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Novos sistemas de cultivo e Novos estilos de viNhos estão

traNsformaNdo a face desta tradicioNal região produtora,

a maior (e uma das mais coNhecidas) de portugal

 Quando se pensa em vinho branco leve e refrescante, 

um dos primeiros que vêm à cabeça de qualquer consumi-

dor é o “vinho verde” de Portugal. com baixo teor alcoó-

lico (em torno dos 10%), alta acidez, “agulha” ou frisante 

e, em alguns exemplares, um pouco de açúcar residual, 

o vinho verde tradicional é fácil de agradar e pode ser 

bebido sozinho, como aperitivo, ou acompanhando sala-

das e pratos leves à base de peixe ou mariscos. o vinho 

verde foi, provavelmente, um dos primeiros a ser expor-

tado por Portugal e sua região de produção, a maior de 

Portugal, oficialmente demarcada em 1908, só perde em 

antiguidade para a do Douro, berço do Porto. Nela, além 

dos brancos, que representam aproximadamente 65% do 

total, são produzidos tintos (pouco consumidos fora da 

região) e uma ínfima porcentagem de rosados. À seme-

lhança do que vem ocorrendo em outros pólos vinícolas 

de Portugal, como Douro e alentejo, também a região 

dos vinhos verdes, conhecida tradicionalmente por “en-

tre-Douro-e-minho”, está passando por grandes transfor-

mações, como Wine style constatou em recente visita à 

convite da comissão de viticultura da região dos vinhos 

verdes (cvrvv). as mudanças vão da forma de plantio 

dos vinhedos ao estilo dos vinhos (ver quadro com comen-

tários a respeito), um dos mais tipicamente portugueses e 

originais que se conhece, a começar pelo nome. 

 ao contrário de o que muita gente pensa, a denomina-

ção “verde” não significa que as uvas com que é produzi-

do sejam colhidas sem terem completado seu processo de 

amadurecimento. Na verdade, embora não exista versão 

“oficial” a respeito (o nome já era empregado no século 

Xvi), ele provavelmente se deve a duas razões: primeiro, 

ao fato de que, tradicionalmente, o vinho verde deve ser 

consumido muito jovem; “verde”, no caso, seria utilizado 

em oposição a “maduro”, atributo dos vinhos que devem 

Embora em desuso, a “ramada”
(a nossa latada) continua presente
na entrada da grande maioria
das propriedades da região
(na foto a Quinta Casal do Paço),
para assegurar sombra
e frescor nos meses de verão
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O primeiro contato com os vinhos da região ocorreu em degustação organizada

pela CVRVV, abrangendo praticamente todo o universo da região: produtores pequenos e grandes,

cooperativas e até alguns candidatos a vinhos de “boutique”, o que permitiu identificar

várias tendências, como: poucos vinhos no estilo mais tradicional, ou seja, com baixo teor alcoólico,

alta acidez e aromas pouco intensos e complexos; muitos varietais à base de castas como Loureiro, Trajadura,

Avesso e Azal, num interessante processo de redescoberta das possibilidades e características de cada uva,

já ocorrido em outras regiões como Dão e Douro; vinhos de corte, com teores alcoólicos mais elevados,

diferentes dos verdes tradicionais, com maior complexidade, mas menor tipicidade; 

e vinhos fermentados e amadurecidos em madeira, também com teores alcoólicos mais elevados,

em um estilo que lembra os vinhos do Novo Mundo.

independentemente do estilo, deve-

mos reconhecer que, mesmo fugin-

do um pouco de sua característica e 

tipicidade tradicionais, degustamos 

vinhos verdes com uma qualidade 

poucas vezes observada no passado. 

dentre eles, destacaram-se o Casa de 

Senra Loureiro 2006, com seus aro-

mas cítricos e florais associados à 

boa acidez; o Quinta da Massora 2006, 

100% fermentado em madeira, com 

deliciosos aromas de frutas tropicais 

(coco), ótimo extrato e boa maciez; e o 

Alvarinho Reguengo de Melgaço 2005, 

rico em aromas cítricos maduros, com 

ótima estrutura e bela untuosidade. É 

interessante notar que, mesmo vinhos 

mais simples e de maior produção, 

como o Casal Garcia da aveleda e o 

Gatão da Borges, da safra 2006, ape-

sar de seguirem o padrão tradicional, 

com 8,5 a 9º de álcool, estão mais ma-

cios que o habitual, pelo maior teor de 

açúcar residual, conseqüência das ex-

cepcionais condições de maturidade. 

se este fenômeno é passageiro, ou re-

sultado do preocupante aquecimento 

global, os próximos anos responderão, 

mas o fato é que constatamos algo ab-

solutamente inimaginável no passado: 

vinhos verdes com álcool em excesso 

e, pasmem!, baixa acidez (a ponto de, 

na safra 2006, alguns produtores terem 

pensado em acidificar seus vinhos).

outra constatação, que sinaliza im-

portante mudança, é a produção de 

vinhos verdes tintos muito menos 

agressivos, com taninos pouco ou 

quase nada perceptíveis, tornando–

os mais acessíveis inclusive para os 

consumidores de fora da região, que 

não estão habituados a beber esse 

tipo de vinho. É o caso do Santa Eulá-

lia Tinto 2007 (Vinhão e Amaral) e do 

Afros Tinto 2005 (100 % Vinhão).

para terminar, uma seleção com al-

guns dos melhores vinhos verdes de-

gustados ao longo da viagem: Casa 

Santa Eulália (Azal e Arinto) 2006; 

Aveleda Follies (Trajadura/Loureiro) 

2006, Deu-la-Deu Alvarinho 2006 (es-

tagiado em madeira), Afros Loureiro 

2006, Alvarinho Dorado 2006, Quinta 

do Ameal Loureiro 2006.

envelhecer na garrafa antes de serem consumidos. a segun-

da razão é a própria paisagem da região. a área demarca-

da, com sete mil quilômetros quadrados de extensão e 34 

mil hectares de vinhedos, é cortada por muitos rios, que 

correm em direção ao atlântico, formando vales férteis, 

onde tradicionalmente se cultiva a uva e alimentos como o 

milho. o solo é predominantemente granítico, com peque-

nas faixas xistosas, o que confere 

um toque mineral aos vinhos. 

Espaldeira
substitui 
“Ramada”
e “Enforcado”
 a forma tradicional de culti-

vo da vinha no minho era a “ra-

mada” (a nossa latada), que for-

ma uma espécie de capa verde a 

aproximadamente dois metros 

do solo. em geral, as ramadas 

eram plantadas no perímetro ex-

terno das propriedades, servin-

do, inclusive, para delimitá-las, 

enquanto o centro do terreno era 

reservado a outros cultivos, em 

especial do milho. outra forma 

tradicional de cultivo da vinha 

no minho é o “enforcado”, em 

que as videiras crescem para o 

alto, entrelaçadas (“enforcadas”) 

com os ramos dos plátanos ou 

castanheiros, comuns na região. esse sistema, que vem do 

tempo da ocupação romana, torna a colheita particular-

mente difícil e perigosa, pois exige o uso de longas escadas 

para alcançar os pontos mais altos, a até cinco metros de 

altura. Por isso, está totalmente em desuso, o que também 

é o caso da ramada. esta ainda pode ser vista nos longos 

e frescos “corredores”, cobertos de verde, na entrada da 

maioria das propriedades da região.

 a substituição da ramada e do enforcado por plantações 

em espaldeira é a maior, mas não a única das transformações 

por que passam os vinhedos do minho. outra é a melhor 

separação das diferentes variedades plantadas no vinhe-

do. o resultado pode ser visto, por exemplo, na Quinta de 

simaens, propriedade da tradicional vinhos Borges, vizi-

nha a seu moderníssimo centro de produção da lixa, no 

coração da região dos vinhos verdes. em seus 40 hectares 

estão plantadas algumas das uvas brancas autorizadas a 

produzir vinhos verdes como Pedernã (Arinto), Avesso, Trajadu-

ra e Azal. a Quinta foi comprada 

pela Borges em 1991 e a maior 

parte dos vinhedos replantada 

entre 1992 e 1994. Tradicional-

mente na região, Azal e Trajadura 

eram plantadas e colhidas jun-

tas. hoje, plantadas separadas, a 

Trajadura é colhida três semanas 

antes, como conta raúl soares 

albergaria, diretor de produção. 

o replantio dos vinhedos em 

bases modernas permitiu que 

vários procedimentos fossem 

mecanizados, o que ainda não é 

comum na região. e, nas últimas 

duas vindimas, a colheita foi me-

canizada. com isso, sua duração 

foi reduzida em dois terços e o 

número de pessoas envolvidas 

caiu de mais de 50 para dois. 

  o minifúndio é uma caracterís-

tica da região; por isso, boa parte 

da produção está concentrada 

em grandes cooperativas, como a 

adega de monção, que tem 1585 associados. a adega pro-

duz ampla linha de vinhos nas diferentes denominações, 

além de duas aguardentes. o carro-chefe é a linha mura-

lhas de monção, mas seu vinho de maior prestígio é um 

Alvarinho, considerada a casta mais nobre para a elaboração 

de vinhos verdes, que leva no rótulo o curioso nome “Deu 

la Deu”. embora tenha quase 50 anos (foi fundada em 

outubro de 1958), a Adega de Monção passou por ampla 

reforma em 2005 e 2006. Já a Adega de Barcelos, fundada 

em 1960, conserva praticamente o mesmo visual e equipa-

mentos que tinha quando foi construída em 1962 (“é como 

Além de vinhos, a família Marques Leandro
(com o cão Sky), da Casa Santa Eulália, aposta 
no turismo rural; na Aveleda, abaixo, uma pequena
área em ramada (primeiro plano), mantida
por tradição, convive com o moderno vinhedo
de Trajadura (ao fundo), em espaldeira



O “enforcado” (à  esquerda) é cada vez mais uma curiosidade do passado; vinhedos mais modernos (centro), plantados em espaldeira,
permitem a mecanização da colheita. à  direita, o Monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo, uma das muitas  atrações turísticas do Minho

um museu”, definiu com propriedade um de seus direto-

res). Chama a atenção o fato de que seus 620 associados 

cultivam pouco mais de 500 hectares, o que dá menos de 

um por proprietário.

 Produtores com áreas de produção um pouco maio-

res estão buscando o mercado externo e complementan-

do a atividade vinícola com o chamado “turismo rural”. 

É o caso, por exemplo, da casa santa eulália, uma pro-

priedade familiar, administrada pelo casal joão Francisco 

e Maria Tereza Marques Leandro e seu filho Francisco. 

Com 32 hectares de vinhedos, a produção foi de 20.000 

garrafas em 2006 e poderá dobrar em 2007, distribuída, 

atualmente, em apenas duas linhas – casa santa eulália e 

Plainas. Dona Maria Tereza e o filho Francisco cuidam da 

produção, com a consultoria de anselmo mendes, um dos 

mais renomados enólogos de Portugal, especialista na casta 

Alvarinho. além de vinhos, a família marques leandro está 

investindo no turismo. Na casa, que data do século Xviii, 

três quartos foram reservados para hóspedes e mais dois 

foram construídos em antigos currais.

 outro pequeno produtor de olho no enoturismo é o 

casal do Paço, de vasco croft, que está produzindo vi-

nhos muito interessantes com a marca afros: dois bran-

cos de Loureiro e um tinto de Vinhão, a principal casta usa-

da nesse tipo de vinho verde. com produção em torno de 

20.000 garrafas, a Afros pretende diversificar sua linha, 

inclusive com uvas não-autóctones como Syrah e Sauvig-

non Blanc (nesse caso, terão obrigatoriamente que usar 

a denominação “Regional do Minho”). E, desde 2006, 

está reconvertendo os vinhedos (atualmente oito hecta-

res) segundo as práticas da biodinâmica. Na proprieda-

de, que inclui uma antiga casa senhorial, em mãos de 

sua família desde o século Xvii, croft planeja uma nova 

construção, voltada exclusivamente para o enoturismo.

Brasil foi o primeiro
país a importar
o Casal Garcia
 Quando se fala em vinho verde, nenhum produtor está 

mais associado a ele, especialmente no Brasil, do que a 

famosa aveleda. É lá que se produz, entre outros, o Casal 

Garcia, provavelmente o vinho verde mais vendido no 

mundo, com aproximadamente nove milhões de garrafas 

por ano. o primeiro mercado a receber o casal garcia fora 

de Portugal foi, justamente, o Brasil, no final da década de 

1930, como recorda António Guedes, atual presidente da 

empresa. a Quinta da aveleda abrange 180 hectares, dos 

quais 110 em produção, e toda a colheita é mecanizada. É 

lá que se produz, também, a “adega velha”, uma das me-

lhores aguardentes de Portugal. a “adega” propriamente 

dita, onde hoje são estocados os barris com a aguardente 

que leva seu nome, foi construída em 1860, pelo bisavô 

dos atuais proprietários.

 a Quinta da aveleda, a menos de uma hora de carro 

da cidade do Porto, é parada obrigatória numa viagem pelo 

minho. mas seria pecado não incluir no roteiro, além de 

propriedades vinícolas como a aveleda, cidades como Ponte 

da Barca (a ponte que lhe dá nome é do século 15); Ponte de 

lima, cuja ponte de pedra é da época romana; a encantado-

ra viana do castelo, no litoral; Barcelos, importante centro 

produtor de cerâmica, onde nasceu o galo, um dos mais 

conhecidos símbolos de Portugal; Braga, com sua famosa sé; 

e guimarães, considerada o berço da nação portuguesa.
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