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Elevar
toda uma região
A Quinta das Corriças encerra
uma história familiar que
nas décadas de 60 e70
contribuiu para o prestígio
dos vinhos de Valpaços.
Hoje, Telmo Moreira está
ao leme deste projeto que
privilegia a qualidade,
aliada à tradição da casa
e da região.
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sucesso desta antiga casa agrícola é
evidente, tendo conquistado novos mercados neste último ano. A Quinta exporta
para a Europa, África, América e Ásia. O
proprietário revela que “o vinho se tem
tornado conhecido pelo seu potencial de
qualidade, tendo sempre presente a qualidade em detrimento da quantidade. Com
produção reduzida de 50 mil garrafas e
conjugando meios técnicos e equipamentos de última geração, resultam em vinhos
de gama média-alta”.
A sua vinha com 20 hectares situa-se
em Vale Salgueiro, Mirandela. A Quinta
das Corriças mantém cerca de 12,5ha de
vinhas velhas, tendo reconvertido 7,5ha
e plantado casta típicas da região como
o Bastardo, Tinta Roriz, Touriga Nacional
e Franca, Bastardo Russo, Tinta Amarela,
Gouveio e outras, aproveitando o que a
região de Valpaços tem de mais específico:
“os múltiplos microclimas que se geram, o

terroir e o meio envolvente que conferem
uma identidade ímpar muito própria aos
vinhos”, salienta Telmo Moreira.
As novidades no mercado são várias,
começando pelo Reserva Tinto 2009
e 2011, que mereceu várias menções
honrosas e medalhas de ouro por todo o
mundo. Destacam-se os Grande Reserva
Tinto 2014 e Branco 2017, bem como
o Rosé colheita selecionada 2017. O
Reserva Tinto 2017 encontra-se em fase
de envelhecimento, sendo um vinho muito
promissor à conquista de novos mercados.
Os seus rótulos e imagem estão associados a elementos nos quais está bem
patente a identidade da quinta. Corriças
era o lugar onde se recolhiam as ovelhas.
A estrutura e graduação dos vinhos e o
nome Corriças podem provocar ao menos
avisado provador os “R’s”, espelhados,
que figuram nos seus rótulos. O desaparecimento do antigo gado ovino, retratado
nas garrafas, transformou-se, como que
magicamente, por efeito de obra divina, em
sorridentes e alegres nuvens, dando a ideia
de terem iniciado em ritmo paulatino mas
muito assumido, lado a lado, em direção
ao «Hades» local próximo do paraíso e
do bem-estar, tudo acontecendo após degustação de tão fascinante néctar originário

das terras de Miguel Torga, ou das velhas
vinhas das região, das quais o Imperador
Flavius Augustus, convencidíssimo da sua
qualidade, levava para Roma os famosos
vinhos de «Passum», ou seja, da região
de Valpaços.
A winehouse marca o início do processo enoturístico, sendo elemento fundamental para a promoção, divulgação e
valorização dos vinhos da Quinta, contando
com visitantes dos quatro lados do Mundo.
A reconstrução da sua casa tradicional é
o objetivo recente, com capacidade para
receber grupos em ambiente vínico e gastronómico. O seu traço original, edificada
em xisto e granito das suas vinhas, com
mais com 200 ou 300 anos, une elementos
históricos e icónicos que maravilham quem
a visita.
Concluindo, Telmo Moreira enfatiza
que o futuro da Quinta das Corriças será
uma equação já calculada: “a produção de
vinhos de elevada qualidade”.

