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Um saber
que atravessa

gerações

A Quinta do Arrobe, situada em Casével, localidade próxima de Santarém, nasce ao fim da 4ª
geração com um legado rico na vitivinicultura, iniciado pelo bisavô dos nossos interlocutores,
Alexandre Gaspar, CEO, e Maria Gaspar, enóloga residente.
Em 2007, foi dado o grande passo de engarrafar e colocar marcas no mercado nacional e externo. Nesse mesmo ano, iniciaram
o processo de plantação de vinhas novas que, numa primeira fase,
consistia apenas em castas internacionais, com foco na exportação.
A segunda fase deste projeto vai ser essencialmente com castas
portuguesas. Como explica o CEO, “já temos algumas mas iremos
plantar o Preto-Martinho – típica do ribatejo e quase extinta – para
consolidar com os blends das castas francesas e, por outro lado,
fazer vinhos monocasta”. Globalmente,
a nível de tintos, utilizam as castas
Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Touriga Nacional, Trincadeira e Castelão.
Nas brancas, recorrem ao Sauvignon
Blanc, Pinot Grigio, Arinto, Verdelho e
Fernão Pires. Estas estendem-se por
16 hectares de vinha, na quinta, mais 10
hectares noutra zona, que se traduzem
anualmente em cerca de 180 mil litros
de vinho.
Para a enóloga, o que torna esta
região tão especial “é o seu terroir. Para
além do micro-clima do sopé da Serra
d’Aire e Candeeiros, esta zona tem um
terreno essencialmente calcário que resulta em vinhos distintos.
Isso é demonstrado nas medalhas que vamos arrecadando nos
concursos internacionais”. Para além disso, o amor e dedicação
que colocam na vinha e na terra é o que faz a excelência dos seus
vinhos. “Dedicamos muitas horas e investimento na vinha, pese
embora o uso de tecnologia seja uma constante, que permite mo-

nitorizar todos os processos. Na adega, o recurso à mão humana é
privilegiado, sobretudo nos vinhos premium, fazendo assim a ponte
entre a tradição e inovação”, acrescenta, revelando ainda que, “para
este ano, está a ser preparado o lançamento de um vinho branco
único, feito de Trincadeira-Preta”.
Comercialmente, estão presentes em hotéis, restaurantes e
lojas da especialidade, em Portugal, através de distribuidores, e na
maioria dos países europeus, países nórdicos, Brasil, EUA e China,
sempre com um produto de segmento
médio-alto. Esta presença é realizada
através de quatro marcas: o Sensato,
um vinho para todos os dias que faz parte da gama de entrada; depois, o Oculto
e o Mensagem, na gama intermédia,
para os mercados nacionais e externos,
e terminam com os reservas Quinto
Elemento (monocastas), pensado como
um 5º elemento essencial à vida.
A presença nas principais feiras
internacionais é uma constante e,
recentemente, no roadshow realizado
na China, foram premiados com uma
medalha de prata e ouro, nos dois reservas tintos monovarietais.
Para o futuro, estão a preparar a transição para as vinhas biológicas, processo que já está gradualmente em curso. Não obstante
a pretensão de aumentar a adega, vão investir no enoturismo, com
a implementação de bungalows no meio das vinhas para, assim,
os visitantes experienciarem a vida da Quinta.

