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VINHO
pelo

Brindar
em grande!
Vinhos em garrafa magnum

Vinho do Porto Vintage 2016
e mais de 200 novidades vínicas

para provar e partilhar

AMPHORA WINE DAY | QUINTA VALE D. MARIA | VIEIRA DE SOUSA | POÇAS | LAVRADORES DE FEITORIA | ALVES DE SOUSA
BRANCOS DA MÊDA | O VINHO E OS PREÇOS | QUINTA DO GRADIL | BORGES | MUST HAVE | E MUITO MAIS!
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30 ANOS DE QUINTA DE LA ROSA
QUINTA DE CHOCAPALHA

50º ANIVERSÁRIO SOVIBOR
CHEF TIAGO EMANUEL SANTOS

GRANDE ENTREVISTA A ROY HERSH
WINE IN AZORES: 10ª EDIÇÃO
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FORA DE SÉRIE

90TH ANNIVERSARY
ANTÓNIO VIEIRA DE SOUSA 
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90th Anniversary
António Vieira de Sousa 

> texto PPV > prova de Maria Helena Duarte > fotografias D.R./Ernesto Fonseca

Já lá vão cinco gerações, um grande património, e por trás um homem que se entregou com paixão
à terra e à arte de fazer nascer vinhos de qualidade no Douro: António Vieira de Sousa,

o mesmo que recebe, agora, uma sentida homenagem em forma de vinho.

A Família Vieira de Sousa está há cinco 
gerações no Douro, a produzir Vinhos do 
Porto, que vão envelhecendo calmamen-
te das caves, esperando o momento certo 
para nos darem muitas alegrias. São cinco 
as propriedades que têm no Douro, muitos 
hectares plantados e um fantástico stock de 
Vinhos do Porto.
Agora, com nova geração ao leme, as filhas 
Luísa e Maria Eduarda Vieira de Sousa, a 
empresa tem vindo a ganhar mais presença 
nas garrafeiras e restaurantes selecionados, 
revelando o trabalho que vem sendo de-
senvolvido por Maria Eduarda no marketing 
e nas vendas, com uma gama de vinhos que 
vai aumentando e que nos vai seduzindo, 
fruto da arte e entrega de Luísa, enóloga 
de formação e vocação. E foi precisamente 
Luísa que encontrou uma pipa entre toneis 
e balseiros das caves da família. 
Assim nasceu “um tributo”, um “obrigado” a 
António Vieira de Sousa, o grande mentor e 
defensor deste património duriense. A pipa 
transformou-se em 90 garrafas com mais 
de 90 anos, que celebram o 90º aniversário 
que António Vieira de Sousa comemora em 
2018: o vinho, intitulado pelas suas filhas de 

90th Anniversary António Vieira de Sousa, 
um Very Old Port.
“António Vieira de Sousa sempre foi um dos 
pilares da família e graças à sua persistên-
cia e visão empreendedora armazenou, ao 
longo das últimas décadas variadíssimas 
pipas de Vinho Generoso. Esta teimosia de 
António possibilitou anos mais tarde a cria-
ção da empresa produtora e engarrafadora 
Vieira de Sousa”, partilham. 
António Eduardo Vieira de Sousa Borges, 
também conhecido como “Menino Antó-
nio”, nasceu em Celeirós do Douro a 9 de 
Abril de 1928, filho Jorge Costa Borges de 
Sousa e Maria Luísa Vieira de Sousa Bor-
ges ambos ancestrais de duas Famílias de 
Vinho do Porto. O vinho foi engarrafado 
em garrafas Cristal artesanais produzidas 
com letras a ouro prata pela Atlantis. As 
garrafas foram individualmente numeradas 
e foram inteiramente produzidas à mão 
em Portugal. O design da caixa alia dois 
apontamentos diferentes, o local onde foi 
encontrado a pipa e o lado empreendedor 
de António. A forma quadrada da caixa foi 
baseada na antiga caixa da calculadora de 
António Vieira de Sousa, já os materiais e 

90TH ANNIVERSARY 
ANTÓNIO VIEIRA DE SOUSA 

VERY OLD PORT

O vinho é impressionante. De cor âm-
bar com intensos tons topázio e aspe-
to brilhante. Tem um aroma poderoso, 
exuberante, destacam-se as notas de 
caramelo, com nuances salinas, frutos 
secos, nozes, grãos de café, vegetal 
seco, especiarias, caruma... Não aca-
ba, apetece deixar lá o nariz, agarrado 
ao copo, em contemplação aromática. 
Na boca é gordo, untuoso. Maravilho-
so! Confirma as características do nariz, 
acresce a fabulosa frescura, é vivo, se-
guro, está pronto a viver mais 100 anos. 
O fim de boca é inesquecível. Perfeito 
em cada gota. MHD

cores relembram o espaço escuro onde a 
pipa foi encontrada. 
Cada uma das 90 garrafas produzidas pela 
Vieira de Sousa – Vines & Wines está dispo-
nível por 2.200 euros. 




