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Comer, beber, viver

Quinta do Mouro

MIGUEL ÉVORA
miguel.evora.pt@gmail.com

Quatro
magníficos
vintage

“No fim de contas, em toda parte, tudo acontece como
em Bordeaux”. – Émile Peynaud

áduaspalavrascomlugarcativonahermenêuticade Miguel Louro: sonho e loucura.
“Paratentarfazerumvinho especialé preciso sonhar. Paraum sonho especial é precisoloucura.”Cominfinitasvariaçõeseum
travo épico, a história repete-se. Uvas a crescerem
numpedaçodeterra.Osonhodasuatransformação
emvinho.Oterroir.Oencontro,raro,deumsoloespecial,uvasdequalidadeeumvinhateirocomtalento, algumgénio e muito carácter. EmEstremoz: um
dentistaquisfazeromelhorvinhodoAlentejo.Chamou-lhe Quintado Mouro. E conseguiu.
Aprender aamar estes vinhos passapor visitar a
QuintadoMouro.Econhecerasuaalmamater.Miguel Louro é um não alinhado. Ama-se ou detestase.Nãousameiaspalavras.Nãodispensaumasbengaladas queirosianas aos “chico-espertos”. Aos
amantes da Tricadeira no Alentejo. Aos “consumidores bimbos, novos-ricos e ignorantes”. Os mesmos que, “cegamente, seguem atrás de tudo o que o
marketing lhes dita”. A história começou em 1989,
com 6 ha de vinha, numa quinta, onde, no passado,
existiu vinha e adega. Um sonho de produtor, feito
compoucodinheiro.Umentusiasmodelirante.CatalisadonaamizadecomalgunsdosgrandesprodutoresdevinhoAlentejano,daépoca.Osbonsvinhos,
venhamdeondevierem,estãosempreaoserviçode
outros bons vinhos. Mais do que uma competição,
são umestímulo. E o Quintado Mouro bebe namemória viva de grandes vinhos como Mouchão 82,
Adega Coop. de Borba, rótulo dourado 83, Tapada
de Chaves 87 e Adegacoop. de Portalegre 91.
Sem meias palavras: o Quinta do Mouro é o melhorvinho do Alentejo. Vinho de terroir, complexo,
poderoso, mas elegante. Inimitável, com um “je ne
sais quoi” distintivo, que só existe napersonalidade
dosgrandesvinhos.Conjugandoafrescurasingular,
da enorme acidez, com taninos longos. Vinho de
guarda,companheirodeviagem.Vinhogastronómico, paraserbebido emcomunhão, comamigos e família. Vinho de blend. O corpo nas castas Aragonês
eAlicanteBouchet,juntoàcomplexidadedaTourigaNacionaledoCabernet.Creioqueamaiorhomenagem que podemos fazer a estes vinhos, ao trabalho de Miguel Louro e dos seus filhos Luís e Miguel,
ésaberusufruirdasualongevidade.Reconhecendo
eprocurandoascolheitasantigas.DoprimeiroQuintado Mouro 94, aindaemboaforma, passando pelo
intenso e elegante Quintado Mouro 99. E pelos imponentes Quinta do Mouro rótulo dourado 2000 e
2002.Entretanto,ecomenormepotencialdeenvelhecimento,jásepodemsaborearosQuintadoMouro RD 2005 e 2008. E o muito elegante RD 2006.
Peynauddiziaqueprocuravamisturarnascubas
suficiente espírito de finesse com o indispensável
espírito de geometria. Não há adega que salve uma
mácolheita. E, narealidade, paraos grandes vinhateiros, aadegaé polimento. Adapta-se avinificação
àscaracterísticasdacolheita.Masamagia,passa-se
na vinha. Sem fórmulas. Com sensibilidade. E um
pingo de loucura.

Quinta de Vargellas
Vinha Velha € 275

Aqueles que provam Porto Vintage há décadas
dizem que nunca viram uma colheita tão
perfeita como a de 2011. Andamos por estes
dias a provar Taylor’s, Fonseca e Croft e só
temos que assinar de cruz. EDGARDO PACHECO

Fonseca € 77

H

Taylor´s € 77
or causadacomplexidade
queéaregiãodoDourono
que diz respeito às imensascategoriasvínicaseàlabiríntica teia burocrática
do sector, costuma dizer-se que
Deus desceu um dia ao vale para
percebercomofuncionavamascoisas e que, depois de algumas voltas
entre Gaia e Freixo de Espada à
Cinta,regressouaocéumaisconfusodoquequandodesceu.AparábolaéboaporqueseDeus,queéDeus,
se sentiu impotente perante o vinho do Porto, como pode um humanocompreenderaquelequeéo
mais misterioso dos vinhos do
mundo?Pormaisvezesquevisiteo
Douro,nãoconsigopercebercomo
équeterradexistofeitaàmão,num
território que é “nove meses de invernoetrêsdeinferno”eemqueas
plantassãosubmetidasaprocessos
extremos de secura, se consegue
produzir vinhos doces capazes de
viverem décadas. Certavez estava
eu numaprovade vinhos do Porto
com quase 100 anos, em Sintra e,
peranteumasériedecopos,cruzei
osbraçosecomeceicomasminhas
angústiassobreomistériodovinho.
Um amigo, farto da conversa, dizmeisto:“Esqueceláissoeprovaos
vinhos que os gajos aquecem e ficam sem graça nenhuma”. Uma
almainsensível, portanto.
Ora o pasmo que costumo ter
pelo vinho do Porto voltei asentir
hádiasnasaladeprovasdaTaylor’s,
emGaia,ondeestavam,numabancada,vinhosdeváriascategoriasde
diferentes marcas do Grupo Flad-
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gate Partnership (Taylor’s, Fonseca,CrofteWise&Krohn). Comoa
categoriaque estáemfestaé o vintage, porviado extraordinário ano
quefoi2011noDouro,vamosláfalar destes quatro magníficos, não
semantesdizerqueovintageéacategoria mais importante do vinho
do Porto, aquelacom que todos os
enólogos e administradores sonhamemcadacolheita.Trata-sede
um vinho de uma única colheita,
muitocarregado,riquíssimoemestrutura e outros atributos, que o
predispõem a uma longa vida em
garrafa. Em média, por década, há
trêsouquatrodeclaraçõesgeneralizadas de vintage.
Essa raridade tem tudo a ver
com os caprichos da natureza. Só
uma conjugação de factores que
nunca se repetem podem dar vintage sublimes, como é o caso do
Taylor’sQuintadeVargellasVinha
Velha.Quandocoloqueiestevinho
naboca,pareceu-mequetudoàvolta parou. Só existia eu e aquele vinho que não entrava em nenhum
dos catálogos onde se inserem os
habituaisvintage.Ovinhoentrade
manso na boca e, depois cresce,
cresce e cresce, revelando sabores
esensaçõesúnicas.Temtudooque
temumvintage,misturandofruta,
bagas,compotas,flores,especiarias,
tabacos, madeiras e mais não sei o
quê, sendo, simultaneamente, sedosoepujante.Porpuracasualidade,quandosaídasaladeprovas,encontrei-me com David Guimaraens,oresponsáveldeenologiado
Grupo. Perguntou-me pelo Var-

Croft € 55

gellas Vinha Velha. Disse-lhe que
nãosabiaresponder.Queaindaestavaapensar nele. Isso foi háuma
semana. E eu, hoje, continuo mais
oumenos namesma.
JáoFonseca,aioFonseca.Sempreaquelaexplosãoaromáticaeforçaerobustezdebocaquetantoatrai
os conservadores do vintage. Há
compotas, flores e vegetais silvestres, tabaco e mineralidade no nariz. Depois, naboca, taninos muito
pujantes,comaquelaacidezafazer
com que o vinho fique a sentir-se
muitotemponaboca.Puroclássico.
OTaylor’stemoutroperfil.Seno
Fonsecaháforça,aquiháfinura,delicadeza, elegância. As flores e os
frutos de bagas pretos contribuem
muito paraisso. Naboca, tem tanta finura que apetece estar a brincar e a desafiar o vinho. Apesar de
resultar de um lote com vinhos da
Quintade TerraFeitae daQuinta
do Junco, o perfil floral parece vir
damíticaQuintade Vargellas.
Na comparação com os vinhos
anteriores, o Croft pareceu-me o
maislineardosvintageemprova.E
secalharacomparaçãoprejudicaa
suaindividualidade. Mais fechado
(até pode ser uma virtude), mais
doce, muito fino e menos explosivo.Masconvémdizerquearevista
americana“WineSpectator”(areferência mundial) colocou este
Croftno13.ºmelhorvinhodomundo numalistade 100 vinhos. Deulhe 97 pontos em 100 possíveis. E
elessabemdoquefalam.Istosimé
um elogio e tanto. Vindo de fora, é
razão parafestaemGaia.

