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Uma

referência
nos

vinhos do

Planalto Mirandês
Conhecer os vinhos José Preto é um passo
indispensável para uma introdução à atualidade dos
vinhos de Trás-os-Montes.

O responsável, José Francisco Lopes Preto, foi um pioneiro e um dinamizador da afirmação dos vinhos da sub-região do
Planalto Mirandês. Após um período em que viveu longe da terra, regressou, em 1998, para dar um novo aproveitamento à
propriedade familiar, na vila de Sendim.
Esta localidade, no concelho de Miranda do Douro, é possuidora de uma forte tradição na produção de uvas que, no contexto
da altura, estava em declínio. Foi contra a corrente que o pai de José Francisco Lopes Preto reconverteu as suas vinhas, passo
ao qual se seguiu, em 1999, a reconversão de uma adega pelo produtor.
Para além disso, e inspirado pela vontade de fazer vinhos de qualidade, José Preto tirou uma pequena formação em Enologia.
As propriedades familiares que tem aproveitado são Albas, com 5 hectares, e Escadouços, com 10 hectares, reconvertidas com
castas como a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e Tinta Amarela. Estão integradas no parque natural das Arribas do
Douro e correspondem à maior exploração vitícola de Sendim.
Do trabalho aqui desenvolvido, derivaram vinhos como o tinto, colheita de 2000, que rapidamente levou José Preto a ser
detentor do primeiro VQPRD da sub-região do Planalto Mirandês. Daí para cá, têm-se sucedido novas distinções, entre as quais
destacamos a participação no Concours du Salon du Vin Portugais à Paris, de 2016, em que recebeu a Medalha de Bronze.
Os últimos anos têm correspondido a um reforço da qualidade e no equilíbrio dos vinhos.
Os rótulos também foram modernizados e apresentam uma clara diferença face ao padrão, com ilustração alusiva às Arribas
do Douro. Podemos encontrar os vinhos José Preto em garrafeiras do Porto e de Lisboa, estando também colocados em restaurantes de referência, com exemplos nacionais e em Espanha, França ou Estados Unidos. Para um futuro próximo, José Preto
tem a expetativa de reforçar o reconhecimento nacional e internacional dos seus vinhos.
Entre as recentes introduções, lançou em 2016 o seu vinho Branco, referente a colheita de 2015. Muito em breve, ainda este
ano, irá lançar o primeiro vinho Reserva.

