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Vinhos
Provas

SÉRIES - SAMARRINHO BRANCO
Um branco 
único e muito 
prometedor 
para o Douro

H á mais de 

uma década que a Real Companhia 

Velha (RCV), uma empresa com o 

saber e autoridade que resulta dos 

seus 258 anos de história, decidiu en-

veredar por um caminho de pesquisa 

e experimentação. O objectivo passa 

por procurar novos rumos e vinhos 

diferenciadores para a afi rmação do 

Douro ao nível global, experimentan-

do castas reconhecidas internacio-

nalmente e recuperando variedades 

autóctones e antigas praticamente 

desaparecidas e abandonadas. 

Comercialmente, o mercado con-

sagrou já os brancos Chardonnay 

da Quinta de Cidrô, mas o que ver-

dadeiramente motiva a equipa de 

enologia liderada por Jorge Moreira 

são as colheitas com as castas antigas 

da região, como a Rufete e a Tinta 

Francisca, que proporcionam vinhos 

longevos, frescos e elegantes, como 

o Douro há muito procura. 

A última novidade veio com a 

Samarrinho, uma casta com ence-

pamento muito antigo no Douro e 

cuja colheita de 2013 tem revelado 

uma evolução extraordinária. Pedro 

Silva Reis, presidente da RCV, acre-

dita que a Samarrinho pode tornar-

se numa referência para os brancos 

da região, pelo que a empresa de-

cidiu avançar para um processo de 

apuramento clonal que está a ser de-

senvolvido com o Instituto Superior 

de Agronomia. O problema é, para 

já, o material genético existente, que 

se mostra muito sensível a doenças 

como o desavinho e bagoinha, o que 

fez com que se perdesse toda a co-

lheita de 2014.

É um vinho absolutamente raro, 

com um perfi l muito diferente das 

outras castas brancas do Douro. Com 

aromas e uma frescura notáveis des-

de o início, surpreende pela quali-

dade de evolução e complexidade 

que ganha com o estágio em garra-

fa. Mostra também uma gordura e 

complexidade notáveis, com nuances 

de mel na boca e nariz que apontam 

para o estilo dos melhores Riesling. 

Um vinho raro e muito prometedor 

de uma colheita para já única: foram 

lançadas apenas 860 garrafas.  J.A.M.
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LENDA DE DONA MARIA
TINTO 2012

mmmmm

Júlio Bastos, Estremoz
Castas: Trincadeira, Aragonez e 
Alicante Bouschet 
Graduação: 14,5% vol
Região: Alentejo
Preço: 4€ 

Vinho de entrada de gama do 
produtor Júlio Bastos, este 
tinto alentejano é demasiado 
alcoólico para a estrutura 
que tem. Precisava de ter um 
pouco mais de músculo ou 
ser menos maduro, para ficar 
mais equilibrado. Não muito 
exuberante de aroma (embora 
seja notório o lado mais silvestre 
do Alicante Bouschet) e algo 
doce na boca, é vinho para 
acompanhar os típicos pratos 
de carne alentejanos, como 
o ensopado de borrego, por 
exemplo. Mas com moderação. 
P.G.

LENDA DE DONA MARIA 
BRANCO 2013
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Júlio Bastos, Estremoz
Castas: Antão Vaz e Arinto
Graduação: 12,5% vol
Região: Alentejo
Preço: 4€ 

Mais interessante do que o seu 
“irmão” tinto (ver prova ao lado). 
Tem um bom equilíbrio álcool/
acidez, é apelativo de aroma 
(fruta cítrica e tropical, alguma 
flor de laranjeira) e não cansa 
na boca. A acidez do Arinto 
contrabalança bem a madureza 
do Antão Vaz. Um vinho simples, 
agradável e bem feito para o 
segmento em que se situa. P.G.

HERDADE DO ESPORÃO
 TN 2011
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Herdade do Esporão
Reguengos de Monsaraz
Castas: Touriga Nacional
Graduação: 14,5% vol
Região: Alentejo
Preço: 25,99€ 

Um Touriga Nacional ao estilo 
Robert Parker: exuberante, 
robusto, concentrado, 
tânico, quase mastigável. É 
impressionante a expressividade 
da fruta de bosque que ressuma 
do copo. O lado mau é a marca 
excessiva que a barrica imprimiu 
ao vinho e que destoa um pouco 
na prova. Ganhava se tivesse 
menos álcool e menos madeira. 
P.G.

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, Praça Coronel Pacheco, n.º 2, 3.º 4050-453 Porto

mmmmm
Real Companhia Velha
Castas: Samarrinho
Graduação: 13% vol
Região: Douro
Preço: 14€

ADEGA DE BORBA SENSES 
TOURIGA NACIONAL 2013

mmmmm

Adega de Borba
Castas: Touriga Nacional
Graduação: 14% vol
Região: Alentejo
Preço: 6,59€  

Bebido lado a lado com o 
Herdade do Esporão Touriga 
Nacional 2011 (ver prova ao lado), 
o Senses da Adega de Borba 
surpreendeu pela sua frescura 
e delicadeza. É um Touriga 
Nacional mais próximo do seu 
avatar do Dão, a referência em 
vinhos estremes desta casta de 
aroma e sabor marcantes. Tem 
bastante fruta mas é uma fruta 
fresca e limpa, que não cansa. O 
lado floral também é contido. Na 
boca tem garra, vivacidade e um 
frescor cítrico típico da casta. P.G.


