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Quinta de Ventozelo
Um pedaço 

do paraíso
Ocupando 400 hectares de área, Ventozelo é uma das maiores 

quintas do Douro. Conhecida desde há muito pelos vinhos de 
superior qualidade, associa-lhes hoje um outro produto de 

excelência: o turismo. A localização e beleza natural da 
propriedade, o conceito e oferta turística disponibilizados, aliam-

se a um portefólio vínico de respeito, fazendo da Quinta de 
Ventozelo um destino obrigatório para quem quer sentir 

verdadeiramente o Douro.

TEXTO LUÍS LOPES

“Ventozelo é um daqueles sítios 
especiais, mágicos, difíceis de 
descrever”. As palavras de 
Jorge Dias, que abrem um 
bonito livro sobre a quinta, 
reflectem por inteiro o im-

pacto daquele local em quem o visita, mas não dizem da 
extraordinária dedicação pessoal que o director-geral da 
Gran Cruz colocou em todo o processo que levou ao re-
nascimento de uma das mais emblemáticas propriedades 
durienses. Profundo conhecedor do Douro, desde a aqui-
sição de Ventozelo pelo Grupo Gran Cruz no final de 
2014, Jorge Dias tem liderado de forma empenhada e 
apaixonada a requalificação da propriedade em todas as 
suas vertentes, vinha, vinho, cultura, turismo. 
Na margem esquerda do Douro, a Quinta de Ventozelo 
estende-se ao longo de três quilómetros de frente de rio, 
uma localização privilegiada tanto nos dias de hoje quan-
to nos primórdios da sua existência, no início do século 
XVI. Na verdade, a menção ao lugar de Ventozelo é bem
anterior, vem do século XIII, mas só a partir de 1500 a
quinta aparece registada como fazendo parte do extenso

património do mosteiro de São Pedro das Águias, que por 
emprazamento a entregou aos fidalgos da Casa do Poço, 
de Lamego.
Na freguesia de Ervedosa do Douro (S. João da Pesquei-
ra), Ventozelo desenvolve-se numa espécie de anfiteatro 
virado para o rio, desde a margem até aos 600 metros de 
altitude. A água trazida pela Ribeira de Ervedosa, que 
atravessa a quinta, foi no passado essencial para a manu-
tenção de uma actividade agrícola importante, centrada 
no olival, nas hortas, e na plantação de cereais e sumagre, 
para além da exploração da caça, abundante nas matas 
que ainda hoje ocupam grande parte da propriedade. Na 
história da Quinta de Ventozelo, o vinho só viria a ter re-
levância de primeira ordem a partir de finais do século 
XVIII, com vastas áreas de vinha plantadas nos três nú-
cleos em que está subdividida: Ventozelo Velho, Ventozelo 
Novo e Quinta Nova. A quinta permaneceu na posse dos 
descendentes da Casa do Poço até às crises do oídio e filo-
xera, passando no final do século XIX para as mãos da 
Companhia Vitícola, Vinícola e Agrícola de Ventozelo. O 
vinho do Porto continuava a ser a principal fonte de rique-
za, mas procurou-se a diversificação, com grandes investi-

Equipa Ventozelo: José Sousa Soares (enologia), Tiago Maia (viticultura), 
Elsa Couto (comunicação e marketing), Jorge Dias (direcção geral).
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17,5 ¤12 A 
Quinta de Ventozelo
Douro Malvasia Fina branco 2017

QUINTA DE VENTOZELO

Leve evolução, com alguma 
amêndoa, alperce seco, um toque 

amargo de casca. Muito encorpado, 
cremoso, mas com uma frescura de 
boca surpreendente, resulta longo 

e distinto.  O tempo de garrafa deu-
lhe enorme complexidade e finura. 

(12,5%)

17 ¤12 B
Quinta de Ventozelo

Douro Viosinho branco 2018
QUINTA DE VENTOZELO

Ainda fechado de aroma, 
predominando as notas de sílex, 
depois um toque de ananás, leve 
vegetal bastante atractivo. Muito 

mais intenso na boca, com saborosa 
sensação de doçura frutada a 

prolongar-se no final muito amplo e 
sedutor. (12,5%)

17,5 ¤15 B
Branco de Ventozelo

Douro branco 2016
QUINTA DE VENTOZELO

Com Viosinho e Malvasia Fina, 
está um branco muito elegante e 
perfumado, em torno das notas 

citrinas (flor e folha de laranjeira, 
limão, tangerina), um toque de 

pêssego. Na boca surpreende pelo 
corpo cheio associado a muita 

frescura e um toque salino que lhe 
dá bastante carácter. Termina longo, 
fino, assertivo, parecendo bem mais 

jovem do que é. (14%) 

17 ¤12 B
Quinta de Ventozelo

Douro rosé 2019
QUINTA DE VENTOZELO

Tinta Roriz, sobretudo, com um 
pouco de Tinta Amarela. Muito 

aromático, mas ao mesmo tempo 
delicado, com fruta de qualidade a 

desdobrar-se em nuances de amoras, 
morangos silvestres, framboesas. 
Bela frescura ácida potencia um 

sabor firme, elegante e longo. Um 
rosé irresistível e que vai crescer na 

garrafa. (12,5%) 

17 ¤14 B
Quinta de Ventozelo

Douro Touriga Nacional tinto 2017
QUINTA DE VENTOZELO

Sente-se bem a casta no aroma, 
perfumado, floral, com bonitos 

apontamentos de frutos vermelhos. 
Muito sumarento, guloso, a madeira 

(usada) muito discreta a deixar 
um leve fumado. Um Touriga de 

muito boa presença e firmeza, bem 
equilibrado apesar do ano quente. 

(14%) 

17,5 ¤14 B
Quinta de Ventozelo

Douro Touriga Franca 2017
QUINTA DE VENTOZELO

Impressiona desde logo pela 
excelente qualidade e pureza de 
fruta, bagas do campo, amoras 

negras, mirtilos, um toque de esteva. 
Bela textura de taninos amparando a 
fruta muito expressiva, num conjunto 

bastante harmonioso, longo e 
distinto. Perfeito exemplar da casta. 

(14,5%)

17,5 ¤14 B
Quinta de Ventozelo 

Unoaked
Reg. Duriense Syrah 2018
QUINTA DE VENTOZELO

Os descritores aromáticos do Syrah 
estão todos aqui: borracha fresca, 
carne, cacau, mirtilos. O vinho é 
bem encorpado, cheio de fruto e 

garra, profundo, sumarento, muito 
puro, um verdadeiro prazer para os 

amantes desta casta. (14,5%)

17 ¤14,50 A
Quinta de Ventozelo 

Oak Matured
Reg, Duriense Syrah 2017
QUINTA DE VENTOZELO

Intenso de aroma e sabor, compotas 
de amoras e mirtilos, muito 

chocolate. Gordo e rico, bastante 
texturado e cremoso, taninos 

envolvidos pela sólida estrutura. 
Apesar de completamente seco, uma 
sensação de doçura frutada (o álcool 
ajuda…) arredonda o final vigoroso. 

(15%)

18 ¤45 B
Essência de Ventozelo

Douro tinto 2015
QUINTA DE VENTOZELO

Engarrafado em 2017, o tempo de 
cave conferiu-lhe grande afinamento, 

com as duas Tourigas (Nacional e 
Franca) a mostrarem a fruta silvestre 
típica do Douro, sugestões de mato 
e esteva, especiaria. Algum Sousão 
que entra no lote contribui para a 
frescura de boca, que ao lado dos 
taninos polidos, resulta num vinho 

de bela dimensão e presença. Muito 
longo e apimentado no final. (14%) 

18 ¤50 B
Quinta de Ventozelo

Porto Vintage 2018
QUINTA DE VENTOZELO

Excelente qualidade de fruta, num 
misto de expressividade e contenção, 
amoras e mirtilos, apontamentos de 
tinta da china, bosque. Denso mas 

firme, com taninos bem sólidos mas 
polidos, profundo, sério, austero, 

longo e afirmativo. Um belo Vintage, 
cheio de raça e presença. (20%)

Marco de 1806, delimitando 
a Quinta de Ventozelo. 
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