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O OUTRO LADO DO VINHO 

OLGA VAR 

   

\S 

   

É CEO E DIRETORA COVERCIAL DA _AVRADORES DE FEITORIA 
E O SEU MAIOR SO\HO E PÔR O DOURO NAS BOCAS 

DO MUNDO O SEU VINHO MAIS PESSOAL - SHE - 
ESTA PRESTES A SER I\\ÇADO  NO MERCADO 

texto MARTA BRAGA fotografia TIAGO DE PAULA CARVALHO 

Olga Martins é mais do que 
urna apaixonada por vinho. 
Se não tivesse tido a coragem 
de mudar o rumo à sua vida, a 
enóloga e atual CE() e diretora 
comercial da lavradores 
de Feitoria, hoje, seria algo 
absolutamente dilirettif% 
Teve sempre ótimas notas, mas 
não o suficiente para entrar em 
Farmácia, a sua primeira escolha. 
Foi colocada em :beira 
em Engenharia Química. 
Ao início, achou que seria 
um problema de adaptação. 
mas, no segundo ano, pereci mar 
que o caminho não era este. 
Desistiu. regressou a \ Real, 
a sua terra natal. (/Maneo disse 
aos pais que ia para ette,Iogia, 
acharam que tinha enl‹,11(itiecido. 
"Estás a dizer-me que 11 tiraste 
num curso com média de 16 
e vais para outro com média de 
nove?", perguntou-lhe a mãe. 
Estávamos em janeiro. faltas an 
meses para o finei() do 'H A t a1111 

letivo, por isso decidiu que seria 
bom fazer algo pio boro. 
"Fui trabalhar num colégio que 
acolhia criança~ deficientes. Foi 
muito, ettriquecedor, estive lá seis 
meses e adorei. Fez-me crescer 
imetis(). Lidei com realidades 
dil'erentes, cont crianças. com  
(fil.:ri:hl:ides \in•was", conta. 

embro. Ia estava ela 
em Enologia, reli/ da \ jota: 
"lntegrei-me linilzmielite e tive 
notas 1)1 IlaS,"  iwsar de estar 
tudo a correr às mil mannilhas 
na faculdade, sabia que a sua 
primeira vita limita seria a sua 
primeira prosa de fogo. 
Fie-la tua Quinta do Noval que 
estava a abrir candidaturas a 
estagiários. "I .etubn,-tue que 
fira ki a unia entresista com 
o António Agrellos, de quem 
gosto muito. la  toda arranjadinha 
para a entrevista e ele 
perguntou-me na brincadeira se 
vinha assim estagiar. Disse-lhe 
que liam a vindima seria 



Lux Gourmet   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Culinária

  Pág: 155

  Cores: Cor

  Área: 15,50 x 23,50 cm²

  Corte: 2 de 8ID: 73484446 01-02-2018

4 

•••.• . 

t4",› • 
444' 

414f 4.4 

1;111111S 1'0111 

(11311.141..101`r 

111W11.1.1.1111bétli 

eIril e etnit a 
li1h de ambos, 

Nlargarida. 
1:4>i ele o t.,Tatale 
inueliti‘ador ele 

Site. (111:111114) 1114' 

0114.1•4.11 tuna 

4'111111 de 4'11114'11141 

4•4.414114m11:4 numa 

lan4raria. em França. 
11:11ia COMO 
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O OUTRO LADO DO VINHO 

e e. I', que tem com O marido e também ettólog“ J,,ise 11„  nein'. e alguns 
dos jota ,s que fazem parte do portefólio da Lavradores de Feitoria. É por eles que Olga 
Martins 1 laia VI'," sem conta. na  tentativa de pôr o Douro no mapa dos vinhos mundiais, 
A enóloga adia que evoluímos imenso, no que diz respeito à aceitação dos vinhos 
nacionais lá fora, mas afirma que ainda há um longo caminho a perrorme 
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diferente. Fui aceite. liz 
a vindima e Captei rendida ao 
vinho e-ao Douro", lembra Olga. 
Esteve miase trt^s meses sem ir a 

:1, 111;10, 11'1.1" (11' :1, t'SC0111 

,( 11111'1111111  num casamento onde 
li ti madrinha, porque t, ,L1 \ :1111 

I das uvas que 11.111 (lia iriam 
(lar um vinho <10 Porto. 
\, it lures recordações que 

gualda desses Mi /S? "(?uando 
\ usenda Matos. eniloga me 

i I it ' \ ticla comigo para a sala 
le iii•1>‘t1S.. Ia e tirtivava 

,i,1114), II), 

NI( \i).\Í \ 01 El ! 
Dei do estagio lim <te etirsii, 
de I luas vi ias. perceberam 11:1 

quinta que o seu eilipenho dev ia 
ser compensado e convidaram-
-na para um estágio em Bordéus. 
Foi há 17 altos, )1ga tinha uns 
20 anos. "Fiquei ene casa 
do Daniel Iiu,e. que é diretor 
técnico dos liateau. era a 
Única a fiear Ia. tinham unia casa 
fantástica. Foi muito engraçado. 

Danielle. a mulher dele 
na altura, Mio trabalhava. 111.15 
adorava jardinagem. apai 'bar s<>1 
e lazer gii wisi ira-. conta. ( )Iga 
trabalhava 12. I. 11 ou I 'Si 
horas por rima. se Daniel não  
jantasse já sal 11:1 11 que lhe 
esperava. -Ela estava sempre 
de (beta. às (yes. ia saircom  

as amigas e deixava-me um papel 
a dizer que o meu jantar estava 
no micro-ondas. t it ua t I, 11.1 legava 
lá havia uma endívizi! risos' 
Depois Margaux é 11111:1 

:11(Iviazinlia, nem unia pastelaria 
leni", conta Olga que, (imitido 
não havia mais nada. vii 4z:R a-se 
nos queijt is, foi assina que 
aprendei 1 a gostar 
Levanta\ ti-se às seis la manhã 
e ia de bicielcia para o Château, 
eram cerca de 13 a 20 minutos 
a pedalar. muna estrada nacional. 
Depois tle \:.111:1S atiiiadelas 

ilisfaicar-se -com 
uma camisola e 11111 C111111Z". 

Na bagagem, já de regresso 
a Pintura], traz orais 

911(1. e. 
dam. a paixiio pulus ( 1111•ij, 

( 1 BE( ;It ESSI 
\i ali rsia‘ Bordéus.. ¡piando 

1 )1 com i( a trabalhar num 
Bile de iii114/s dc unta empresa 
do Porto. "( :( mi Portugal de norte 
'a sul, a visitar produtores. 
a provar intuis e a apresentar. 
.11 „ 

ir Feiti iria para onde tinha 
eilviado uni eu/rim/um para fazer 
a vindima de 2000 c (pie ela 
recuSara, polcpte. ia para liordéus. 
volta a el1:1111:1-la l»112 uma 

entrevista. 11 )iis unia conversa 
com Paulo O,I mio. Dirk Niepoort 
e Fernando '1Ibuquerque. fica 
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O OUTRO LADO DO VINHO 

a saber que a empresa quer 
uma pessoa para o departamento 
comercial, mas que tenha 
formação em enologia. Apesar 
de saber que tinham gosia(lir 
dela e que eventualmei lie seria 
a pessoa certa para o rargr Olga 
((leria htzer vinhos e uai> 
11»....1)11a111 11/11 I)11.1. Ila• ligou 

ele t' aquela I >ess< 1 ti ea. lu  
lá' - eme diz: •t )lha lá. já decidiste 
onde é que queres ir trabalhar?' 
e lhe 01 ria r: • \i não, olhe 
sabe..: Ele diz lirgo inita-me pol-
iu que não gosto [latia dissa coisa 
e vamos mas é almoçar' E I; anos 
almoçar. Ele levava unta moei lila  

ondede começou a tirar vinhos 
e só nie dizia,`agora vais prir‘ar 
isto e aquilo': Olga arei!, 
proposta. avisam IesrIe Iotiu 
que Mo sabia se ia tirar muito 
tempo e eu111 lana CO >1111i1,:51). 

111•11arVIII-na l'11%1)1\ 1 .1.-NV mais 
na iirodução.e tão estar só 
a vender vinhos. Eles aceitaram. 

A I .:WR.ADORES 
DE FEITORIA 
Paulo Osório, que era 
administrador na altura. entra 
de baixa por 1111>i i% (IS 1Ie saúde 
e ( )Iga vê-se literalmente  si 
"E agora?", pergunta a I )irl, 
\iepl Hirt. "Agora, pesquisa..:. 

e foi (1 <pie ela fez. 
Estávamos riu 2001. "não se usava 
internet como hoje. comecei a  

procurar distribuidores. a ter 
jantares com jornalistas e clientes. 
Foi assim que comecei a mostrar 
os vitilios e apaixonei-me por 
aquilo". Correu tudo tão bem 
que. passado um ano, 
ci 'viciaram-na para o io 

istração é passados dois 
altos passou a administ radi 
delegada. Olga cresceu com 
empresa e a empresa cresceu 
com ela. Qualquer semelhança 
entffi aquilo que a empresa é hoje 
com aquilo que li /11'1111999 

é pura coincidência. "irão tem 
nada a ver". afiro ia e acrescenta: 
"Tiven a is de a(laptar 
ao iirerear Io e penal ter 
0 raminho que tínhamos 

segi rir Fiz parte. muno com 
o Dirk. que toiro muno rima ‘isão 

1111.readO e lli• (lesse 
to%o 1111110."  Para Olga não foi 
fácil chegar a uma assembléia-
-geral, cuja maioria das pessoas 
tinha idade para ser seus pais 
ou avós, e dizer-lhes "que arprilo 
qui• tiniram pensar 10. iái4T ‘111110S 

111• 

211)1125 anus. 1s mudanças são 
favoráveis e a empresa fica mais 
forte, ainda 1111e alguns olhassem 
'mil  o natal) rola desconfiança. 
-1Iavia o sonho e a ‘I >idade 
de rada la‘ ralha' tem ¡til to e 
isso foi por água abaixo. \o final 
((is anos 90. Inane um boom 
dos vinhos e nós Unhamos de ser 
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O OUTRO LADO DO VINHO 

Olga Martins na vinha da quinta da familia. e aquele que é o seu primeiro vinho a solo. Chama-se Site. 
é um 100% touriga franca, a sua casta de eleição "pelo seu caráter aromático e pelo lado elegante na bOCC. 

Olga tem um especial carinho por esta vinha e pelo facto de esta ter sido reconvertida, quando estava grávida 
da sua filha Margarida. aliás, o rótulo é uma fotografia de ambas. Porquê She? "É a música do Elvis Costello 
e um original do Charles Aznavour e há urna passagem que diz: 'Ele não é hem aquilo que parece. dentro 

da sua mocha' e o vinho é um bocadinho assim, tímido, tal corno eu e a minha filha." 
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mais fortes. Era mais importante 
termos um vinho de lote ou 
vários cot I I 11 )111111C tine tivessem 
capacidade de dar resposta 
ao mercado." 

PARA O NIUNDO 
Olga Martins passa grande parte 
do seu tempo a Viajar, a dar 
a conhecer os seus vinhos.Todos 
os minutos contam para colocar 
Portugal. c em >ar, icular o Douro, 
no mapa dos trilais mundiais. 
"Estamos a arte 1%-luz do que 
estávamos, ruas ainda estamos 
longe do lugar 0111 le podemos 
estar." l .111a das v tarros que 
lei foi à Nontega. à zona 
de montanha, onde decorria 
um jantar em que os produtores 
convidados eram I avradores 
de Feitoria e Poeira. Depois 
de um voo com escala e de uma 
viagem de carro (• três horas 
e meia, que por norma é feita 
de avião, sabe (pie tem algumas 
horas para trabalhar "Sabia que 
não ia estar três horas sentada 
a desfrutar d() jantar, pensei: 
'Vou apresentar os initi 
e depois vou às [ilesas fazer 
conversa com quem, demonstrar 
mais interesse.' \ii f pedir 
aos empregado, nieta• H ira para 
urna pequena formação', explica 

)11.,Ta para gueto a sua estratégia 
é explicar os N.i m p e, ,s• mas 
sobretud,, eontar histórias,  

porque é isso que as j"soas 
vão reter. "Por exemplo, 
o Meruge nós vinificámos 
dois anos de ti mi ia tradicional 
e o vinho parecia fantristico. 
Depois chegava à garrafa e caía! 
Ficávamos sempre frustrados 
e, ai' aquilo, até 1 I IC XTECheMOS 

I til' linha de ser uma abordagem 
dili rompe. s pessoas lixam 
muito mais esta história do que se 
eu dissesse que tem 90% de tinta 
roriz, esteve seis meses em barrica 
e mais não sei n (pré." 
Da última vez tine 1.1ii'S 

VIII Nova lonpie, atro 1.ssou 
Manhauan de lima polua à 
outra para levar uma garrafa a um 
sommelier (pie tinha mostrado 
interesse num %Olho através 
de Farei iook. " deixar-lhe 
a garn&i, lampa., quero que 
se lembre de mini". explica a 
enóloga que insidera essencial 
a forma conto itaistramos o vinho 
ao exterior e e, a u ) e e vendemos. 
Para ela. o preço é essencial, não 
ima lentos baixar 111'11 tasiado 
os valores, porque se não nunca 
saímos da cepa torta. "O meu 
sonho é um (lia chegar a Londres, 
Nova Iorque, São Paulo. 
Singapura e dizer 'Ah, eu sou 
do Douro' e as pessoas 
dizerem-me: `.Ali, essa região 
fantástica', como dizem 
de Bordéus ou da Borgonha. 
lut dia chegaremos lá!" II 


