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Luísa Borges

A fibra de uma nova geração está a
posicionar a Vieira de Sousa como
dos produtores mais interessantes
a acompanhar no Vinho do
Porto. O que está no copo não é
óbvio, muito menos previsível. A
densidade pode levar-nos a pensar
apenas em rusticidade, mas o que
dizer da finura, da frescura, da
perceção de acidez e da teimosia
final destes vinhos? Pode, afinal, a
rusticidade ser elegante?...

Vieira de Sousa
A rusticidade pode ser elegante

É difícil provarmos um Porto Tawny Vieira de Sousa que apresente
uma cor cristalina no copo. Curiosamente, reside aí o charme dos
Portos envelhecidos deste produtor, que durante gerações vinificou e
envelheceu vinhos para posterior venda a granel às grandes casas. A
rusticidade que lhe identificamos é apenas um primeiro cartão de visita,
que frequentemente dá aso, logo a seguir, à descoberta de surpreendentes subtilezas, moldadas em elegância.
É a quinta geração que está a modificar o curso desta história. Luísa e
Maria Borges, na enologia e na comercialização, respetivamente, tratam
com delicadeza cada área, deixando o nervo de cada Porto expressar-se
como uma espécie de manifesto individual – de lugar e de tempo.
No século XIX, José Silvério Vieira de Sousa, tetravô de Luísa e
Maria, criou a marca. Todavia, na sequência da praga da filoxera, José
Ermelindo (bisavô) optou por vendê-la para, com o dinheiro resultante
da operação, replantar as vinhas entretanto dizimadas. Começava aí a
jornada da produção e do envelhecimento para posterior venda à pipa,
que foi passando de geração em geração.
Hoje, Vieira de Sousa detém cerca de 70 hectares de vinhas dispersas
por quatro propriedades na sub-região do Cima Corgo: Quinta da Água
Alta (inclui Quinta do Bom dia e Quinta do Espinhal), Quinta do Fojo
Velho, Quinta da Fonte e Quinta do Roncão Pequeno. Algumas têm
singelas adegas e os tradicionais lagares de granito, estando o centro
da operação na zona industrial de Sabrosa. O encepamento é dominado pela Tinta Roriz, somente três hectares são de variedades brancas,
apenas vinificam uva própria.
A casa de família, onde provamos os vinhos, localiza-se em Celeirós
do Douro. Está planeado abri-la ao enoturismo, uma recuperação que
culminará com a disponibilização de oito suites. Ao lado, uma capela
datada de 1710, que terá sido mandado erigir por Francisco Furtado de
Azevedo Sotto Maior em honra a São Francisco de Assis. Também a
ser recuperada, vai sendo aberta uma vez por ano, numa cerimónia que
celebra o fim das vindimas.
Mas, além de peças de arte e de coleção da família e do enorme
alpendre rasgado para a paisagem exterior, o que mais nos chama a
atenção são os cinco lagares de granito e os misteriosos tonéis e balseiros.
Luísa é quem cuida deles. A par da enologia tornou-se na tanoeira
da casa, uma arte que foi aprendendo por gosto pessoal. Entra e sai dos
tonéis, trata das reparações de menor monta, o que lhe falta em força
braçal sobra em perseverança e paciência. Tem sido a maior protagonista desta nova fase do projeto de família. Não por acaso, a Revista
de Vinhos nomeou-a na categoria “Enólogo Revelação do Ano 2019”,
igualmente foi distinguida pelo IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro
e Porto com o prémio “Revelação”. Formada em Viticultura e Enologia
pelo Instituto Superior de Agronomia de Lisboa, defende a prevalência
da vinha sobre a enologia cabendo-lhe, no caso específico dos Portos, o
papel de cuidadora de vinhos velhos e muito velhos, e de pensadora de
vinhos futuros, para novas décadas, para novas gerações.
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Existirá rusticidade elegante?
Em 2008 iniciou-se o novo capítulo desta história de família. Em
2011 foi lançado no mercado um primeiro Ruby Reserva, um Tawny e
um Branco 10 Anos. Ao longo desta primeira década de ressurgimento
têm apostado nos LBV, sempre não filtrados – “Chamamos-lhes os
segundos Vintage”, diz-nos Luísa.
Todos os Portos são envelhecidos no Douro, em armazéns com chão
de terra e beneficiando de localizações mais frescas, a altitudes em torno
dos 500 metros. Junto ao rio fica boa parte das vinhas, todas em solos
de xisto e idades médias superiores a 40 anos. Os envelhecimentos privilegiam balseiros e tonéis, de maior capacidade por comparação com
as pipas. As vasilhas são antigas, o perfil genérico dos vinhos é rústico,
seco, com muito bom equilíbrio entre doçura e acidez.
Aliás, a acidez que conseguimos percecionar nalguns Portos chega a
ser estonteante e certamente contribui para aquilo que poderá parecer
um contrassenso mas que faz todo o sentido quando provamos os
vinhos Vieira de Sousa – rusticidade (na cor e na densidade) com elegância (na finura da estrutura geral, no prolongamento que nos fica no
final).
Por entre os vinhos provados foi impossível não nos rendermos a
duas criações maiores, que são o que são porque conheceram décadas
e décadas de envelhecimento. António Vieira de Sousa Very Old Tawny
Port é uma edição muito limitada de 90 garrafas, um lote de vinhos
muito antigos em garrafas de cristal Vista Alegre de 0,5 lts. com inscrições a ouro e numeração à mão. Foi lançado para celebrar, há dois
anos, o 90º aniversário do pai de Luísa e Maria. Em setembro será
oficialmente lançado o Vieira de Sousa Porto Tawny Colheita 1950,
que celebrará o ano de nascimento da mãe, Lurdes Fialho. Outro vinho
memorável, obtido a partir de uma única pipa de 600 lts., de um exotismo de valorizar.
Os vinhos são trabalhados por Luísa Borges, que conta a ajuda do
enólogo Pedro Sá (com vasta experiência em fortificados) na afinação
dos lotes. Mais recentemente começou a aventura dos DOC Douro, que
já representam metade das 120.000 garrafas de produção média anual.
Uma consequência lógica no percurso da casa, que tem feito particular
sentido para afirmar o portefólio em mercados como a Dinamarca,
Suíça, Bélgica, Holanda e Reino Unido.
O futuro da Vieira de Sousa parece adivinhar que o melhor está ainda
por chegar, estando nas mãos da Luísa e de Maria o sempre difícil equilíbrio entre passado e presente.

VIEIRA DE SOUSA

Casa da Capela
5060-013 Celeirós do Douro
T. 259 939 118 / 259 938 126 / E. geral@vieiradesousa.pt

julho 2020 · 368 ⁄ Revista de Vinhos · 75

VIEIRA DE SOUSA

vinhos do porto
20

18,5

18

17

Very Old Tawny Port

White Port

LBV 2011

Branco 20 Anos

Vinho do Porto / Tawny / Vieira
de Sousa

Vinho do Porto / Branco

Vinho do Porto / LBV

Vinho do Porto / Branco

Mogno, ligeiramente esverdeado.
Nariz de fruto seco, pastelaria, noz,
caramelo. Complementos torrados
de caramelo, um vegetal que
lembra eucalipto e um vinagrinho
que o valoriza. De estrutura fina,
apresenta boa acidez, secura e
tensão muito interessantes no final.
Cheio de história, segreda-nos
muitas estórias. Consumo: 20202027 / 200,00 € / 14ºC
—

Púrpura. Notas de esteva, pimenta
preta, ervas, ameixa e cereja
escuras. Tanino portentoso, amplo,
de muito boa dimensão. O final é
bastante extenso e profundo. Tem
perfil Vintage, tal é a garra com que
se mostra.
Consumo: 2020-2030
*€ / 16ºC
—

Âmbar. Nariz de algum caramelo,
laranja confitada, marmelo, figo,
fermento de pão. Boa acidez e
amplitude de boca, final fresco e
suave. Tem finesse.
Consumo: 2020-2024
38,00 € / 14ºC
—

Vieira de Sousa Porto

18,5

17,5

Vieira de Sousa Porto

António Vieira de Sousa

Mogno, laivos esverdeados.
Incrivelmente denso e viscoso,
agarra-se às paredes do copo e,
qual Tokaj, quase nos desafia a
uma apreciação à colher. Notas
de folha seca e de tabaco, café,
melaço, caramelo, frutos secos,
balsâmicos. Concentradíssimo,
apresenta untuosidade brutal
mas um equilíbrio comovente
entre doçura e acidez. O final é
interminável, monstruoso pelos
largos minutos que permanece na
boca. Como avaliar um Porto de
sonho de tamanha magnitude?
Consumo: 2020-2030
2.200,00 € / 14ºC
—
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Vieira de Sousa Porto
Tawny Colheita 1950
Vinho do Porto / Tawny

Mogno, rebordo esverdeado.
Fruto seco, fumo, vegetal seco,
vinagrinho, especiaria fina, notas
de couro e de carne maturada.
Tanino gigante, grande volume,
acidez notável que refresca a
enorme concentração. Tenso e
cheio de nervo, finaliza altivo e
com um toque salgado que, por
momentos, nos lembra um Madeira
envelhecido. É exótico e deliciosamente imperfeito, precisamente os
atributos que o tornam memorável.
Consumo: 2020-2035
325,00 € / 14ºC

Vieira de Sousa Very Old

Vieira de Sousa Porto

Vieira de Sousa Porto \

LBV 2013

Tawny 30 Anos

Vinho do Porto / LBV

Vinho do Porto / Tawny

Aloirado. Fruto seco, amêndoa,
noz, pastelaria fina, ligeiro salgado.
Boa acidez no contrabalanço com
a doçura, volume generoso mas
sempre elegante. Final fresco e
persistente. Um Tawny concentrado mas delicado, enorme mas
domado, intenso mas com finura.
Consumo: 2020-2030
70,00 € / 14ºC
—
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Púrpura. Algum floral, café, feno,
erva seca, mentolado, cereja
escura. Muito boa aguardente,
tanino suculento, dimensão
bastante interessante. O final é
lascivamente bom. Distinto dos
pares, é um LBV mais exótico e
mais desafiante.
Consumo: 2020-2030
20,00 € / 16ºC
—
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Vieira de Sousa Porto

Vieira de Sousa Porto

LBV 2012

Tawny Colheita 2003

Vinho do Porto / LBV

Vinho do Porto / Tawny

Granada, de reflexos aloirados.
Ameixa seca, figo, alguma erva
e nota medicinal. Exótico, revela
muito boa acidez, grande frescura
e elegância. Termina longo, fresco,
com nervo. Dos tawnies Colheita
mais interessantes desse ano.
Consumo: 2020-2026
30,00 € / 14ºC

Púrpura. Nariz de esteva, amora,
mirtilo, cereja, fumo, balsâmicos.
Estrutura fresca, tanino solto e
fresco, final com toque de trufa
de chocolate. Um LBV da cabeça
aos pés.
Consumo: 2020-2027
20,00 € / 16ºC

Vieira de Sousa Porto

16,5

LBV 2015
Vinho do Porto / LBV

Púrpura. Ainda contido nos aromas,
revela leve floral, cereja escura,
mirtilo, mato. Tanino dócil e suculento, bons achocolatados, final
muito saboroso. Lembra o 2012.
Consumo: 2020-2030
20,00 € / 16ºC
—

16,5

Vieira de Sousa Porto \
LBV 2008
Vinho do Porto / LBV

Rubi escuro. Esteva, mirtilo, cereja
escura esmagada, cominhos, mentolados, especiaria, café. Tanino
firme, boa amplitude, final persistente com notas de chocolate
negro. Boa frescura geral.
Consumo: 2020-2025
20,00 € / 16ºC
*€ já não disponível no mercado

Maria e Luísa Borges

A acidez que conseguimos
percecionar nalguns Portos
chega a ser estonteante e
certamente contribui para
a rusticidade (na cor e na
densidade) com elegância
(na finura da estrutura geral,
no prolongamento que nos
fica no final).

VIEIRA DE SOUSA

A par da enologia,
Luísa Borges tornou-se na
tanoeira da casa, uma arte
que foi aprendendo por
gosto pessoal. Entra e sai dos
tonéis, trata das reparações
de menor monta, o que lhe
falta em força braçal sobra
em perseverança e paciência.

Mais recentemente começou
a aventura dos DOC Douro,
que já representam metade
das 120.000 garrafas de
produção média anual.
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Vieira de Sousa Reserva
2011
Douro / Tinto / Vieira de Sousa

O primeiro DOC da casa. Rubi
aberto. Floral muito elegante,
mirtilo, cereja escura, leve toque
vegetal e balsâmico. Não dá
sinais de cansaço. Pelo contrário,
apresenta tanino fresco, grande
dimensão e final alongado,
saboroso. Ninguém adivinharia a
idade que tem. Consumo: 20202023 / 14,50 € / 16ºC
—

16,5

Vieira de Sousa Reserva
2018
Douro / Tinto

Rubi, laivos púrpura. Mais vegetal
que as anteriores edições – cereja
escura, folha de tomate, balsâmicos,
sensação de piso florestal. Rugoso
e de tanino firme, mostra uma
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estrutura de grande dimensão e um
final mais tenso. Precisa de tempo
em garrafa. Consumo: 2020-2025
14,50 € / 16ºC
—

16,5

Vieira de Sousa Reserva
2015
Douro / Tinto

Rubi. Aromas florais delicados e
complementos de cereja, amora,
framboesa e mato. Tanino seguro,
bom volume, estrutura fina e
final persistente. Está um jovem.
Consumo: 2020-2024 / 14,50 € /
16ºC
—

16,5

Vieira de Sousa Reserva
2017
Douro / Tinto

Rubi aberto. Muito expressivo nas
notas de violeta, cereja, framboesa,

romã, algum vegetal e balsâmicos.
Tem toques que lembram maceração carbónica, tanino suculento
e fresco, boa amplitude e final
profundo. Tentador.
Consumo: 2020-2023
14,50 € / 16ºC
—
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Vieira de Sousa Reserva
2018
Douro / Branco

Amarelo limão. Leve floral, palha
seca, limão, lima, toranja e pimenta
branca. Bom volume, acidez
generosa, estrutura firme, final
persistente. Conseguirá evoluir.
Consumo: 2020-2025
14,50 € / 11ºC
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Vieira de Sousa Reserva
2016
Douro / Branco

Dourado. Flor branca, damasco,
lima, algum melaço e notas
apimentadas. Amplo, revela boa
untuosidade, final largo e cremoso.
Está mais evoluído e mais maduro
que o antecessor.
Consumo: 2020-2022
14,50 € / 11ºC
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Vieira de Sousa Reserva
2015
Douro / Branco

Amarelo, laivos esverdeados.
Flor branca delicada, limão, lima,
maçã, fumo. Fresco, elegante, de
dimensão interessante mas sempre
com finura. Termina mais seco.
De perfil gastronómico. Consumo:
2020-2023 / 14,50 € / 11ºC
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