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renascer
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Quinta das Corriças tem sido uma
das entidades protagonistas do
ressurgimento desta sub-região
transmontana.

omo outros produtores locais, a família responsável por esta sociedade
agrícola era associada da Adega Cooperativa local. Contribuiu, assim, para o prestígio de que os vinhos valpacenses gozavam nas décadas de 60 e 70.
Entretanto, como é sabido, as produções desta região tinham caído em desuso.
Telmo Moreira, proprietário da Quinta das Corriças, lamenta o fim daqueles tempos
áureos, sublinhando que Valpaços “é das regiões vitivinícolas mais antigas não só de
Portugal como do Mundo”.
O potencial desde cedo aqui descoberto – os vinhos eram apreciados inclusive na Roma
imperial – é fruto de “um terroir muito especial”. Esta área, situada entre o Rabaçal e o Tuela,
é caracterizada por uma pluviosidade quase nula, grande exposição solar e solos ora xistosos
ora de um granito arenoso, ao qual as plantas vão buscar grande frescura.
Os vinhos que daqui resultam são “encorpados, com muita essência e muita estrutura,
acompanhando muito bem pratos fortes, como é usual em Trás-os-Montes”. No caso concreto da
Quinta das Corriças, um dos principais motivos de congratulação está na recente conquista de uma
medalha Gold em Bordéus, num concurso onde apenas 120 vinhos (entre quase 60 mil) obtiveram
o mesmo reconhecimento.
A sua produção, na ordem das 40 a 50 mil garrafas, está presente nos maiores centros de consumo
do país e em diversos mercados de exportação. Para além disso, a Quinta das Corriças (localizada
em Vale de Salgueiro, concelho de Mirandela) encontra-se numa fase de aposta no enoturismo, com
winehouse e degustações.
Esta dinâmica é exemplo “de um novo paradigma, que foi o aparecimento de um conjunto de
pequenos produtores e que está a surtir os seus efeitos”, com níveis de qualidade que aos poucos
estão a recolocar os vinhos transmontanos na moda.
Por fim, e para que tudo isto realmente tenha sustentabilidade no futuro, Telmo Moreira
aproveita para deixar um apelo a que “a Direção Regional de Agricultura olhe para a região
e faça o que já devia estar feito, que é a implementação do regadio”. Rematando, “a
região está a ser afetada por uma seca violentíssima e, sem esta solução, as nossas
vinhas estarão sem futuro”,

