinho, 

feito por Pedro, e que provaremos no 

nal da nossa visita. E o hotel, que 

ainda está em construção, e que terá 

também um restaurante. 

Ao desejo inicial de Pedro e do 

irmão, José Luís, de “valorizar o patri-

mónio material e imaterial da Casa 

dos Condes de Santar e Magalhães” 

juntaram-se outras famílias, e hoje o 

projecto une os jardins da Casa das 

Magnólias, da Misericórdia, o Jardim 

dos Linhares, a Casa Ibérico Noguei-

ra, a Casa das Fidalgas e a Casa da 

Nossa Senhora da Piedade. 

Podíamos tentar descrever Santar, 

mas o texto que encontramos no site 

do projecto descreve-a melhor do 

que nós alguma vez consegui-

i

c 

No projecto Santar 
Vila Jardim, os jardins 
misturam-se de 
forma natural com as 
vinhas (na foto em 
baixo a nova vinha 
em onda) 
 
Na página seguinte:  
O jardim da Casa de 
Santar e Magalhães, 
Pedro Vasconcello e 
Souza com Baloo, e 
as hortas

FOTOS: FERNANDO DONASCI 
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Santar Vila Jardim

Santar Vila Jardim 
Av. Viscondessa de Taveiro, 
Santar 
Telf: 232942937 
Email: info@santarvilajardim.pt 
www.santarvilajardim.pt 
 
Estão disponíveis vários 
programas: visita à Vila Jardim 
(1h30/15€ por pessoa); Vila 
Jardim e prova de vinhos 
(2h/25€); prova de vinhos 
(30m/7,50 ou 15€); Vila Jardim 
Gourmet, com visita à belíssima 
cozinha velha da Casa de Santar 
e Magalhães e prova com Queijo 
Serra da Estrela e broa de milho 
(3h/30€); Vila Jardim Memórias, 
com prova do vinho Memórias 
de Santar (2h30/50€); Vila 
Jardim Belvedere, com prova de 
produtos da região no 
belvedere (3h/50€); Serra da 
Estrela e Vila Jardim (1 
dia/120€); Vila Jardim com a 
família (3h/100€ por pessoa); e 
Vila Jardim Tailor Made (1 
dia/120€ por pessoa). 
Informações mais detalhadas 
no site. 

Casa dos Condes de Santar e 
Magalhães 
Da varanda de pedra da casa 
vê-se o jardim à francesa, que 
desce em suaves patamares até 
um lago. De formato rectangular, 
é desenhado por ruas de buxo, 
com roseirais, uma alameda de 
cameleiras bordejada de 
hortenses, outra de limoeiros. 
Num terreiro a caminho da 
adega encontramos a Fonte dos 
Cavalos, de 1790. Foi com o 
casamento de Francisco Lucas 
de Melo, filho de um rico 
mercador genovês, com Maria 
Luísa Pais do Amaral, herdeira 
do vínculo de Santar, em finais 
do século XVII, que a 
propriedade se transformou 
numa Quinta de Recreio. A 
família continua a habitar o 
primeiro andar da casa. Todo o 
piso térreo, com vários 
elementos que ajudam a 
descobrir a fascinante história 
da Casa de Santar e Magalhães 
(com vice-reis do Brasil e da 
Índia, um quarto que albergou 
um rei, passagens secretas), é 
agora visitável, no âmbito do 
projecto Santar Vila Jardim. 
 
Linhares 
É um pequeno jardim de buxo, 
também propriedade dos 
condes de Santar e Magalhães. 
Além dos canteiros de buxo tem 
caminhos preenchidos por 
laranjeiras, papoilas e cosmos e, 
ao centro, uma mó, elemento 
fundamental para a circulação 
da água. Está ligado ao jardim da 
Casa Ibérico Nogueira por uma 
pérgula em ferro e granito e 
trepadeiras de glicínias. 
 
Ibérico Nogueira 
Exemplo de uma casa beirã 
urbana com passado agrícola – 
uma construção que se pensa 
ser de inícios do século XIX e 

que continua a pertencer à 
família Ibérico Nogueira. O seu 
jardim, em suave declive, é 
composto por pomares e hortas 
confinados por videiras, onde 
se promove a agricultura 
biológica. 
 
Fidalgas 
Solar erguido no século XVII a 
partir de uma torre senhorial 
medieval. Antiga residência 
exclusiva de D. Miguel de 
Bragança, Duque de Viseu, foi 
requalificada para hotel de 
charme. Entra-se por uma 
grande alameda com carvalhos 
americanos, liquidâmbares, 
castanheiros da Índia, cedros e 
freixos. Há uma zona de jardins 
românticos (do hotel) e outra 
com a vinha em onda projectada 
pelo arquitecto paisagista 
Fernando Caruncho. Do 
belíssimo pavilhão panorâmico 
em madeira pode-se contemplar 
a vinha e, ao fundo, a vila de 
Santar. 
 
Magnólia 
Propriedade da família Pinto 
Amaral Homem, destaca-se pela 
sua imponente magnólia, com 
200 anos de vida, a par de 
inúmeras cameleiras, um tanque 
de granito, um poço e uma nova 
vinha-jardim bordeada a buxo.
Misericórdia Além do jardim de 
vinha, encontramos aqui árvores 
como a araucária araucana, a 
criptoméria, abetos, ciprestes e 
cameleiras, rodeados por 
canteiros de buxos. Existe 
também um cruzeiro alpendrado 
com colunas toscanas, que 
abriga uma imagem de Cristo 
crucificado. 
 
Nota: Os textos sobre os jardins 
são adaptados do material 
informativo disponível sobre 
Santar Vila Jardim 

Os jardins

i

i

ríamos. É preciso ter nascido aqui, 

nestas casas cheias de história, nesta 

paisagem, para poder falar dela 

assim: “Aqui, o granito marca pre-

sença e transforma-se numa profu-

são de muros, fontes, tanques e edi-

fícios dalgos, agrícolas, rústicos e 

religiosos. Por trás destes muros, 

suportados por muros, estendem-se 

jardins armados em terraços e quiló-

metros de sebes em buxo talhado – 

incluindo as amadas “carreiras” da 

Beira – escondem-se tanques. 

Ouvem-se fontes, abrem-se roseirais 

e vinhas. A luz e o ar limpo da Beira 

sabem envolver de modo inconfun-

dível todo este cenário.” 

O que as famílias que lançaram 

esta ideia pretendem é sublinhar o 

cruzamento que existe aqui entre o 

campo e a vila e reforçar a ligação 

profunda de Santar com a sua paisa-

gem (que é também a sua história) e 

com os recursos naturais que possui 

– a vinha, claro, mas muitos outros. 

“O objectivo”, escrevem, “não é atin-

gir um número elevado de visitantes, 

mas visitantes interessados, manten-

do uma dimensão humana, aquela 

que permite que o lugar mantenha a 

sua autenticidade”. 

Para isso, continuam, era preciso 

encontrar um arquitecto paisagista 

com sensibilidade para entender o 

lugar e que “trabalhasse com a natu-

reza criando  a obra de arte para no 

nal devolvê-la à natureza”. Encontra-

ram-no em Fernando Caruncho, cuja 

obra “nasce sempre baseada em prin-

cípios atemporais, nos elementos 

naturais e formas geométricas, trans-

portando o espectador para um mun-

do de serenidade, harmonia e medita-

ção, onde cada elemento formal real-

ça a natureza adormecida do lugar”. 

No nal, a citação de uma ideia de 

Santo Inácio de Loyola reforça a lo-

so a do Santar Vila Jardim: o que 

sacia a alma não é o muito saber mas 

sim “sentir e gostar das coisas inter-

namente”. Estes jardins não são um 

museu ao ar livre. São espaços vivos, 

com vinhas, hortas, produtos que 

aqui nascem. Os muros já não exis-

tem. Só temos que percorrer estes 

espaços, descobrir as ores que desa-

brocham nas diferentes estações e 

terminar o nosso passeio no bonito 

miradouro de madeira, frente à vinha 

que ondula na paisagem. 

FOTOS: FERNANDO DONASCI 
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Bairrada

Só o tempo  
dá mistério ao 
espumante 

a Uma das razões do desinteresse 

dos portugueses por espumantes 

(vendas entre 4 e 6 % do total do vinho 

consumido em Portugal) é o velho 

hábito da compra de garrafas em 

exclusivo para a passagem de ano, 

aniversários e casamentos. Só serve 

para festas. Apesar do trabalho da 

restauração nos últimos anos e apesar 

do cluster que é a Mealhada, os por-

tugueses tardam em aceitar que o 

espumante é uma fantástica compa-

nhia à mesa. No início, no meio ou no 

nal da refeição.               

Mas se há evento que merece a 

abertura dos melhores espumantes 

portugueses ele é a comemoração, 

este ano, dos 130 anos do nascimento 

dos espumantes da Bairrada – data 

que, todavia, passa despercebida na 

região e no país. Pedro Soares, presi-

dente da Comissão Vitivinícola da 

Bairrada (CVR), diz-nos que qualquer 

celebração terá de ser feita com a 

Estação Vitivinícola da Bairrada (EVB) 

“porque foi esta entidade que iniciou 

os estudos para o espumante e por-

que é ela que guarda os arquivos his-

tóricos. A CVR está disponível para 

organizar iniciativas conjuntas, mas 

em articulação com a tutela da EVB, 

que é a Direcção Regional de Agricul-

o tempo a introduzir aromas e sabo-

res misteriosos. E foi isso que se sen-

tiu no alinhamento da prova que 

decorreu na Casa do Bacalhau.  

Feito de Arinto, Cercial e Chardon-

nay, o São Domingos Extra Reserva, 

com estágio de 12 meses, revela aro-

mas frescos de limão e maçã verde, à 

mistura com as notas amanteigadas 

da casta francesa. Na boca, a mesma 

frescura e uma cremosidade vibrante. 

Custa uma fortuna: 6,20 euros... 

Com o Elpídio Superior 2014 (está-

gio de 48 meses) temos um espuman-

te que tanto revela cheiros de azeito-

na verde como sensações minerais e 

marinhas. A mesma mineralidade 

regressa na boca através de uma 

mousse envolvente. A ligação de 

Chardonnay e Arinto em partes iguais 

é um clássico em Portugal. E aqui 

apresenta-se numa versão so sticada, 

que custa – valor recomendado – 14 

euros. 

O Lopo de Freitas é o topo de gama 

das Caves São Domingos, sendo que 

esta edição de 2014 é feita com 70 % 

de uvas Cercial e 30 % de Chardon-

nay. A primeira casta dá corpo e 

estrutura e a segunda dá perfume ao 

conjunto. Na prova encontramos 

notas de fruta, de ores e de mar. Na 

boca, a bolha na leva-nos para as 

sensações minerais, à mistura com 

o sabor de maçãs verdes. Vende-se 

por 21 euros. 

A festa termina com o Elpídio 80, 

que é uma peça de arte no universo 

dos espumantes portugueses. Feito 

em 2011 com Pinot Noir e Pinot Blanc, 

é um perfume complexo. Ficamos 

com sensação de termos passado a 

porta de uma pastelaria na e temos 

agora a necessidade de descobrir que 

bolo feito com manteiga mais se pare-

ce com este espumante. Mas é a boca 

que deslumbra. Sim, temos de novo a 

pastelaria – com notas mais doces –, 

mas também frutos secos variados e 

uma mousse tão delicada que nos dei-

xa em silêncio. Pousa-se o copo e a 

nura e a persistência das bolhas dou-

radas encantam. Cada região no seu 

lugar, é certo, mas, com este vinho, as 

comparações com Champagne são 

inevitáveis. Trata-se de uma edição 

limitada que custa 30 euros. 

Autora de espumantes medalhados 

cá dentro e lá fora, Susana Pinto, pelo 

que se percebe, está a estudar a cria-

ção de espumantes cujo lote de 

vinhos para a segunda fermentação 

contará com colheitas de diferentes 

anos (a grande arte da assemblage em 

Champagne) e aguarda que uma 

vinha nova de Pinot Meunier entre 

em produção. De maneira que, fãs 

dos espumantes das Caves São 

Domingos, quem atentos. 

tura e Pescas do Centro. E espero que, 

em breve, estejam reunidas as condi-

ções para o fazer”. Espera Pedro Soa-

res e esperam os apreciadores de 

espumante.                         

Ora, quem não esperou por ini-

ciativas o ciais foi a equipa de ges-

tão e enologia das Caves do Solar de 

São Domingos (Caves São Domin-

gos, na gíria), que, aproveitando a 

comemoração dos 83 anos da 

empresa, mostrou diferentes espu-

mantes premium num almoço em 

Lisboa e anunciou que, daqui em 

diante, todos os seus espumantes 

Bruto serão DOC Bairrada.  

Na casa que usa 70 por cento das 

uvas para fazer espumantes traba-

lham-se 16 referências, sendo que, no 

patamar superior, temos as marcas 

São Domingos (na versão Bruto), Elpí-

dio (o fundador das caves), Lopo de 

Freitas (o homem que modernizou a 

empresa nos anos 70) e Quinta de São 

Lourenço. 

A nura e a complexidade de um 

espumante resultam do tempo de 

estágio do vinho em garrafa. É certo 

que até iniciar-se a segunda fermen-

tação há que escolher as melhores 

uvas, colhê-las no dia certo e fermen-

tá-las com cuidados, mas será sempre 

RICARDO ALMEIDA

A recomendação de estágio de vinhos na casa dos 
consumidores é um discurso recorrente (quando se 
justifica e quando existem condições para tal). Mas no 
caso dos espumantes com estágio de garrafa essa 
regra não faz sentido. Idealmente devemos consumir 
tais espumantes até 10 meses depois da sua compra.    

A propósito dos 130 anos do 
nascimento dos espumantes da 
Bairrada, as Caves do Solar de São 
Domingos mostraram uma linha 
de vinhos de encher a alma. 
Qualidade elevada por preços 
fantásticos. Edgardo Pacheco 

O controlo da qualidade das uvas 
para espumante é exigente, com o 
dia de colheita decidido com 
precisão para a obtenção de mostos 
com pouco açúcar e acidez elevada
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O melhor moscatel do mundo é mesmo 
português? E é de Setúbal ou de Favaios?

a  Também tu, FUGAS? Então há 

um Moscatel português que foi 

eleito o melhor do mundo? Do 

mundo inteirinho, da Europa à 

Oceânia, do Monte Fuji aos Andes? 

E quem deliberou sobre tal 

façanha? 

Que me perdoe quem escreveu 

e editou na FUGAS o texto 

“Moscatel português eleito o 

melhor do mundo”, publicado no 

passado dia 31 de Julho, mas 

andamos por aqui a criticar o 

nacionalismo pacóvio nos vinhos 

(e não só), a aldrabice dos prémios 

e acabamos a fazer o mesmo. Só 

há uma pessoa a quem se 

perdoam estes exageros: o 

Presidente da República. Quando 

Marcelo Rebelo de Sousa garante 

que os portugueses são mesmos 

os melhores do mundo, não se 

discute mais o assunto. 

O tal Moscatel que foi eleito o 

melhor do mundo é o Venâncio 

Costa Lima Moscatel Roxo Reserva 

da Família 2016, de Setúbal. Nunca 

o provei, mas acredito que seja 

muito bom, apesar de ter apenas 4 

anos. Foi eleito o melhor no 

concurso Muscats du Monde, que 

se realizou em França, nos 

passados dias 22 e 23 de Julho. 

Este concurso reuniu, de acordo 

com a notícia, vinhos de 16 países 

produtores de Moscatel. Envolveu 

provadores também de vários 

países, mas de certeza que 

nenhum provou os vinhos todos. 

Por regra, nestes concursos, os 

vinhos são divididos em vários 

painéis e o vinho mais pontuado 

de todos os painéis é eleito o 

melhor do concurso. E é isto: o 

Venâncio Costa Lima Moscatel 

Roxo Reserva da Família 2016 

“apenas” foi o mais pontuado da 

vigésima edição daquele concurso 

francês. Portanto, a notícia 

correcta seria: “Moscatel 

português ganha concurso em 

França”. 

O Muscats du Monde é um dos 

inúmeros concursos de vinhos que 

existem. Até pode ser o mais 

importante em moscatéis, mas 

avalia apenas os vinhos que os 

produtores enviam. E raramente 

são enviados os melhores, porque 

nenhum produtor se arrisca a 

submeter o seu melhor vinho a um 

julgamento que pode ser 

desastroso. Até por isso, devemos 

escrever sobre eles de forma 

contida e rigorosa. Se possível, 

nem escrever, porque escrevendo 

sobre um camos com a obrigação 

de escrever sobre todos. Se 

anunciamos um prémio, temos 

também que anunciar todos os 

outros - e como as medalhas são às 

centenas todos os anos, está-se 

bem a ver os trabalhos em que nos 

metemos. 

Dito isto, qual é, a nal, o melhor 

moscatel (doce) do mundo? Não 

faço ideia. Nem todos são feitos 

da mesma maneira. Uns são doces 

naturais e outros são forti cados 

com aguardente. E a casta 

também varia muito, pelo que é 

difícil comparar. 

Há cerca de 150 variedades de 

moscatel em todo o mundo (todas 

mais ou menos com o mesmo 

ascendente, que se julga ser 

mediterrânico e que terá sido 

disseminado por gregos, fenícios e 

romanos).  Desta vasta família de 

castas, as mais conhecidas e 

difundidas são as Muscat de 

Alexandria e a Muscat Blanc à 

Petits Grains. A primeira produz 

os mais famosos moscatéis doces 

de Espanha (produzidos na região 

de Málaga) e de Itália (sul de Itália, 

em particular na pequena ilha de 

Pantelleria, aqui através do 

“passamento” das uvas, que são 

secas ao sol durante algumas após 

serem colhidas). A segunda, a 

mais antiga da família, está na 

origem dos melhores moscatéis da 

Grécia, da França (sobretudo na 

região do Languedoc), da Criméia 

e da África do Sul, com o 

celebérrimo Vin de Constance à 

cabeça (feito à moda do húngaro 

Tokay, com a adição de um mosto 

muito doce em vez de 

aguardente). 

O nosso Moscatel de Setúbal é o 

Muscat de Alexandria. E o 

Moscatel Galego do Douro é o 

Muscat Blanc à Petits Grains. Já o 

Moscatel Roxo de Setúbal é, 

julga-se, o resultado de uma 

mutação genética do Moscatel 

Galego do Douro. Chegados aqui, 

qual é o melhor moscatel 

forti cado português? 

Este vinho forti cado só tem 

verdadeira expressão na península 

de Setúbal e no planalto de 

Favaios-Alijó, na zona alta do 

Douro, duas regiões com solos e 

climas completamente diferentes. 

O que distingue um do outro é, 

desde logo, a uva predominante. O 

Moscatel Galego tem bagos mais 

pequenos, é mais perfumado e 

possui maior acidez. Logo, o 

melhor é o do….. 

Não nos vamos precipitar. Há 

grandes moscatéis nas duas 

regiões. Setúbal tem uma história 

mais rica e longeva. Já era um dos 

vinhos preferidos do rei francês 

Luís XIV e cou ainda mais famoso 

após os Descobrimentos, com o 

nascimento dos vinhos de “Roda” 

ou “Torna Viagem” (vinhos que 

melhoravam com a oxidação 

sofrida durante as longas viagens 

até às colónias. Foi também nessas 

Pedro Garcias

viagens que se começou a moldar 

o vinho Madeira como hoje o 

conhecemos). O Moscatel do 

Douro é mais novo. Começou a ser 

forti cado em Favaios na década 

de 80 do século XIX (é 

inconcebível que não haja uma 

denominação de origem própria 

no planalto de Favaios-Alijó, pela 

tradição e por ser a zona com a 

maior mancha de Moscatel do 

país).  Na viragem do século, a 

produção local rondava apenas as 

200 pipas, que eram exportadas, 

sobretudo para o Reino Unido e o 

Brasil. Nas duas décadas seguintes 

cresceu muito, mas, com a Grande 

Depressão de 1929, entrou em 

queda, que se agravou a partir de 

1935, quando passou a ser 

proibido forti car vinhos 

provenientes de vinhas situadas 

acima dos 500 metros de altitude - 

e Favaios situa-se a cerca de 600 

metros. 

A cultura do Moscatel só voltou 

a ganhar relevância com a criação 

da Adega Cooperativa de Favaios, 

em 1956. Não admira, por isso, 

que não haja no mercado 

moscatéis do Douro muito velhos 

como há em Setúbal. Mas eles 

existem e estão na posse de 

algumas famílias de Favaios. São 

vinhos de produção particular. 

Antes da pandemia, 

respondendo a um desa o de 

Paulo Cruz, o criador do evento 

Extravaganza, dedicado a vinhos 

forti cados e que se realiza todos 

os anos em Sintra, pude dirigir no 

Palácio de Seteais uma prova rara 

e inesquecível de uma dúzia de 

moscatéis velhos do Douro. Paulo 

Cruz reuniu alguns da Fonseca, da 

Cockburn’s, da Niepoort (todos do 

nal do século passado) e um da 

Adega de Favaios de 1964 . Eu levei 

outro da cooperativa e mais uns 

quantos de algumas famílias locais 

(alguns com mais de 80 anos). A 

prova foi uma surpresa para todos 

(para mim também, que conhecia 

apenas um dos vinhos), pela 

enormíssima qualidade da maioria 

dos moscatéis, em especial o 

Adega Cooperativa de Favaios 

1964 e os mais antigos das famílias 

Lima e Paredes, todos 

verdadeiramente extraordinários. 

São melhores do que os melhores 

de Setúbal? E isso interessa? São 

diferentes.

ADRIANO MIRANDA

VinhosVinhos

Jornalista e produtor  
de vinho no Douro

Elogio do vinho

O Muscats  
du Monde  
pode até ser o   
[concurso] mais 
importante em 
moscatéis, mas 
avalia apenas 
os vinhos que os 
produtores 
enviam
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Um Loureiro 
único e 
irrepetível 
a É a todos os títulos exemplar o 

trabalho de estudo de castas, parce-

las e solos, que a Aveleda vem fazen-

do desde há mais de uma década 

nas oito propriedades que cultiva 

em diferentes sub-regiões dos 

Vinhos Verdes. Tão importante 

quanto discreto, tal como o enólogo 

Manuel Soares, de que a região - e o 

país vitícola em geral – seguramente 

muito bene ciariam em conhecer 

um pouco melhor.  

É em boa parte fruto desse traba-

lho, e aproveitando para sinalizar o 

seu 150º aniversário, que a empresa 

acaba de lançar para o mercado 

duas novas gamas de vinhos. Lou-

reiro e Alvarinho, as duas castas 

emblemáticas da região, em duplo 

confronto: num caso de solos (xisto 

e granito), noutro de parcelas, sen-

do escolhida aquela em que a cada 

ano a casta se manifesta de forma 

mais distinta e apurada.  

Além do posicionamento pre-
mium, a ideia é mostrar que os 

Vinhos Verdes de qualidade podem 

ter também características de exce-

lência, capacidade de evolução em 

garrafa e são aptos para os mais exi-

gentes momentos de consumo.  

E o desa o é mesmo prová-los aos 

pares, seja no confronto de solos ou 

de parcelas, para perceber como a 

mesma casta, trabalhada em condi-

ções idênticas nos oferece per s 

diferenciados. Vinhos únicos e irre-

petíveis, que a Aveleda passa agora 

a propor todos os anos e que saem 

para o mercado apenas no segundo 

ano após a vindima, depois de 9/10 

meses de estágio em cuba e outro 

tanto em garrafa. 

Elucidativo é o Parcela Loureiro 

2018 deste lançamento inaugural. 

Mondas severas (mais de 70%) para 

a concentração em apenas 1,2 kg 

por planta, que nos deixam aromas 

exuberantes, grande concentração 

de boca e uma mineralidade salina. 

Na boca, há também uma lado vivaz, 

notas intensas de fruta e chá verde, 

com secura, um extraordinário 

equilíbrio e vivacidade quase tânica. 

Uma girândola de sensações, de 

excepcional equilíbrio e alinhamen-

to.  José Augusto Moreira

Proposta 
da semana

Aveleda Parcela  
do Convento 2018 
Quinta da Aveleda, Penafiel 
Castas: Loureiro  
Região: Vinhos Verdes 
Graduação 13% vol 
Preço: 20€ 

Herdade  
do Rocim Rosé 2019 
Herdade do Rocim 
Vidigueira 
Castas: Touriga Nacional 
Região: Alentejo 
Graduação: 12,5% 
Preço: 8€  
 
Está quase a acabar a época dos 
rosés. Nem devia dizer isto, 
porque os bons rosés são vinhos 
de todo o ano. Mas o seu 
consumo continua muito 
circunscrito ao Verão- e faz 
sentido, porque a essência do 
rosé assenta na leveza, 
jovialidade e contenção 
alcoólica. Por sinal, tudo o que 
se encontra neste rosado 
alentejano, ano após ano 
sempre bem equilibrado e 
guloso (apesar, e bem, de ser 
seco). P.G. 

Santa Vitória Seleção 
Rosé 2019 
Casa de Santa Vitória, Beja 
Castas: Alfrocheiro e Baga  
Região: Regional alentejano 
Graduação:  13% vol 
Preço: 6€  
  
Claramente vocacionado para 
um consumo descomprometido 
– aroma frutado, leve e suave na 
boca – acaba por se revelar 
como interessante surpresa 
quando submetido ao confronto 
gastronómico. A frescura, acidez 
assertiva e algum prolongamento 
de boca dão-lhe embalo 
suficiente para fazer companhia 
a refeições leves, petiscos, ou 
cozinhados de sabores e texturas 
pouco acentuados. J.A.M. 

Piloto Collection 
Roxo 2018 
Quinta do Piloto 
Palmela 
Castas: Moscatel Roxo 
Região: Setúbal 
Graduação:13% 
Preço:  8,95€  
 
Um branco feito a partir de 
Moscatel Roxo, a outra variante 
do Moscatel de Setúbal. Este é o 
Moscatel da Alexandria, de bagos 
maiores e ovalados. O roxo é o 
mesmo do Moscatel Galego do 
Douro, que em França leva o 
nome de  Muscat à Petits Grains, 
por ter bagos redondos e mais 
pequenos. Os melhores vinhos 
são, por regra, feitos de uvas de 
bagos pequenos. Também por 
regra, o Moscatel Roxo é mais 
ácido do que o Moscatel da 
Alexandria. Mas este Piloto falha 
um pouco nesse capítulo. E isso 
pode ter a ver com a excessiva 
madureza das uvas. O vinho é 
muito atraente no aroma, é 
saboroso, mas precisava de um 
pouco mais de vivacidade e 
tensão. Está no ponto para quem 
se dá mal com a acidez. P.G. 

Santa Vitória Reserva 
Tinto 2018 
Casa de Santa Vitória, Beja 
Castas: Touriga Nacional, 
Trincadeira, Syrah e Cabernet 
Sauvignon  
Região: Regional alentejano 
Graduação:  14% vol 
Preço: 10€  
  
Com imagem renovada, este 
novo Reserva parece ter também 
um reforço qualitativo. E a 
grande virtude está na barrica, 
que lhe reforça a textura macia, 
as notas especiadas, mas sem 
deixar aquele rasto que por 
vezes se sobrepõe às 
características do vinho. Tem 
fruta viva e saborosa, equilíbrio e 
até um final fresco e longo, com 
taninos suaves e leves notas 
vegetais que lhe conferem 
especial aptidão gastronómica. É 
também muito interessante na 
relação preço/qualidade. J.A.M. 

91 88

85

86

88

Os vinhos aqui apresentados são, na sua maioria, novidades que chegaram recentemente  
ao mercado. A Fugas recebeu amostras dos produtores e provou-as de acordo  

com os seus critérios editoriais. As amostras podem ser enviadas para a seguinte morada:  
Fugas — Vinhos em Prova, Rua Júlio Dinis, n.º 270, bloco A, 3.º 4050-318 Porto

Vinhos
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Fugas dos leitores

Istambul, um passeio  
pelos caminhos da História 
a O barco atravessa o Bósforo, 

transportando os imensos passagei-

ros da margem asiática para a mar-

gem europeia de Istambul, num 

percurso de cerca de vinte minutos. 

No andar superior, ao ar livre, a vis-

ta é soberba, avistando-se as três 

zonas que abrigam os mais de vinte 

milhões de habitantes da cidade de 

Istambul. 

O Bósforo é um estreito que tem 

cerca de 30 quilómetros de compri-

mento, unindo o Mar Negro ao Mar 

de Mármara e ao Mediterrâneo. A 

largura das suas águas escuras e 

profundas oscila entre os 550 e os 

3000 metros. Na sua qualidade de 

via de comunicação estratégica, 

separando a Europa da Ásia, há 

milhares de anos que assiste à nave-

gação de incontáveis embarcações 

das mais variadas e poderosas civi-

lizações, desde a antiguidade até 

aos nossos dias. 

A cidade de Istambul foi sendo 

construída, durante milhares de 

anos, ao longo das suas margens, 

sendo testemunha da ascensão e 

queda de três impérios: o romano, 

o bizantino e o otomano. A Turquia 

moderna existe desde 1923. 

Tradicional e genericamente, 

Istambul, uma das maiores cidades 

do mundo, divide-se em três zonas 

principais, a zona antiga e a euro-

tar os navios inimigos à distância, 

prevenindo eventuais ataques. 

Do alto desta torre, várias vezes 

alvo de obras de manutenção, tem-

se uma visão soberba de uma boa 

parte desta imensa Istambul, de dia 

ou de noite. 

A zona asiática, com destaque 

para Üsküdar e Kadiköy, está do 

outro lado do Bósforo, mais distan-

te, mais difusa. Üsküdar mais tra-

dicional, Kadiköy mais ocidentali-

zada, com a sua profusão de bons 

restaurantes, lojas, livrarias, bares 

e discotecas. 

Quando o Império Romano 

colapsou, no século V, dando início 

ao processo de formação dos países 

europeus, a metade oriental do 

império sobreviveu durante mais 

mil anos, até 1453. A cidade, capital 

do Império Romano do Oriente, 

denominou-se Bizâncio até ao ano 

330, sendo depois batizada de 

Constantinopla, em honra ao Impe-

rador Constantino (responsável 

pela difusão do Cristianismo), até 

ao ano de 1453, data em que foi 

conquistada pelos Otomanos que 

mantiveram a tolerância em rela-

ção aos judeus, aos arménios e aos 

gregos e não alteraram o nome da 

cidade. Só em 1930, o nome seria 

o cialmente alterado para Istam-

bul. Pedro Mota Curto 

#FugasPorPortugal 
Mostre-nos o melhor do país, de Norte a Sul, da costa  
ao interior, passando pelas ilhas. A Fugas (@fugaspublico)  
quer ver por onde anda e quer ver qual é a sua melhor foto  
de um recanto único de Portugal. 

Os textos, acompanhados preferencialmente por uma foto, 
devem ser enviados para fugas@publico.pt. 

Os relatos devem ter cerca de 3000 caracteres. 
Mais informações em www.publico.pt/fugas

instaFugas

ideviajarmulher 
O pôr-do-sol, na Praia de Mira,  
pela lente de Naìdia Costa

patriciamcorreia 
Através deste postal, Patrícia Correia leva-nos  
até à Ilha das Flores, nos Açores

peia, a oeste do Bósforo e a zona 

asiática, a este do Bósforo. 

O estuário denominado Corno de 

Ouro, separa a zona de ocupação 

romana e bizantina da zona de anti-

ga in uência europeia, onde os 

comerciantes genoveses se instala-

ram, pelo menos desde o século 

XIV. A célebre ponte de Gálata une 

estas duas zonas, de in uência mais 

ocidental. Dezenas de pescadores, 

pescam do cimo da ponte, diaria-

mente, dia e noite, utilizando um 

suporte especial para as suas canas 

de pesca, preparados para o rigor 

do clima, se necessário, mantendo 

os peixinhos vivos, em recipientes 

com água, supostamente para ven-

der aos inúmeros restaurantes esta-

belecidos na parte inferior da ponte, 

de uma margem até à outra. Na sua 

maioria parecem pequenas ancho-

vas, para fritar, semelhantes a petin-

gas e muito apreciadas na cidade. 

Um rapaz aparece, vendendo chá 

aos pescadores. No inverno, faz frio 

e é necessário aquecer a alma. 

De um lado temos as zonas de 

Eminönü e Süleymaniye, do outro, 

Gálata e Karakoy, plenas de mesqui-

tas com os seus imponentes e 

esguios minaretes. Do lado de Gála-

ta, impõe-se a Torre de Gálata, torre 

de vigia, construída pelos genoveses 

no século XIV, para observar e dete-
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Miguel Esteves Cardoso

O gato das botas

a As duas palavras que garantem 

a maior desilusão quando o tempo 

está bom são “carnes frias”. A ideia 

é boa e põe a imaginação a galopar 

- carnes frias com salada russa! - 

mas, quando chegam as ditas, é 

uma desgraça, com ambres 

deslambidos que sabem a 

ambrino e ambrinos a saber a 

esferovite encharcada em água 

oxigenada. 

A melhor carne fria é o rosbife. 

Levei meio-século a descobrir 

como se faz. Até à semana 

passada todos os Verões da 

minha vida foram estragados 

pelas peças de carne que 

estraguei a tentar fazer rosbife 

para cortar em fatias ninhas. 

Como a Internet e os livros 

estão cheios de receitas para 

fazer rosbife não faltam 

oportunidades para ser induzido 

em erro. Eu aproveitei-as todas e, 

por conseguinte, vou pedir-lhe 

que não ligue a mais nenhuma 

receita e que siga a minha à letra, 

porque a minha funciona agora, 

no ano de 2020 aqui em Portugal. 

Perdi décadas por causa da 

confusão cultural. Aquilo que os 

portugueses conhecem como 

rosbife não tem nada a ver com 

roast beef. Mas nada. 

O melhor roast beef para fazer 

as melhores sanduíches do 

universo é o britânico. Ou seja, 

não é tanto a carne como o 

método. 

Porque é que errei tanto 

tempo? A minha mãe fazia um 

roast beef magní co mas - aqui 

está o busílis - primeiro 

comíamos quente e só no dia 

seguinte comíamos frio. 

Esta é, aliás, uma excelente 

tradição britânica: primeiro 

assa-se e come-se quentinho com 

a gordura crepitante e estaladiça 

(com batatas assadas, Yorkshire 

pudding e gravy). 

Mas no dia seguinte é que é. 

Como aprendi a fazer sanduíches de rosbife  
que o Príncipe Carlos não desdenharia comer

O gato das botas
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Sobretudo aquele peru que não 

saiu tão bem como na fotogra a - 

que bom que é frio com mostarda 

da Colman’s. 

Também o borrego assado, 

sendo delicioso quente, é melhor 

ainda frio, cortado às fatias e 

servido com mostarda da 

Colman’s, claro. 

Dizem que não há dia em que o 

Príncipe Carlos, quando vai 

dormir, não encontre uma 

galinha inteira no quarto, 

cozidinha para ser comida fria, 

para fazer frente àquelas laricas 

que batem pelas onze da noite, 

ao descalçar das pantufas. 

A coisa importante a reter aqui 

é: o Príncipe Carlos. Ele pode 

comer o que quiser, tendo ouro e 

pessoal bastantes para 

banquetes diários, mas o que é 

que ele come todos os dias: uma 

galinha cozida. Se eu acredito 

que é uma galinha? Às vezes, 

sim, pode-lhe apetecer galinha 

ou peru. Mas o que ele come 

mais vezes - às escondidas, à uma 

da manhã, que é quando sabe 

melhor, com um copinho de 

Chablis ou, escandalosamente, 

um nice cup of tea - é com certeza 

uma ou duas sanduíches de bom 

roast beef frio, que é como quem 

ingredientes mais luxuosos (e 

deliciosos) de todos. A única 

vantagem é estarem ao alcance 

de qualquer um. 

A relação com o frigorí co é 

crucial. Moramos num país 

temperado mas o rosbife prefere 

um clima mais fresco. Mesmo 

assim antes de assar a carne 

deixe-a duas horas à 

temperatura ambiente para 

não estar fria. Um 

termómetro de carne é muito 

barato e ajuda imenso mas 

não use a falta de termómetro 

como desculpa. 

Para facilitar compre uma 

peça da vazia, com gordura por 

cima, com cerca de 2 quilos. Já 

experimentei com muitos cortes 

mais complicados, mais caros e 

mais difíceis de obter mas, lá 

está, foi com uma peça de vazia 

que o rosbife me saiu bem. 

Quando a peça estiver à 

temperatura ambiente sele-a 

numa frigideira com azeite 

muito quente. Idealmente seria 

gordura de carne (beef 
dripping) ou outra banha fresca 

ou um óleo vegetal sem sabor 

(o óleo de grainha de uva é 

sensacional). Mas o azeite 

funciona lindamente. 

Há seis lados para selar. Vão 

cuspir óleo e sujar o fogão: 

paciência. Use o alumínio 

para minimizar os danos. 

Passe com bom sal grosso e 

mais nada. Esqueça os alhos e o 

diabo a sete. Use só sal. 

Use uma temperatura muito 

baixa - entre 140 e 150 graus - e 

asse durante duas horas. Vá 

espreitando e espetando com um 

garfo: tem de car em sangue 

para car bom. 

Embrulhe-o em alumínio e 

esqueça-o no frigorí co. Um dia 

depois corte-o muito ninho 

numa máquina de fatiar. Deverá 

estar todo cor-de-rosa, com gotas 

de sangue. 

Sirva várias fatias acumuladas 

em sanduíches em bom 

pão-de-forma acabado de fazer, 

com molho de rábano e mostarda 

inglesa. 

Chore por mais. E terá mais. 

Porque 2 quilos darão para uma 

semana inteira de gloriosas 

sanduíches de rosbife.

diz, à temperatura ambiente. 

A primeira grande lição é esta: 

para fazer rosbife frio é preciso 

assá-lo, deixá-lo arrefecer e 

depois embrulhá-lo em muito 

alumínio e en á-lo no frigorí co 

durante 24 horas. 

Vá, 16 horas chegarão se não 

consegue esperar. Mas 24 é 

melhor e o ideal são 48 horas. Ah 

pois. O tempo e a paciência, para 

não falar no doloroso adiamento 

do nosso apetite, são os 



Para refrescar o seu Verão, combinámos 
seis brancos de garrafeira, entre os quais 
três lançamentos de colheitas de 2019, 
um vinho branco produzido a partir de 
uma casta tinta e um vinho biológico. 
Cheios de personalidade, estas referências 
atravessam algumas das principais regiões 
do país: Discórdia Branco 2018 (Alentejo); 
Quinta Dona Matilde branco 2019 (Douro); 
Conde Vimioso Sommelier Edition Branco 
2019 (Tejo); Quinta do Monte d'Oiro branco 
2018 (Lisboa); Ribeiro Santo Encruzado 
branco Carlos Lucas 2019 (Dão); 
Pegos Claros Blanc de Noirs Herdade 
de Pegos Claros 2018 (Setubal)

PORTE
S

GRATU
ITOS

Brindemos ao
regresso do Verão

CLUBE

Refrescante
Seis brancos, seis regiões
Discordia Branco | Herdade Valed’Évora | 2018
Quinta Dona Matilde Branco | Quinta Dona Matilde | 2019
Sommelier Edition Branco | Conde Vimioso | 2019
Quinta Monte D’Oiro Branco | Quinta Monte D’Oiro | 2018
Encruzado Branco | Quinta do Ribeiro Santo | 2019
Blanc de Noirs | Pegos Claros | 2018

G A R R A F E I R A

58,30€

Limitado ao stock existente.
É proibido a venda de álcool a menores de 16 anos.
Seja responsável, beba com moderação.
Portes de envio gratuitos.

Tem questões? Nós ajudamos.
Contacte coleccoes@publico.pt ou ligue
808 200 095 / 210 111 020 (dias úteis das 9H às 18H)

Encomende em bit.ly/Garrafeira-ClubeP e receba a entrega
até 48 horas, no conforto da sua casa (apenas dias úteis).
Os portes de envio são gratuitos (Portugal Continental)
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Brindemos às noites quentes, à roupa mais leve e à brisa do mar. Brindemos em família.
Ou com os amigos. Brindemos aos reencontros e às conversas que se prolongam à mesa.
Brindemos sempre, na melhor das companhias: Garrafeira Clube P


