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Pêra-Manca
uM ícone se renova

Vertical inédita com as últimas cinco safras reVela mudanças
no estilo desse tradicional Vinho português que,  segundo a lenda, 

chegou ao Brasil  pela primeira Vez com a frota de caBral

por  arthur azevedo

 Se havia alguma dúvida sobre a importância 

do mercado brasileiro para o vinho português, 

ela acaba de ser eliminada. o Brasil foi o país 

escolhido para o lançamento mundial da nova sa-

fra (2005) de um dos vinhos mais reverenciados 

de Portugal, o lendário Pêra-Manca. Lançado 

em março no Brasil, seu maior mercado inter-

nacional, o vinho só começa a ser vendido em 

Portugal em abril. Não bastasse isso, a Fundação 

eugénio de almeida, que assumiu a produção do 

vinho em 1987, e a adega alentejana, seu impor-

tador exclusivo no Brasil, promoveram inédita 

degustação vertical, em que foram apresentadas 

as cinco últimas safras do vinho. Fundada pelo 

empresário português Manuel Chicau, radicado 

no país há 32, a adega já não traz apenas vinhos 

do alentejo, mas o Pêra-Manca continua sendo 

uma espécie de jóia da coroa em seu portfólio 

(cada garrafa da safra 2005 custa r$ 650).

 o Pêra-Manca tem longa história, que se ini-

cia em vinhedos que, nos séculos 15 e 16, eram 

propriedade dos frades do convento dos espinhei-

ros. Por volta de 1517, os frades arrendaram os 

vinhedos a Álvaro azedo, escudeiro do rei. Foi 

então que o vinho começou a adquirir a fama que 

mantém até hoje, e que o fez ser levado a bordo 



Uma nova imagem
para Um clássico
 em 2003 a Fea resolveu mudar a imagem do Pêra-

Manca e, como se verá nos comentários sobre os vi-

nhos, a mudança não se restringiu ao rótulo. a nova 

imagem foi criada por Bill San-

derman, ilustrador inglês espe-

cialista em gravuras clássicas de 

água-forte, a pedido do designer 

Pedro albuquerque, cuja mis-

são estratégica, como informa a 

Fea, foi a de “mostrar a evolução 

do vinho e gerar uma imagem 

atemporal que garantisse uma constante leitura con-

temporânea”. Se esses objetivos foram alcançados ou 

não, somente os consumidores poderão avaliar. o fato 

concreto é que a degustação vertical do Pêra-Manca 

Tinto mostrou clara mudança no estilo de vinificação 

a partir de 2003, na direção de um vinho mais mo-

derno e vibrante, mais ao gosto do consumidor atual. 

 o primeiro vinho a ser degustado foi o Pêra-

Manca 1997, já bastante evoluído na cor, com nuan-

ces alaranjadas e intensidade média. Seu ponto forte 

são os sutis aromas de frutas em compota (ameixa), 

com notas terrosas e toques ani-

mais (couro), além de chocolate e 

tostado. Na boca já demonstra a 

idade, com pouca fruta e pouca 

intensidade. vale pelo excepcional 

perfil aromático. O emblemático 

Pêra-Manca 1998 não perdeu a 

personalidade. também bastante 

evoluído na cor e com aromas no mesmo diapasão 

do anterior (frutas confeitadas, terroso, couro), mostra 

elegância e sutileza na boca, com frutas ainda pre-

sentes, boa acidez, álcool perceptível, taninos bem 

trabalhados e boa persistência. dá prazer e está mais 

de muitas caravelas portuguesas. Consta que te-

ria acompanhado Cabral em sua viagem ao Brasil 

e, segundo a lenda, teria sido servido aos nativos 

para celebrar a chegada das naus ao território 

brasileiro. No século 19, a produção do vinho foi 

retomada pela tradicional Casa Soares, que dei-

xou de produzi-lo no final do 

mesmo por causa da filoxera. o 

renascimento se deu em 1987, 

quando um dos herdeiros da 

Casa Soares ofereceu o nome 

à Fundação eugénio de almei-

da (Fea). Fundada pelo enge-

nheiro vasco Maria eugénio de 

almeida, em 1963, a Fundação é, hoje, uma das 

maiores proprietárias de terra e empregadoras do 

distrito de Évora, no coração do alentejo.

 a oferta do nome Pêra-Manca à Fea, em 

1987, coincidiu com o reinício das atividades da 

fundação, um ano antes, após longo período de 

expropriação das terras pelo movimento de 25 de 

abril. a primeira safra do Pêra-Manca Tinto 

nessa nova fase se deu em 1990 e, desde então, 

foram produzidas apenas oito colheitas: 1991, 

1994, 1995, 1997, 1998, 2001, 2003 e 2005. as 

cinco últimas foram apresentadas no evento es-

pecial realizado em São Pau-

lo. o Pêra-Manca Tinto é 

produzido a partir das castas 

típicas do alentejo, Trincadei-

ra e  Aragonês, provenientes de 

videiras com idade média 25 

anos. as primeiras edições do 

vinho na Fea tiveram um ró-

tulo exclusivo, que se manteve até a safra 2003, 

baseado num cartaz publicitário feito para a 

Casa Soares por roque Gameiro. Muitos saudo-

sistas não se conformam com a adoção do novo 

rótulo, monocromático, que substituiu o colori-

do e característico rótulo original.

Acima, balseiros e cubas de aço inoxidável da nova vinícola na Herdade de Pinheiros; ao lado, vinhas com a cidade Évora ao fundo; nas fotos 
menores, aspectos da adega Cartuxa em Évora



do que pronto para ser consumido. Ambos refletem o 

estilo mais conservador de vinificação, instituído pelo 

engº Colaço, enólogo que durante muitos anos foi 

a alma da Fea.

 o Pêra-Manca 2001 parece um vinho de tran-

sição entre o estilo, digamos, mais clássico, e a mo-

dernidade que viria a se instalar a partir do 2003. 

tem aromas e sabores semelhantes aos de seus 

antecessores, mas sem a mesma expressão. 

Intenso, incisivo e potente, o Pêra-Manca 

2003 marca o início de nova fase. o vinho 

se mostra em roupagem rubi, com nítidos re-

flexos alaranjados, denotando certa evolução. 

Brilha na paleta de aromas, intensos e elegan-

tes, onde desfilam frutas escuras em compo-

ta, entremeadas a notas florais (violeta) e de 

especiarias, chocolate, caramelo e fino tosta-

do. encorpado, tem ótima concentração de 

sabores, acidez e álcool equilibrados, taninos 

muito finos, longa persistência e retro-olfato 

agradável. Uma versão repaginada do clássico, fiel ao 

elevado padrão de qualidade da série histórica. Inova-

dor, sem perder a personalidade. 

 a grande estrela da degustação, na opinião dos 

editores de WS presentes à degustação, foi o arra-

sador Pêra-Manca 2005, o melhor já produzido, 

superando o 1998 em seu lançamento. de cor rubi 

profundo e praticamente sem sinais de evolução, 

exibe aromas intensos de frutas perfeitamente 

maduras, com notas florais, toques balsâmicos 

e sutis traços de eucalipto, mesclados a cara-

melo, chocolate e carvalho tostado. Na boca 

é encorpado, equilibrado, muito concentrado 

e tem longa persistência. a estrutura tânica 

é marcada por taninos finíssimos e seu retro-

olfato deixa saudades. tem potencial para 

desenvolver a complexidade aromática neces-

sária para se tornar um novo ícone, digno re-

positório da longa tradição que o precede.

Fachada da nova vinícola e, em frente, os enólogos Pedro Baptista, Gabriela Fialho e José Ginó, da Fundação Eugénio de Almeida
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