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Do Alentejo branco
ao Douro vintage

Dois vinhos de duas regiões diferentes
marcam projetos afetivos e inspiradores
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Ao pensar em vinhos que mar-
caram o meu percurso de enó-

logo, lembrei-me de dois que as-

socio a dois amigos e colegas
agrónomos do Instituto Supe-
rior de Agronomia (ISA), que co-

migo os provaram.
O "Argila", vinho da Herdade

de Anta de Cima em Montargil,
lembra-me o enólogo João Ri-
beiro Corrêa, um dos inspirado-
res do projeto quando a família
do Paulo Tenreiro (outro colega
do ISA) começou a desenvolvê-
-10. O João era um agrónomo
com especializações em viticul-
tura e enologia e com origens fa-
miliares e ligações muito fortes

à vinha e ao vinho, no Cadaval
e na Arruda dos Vinhos. Traba-
lhava na Região de Lisboa, mas
também fazia vinhos no Douro
e nas Beiras. Sempre preocupa-
do com a qualidade das uvas,
aconselhou a introdução no en-

cepamento da herdade do vio-
sinho - casta excecional, origi-
nária do Douro, que consegue
manter a acidez com tempera-
turas elevadas e quando o teor
em açúcar já é alto. Já não pro-

vei com ele o vinho de 2015 que
hoje escolhi, mas as notas cítri-

cas, a pureza do seu aroma e a

frescura não ficam atrás do de
2012 que degustei com ele.

O fundador da Duorum, o Jo-
sé Maria Soares Franco, foi um
dos primeiros agrónomos no se-

tor do vinho do Porto, na então
Casa Ferreirinha. Ele é a alma e

o coração da Duorum. O vinta-

ge 2007 é a sua primeira criação

em Porto. Provei-o com ele
numa visita ao seu escritório
em Gaia. Dessa vez, quis mos-
trar-me algo especial. Estáva-
mos em 2009, e ele preparava o

seu engarrafamento. Em 2009
a Confraria do Vinho do Porto
declarou 2007 ano vintage. O

vintage da Duorum considerei-

-o um dos melhores, era púrpu-
ra na cor, cheio de fruta, mas já
com muita complexidade nos
aromas (refinados, segundo ele,

pela aguardente especial que
usara) e com uma prova poten-
te, com fínesse e persistência.
Amaciado pelos dez anos em
garrafa, e apesar de ainda ter
muita juventude, continua a

mostrar o caráter de um grande
vintage pronto para estagiar
mais 40 ou 50 anos.«


