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Minho•Vinho Verde
AS MUITAS
PERSONALIDADES POR
TRÁS DE UM NOME
Um dos produtos mais tradicionais e conhecidos de Portugal,
o vinho verde, produzido no Minho, também está mudando
e incorporando novos estilos, o que é bom para a região, uma das
mais belas de Portugal, e, sobretudo, para os consumidores
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A região do Minho e do vinho verde é uma
das mais antigas de Portugal no que se refere à
atividade vinícola. Foi daí que saíram os primeiros vinhos exportados pelo país para a Inglaterra, ainda no século 13. Certamente eram vinhos
tintos, o que não deve surpreender, porque a
produção de brancos só superou a de tintos nos
últimos trinta anos. A criação da região demarcada foi autorizada no mesmo ano (1908) que
a do Dão, mas sua regulamentação só ocorreria em 1926. Quanto à origem da denominação
“vinho verde”, usada pelo menos desde o século
16, provavelmente se deve, em primeiro lugar, à
paisagem exuberante que a caracteriza, além do
fato de que seus vinhos, tradicionalmente, deveriam ser consumidos jovens, de preferência no
próprio ano de produção. Além dos vinhos, o

Minho se destaca por abrigar duas das cidades
mais importantes de Portugal. Guimarães, por
razões históricas, já que foi uma das capitais
do país; Braga, por motivos religiosos, pois,
além de sua famosa Sé, que deu origem à expressão “velho como a Sé de Braga”, é lá que
fica o santuário de Bom Jesus do Monte, com
sua impressionante escadaria de acesso.
Dois grandes rios delimitam as fronteiras geográficas do Minho – o Douro, ao sul, e o Minho,
ao norte, divisa natural com a Espanha. Mas a
região é cortada por outros cursos d’água (Lima,
Cávado, Ave), que correm do interior em direção
ao mar. A influência do Atlântico é grande, principalmente nas regiões mais próximas do litoral,
fazendo com que o clima seja quase sempre ameno e muito chuvoso (1.000 a 1.200 milímetros de

precipitação anual). Por isso mesmo, a cultura da
vinha sempre conviveu com a de produtos voltados para a alimentação, como o milho. No passado, os vinhedos, em latada, eram plantados no
perímetro das propriedades, inclusive como forma de demarcá-las. O interior ficava reservado a
outras culturas e à criação de pequenos animais.
O vinho verde clássico é fresco, com acidez marcante e pouco álcool (abaixo de 11,5%). Além de
levemente frisante, costuma ter um pouco de açúcar residual, para compensar a acidez e deixá-lo
um pouco mais macio em boca. Não por acaso,
o melhor exemplo desse tipo de vinho verde é
também o mais vendido no mundo (mais de 9 milhões de garrafas). É também um velho conhecido dos brasileiros, porque seu primeiro mercado
de exportação foi o Brasil, no início da década de

40. Trata-se do famoso Casal Garcia, da Aveleda, um dos produtores mais representativos dessa
denominação. Esse tipo de vinho verde é ótimo
aperitivo, mas também acompanha muito bem
peixes grelhados, especialmente sardinhas, tão
características do Minho e de Portugal. Já o consumo de vinho verde tinto, feito principalmente
com a uva Vinhão (que, no vizinho Douro, recebe
o nome de Sousão) está cada vez mais limitado ao
próprio Minho.

LOUREIRO BRILHA EM
VINHOS MONOVARIETAIS
Como se verifica em outras regiões de Portugal, também no Minho há muitas mudanças em
curso, tanto nos vinhedos como nos vinhos. O

Dos vinhedos
da Quinta do
Feital, vê-se o rio
Minho. Ao fundo,
do outro lado do
rio, é território
espanhol

TODAS AS CORES DO MINHO
Entre brancos, tintos e rosés, degustação mostra
grande variedade de estilos
CASA DE CELLO

corpo leve, ótima acidez e álcool correto.

Dorado 2002 - Esse vinho apresenta aro-

Quinta de San Joanne Superior 2007
(Vinho Regional Minho) - Com um corte de Alvarinho (70%) e Malvasia Fina
(30%), esse vinho passa um ano em aço
inoxidável com “bâtonnage” frequente.
Exibe aromas de frutas maduras (goiaba
branca), floral e especiarias (erva doce).
Com corpo leve, tem ótima acidez e álcool
correto. É um vinho estruturado, fresco e

equilibrado, fresco e estruturado.

QUINTA DE COVELA

mas de frutas brancas muito maduras,
tostado, frutas secas, mel e toques

Covela Escolha Branco 2007 - Elabo-

oxidados. Na boca, tem corpo médio,

rado com Avesso (60-70%), Chardonnay

boa acidez e álcool correto. Já em uma

(20-30%) e Gewürztraminer (<10%), esse

fase descendente, evoluiu mais rápido

vinho apresenta aromas de frutas bran-

que o normal.

cas, frutas tropicais, especiarias, floral
e notas minerais. Tem corpo médio, boa

equilibrado.

acidez e bom teor alcoólico. É equilibrado e fresco, com bom meio de boca.

MONTEZ
CHAMPALIMAUD

Quinta de San Joanne Escolha 2004 (Vi-

Covela Palhete Escolha 2007 - Até re-

Paço de Teixeiró Branco 2008 - Um

centemente, “Palhete” era o nome

corte de Avesso (60%), Loureiro (30%),

comumente usado para designar ro-

Trajadura (8%) e Alvarinho/Arinto (2%),

sés em Portugal. Este é elaborado

que apresenta aromas florais e de fru-

com Touriga Nacional e Cabernet Franc

tas brancas, maçã cozida, pera, além de

(70%) e Merlot (30%), segundo o mé-

notas minerais. Tem corpo leve, ótima

todo de maceração curta (6 horas),

acidez e álcool correto. Um vinho leve,

para preservar seus aromas de frutas

fresco e frutado.

nho Regional Minho) - Um “blend” de
Avesso e Arinto, com presença de Alvarinho e Chardonnay. 80% do vinho passa por madeira. De cor amarelo-palha
com reflexo dourado, exibe aromas de
frutas maduras, caramelo, floral e especiarias. Tem bom corpo, ótima acidez e
álcool correto.

vermelhas (morango, cereja) e notas
florais. Tem corpo leve/médio e bom
equilíbrio.

QUINTA DO AMEAL
Quinta do Ameal 2007 (Vinho Verde) Apresenta aromas de frutas brancas
(maçã cozida), tutti-frutti, especiarias e
notas florais. Fresco, macio e equilibrado, mostra corpo leve e ótima acidez. Um

REGUENGO
DE MELGAÇO

Covela Colheita Selecionada 2003 - Um

Reguengo de Melgaço 2007 - Com aro-

corte de Touriga Nacional e Cabernet

mas de frutas maduras, maçã cozida e

Sauvignon, esse vinho passa entre 10 e

notas florais, esse vinho tem corpo mé-

12 meses em barricas usadas. Mostra

dio e ótima acidez, com discreto predo-

aromas de frutas muito maduras, es-

mínio do teor alcoólico (13,50).

belo exemplar em uma grande safra.

peciarias (pimenta), notas florais e de
madeira. Tem corpo médio, boa acidez,

Reguengo de Melgaço Reserva 2004 -

Quinta do Ameal Escolha 2007 (Vinho

álcool correto e taninos finos.

Oriundo de um vinhedo mais alto, esse
vinho apresenta aromas de frutas ma-

Regional Minho) - As uvas que entram
nesse vinho são colhidas mais maduras
que para o anterior. Além disso, o vinho
passa seis meses em barricas. Com cor
amarelo-palha de média intensidade,
mostra aromas de frutas brancas maduras, floral, baunilha e notas lácteas. Tem

QUINTA DO FEITAL

duras, mineral, herbáceo agradável,
anis e nota floral. Tem bom corpo, óti-

Dorado 2005 - Com cor amarelo-ouro

ma acidez (frescor) e teor alcoólico

claro, é um vinho com aromas de frutas

correto. Um belo vinho, muito elegante,

maduras, pelo queimado, mineral, floral,

complexo e equilibrado.

especiarias e mel. Bom corpo, ótima
acidez e bom teor alcoólico. É um vinho

plantio em latada (“ramada” em Portugal) vem
sendo substituído, rápida e progressivamente,
pelo cultivo em espaldeira, o que diminui a
produção, mas aumenta a qualidade das uvas.
A mesma preocupação com a qualidade está
presente no cuidado em plantar as variedades
(autorizadas pela denominação) que melhor
se adaptam a cada sub-região. Hoje, já não é
tão raro encontrar vinhos monovarietais e que
passam por estágio em barricas de carvalho.
A aproximadamente 45 minutos da cidade do
Porto, a Quinta do Ameal é um bom exemplo
dessas novas tendências. O proprietário, Pedro
Araújo, formado em Administração de Empresas, é bisneto do famoso Adriano Ramos Pinto.
A empresa foi vendida para o grupo francês
Roederer em 1989, mas Pedro continuou trabalhando lá até 1995, ano em que seu pai comprou

a quinta,
que
ele
hoje toca
sozinho,
com a consultoria do
conhecido enólogo
Anselmo Mendes. São trinta hectares no total,
mas apenas doze dedicados às vinhas. O cultivo é biológico (orgânico) e praticamente a única casta plantada é a Loureiro.
Antes, parte do vinhedo era ocupada por Alvarinho, mas Pedro decidiu substituí-la pela Loureiro, por ser este o terroir de excelência dessa
casta. O rendimento foi reduzido para menos
de 6.000 toneladas por hectare, o que não chega à metade da média na região. Também foi

Pedro Araújo
acredita que a
casta Loureiro,
que ocupa 11
dos 12 hectares
de vinhedos já
plantados em sua
Quinta do Ameal
(acima), tem
potencial para
para produzir “os
melhores vinhos
brancos de
Portugal”
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plantado um hectare com Arinto (conhecida na
região como Pedernã), que Pedro usa num espumante, produzido ainda de forma experimental (pouco mais de duas mil garrafas). Os carros-chefe da Quinta do Ameal são dois vinhos
à base de Loureiro: o normal e o Escolha, que
usa uvas mais maduras e permanece seis
meses em barricas de
carvalho, quase todas usadas, para não
se sobrepor aos característicos aromas
florais e frutados da
uva. Ambos dão razão a Pedro quando
afirma que “a região
tem potencial para
fazer os melhores
vinhos brancos do
país”.
Ao contrário de Pedro, seu irmão Nuno,
também Administrador de Empresas,
trabalha com grande
variedade de castas,
principalmente tintas, em sua Quinta
de Covela. A escolha
se explica, porque a
quinta fica praticamente no limite entre as regiões demarcadas do Minho e do
Douro, numa zona
mais quente e onde
a influência do clima
atlântico é menor.
São 34 hectares, sendo 19 plantados com
vinhedos, e uma produção que não chega a 60
mil garrafas, em duas linhas principais. Nuno
diz que seu objetivo não é produzir castas,
mas vinhos de lote, que exprimam o terroir do
qual se originam, à semelhança dos “viños de
Pago” espanhóis. A casta Avesso é a base dos vinhos brancos, mas Chardonnay e Gewürztraminer

também entram no corte do Covela Escolha
2007. Nos tintos, além da Touriga Nacional, a
casta mais importante do Douro e de Portugal, entram variedades não-autóctones como
Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc (ver
quadro com os melhores vinhos degustados no
Minho). Nuno é grande defensor da agricultura biodinâmica e inclusive faz parte do grupo
“Renaissance des Appellations”, liderado pelo
francês Nicolas Joly. “A Covela é uma jóia no
Douro. Por que estragá-la com produtos químicos, que também são prejudiciais ao homem?”, argumenta.
Com seus delicados aromas florais, a Loureiro é a uva mais cultivada no Minho, em geral
acompanhada de castas como Trajadura, Avesso,
Azal e a já citada Pedernã. A exceção é a região norte, na fronteira com Espanha, território dominado pela Alvarinho. É uma casta tão
importante a ponto de constituir uma DOC
separada. A Alvarinho é irmã-gêmea da espanhola Albariño. Por isso, não surpreende que
um dos novos produtores de Alvarinho seja um
irrequieto espanhol, Marcial Dorado. Do alto
dos vinhedos da pequena (10 hectares) e antiga
(aproximadamente 170 anos) Quinta do Feital,
comprada por seu pai há 25 anos, é possível
enxergar o Minho e, do outro lado, já em território espanhol, a Galizia onde nasceu. São
vinhedos plantados em socalcos sobre solos
xistosos, e não graníticos, portanto mais característicos do Douro do que do Minho.
A família Dorado possui uma segunda quinta, em Melgaço, a 60 quilômetros de distância,
com mais 2,5 hectares de vinhedos próprios e
outros 4,5 alugados, além de comprar o equivalente a 20 hectares de uvas de terceiros. Em
ambas as quintas, o cultivo é orgânico, ainda
sem certificação. E, como o projeto é chegar à
biodinâmica, já atualmente o engarrafamento
dos vinhos só é feito em fases de lua nova ou
crescente. “Os vinhos devem ser a representação mais fiel possível da casta e do terroir”,
afirma. Marcial, que não é enólogo por formação (antes trabalhava em outros negócios
da família), é contra o emprego de leveduras
selecionadas, porque não gosta de vinhos lineares. Além disso, gosta de experimentar, tan-

VERTICAL CONFIRMA
LONGEVIDADE
Degustação de Alvarinho Soalheiro (safras 1994 a 2008) comprova
capacidade de envelhecimento – e complexidade – dos vinhos
dessa casta
Para os amantes da Alvarinho, a Quinta
do Soalheiro é um dos maiores ícones
da viticultura portuguesa. Com apenas
seis hectares, a quinta está localizada
em um vale com clima continental e
altitude que varia entre 100 e 200 metros. O solo é granítico e a agricultura
totalmente biológica. Apenas quatro
vinhos são produzidos: Espumante
Soalheiro (100% Alvarinho), Soalheiro
Clássico, Soalheiro Primeiras Vinhas
(vinhas velhas) e Soalheiro Reserva,
o único que fermenta em casco de
carvalho. Durante a visita à Quinta,
a equipe de Wine Style participou de
uma degustação única: uma vertical
de Soalheiro Clássico, conduzida pelo
proprietário e enólogo, Luís Cerdeira.
O primeiro exemplar degustado foi
o 1994, um ano bastante frio. Já no
exame visual, impressionava pela cor
amarelo-ouro de leve intensidade.
Mostrava aromas de frutas passadas
e minerais, além de petróleo, mel e
açúcar queimado. Na boca, corpo
médio, ótima acidez, álcool correto e
retro-olfato com notas de frutas secas, minerais e petróleo. Um vinho
excepcional – complexo, sedutor e
equilibrado – que lembrava muito um
grande Riesling. Seguiu-se o 1995,
outro ano frio, e o primeiro que teve
Luís como responsável. Também de
cor amarelo-ouro claro, apresentava
aromas minerais, de frutas brancas
bem maduras, mel, açúcar queimado
e toques de petróleo (lembrando a um
Riesling). Mais leve e mais fechado

que o 1994.
A seguir, degustamos o 1997, um ano
difícil. A cor era amarelo-ouro intenso
e os aromas lembravam mineral, tostado e frutas secas. Menos complexo
e mais curto que os anteriores. A safra de 1999, outro ano frio, mostrou cor
amarelo-ouro de média intensidade,
com aromas de frutas brancas maduras, mel e um agradável toque mineral.
Na boca, corpo médio, ótima acidez

(frescor) e bom equilíbrio.
2000 foi um ano muito quente na região, principalmente no mês de agosto, pouco antes da colheita. Também
com cor amarelo-ouro de média intensidade, esse vinho revela aromas
de frutas passadas, frutas brancas
em compota, notas florais exuberantes e toques minerais. Na boca, com
corpo médio e bom equilíbrio, é menos fresco que o 1999.
Entre as safras desse milênio, a 2002,
um ano frio, de cor amarelo-palha
intenso, mostrava aromas de frutas
maduras, frutas cítricas, minerais e
de petróleo e notas tostadas. Na boca
era fresco, com corpo leve e ótima
acidez. 2003 repetiu 2001: muito quen-

te, principalmente em agosto, antecipando a maturação das uvas. Foi o
primeiro vinho a exibir reflexos verdeais em sua cor, com aromas de frutas
maduras, florais, de especiarias, mel,
anis e notas minerais. Um vinho de
corpo médio, macio e equilibrado. A
safra de 2006 foi a mais quente dos
últimos anos na região. Mais uma vez,
a colheita teve que ser antecipada.
Com cor amarelo-palha de média intensidade, os aromas remetiam a frutas tropicais (caju, maracujá), frutas
brancas, aspargo e notas minerais. Na
boca, era macio e tinha corpo médio,
mas carecia um pouco de frescor.
2007 foi marcado por grande diferença de temperatura entre os meses de
agosto e setembro. De cor amarelopalha claro, mostrava aromas de frutas brancas frescas, floral, herbáceo,
mel, goiaba branca e caju. Na boca,
corpo leve, ótima acidez e álcool correto. Lembrava um grande Sauvignon
Blanc, com sedutora vivacidade e
frescor. A última safra degustada foi a
2008, um ano muito difícil em função
do frio no mês de agosto (atrasou muito a colheita). Com cor amarelo-palha
claro, nele se destacavam aromas
de frutas brancas maduras (pêssego, goiaba branca), frutas cítricas e
notas florais. Tinha corpo leve, ótima
acidez (refrescante) e álcool correto. Também lembrava um Sauvignon
Blanc, encantando pela intensidade,
frescor e vivacidade.
por GUSTAVO ANDRADE DE PAULO

to que está fazendo um vinho (que, na sua
opinião, faz lembrar um Borgonha) com a
uva espanhola Caiño Tinto, conhecida na região por Bor raçal. O Alvarinho se distingue dos
demais vinhos verdes em vários aspectos. É
mais alcoólico, mais encorpado e tem bom
potencial de envelhecimento, adquirindo
características que fazem lembrar um bom
Riesling, como a equipe de Wine Style pode
comprovar numa exclusiva degustação vertical de Alvarinho Soalheiro, um dos melhores
representantes dessa varietal (ver quadro). É
um vinho gastronômico por excelência.
Uma visita ao Minho vinícola – por sinal
uma das regiões mais belas de Portugal – não
será completa sem uma passagem pela zona
de produção do Alvarinho. Entre as opções de
hospedagem, uma das melhores é a possibilidade de dormir numa propriedade histórica,
cercada por vinhedos de Alvarinho, no hotel (e

vinícola) Reguengo de Melgaço. O solar que
abriga o hotel foi construído no século 17 pela
rainha Leonor. O atual proprietário, Mário
Dias Cardadeiro, empresário de transportes,
nascido na Bairrada, comprou a propriedade
como um projeto de aposentadoria, também
porque sua esposa é de Melgaço. É ela quem
cuida do pequeno hotel que funciona na propriedade. A moderna vinícola, construída em
2003, fica a menos de um quilômetro de distância e a poucos metros da fronteira com a
Espanha, do outro lado do rio Minho. Para
passar de um país para o outro basta atravessar uma ponte.

Acima, o solar que
abriga o hotel da
vinícola Reguengo
de Melgaço foi
construído no
século 17. Na
página ao lado,
no alto, Luís
Cerdeira, da Quinta
de Soalheiro,
tradicional produtor
de Alvarinho.
Abaixo, à esquerda,
o espanhol Marcial
Dorado e a cruz de
ferro em meio aos
vinhedos de sua
Quinta do Feital

