os melhores do ano

ENÓLOGO DO ANO
SUSANA ESTEBAN
Tinha tirado o curso de Química na Universidade
de Santiago de Compostela há pouco tempo quando
a química do vinho, depois de um mestrado em
enologia na Rioja, a levou para a vida que iria abraçar como profissão.
Chega a Portugal em 1996 atraída pelo vinho do
Porto para estagiar na Sandeman. Em 1999 concorre a directora de produção para a Quinta do Cotto no Douro. Gostou muito de trabalhar com Miguel
Champalimaud mas a família Roquette, da Quinta
do Crasto, levou a melhor em 2002, ano em que
passa a integrar a equipa de enologia da quinta e
assinar também alguns dos melhores vinhos do
Douro, aqui, e algum tempo depois, na Quinta da
Casa Amarela.
Pela região ficou até ao ano de 2007, quando troca
o Douro curvilíneo pelo mais rectilíneo Alentejo.
E é precisamente aqui que Susana Esteban, até então ofuscada pelos grandes nomes das marcas que
trabalhava, mostra a sua real capacidade em moldar, a seu favor, a “química do vinho”.
Monte dos Cabaços, Tiago Cabaço Wines, Azamor
e Solar dos Lobos, são hoje as suas pontes para o
podium enológico alentejano. E com apenas 3 vindimas a circularem no mercado Susana já atraves-

Susana faz vinhos de precisão,
vinhos que encantam e conquistam
paladares de forma entusiástica.
sou a ponte mais que uma vez. Em particular com
os vinhos Solar dos Lobos Grande Escolha tinto, da
casa Silveira & Outro, e Blog tinto, de Tiago Cabaço,
Susana atingiu o ponto mais alto, conquistando a
crítica, os júris dos concursos e os consumidores.
Não anda com um laboratório às costas, não é admiradora e utilizadora da panóplia industrial de
produtos enológicos, as adegas dos seus produtores
são simples, com equipamento q.b., e usa a sua sensibilidade, conhecimentos e sensatez para fazer vinhos que sabem a vinho. Não são propriamente vinhos de “terroir”, com intenso e marcado carácter,
são antes vinhos de precisão, são vinhos deliciosos
que encantam e conquistam paladares de forma
entusiástica.
A sua carreira alentejana mostra que não são as
grandes marcas que fizeram Susana Esteban, mas
sim que é ela que, com o seu talento, as ajuda a construir e engrandecer. JPM
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