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Quinta Alta: Uma nova Força na Tradição do Douro 
 

A presença do vinho, na vida das pessoas, é historicamente constante e aparece 

de várias maneiras: principalmente a festejar os vitoriosos; mas também a embriagar os 

perdedores; a abençoar os fiéis religiosos, a manchar o rosto de um ofensor; na alegria de 

uma vida que nasce, na tristeza da ausência de alguém que se vai... E, muito importante: 

o vinho acompanha a história da humanidade desde tempos imemoriais.  

 

No caso da Fernanda Zuccaro e Chico Santa Rita, sempre gostaram de tomar 

vinhos de origens variadas, cuidando sempre para que tivessem alguma qualidade. Assim 

foram selecionando os vinhos preferidos, felizmente na maior parte das vezes para 

festejar, mesmo que seja num simples jantar a dois. E sempre brindaram, ao passado, ao 

presente e ao futuro. 

 

Quando se conheceram, em 

2007, Chico Santa Rita produzia uma 

cachaça – a Dona Carolina – em sua 

fazenda no interior de São Paulo, Brasil.  

Desde o cultivo da cana, moagem, 

fermentação, alambicagem... até o 

envelhecimento em tonéis de carvalho 

francês.  

 

A“cachaça do Chico”, como 

ficou conhecida, sempre foi 

reconhecida, por especialistas, pela sua 

qualidade, sendo vitoriosa de 

importantes concursos, como o San 

Francisco Spirits Festival nos anos de 

2008, 2009 e 2010.  

 

 

 

 

Cachaça	Dona	Carolina,	produzida	por	Chico	Santa	Rita	no	Brasil.		
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Mas, foi em uma viagem ao Uruguai, 

exatamente na Vinícola de La Balleña, em 

Punta del Este em outubro de 2010 que 

Chico Santa Rita perguntou à Fernanda o 

que ela queria fazer da vida no futuro. E, sem 

titubear Fernanda respondeu: “Eu quero 

fazer vinhos”.  

 

 

 Fernanda, acabou demonstrando, em várias situações, que é dona de um olfato e 

de um paladar muito desenvolvidos, preparados naturalmente para definir e qualificar as 

várias espécies e condições de comidas e bebidas.  

 

 

Fernanda & Chico Santa Rita: os brasileiros que deixaram São Paulo para 

fazerem vinhos no Douro  

 

Fernanda Zuccaro é historiadora, mestre em comunicação social e política, 

trabalha com gestão de campanhas, crise e branding desde 2004. Hoje é estudante de 

Enologia e Viticultura na UTAD.   

 

Chico Santa Rita é um dos mais respeitados profissionais de jornalismo do Brasil, 

com passagens em grandes veículos de comunicação, como redator/editor/diretor. Realce 

para trabalhos na Editora Abril, 

dirigindo revistas e projetos especiais e 

para a TV Globo no comando de 

programações jornalísticas.  

Fernanda e Chico Santa Rita 

foram casados por 12 anos. 

Trabalharam juntos em diversos 

projetos e campanhas políticas e 

Chico	e	Fernanda,	outubro	de	2010	em	Altos	de	La	Balleña,	
Uruguai.			

	Chico	Santa	Rita	e	Fernanda	Zuccaro,	maio	de	2015,	noite	de	
autógrafos	do	livro	que	escreveram	juntos.			
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eleitorais e de consultoria em comunicação e marketing.  

 

Infelizmente em setembro de 2018, já vivendo no Douro, Chico foi diagnosticado 

com Alzheimer e hoje vive no Porto. A doença desenvolveu-se muito rápido de modo 

que, deixassem de ser um casal e hoje, Fernanda cuida dele como se fosse seu filho.  

 

Fernanda segue o que foi combinado com Chico que, até mesmo pela diferença 

de idade, sempre lhe disse: “Fernandinha, vai chegar o momento que Você deverá cuidar 

de mim e seguir a sua vida fazendo seus vinhos, cuidando de Você e fazendo tudo e muito 

mais do que eu fiz. Vivi plenamente 80 anos; fiz uma carreira honesta e reconhecida; tive 

filhos; viajei o mundo; construí dois hotéis; tive cinco restaurantes; fiz minha cachaça e 

agora é a sua vez de fazer o seu vinho. Voe Fernandinha, voe.”  

 

Não foi fácil 

para Fernanda encarar a 

“perda” do 

companheiro, mas, 

mulher de garra que é, 

segue firme com os 

planos da Quinta Alta. 

Mas estar no 

Douro e ter mudado 

radicalmente sua vida 

deu-lhe força para 

empenhar-se, cada vez 

mais, no projeto de sua 

vida: a Quinta Alta.   

 

 

 

 

 

 

 

Fernanda	Zuccaro	em	meio	às	vinhas	na	Quinta	Alta	dos	Álamos,	em	Ervedosa	do	Douro.		
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 A busca pelo lugar perfeito: O Douro  

 

Fernanda e Chico são descendentes de imigrantes, ela de origem italiana e ele 

alemã, que têm no sangue e na alma as experiências vividas com muito empenho, mas 

sempre compensadoras no resultado final.  

 

Da cana de açúcar para as uvas foi um pulo só, com a decisão de Fernanda e Chico 

fazerem o próprio vinho.   

 

Caminharam, andando por dezenas de 

vinhedos: Chile, Argentina, Uruguai, França, 

Espanha, Itália...   

 

Até que pararam no Douro, em Portugal. E 

foi paixão à primeira vista! Havia um mix de 

vinhos de alto nível, uma beleza de paisagem 

deslumbrante, um acolhimento pessoal delicado e 

produtivo. Fernanda deu a palavra final: “É isso 

que eu quero: viver e morrer no Douro fazendo 

vinhos”.  

 

Agora, depois de mais de 3 anos, a Quinta Alta colhe e vinifica as uvas de suas 

duas propriedades: Quinta da Longra, em Moura Morta no Concelho de Peso da Régua e 

a Quinta Alta dos Álamos, em 

Ervedosa do Douro no Concelho 

de São João da Pesqueira.  

 

As duas propriedades 

somam 10,5 hectares de vinhas 

que são cuidadas diretamente pela 

Fernanda que se propôs a ser uma 

verdadeira produtora de vinhos do 

Douro. Participa de todas as atividades do calendário agrícola; está sempre em contato 

Fernanda	na	adega	durante	a	vindima	de	2019.		

Entrada	da	Quinta	Alta.			



	 5	

com o engenheiro agrônomo e com sua equipe de 

campo, principalmente com a encarregada das 

vinhas, a Sra. Carla Siqueira.  

 

Uma das 

grandes 

características da 

Quinta Alta é, 

apesar de ser uma 

pequena empresa tem em seu ADN a preocupação e 

respeito pela cadeia de produção e, mais do que isso, 

acredita que a empresa é a equipa que todos os dias está 

na vinha, na adega, no escritório a trabalhar para criar 

momentos de felicidades. Sim, momentos de felicidade.  

 

A Quinta Alta não faz vinhos. A Quinta Alta cria momentos de felicidades. 

Nossos vinhos são feitos com força duriense; amor e sangue luso-brasileiro; lagrimas e 

muito muito trabalho e suor.   

 

A Quinta Alta é uma empresa de EQUIPA 

 

Apesar de ser uma pequena empresa, Fernanda 

sempre enxergou a necessidade de se ter uma equipe 

própria para cuidar das vinhas e, por isso, mantêm um 

time de 6 colaboradores envolvidos em todos os 

processos da empresa.  

 

Para garantir qualidade no tratamento das vinhas, 

qualidade e organização empresarial, posicionamento 

no mercado de forma precisa, seja mercado nacional e 

internacional, há uma equipe de alta competência 

comprometidos com o Douro, com o respeito pelas 

vinhas, conscientes das alterações 

climáticas, do compromisso de se fazer uma empresa sustentável e viável.  

Fernanda	durante	a	vindima	e,	acima	durante	os	
trabalhos	na	vinha,	em	2019.		

Vindima	2019,	equipa	de	trabalho.		
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Uma equipe dinâmica sempre 

disposta a arregaçar as mangas e ir à luta 

dando o melhor de si. Além disso, os amigos 

e a família duriense que conquistaram é um 

dos maiores patrimônios dessa pequena 

empresa.  

 

 Além dos colaboradores, a Quinta Alta mantém três cães: Lola Marie e Paco José, 

os dois Golden Retrivier que vieram do Brasil com 

Fernanda e Lua Maria, que 

chegou este ano na nossa 

família,  uma Labrador 

retrivier de cor chocolate.  

 

 

A enologia está sob a responsabilidade de Francisco Montenegro, colega produtor 

da Aneto Wines, que recebeu a Quinta Alta de braços abertos e hoje, Fernanda que estuda 

na UTAD, vive a pratica do dia a dia da adega com o Mestre Montenegro.  

 

 

Os blends, lotes e vinhos foram, 

até a vindima de 2019, desenhados pelas 

mãos de Montenegro e Fernanda.   

 

Com o crescimento da empresa, 

os vinhos a ficarem prontos, engarrafados, 

encaixotados, o armazém cheio, viu-se a 

necessidade de se ter na equipa um 

profissional que entendesse da indústria 

de vinhos de ponta a ponta. 

 

 

 

 

Lola	Marie,	Paco	José	e.	na	foto	ao	lado,	Lua	Maria.		
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Nuno Mouronho trabalha no setor 

vitivinícola há mais de 15 anos com passagens na 

FitaPreta e Maçanita Vinhos. Assumiu a direção 

geral da Quinta Alta com a responsabilidade de 

posicioná-la -  petit garage du vin - em uma 

marca de vinhos do Douro, sólida, consistente, 

com a autenticidade que já carrega desde a sua 

fundação. Fazer com que os vinhos da Quinta 

Alta conquistem os corações e paladares dos 

enófilos portugueses, brasileiros e do Mundo.  

 

A marca Quinta Alta e QALT  

 

O nome do vinho não é português. A primeira 

impressão causa desconforto e estranheza, mas, como 

profissionais de marketing que sempre foram, 

Fernanda Zuccaro e Chico Santa Rita estruturaram o 

nome da empresa em “Quinta Alta”, uma vez que as 

duas propriedades estão em altitude e, qualificar 

Quinta + Alta traz valor e grandeza a marca.  

 

A primeira linha de vinhos tinha que ser algo que se conectasse com o nome 

Quinta Alta mas que trouxesse originalidade, ousadia, inovação, jovialidade, força e 

internacionalização.  

 

Ninguém melhor que a mente criativa de Chico 

Santa Rita para fazer uma redução do nome “Quinta 

Alta” e, assim, criar a marca QALT que pode ser 

pronunciada em quase todos os idiomas do mundo.  

 

O símbolo da marca também foi criação de 

Fernanda e Chico. Contemporâneo e inovador um “Q” 

estilizado com um “A”. Um símbolo icônico e elegante.  

Vinhos | Douro | Portugal

Nuno	Mouronho,	Diretor	Geral	da	Quinta	Alta.		



	 8	

 

 

Os vinhos QALT  

 

A linha QALT é composta por 3 vinhos:  

 

• Branco QALT. É um blend das castas Gouveio 

Real, Viosinho e Malvasia Fina, todas castas 

autóctones do Douro e uvas próprias da Quinta 

da Longra no Baixo Corgo. A uma variação de 

altitude entre 450 a 650 metros, em patamares 

autênticos durienses nascem as uvas brancas 

que dão origem a um vinho branco do Douro 

sem madeira, elegante, com acidez e fruta 

equilibradas e que carrega em sua estrutura a eletricidade da sua produtora 

Fernanda Zuccaro, segundo às palavras do enólogo Montenegro.  

 

Um vinho branco tranquilo. Estão no mercado os anos de 2017, 2018 e 

2019. Sim, a Quinta Alta coloca agora os vinhos brancos de 2017 e 2018 

no mercado e garante que estão mesmo sendo vinhos sem madeira, frescos, 

com frutas, elegantes e elétricos! 

 

• Rosé QALT. Fernanda definiu com 

Montenegro que o vinho rosé da 

Quinta Alta haveria de ser um vinho 

Rosé do Douro. Aliás, essa é uma das 

características da Quinta Alta: todos 

os nossos vinhos devem respeitar a 

autenticidade do Douro. Um vinho 

com frutas silvestres, nada suave. Um 

rosé Touriga Nacional que deixa prestígio na boca. O perfume demora a 

sentir-se, mas, no paladar cresce com sua elegância e garra duriense. 
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• Tinto Reserva QALT 2017. Um blend de Touriga Nacional, Touriga 

Francesa e Tinta Roriz. Uvas provenientes da Quinta Alta dos Álamos, em 

Ervedosa do Douro em São João da Pesqueira. Pisa a pé em lagar com 

controle de temperatura. Após a fermentação malolática estagiam 15 

meses nas barricas e, depois, mais 12 meses de envelhecimento em garrafa 

antes de ser colocado à disposição do mercado. Um vinho potente. Um 

vinho do Douro com nariz de frutas maduras vermelhas, taninos e acidez 

equilibrados, bom final de boca. Como dizem os experts, um vinho guloso 

que, tanto pode ser aberto e degustado agora como ficará delicioso em uma 

garrafeira climatizada a espera do momento perfeito.  

 

O QALT Tinto Reserva 2017 é um vinho que Fernanda o define como “Veludo 

Azul”. Como o filme de David Linch, a intensidade, quebra de tabus, sutilezas e 

elegâncias. “Desde os primeiros lotes, as primeiras provas na adega, beber o QALT 2017 

sempre me vinha a cabeça e a boca toda a sedução, elegância e intransigência do filme de 

David Linch. O QALT bate-me de forma avassaladora. Um vinho conquistador. Sedutor.  

Um tanto quanto enigmático, mas ao mesmo tempo tão transparente. Tão Duriense”, 

declara Fernanda.  

 

Hoje, maio de 2020, em meio a crise 

mundial da Pandemia do COVID-19, a Quinta 

Alta encontra-se no inicio das operações 

comerciais. Sempre pensando de forma 

irreverente e “fora da caixa”, Fernanda sempre 

acreditou no mercado online, tanto que, o Plano de 

Negócios da  Quinta Alta, desenvolvido em final 

de dezembro de 2016, está lá, planejado que as 

ações comerciais teriam foco nas relações pessoais 

de Fernanda e Chico através do universo digital. 

 

E, desde sempre, a Quinta Alta tem se comunicado por meio das redes sociais e 

imprensa. Sempre de forma clara e transparente. Sempre colocando a soberania de seus 

colaboradores, fornecedores e parceiros em total evidencia. Sempre acreditando no Douro 

como um dos lugares ícones do Mundo para se produzir vinhos da mais alta qualidade.  
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A Quinta Alta é um projeto de 

vida, a materialização do sonho que 

Chico tinha para a Fernanda. O objetivo 

de fazer dela uma verdadeira vinhateira 

do Douro. 

  

E é isso que ela é hoje. Uma 

produtora de vinhos do Douro. 

Fernanda é uma defensora intransigente 

do Douro e dos Durienses. Ela mesma 

se define como uma brasileira-duriense. 

E, quem a conhece, sabe muito bem que 

ela é uma duriense de corpo e de alma.  

 

Fernanda Zuccaro deixa um especial agradecimento à todos os colaboradores da 

Quinta Alta:  Carla Siqueira – a encarregada das Vinhas da Quinta Alta;  Bruno Coutinho 

– auxiliar da Sra Carla, conversa e entende as vinhas da Quinta Alta tão bem quanto a 

patroa; , Deborah Zdanowsky – responsável pela administração da empresa; e,  Nuno 

Mouronho, profissional de vasta e inestimável competência e reputação que aceitou o 

desafio de assumir a direção entendendo toda a paixão que Fernanda tem pelo vinho, pelo 

Douro e por Portugal.  

Fernanda é grata, também, à todos os fornecedores e parceiros, em especial ao 

Francisco Montenegro, enólogo, mestre e amigo; Ao engenheiro Sergio Soares e sua 

esposa, Alexandra Santos, a família duriense da “brasileira”; Helena Lobo e Ana 

Cantande, amigas queridas que a receberam de braços abertos. E a todas e todos que 

torcem, vibram por essa história de superação, desafios e muita luta que uma mulher com 

40 anos resolveu mergulhar de corpo e alma e que só é possível porque, como ela diz: a 

Quinta Alta é um time competente para vencer a luta!   

 Acompanhe o dia a dia da Quinta Alta através das redes sociais:  

www.facebook.com/quintaalta 

www.instagram.com/quintaalta 
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