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ESPECIAL VINHOS
COMO POUPAR E INVESTIR

ENTREVISTA JORGE MONTEIRO Presidente da ViniPortugal
EDITORIAL

No princípio,
era o grau...

NUNO MIGUEL SILVA
Editor

No princípio era o grau, o grau alcoólico, que servia como critério
para definir os melhores vinhos
no nosso país, como nos recorda
de forma desarmante Vasco
d’Avillez, um dos profissionais do
setor do vinho em Portugal que
seria imperdoável esquecer e que
nos traça uma avalizada análise
deste florescente ramo de atividade.
O presidente da CVR - Comissão
Vitivinícola da Região de Lisboa
nos últimos oito anos, até junho
passado, com quase meio século
de vida profissional ligada ao vinho, acedeu ao nosso convite para
trocar as suas experiências e histórias com os leitores deste suplemento especial do Jornal Económico. Com uma perspetiva arejada sobre o passado e uma projeção
promissora para o futuro.
É, de facto, um privilégio. E um
sinal da grande generosidade, que
perpassa por todos os amantes do
vinho. Porque os vinhos são ingredientes que dão saúde à vida.
Neste primeiro suplemento especial do Jornal Económico, contámos com a colaboração de muita
gente desinteressada, que apenas
quer promover a imagem do país
e a economia nacional, baseada
nesta ancestral forma de o homem
lidar com a natureza.
Jorge Monteiro, presidente da
ViniPortugal, a plataforma do cluster vitivinícola responsável pela
promoção fora de portas, garante-nos, em entrevista exclusiva, que
Portugal vai bater a barreira dos
800 milhões de euros de exportações até ao final deste ano (as previsões apontam para 830 milhões
de euros). E lança um desafio mais
ambicioso: atingir o limiar dos mil
milhões de vendas para os mercados externos em 2022. Além do
Brasil, dos Estados Unidos e de alguns grandes mercados europeus,
prevê-se para 2019 duas novas
apostas de marketing: a Dinamarca
e o México, um mercado maduro e
outro emergente.
Maria João de Almeida, conceituada jornalista e escritora espe-

cializada em vinhos, com créditos
reconhecidos em Portugal e em
variadas latitudes e longitudes,
juntou-se a este nosso desafio e
apresenta-nos as suas recomendações para os melhores vinhos lusitanos saídos para o mercado nos
últimos meses.
Entre nós, tentámos o melhor
que sabemos e avançamos com
sugestões. Sem preconceitos, nem
sobrancerias, sem formalismos ou
pretensiosismos, querendo apenas que o leitor possa disfrutar do
que já provámos deste maravilhoso mundo novo em que os vinhos
nacionais navegam há várias décadas. Muito ficou de fora, mas
haverá mais ocasiões para nos
reencontrarmos e celebrarmos.
Tentámos também proporcionar abordagens diferentes a este
dinâmico setor, que vai catapultando toda uma cadeia de valor
acrescentado para o país, desde o
enoturismo às novas tendências
de consumo de vinho e respetivos
segmentos de mercado, sem esquecer a revolução que já se está a
fazer sentir na criação de cursos de
ensino superior para formar pessoal qualificado neste domínio,
respondendo assim à crescente
procura.
Claro que, como tudo na vida,
nem tudo são rosas e há muitos
desafios que temos de superar. E,
para a próxima vez, assumimos
que faremos melhor, porque a
perseverança e a humildade são os
melhores aliados para o sucesso.
E, num mundo cada vez mais
turbulento, gostaria de evocar
Omar Khayyám, que nasceu há
cerca de um milénio (1048-1131)
na Pérsia, atual Irão (Nishapur,
nordeste do país). Foi um brilhante matemático, astrónomo e filósofo, mas queria recordá-lo como
poeta sublime, que exaltou as boas
venturas do vinho, num mundo
sem tantos muros e constrangimentos. Inventou os rubayat(quadras, versos de quatro linhas em
farsi, que chegaram até nós pela
tradução de Edward FitzGerald,
em 1859). Eis um singular exemplo: “Assim como o céu derrama
flores sobre a terra, verto em minha taça o vinho da cor das rosas”.
Nem mais, um exemplo de
como o vinho pode ser um vaso
comunicante e de aproximação
entre culturas e civilizações, algo
que parece arredado na maioria do
nosso quotidiano. Numa época em
que o Natal e a entrada do novo
ano de 2019 nos encorajam a desejar as maiores felicidades a todos. ●

“A nossa
ambição
é atingir
mil milhões
de exportações
em 2022”
Jorge Monteiro, presidente da ViniPortugal, assume
em 2018 será batido o recorde de exportações de
vinhos nacionais, acima dos 830 milhões de euros.
NUNO MIGUEL SILVA
nmsilva@jornaleconomico.pt

O setor dos vinhos em Portugal,
continua em alta, tanto no consumo interno, como no externo , seja
em quantidades, seja em preços.
Vai de mãos dadas com o crescimento do turismo, sendo estas
duas realidades intrinsecamente ligadas nos dias que correm.
Em entrevista ao Jornal Económico, Jorge Monteiro, presidente da
ViniPortugal, plataforma responsável pela promoção dos vinhos
nacionais nos mercados externos,
confirma que o setor vai bater o
recorde de valor das exportações
este ano, superando a marca de
830 milhões de euros. E adianta
que o objetivo é superar a barreira
dos mil milhões de euros de exportações em 2022.
Jorge Monteiro revela ainda que
os novos mercados sob mira em
2019 serão a Dinamarca (maduro)
e o México (emergente), mantendo a pressão no Japão (agora, só
Tóquio), Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Suíça, os
mercados que nos últimos tempos
têm registado maior crescimento
no consumo dos vinhos portugueses. Em termos de segmentos,
o presidente da ViniPortugal prevê que os espumantes, que partem
de uma base ainda muito baixa,
sejam os que vão registar maiores
subidas de vendas nos próximos
meses e anos.
Estamos quase a bater um
recorde de exportações
de vinhos nacionais, podendo
chegar aos 830 milhões de

euros de vendas para
os mercados externos no final
de 2018. Como explica esta
contínua história de sucesso
dos vinhos nacionais
no exterior?
São vários os factores que têm
contribuído para esta evolução
positiva, começando logo pela
consistência de qualidade dos nossos vinhos. Portugal produz sempre com elevada qualidade e isso
traduz-se num ganho de confiança
por parte dos profissionais, mas
também dos consumidores. Mas
tem também sido importante o fator diversidade, de castas, de climas e solos. Produzindo maioritariamente baseado em castas autóctones, os vinhos de Portugal são
diferentes dos vinhos dos nossos
concorrentes, mas pela diversidade de regiões, determinada pelos
solos e pelo clima, a oferta de Portugal é internamente também
muito diversificada. Um Alvarinho dos Verdes é muito distinto
de um Alvarinho do Alentejo. Outro fator relevante é a relação preço qualidade, que permite aos
consumidores experimentarem
vinhos bons, diferentes e com menor risco económico. Finalmente,
mas não menos importante, o sector do vinho em Portugal tem demonstrado grande maturidade,
organização consistente e sentido
do coletivo, começando pelas empresas, pelas Comissões Vitivinícolas, pelas Associações e incluindo a ViniPortugal, e culminando
no IVV [Instituto do Vinho e da
Vinha], instituto público, responsável pelo controlo e coordenação,
que soube acompanhar a modernização do setor.

Quais são os mercados que
estão a ter maior crescimento
no presente ano?
Até setembro de 2018, e se atendermos aos vinhos certificados,
‘DO’ [Denominação de Origem],
e ‘Vinhos Regionais’, distinguiria pela maior taxa de crescimento, a dois dígitos, os mercados do Japão, Brasil, Dinamarca
e Reino Unido. Mas, se avaliarmos os crescimentos absolutos,
juntaria àqueles, os Estados Unidos, o Canadá e a Suíça, que
crescendo a um dígito, fecharão
2018 a ver as suas importações a
subirem cerca de dois milhões
cada um, face a 2017.

Cristina Bernardo
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mercados onde a marca Vinhos de
Portugal não tem estado presente
mas que tem demonstrado maior
predisposição e abertura aos nossos vinhos. Claro que o México é
um mercado emergente enquanto
a Dinamarca é já maduro. Vamos
ensaiar com alguns eventos e, em
função dos resultados, manter,
aumentar ou até mesmo abandonar. Mas estamos convencidos
que iremos obter bons resultados.
Obviamente que para financiar
estas novas acções desinvestimos
na Alemanha, mercado muito
maduro e onde o factor preço é
determinante, e o mercado do Japão, onde moderámos o investimento, concentrando as acções na
cidade de Tóquio.
Quais são as perspetivas
de crescimento para 2019
e anos seguintes,
e em que segmentos?
A nossa ambição, transformada em
objetivo, aponta para atingirmos
os mil milhões de euros em 2022
[de valor de exportações], com um
crescimento linear ao longo destes
anos. Estamos preparados para que
este crescimento seja feito à custa
dos vinhos certificados, DO e Regionais, que deverão compensar a
estagnação das exportações de Licorosos. Não tendo qualquer previsão por categorias, a nossa intervenção centra-se nos vinhos Certificados e estamos em crer que serão
estes a crescer mais.

E quais os tipos de vinhos
portugueses que estão a ser
procurados pelos mercados
externos?
Analisando por grandes categorias, Licorosos, DO, Regionais,
vinho não certificado e Espumantes, temos respostas diferentes
dentro e fora da União Europeia.
Se dentro da União Europeia a categoria Vinho não Certificado é a
que mais cresce, seguida do Espumante, já fora da União Europeia
são os Espumantes e os DO, que
mais crescem.
Recentemente, a ViniPortugal
anunciou que Estados Unidos,

Brasil e Canadá são mercados
para continuar a apostar
e que a Dinamarca e o México
são as novas apostas para 2019.
Porquê?
De um modo geral, acreditamos
que os mercados onde estamos a
trabalhar correspondem a boas
opções: são reconhecidos nos
grandes estudos prospetivos
como sendo os de maior potencial
ou de maior dimensão e temos
sentido resultados gratificantes
no acolhimento aos Vinhos de
Portugal, e nesse sentido serão de
manter. No entanto, e com base
nas mesmas fontes, identificámos
o México e a Dinamarca como

O crescimento das vendas
dos vinhos portugueses
no estrangeiro está a ser
acompanhado
por um aumento do valor
unitário de venda ou trata-se
essencialmente de uma questão
de volume?
Desde 2010, que se pode afirmar
que o crescimento em valor tem
superado o crescimento em volume com variações anuais de três a
quatro cêntimos por litros.
Em 2010, exportámos 753 mil hectolitros [cada hectolitro equivale a
100 litros, pelo que se trata de 753
milhões de litros] de Vinho DO +
IG a 2,44 euros/litro enquanto as
exportações de Licorosos foram de
700 mil hectolitros [700 milhões
de litros] (Porto e Madeira) a 4,22
euros/litro.
Em 2017, exportámos 1.100 mil
hectolitros [1,1 mil milhões de litros] de DO e IG a 2,82 euros/litro, enquanto o Porto e o Madeira
representaram 685 mil hectolitros
[685 milhões de litros] ao preço de
4,87 euros por litro. O preço médio global cresceu neste intervalo
de 2,30 para 2,61 euros por litro.
Estamos assim, no caso do vinho
DO e IG, perante um crescimento de volume com crescimento
de preço.
Existem segmentos no setor
dos vinhos em que se preveja

um boom de vendas no exterior
nos próximos anos face à
realidade atual? Porquê?
Não temos projecções que permitam responder. Mas, numa primeira avaliação, é natural que os
Espumantes, dada a sua reduzida
expressão nas exportações, sejam a
categoria que maior taxa de crescimento vai apresentar. Por outro
lado, acreditamos que serão os vinhos com DO e IG (Regionais) que
apresentarão a segunda maior taxa
de crescimento. Não acredito, porém, em booms. A nossa história
tem sido crescer lenta mas consistentemente e talvez prefira que assim continue.
Quais são os obstáculos
ao crescimento que o setor
vitivinícola nacional está
a enfrentar e como os superar?
Temos que continuar a apostar
numa maior taxa de certificação de
vinhos, pois acreditamos que o valor
está nestes vinhos, e existem ainda
muitas vinhas e massas vínicas aptas
à produção de DO e Regionais ou
IG. Os custos da certificação são largamente superados pela valorização
do produto. Em Setembro deste
ano, o litro de Vinho Regional foi
vendido a 2,56 euros enquanto o vinho não certificado engarrafado foi
vendido a cerca de 1,6 euros, quase
um euro de diferença.

Numa primeira
avaliação, é natural
que os espumantes,
dada a sua reduzida
expressão
nas exportações,
sejam a taxa que
maior crescimento
vai apresentar

Outra dificuldade, que julgamos necessário combater, é a preparação
de quem trabalha os mercados internacionais. Em regra, quando saímos do país, vamos negociar com
profissionais, duros, muito bem
preparados e com elevada experiência. Temos que estar preparados ao
mesmo nível, mas temos também
de estar conscientes das nossas vantagens competitivas, que assentam
sobretudo na diversidade. Mas para
fugir à discussão de preço, onde vamos ficar a perder, temos de saber
esgrimir muito bem com os nossos
argumentos. Isso exige treino.
Sendo nós um país de pequena dimensão, com vinhas e empresas de
reduzida escala, com uma orografia exigente, produzir barato não
traz futuro. Produzir caro para
vender barato leva-nos à falência.
A diversidade é o nosso trunfo e a
orografia e o clima deu-nos essa
oportunidade!
Já chegámos à 9ª posição
do ranking mundial
em termos de exportação
de vinhos.
É exequível e previsível subir
ainda mais nesta tabela? Se
sim, em que prazo plausível?
Sim, claro que sim, pelo menos no
plano da ambição. Todos os anos
ultrapassar este ou aquele concorrente neste ou naquele mercado
estimula-nos. No primeiro semestre, ultrapassámos a Argentina no
mercado do Brasil e ultrapassámos
a Alemanha no mercado dos EUA.
Dizer quando vamos ser o ‘nº 8’
não é fácil. A concorrência é dinâmica e não depende só de nós. Mas
ganhar aqui e agora num mercado
é um bom passo.
De que forma
é que o crescimento
consecutivo do turismo
em Portugal tem contribuído
nos últimos anos
para o crescimento das vendas
no mercado interno, o que,
de certa forma, também
pode ser considerado
uma ‘exportação’ intramuros’?
O turismo e a descoberta de Portugal como destino turístico são
um importante instrumento de
descoberta dos nossos vinhos e
consequente valorização da imagem de Portugal. E isso sente-se.
No entanto há que acompanhar
esta descoberta de Portugal com
o alargamento da lista de importadores e da rede de distribuidores nesses mercados. Que interessa o turista descobrir o Travessa de Cima Grande Reserva
se depois não o encontra no seu
mercado? É importante mas não
chega. Paralelamente, é certo: o
turismo contribui para o crescimento do consumo doméstico e
isso é também muito positivo,
sendo a principal causa do crescimento do consumo nacional
per capita. ●
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ViniPortugal aponta
Dinamarca e México
como os novos alvos
A instituição continuará a centrar a atuação nos Estados Unidos, Canadá, China e Brasil. Está previsto
um investimento de 14 milhões de euros na promoção internacional dos vinhos portugueses em 2019.
NUNO MIGUEL SILVA
nmsilva@jornaleconomico.pt

A estratégia de promoção dos vinhos portugueses no exterior
para 2019 vai passar a contemplar
os mercados da Dinamarca e do
México, mas continua a apostar
nos consumidores dos Estados
Unidos da América, Canadá, China e Brasil.
Destes mercados, os Estados
Unidos já são um dos principais
destinos de exportação nacional, a
par de França.
Por seu turno, o Brasil é o mer-

cado onde os vinhos portugueses
mais cresceram em valor no último ano.
Com este desempenho, Portugal
já é 9º maior exportador de vinhos
a nível mundial.
“A fileira do vinho de Portugal
irá em 2019 investir 14 milhões de
euros na promoção internacional,
cabendo à ViniPortugal cerca de
6,5 milhões de euros, dos quais
60% deste valor a ser destinado aos
quatro principais mercados desta
estratégia – Estados Unidos da
América, Canadá, China e Brasil”,
explica um comunicado recente da
ViniPortugal.

Jorge Monteiro
entende que, para
o próximo ano,
é estratégico explorar
outras oportunidades
“para darmos
seguimento
à estratégia
de diversificação
de mercados”

O mesmo documento adianta
que “a integração da Dinamarca e
do México no plano de acção para
o próximo ano, elevando para 16
mercados estratégicos, e a aposta
crescente em eventos para consumidores para dar a conhecer a qualidade e diversidade dos vinhos
portugueses são as grandes novidades do Plano Sectorial de
Marketing e Promoção para 2019
da ViniPortugal, que tem a chancela ‘Wines ofPortugal’”.
Para Jorge Monteiro, presidente
da ViniPortugal, “as apostas da estratégia de promoção para o próximo ano espelham uma ambição

clara em levar a chancela ‘Wines of
Portugal’ a um número cada vez
mais crescente de destinos de exportação”.
“Entendemos que, para além dos
Estados Unidos, Canadá, China e
Brasil, que estão no topo do nosso
investimento pelo crescimento
que temos vindo a conquistar de
forma consistente, é estratégico
explorar outras oportunidades
para darmos seguimento à estratégia de diversificação de mercados.
É nesse contexto que em 2019 vamos apostar na Dinamarca e no
México, dando seguimento ao
bom acolhimento que os vinhos
portugueses têm tido nestes territórios”, revela o presidente da ViniPortugal.
Relativamente ao aumento do
número de acções dirigidas a consumidores, o presidente da ViniPortugal afirma ser um passo que
decorre da evolução sustentada
nos mercados prioritários. “Ao
atingirmos uma distribuição consistente em mercados relevantes,
como é o caso dos Estados Unidos,
do Canadá e do Brasil, estamos em
condições de dar um novo passo e
levar o vinho até ao consumidor
final. Em 2019, vamos apostar
mais neste tipo de iniciativas, que
dão notoriedade à marca ‘Wines of
Portugal’, e reduzir um pouco as
acções para profissionais em alguns mercados”, afirma Jorge
Monteiro.
A dinamização de eventos B2B
(’business to business’ ou empresa
a empresa), com reuniões ‘one-to-one’ (um para um) de angariação
de importação, visitas de comitivas
de mercados estratégicos, a participação em feiras para profissionais, como a ProWein (Alemanha), Feira APAS (Brasil), Chengdu Spring Fair e ProWein Xangai
(China) e Vinexpo (França), e a
realização de 22 Provas ‘Vinhos de
Portugal’ nos Estados Unidos, Brasil, Angola, Canadá, China, Japão,
Noruega, Coreia do Sul, Suíça,
Rússia, Reino Unido, Alemanha,
Polónia e Dinamarca são iniciativas em destaque no Plano Setorial
de Marketing e de Promoção da
ViniPortugal para o próximo ano.
A instituição presidida por Jorge
Monteiro destaca ainda “o reforço
da aposta na educação e formação,
com academias de formação e jantares vínicos dedicados aos vinhos
nacionais para profissionais nos
Estados Unidos, Brasil, Angola,
Canadá, Japão, Noruega, Suíça,
Rússia, ações de relações públicas,
assessoria de imprensa e comunicação digital são outras apostas da
ViniPortugal”.
De acordo com os dados apresentados pelo Instituto da Vinha e
do Vinho (IVV) no Fórum Anual
dos Vinhos Portugueses, realizado
na passada quinta-feira, dia 29 de
novembro em Coimbra, “as exportações dos vinhos portugueses
cresceram 4% em volume e 5% em
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valor e tiveram um aumento de
1,3% no preço médio em 2018 face
ao ano passado (dados apurados
até setembro de 2018)”.
“França, Estados Unidos e Reino
Unido são os três principais destinos de exportação dos vinhos portugueses, representando 33% do
vinho exportado. A liderança é
ocupada pela França, com um crescimento de 12,9% em volume e de
7,8% em valor em 2018 das exportações nacionais face ao ano transacto”, sublinha a ViniPortugal.
A instituição liderada por Jorge
Monteiro considera que, “apesar
de ficar fora do pódio, o Brasil é
um mercado em evidência, com os
vinhos portugueses a terem um
desempenho muito positivo, com
um crescimento de 19,8% em valor
e um aumento de 11,2% no preço
médio em 2018 face a 2017, o que
consubstancia a melhor ‘performance’ no ‘top-10’ dos principais
mercados de destino dos vinhos
portugueses, que inclui ainda países como Alemanha, Canadá, Bélgica, Países Baixos, Angola e Suíça”, acrescentando que, em conjunto, “estes mercados representam 72% da exportação nacional”.
“Nota final para o desempenho
no mercado da Alemanha, com um
crescimento de 14% em volume e
de 10,7% em valor, e na Suíça, com
um crescimento de 7,2% em volume e de 9,4% em valor, que espelham a aposta sustentada na promoção da marca ‘Wines of Portugal’ junto destes mercados”, salienta a ViniPortugal.
“Os dados revelados, com particular ênfase para os crescimentos
interessantes registados no Canadá e no Brasil, mostram que Portugal continua no bom caminho para
ser reconhecido como um actor
importante do comércio tradicional, com uma qualidade sustentável e consistente. Acreditamos que
será possível fechar o ano de 2018
atingindo o patamar de 830 milhões de euros nas exportações,
que nos deixa lançados para atingir
a nossa ambição de chegar aos mil
milhões de euros em 2022”, prevê
Jorge Monteiro.
O presidente da ViniPortugal
assinala que “o nosso país encontra-se no 9.º lugar no ‘ranking’
mundial, atrás da Nova Zelândia e
estando à frente de países como
África do Sul e Argentina”.
“Importa continuar a trilhar este
caminho, consolidando nos mercados onde temos crescido de forma visível ao longo dos últimos
anos e apostando em novos mercados, com uma postura competitiva e profissional. A diversificação
de mercados tem de continuar a
ser uma prioridade para os vinhos
portugueses. Temos de sair da
ch0amada “zona de conforto” e
alocar tempo, energia e recursos
para ser bem-sucedidos em mercados mais exigentes”, conclui Jorge
Monteiro. ●

OPINIÃO

A estória da minha vida
de trabalho em Vinhos 1970 - 2018

VASCO D’AVILLEZ
Gerente da STILAVI

Quando comecei a trabalhar
em Vinhos, em 1970, o vinho
em Portugal era comprado e
vendido com base num único
critério: o grau-álcool, que era
medido a partir da base 12! Se
tinha mais, valia mais e se tinha menos, valia menos…o

Produtor só procurava o grau e
parava quando chegava ao número mágico: 12º.
Depois introduziu-se outro
critério: as uvas tinham que vir
sempre separadas, as tintas das
brancas!
Depois outro: as castas tintas e
brancas tinham de ser enxertadas/plantadas separadamente!
Depois outro: só vindimavam
quando o enólogo da firma compradora das uvas, dizia que era a
altura própria!
Depois outro: era necessário
reestruturar a vinha! Com grande
sacrifício se fez essa tarefa.
Depois outro: não eram aceites
as uvas transportadas em sacos de
plástico, muito menos os de cem

quilos… porque vinham já esmagadas e a fermentar!
Depois outro: as castas mais
nobres eram plantadas em talhões próprios, marcados e seguidos por um enólogo, todo o ano!
Depois outro: professores brilhantes criaram em várias Universidades ou Institutos uma geração de enólogos imaginosos;
cuidadosos e muito criativos.
Depois outro: todas as Cooperativas passaram a ter Universitários, formados, a fazer o seu vinho e puderam passar a fazer Vinho de Quinta, em condições estipuladas claramente.
Esta formação melhorou ainda
mais as qualidades inatas dos
Enólogos portugueses de sabe-

rem fazer lotes! O grande segredo dos vinhos portugueses é o de
serem em geral muito bem lotados e, por isso, sempre cheios de
sabor e de fruta, ricos e sempre
diferentes.
Quando acabei o meu trabalho
em Vinhos no ano de 2018 os Vinhos de Portugal estão nos «cornos da Lua» e poucos outros países terão tido uma progressão tão
meteórica como a nossa graças ao
enorme sacrifício e trabalho de
muitos profissionais e de muitos
proprietários que souberam ver
para além do que era o horizonte
da sua época.
A todos os meus parabéns e que
o futuro lhes traga ainda mais sucessos! ●

Os ‘Vinhos de Portugal’ continuam a crescer!
Em antecipação ao ano que se vai
iniciar é bom que se faça uma revisão geral daquilo a que o trabalho em vinhos produziu até agora
e quais as dificuldades e as oportunidades que se nos apresentam, a
partir de 2019.
Não vou abordar a parte económica, pois sei que é muito positiva
e que a Viniportugal continua a
fazer um bom trabalho, muito
ajudada, claro, pelas principais firmas exportadoras, que não têm
parado de crescer.
Estamos já apresentados ao
Mundo dos Vinhos? Creio que
ainda não. Falta fazer muito trabalho de divulgação, que é caro e
difícil, mas em que estamos a ser
ajudados pelos milhões de turistas
que nos visitam e que, em geral,
vão daqui contentes e encorajados
a alardear a qualidade da nossa
gastronomia que inclui sempre os
vinhos que beberam e de que gostaram. Mas, como dizia, há ainda
trabalho para fazer em muitos locais onde os consumidores não sabem sequer que existe Portugal,
quanto mais que temos vinhos deliciosos e especialmente feitos
para acompanhar as refeições.
Estamos completamente satisfeitos com a qualidade dos vinhos
produzidos em Portugal? Não estamos! E sabemos que se, por um
lado, importa mencionar o incrível esforço na melhoria constante
da qualidade do vinho através do
crescimento da certificação, por
outro, temos de acompanhar esse
processo de certificação, apuran-

do-o e apostando fundamentalmente na redução da carga burocrática implícita ao processo e na
redução dos respetivos custos da
burocracia. Temos portanto até
aqui dois exames a fazer um relativo à divulgação e outro relativo ao
processo interno da qualidade,
que cada CVR [Comissão Vitivinícola da Região] utiliza o melhor
que pode e sabe.
No campo da promoção interna e externa, antevê-se um ano
bastante promissor com a presença nos vários mercados estratégicos e em variados eventos a nível
nacional. Para tal, as CVR, que são
quem de fato sabe tudo sobre o vinho da sua área, e que sentem ‘na
pele’ o que têm de fazer e o que
conseguem fazer, as CVR dizia,
têm de se juntar e trabalhar em
grupo. Ora, eu sei que isto não é
fácil, para mais num país de gente
tão individualista, mas a verdade é
a de que só em conjunto e trabalhando apoiados em programas
nacionais e europeus é que conseguiremos ‘levar a carta a Garcia’
Veja-se, aliás, o exemplo que veio
do grupo de cinco CVR que trabalharam na promoção interna,
em conjunto: são elas as CVR da
Bairrada, Beira Interior, Dão, Tejo e Lisboa, no âmbito do “Projeto
Estratégico de Apoio à Fileira do
Vinho na Região Centro”, financiando-se através do programa
“Portugal 2020.”
Temos, portanto, um caminho
para percorrer porque não está
tudo feito, mas temos também o

aplauso dos mais velhos, que vendo onde chegámos ficam maravilhados pela comparação de agora
com os anos 40 em que eles começaram estes trabalhos ciclópicos, e
de muitos, como eu, que me reformei este ano de 2018 e que sei
que basta olhar para trás, para os
anos 70, e ver que andámos com
esta tarefa para a frente e, hoje,
todo o vinho português que não é
bebido cá tem sido exportado.
Portanto, o mercado está a atingir
um estádio tal, que o vinho produzido - mesmo em anos de grande quantidade de sete milhões de
hectolitros – é todo bebido e, portanto, para se exportar mais vinho
português, tem que se importar
algum dos países vizinhos, mas
que, sendo bebido cá, no território nacional, liberta litragem de
vinho de melhor qualidade, genuinamente português, para a exportação.
Desse caminho faz parte uma
tarefa momentosa que não pode
de forma alguma ser esquecida e
que é a de ir melhorando o preço
dos vinhos exportados, mas
sempre com o maior cuidado de
forma a não ‘espantar a caça’
nem a trair garantias que hajam
sido dadas.
Há muito vinho no mundo, que
não é bebido todos os anos e que
vai para a ‘queima’ para ser destilado como álcool e que, por isso, tem
preços baixos. Não confundir com
a ótima aguardente, que tem um
valor alto, feita a partir da destilação de vinho muito bom, que num

caso em Portugal, na Lourinhã, é
de categoria DOC [Denominação
de Origem Controlada]. Ora, este
vinho que não é bebido pode vir a
substituir o nosso em alguns mercados - que temos como inexpugnáveis – e que podem ser vulneráveis. Esse é o outro trabalho que
temos em mãos: a informação
completa sobre cada mercado e
sobre cada país produtor, de maneira a podermos manter sempre
atualizada a nossa informação. E
isso consegue-se dando aos mais
novos muita formação.
Termino este testemunho com
uma palavra de encorajamento ao
IVV [Instituto da Vinha e do Vinho], que tem feito um trabalho
digno de realce, nesta informação
constante e atualizada; ao IVDP
[Instituto do Vinho do Douro e
do Porto], que tem acompanhado, e muito bem, a retoma do Vinho do Porto, que está a afirmar
cada vez mais a enorme qualidade
das suas Categorias Especiais, que
são as que trazem altos rendimentos para a nossa economia; e,
por fim, à ViniPortugal, que tem
fomentado e acompanhado o
crescimento das nossas exportações, em muitos casos com sacrifícios dos respetivos managers de
mercado, que têm de esquecer a
sua própria vida, privada, para
tudo acompanharem e estarem
sempre ‘por dentro’ do que acontece nos vinhos.
A nossa agricultura está de parabéns mas não podemos descurar o trabalho! ●
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Portugal é o
terceiro país com
maior diversidade
de castas
a nível mundial
Apesar do seu território exíguo, o nosso país já é o 11º produtor e o 8º maior
exportador mundial de vinhos, segundo os dados de 2017.
NUNO MIGUEL SILVA
nmsilva@jornaleconomico.pt

É um dos segredos do sucesso crescente que os vinhos portugueses
estão a ter no mercado interno (incluindo turistas) e na vertente externa (de que esses mesmos turistas passaram a ser um grande promotor).
Apesar de ter um território exíguo, Portugal beneficia do facto de
alardear uma grande variedade de
castas. Segundo os últimos cálculos, são cerca de 250 indígenas, o
que dá praticamente uma casta
para cada dia últil do ano. Ao fim-de-semana, os amantes do vinho
podem satisfazer-se com as excelentes produções que cá se fazem a
partir de inúmeras castas estrangeiras.
E o caminho não está todo percorrido, porque por esse país fora
há muitas vinhas velhas cujas origens genéticas ainda não foram
definidas.
É essa inestimável variedade,
aliada às diferenciações de climas e
de solos, parte essencial do famoso
‘terroir’, que tem instilado um
crescendo de qualidade e nos permite ser reconhecidos entre os críticos e especialistas do setor à escala global como um país produtor
de ‘vinhos diferentes’ com qualidade superior.
“A grande variedade de castas
(…) permite produzir uma diversidade de vinhos, marcados por características únicas, o que potencia
a sua competitividade em nichos de
mercado, apreciadores de vinhos

de excelência”, destaca um estudo
da Aicep, concluído em maio passado e intitulado ‘Vinhos de Portugal – Reconhecimento Crescente
no Mercado Internacional’.
Luís Castro Henriques, presidente do conselho de administração da Aicep, assinala nesse documento que “a diversidade de castas
autóctones tem permitido produzir vinhos únicos e distintos e hoje
os vinhos portugueses rivalizam
com os melhores do mundo em
termos de qualidade”.
Mas os vinhos, como qualquer
outro setor empresarial, também
passam de forma inexorável pela
fasquia da quantidade e da produtividade.
De acordo com as estatísticas da
OIV - Organização Internacional
da Vinha e do Vinho, e recorrendo a alguns dados do IVV – Instituto da Vinha e do Vinho, a Aicep
chegou à conclusão que “2017 foi
um ano de produção historicamente baixa na Europa Ocidental
fruto das condições climatéricas
adversas”.
“Estima-se que a produção mundial de vinho, em 2017, tenha sido
de 246,7 milhões de hectolitros
[cada hectolitro equivale a 100 litros], menos 8,2% do que na campanha de 2016, sendo que esta última fora já inferior em cerca de 5%
face a 2015”, avança Iara Martins,
especialista da fileira agroalimentar e de bebidas da instituição, no
referido estudo da Aicep.
A mesma especialista da Aicep
adianta que “no Velho Mundo,
países como a França (36,7 milhões de hectolitros), Itália (33,5),

e Espanha (33,5), apresentam valores muito baixos, enquanto a
Alemanha (8,1) registou uma ligeira queda”.
“Portugal, com uma produção de
6,6 milhões de hectolitros, Roménia (5,3), Hungria (2,9) e Áustria
(2,4) foram os únicos países a conhecerem um aumento face a
2016”, esclarece Iara Martins.
Nos países do Novo Mundo
também se registaram comportamentos diversos: “enquanto a Austrália, com 13,9 milhões de hectolitros, a Argentina (11,8) e o Brasil
(3,4) apresentam ligeiros acréscimos [de produção], os Estados
Unidos da América (23,3) e a África do Sul (10,8) deram sinais de estabilidade, e o Chile (9,5) e a Nova
Zelândia (2,9) registaram ligeiras
quebras”.

LUIS CASTRO HENRIQUES
Presidente do conselho
de administração da Aicep
A diversidade de castas
autóctones tem permitido
produzir vinhos únicos e
distintos e hoje os vinhos
portugueses rivalizam com os
melhores do mundo em
termos de qualidade

“Em resumo, Itália, França, Espanha e EUA são os quatro países
que produziram cerca de metade
de todo o vinho do mundo no ano
passado. Portugal, apesar de ter
explorações de pequena dimensão
e uma área de vinha pequena por
comparação a outros países, é o
11º produtor mundial de vinho,
detendo 2% da produção mundial”,
assinala o estudo da Aicep.
E Iara Martins destaca que “(…)
Portugal é o terceiro país a nível
mundial com maior variedade de
castas (250), possuindo 31 Denominações de Origem Protegida
(DOP) e 14 de Indicação Geográfica (IG), que representam 89% da
produção e que são encaradas
como uma potencialidade”.
“A nossa grande diversidade de
castas assegura-nos não só um património inquestionavelmente
rico, como uma diversidade que
mais nenhum outro país possui”,
garante a especialista da Aicep.
Portugal é o 8º maior
exportador mundial de vinhos
O estudo da instituição liderada
por Luís Castro Henriques observa ainda que “Portugal é também o
oitavo melhor exportador mundial
de vinho, num ‘ranking’ liderado
pela França, detendo 1% das exportações mundiais de vinho, com
747 milhões de dólares faturados
[778,7 milhões de euros], a um
preço médio de 3,51 dólares”.
“O país sobe, assim, para sétimo
no ‘ranking’ do preço médio por
garrafa, mas o vinho português
continua, em muitos dos casos, a estar posicionado num segmento com

preço baixo e sem espaço de prateleira”, alerta o estudo da Aicep.
Este documento revela que, em
2017, o mercado nacional representou cerca de 2,48 milhões de hectolitros, o que correspondeu a um volume de negócios de cerca de 746
milhões de euros. “Em comparação
com o ano anterior, 2017 apresentou um crescimento de 3,2% em volume e de 5,2% em valor”, frisa este
documento, demonstrando que o
lento caminho de subida do preço
médio por garrafa dos vinhos portugueses, mesmo no mercado interno, continua a fazer-se.
Vinhos tranquilos dominam
exportações para 145 países
Na frente externa, “em 2017, as exportações portuguesas de vinho
destinaram-se a 145 países, dos
quais [a] França foi principal
cliente, com uma quota de 14,1%
nas nossas exportações totais deste
produto, seguindo-se o Reino
Unido (10,2%) e os EUA (10,1%)”.
O estudo da Aicep salienta “(…)
os aumentos das vendas para Angola (39,9%), Brasil (53%), China
(24,1%) e Espanha (15,8%)”.
“Por categorias de produto,
constata-se que é fundamentalmente o vinho de mesa (vinho
tranquilo) que sustenta o crescimento global do setor, apresentando uma taxa de crescimento
(DO-Denominação de Origem +
IG – Indicação Geográfica ‘+ Vinho) de 13,1%. Dos 55 milhões de
euros de acréscimo das exportações totais, 50 milhões devem-se
aos vinhos ditos tranquilos”, nota
o estudo da Aicep. ●
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PRINCIPAIS INDICADORES DO SETOR
● Área de vinha plantada (em
Portugal Continental) em 2016:
190.456 hectares, menos
47.606 hectares do que em
2000. Destacam-se as Beiras,
com 25,2% da área; o Douro,
com 22,5%; e o Alentejo, com
12,3% (a região onde a área de
vinha mais cresceu, com mais
7.252 hectares do que em
2000);
● Regiões com produção mais
significativa (2017/2018): Douro,
com 21% do total (1,4 milhões de
hectolitros); Lisboa, com 19% (1,2
milhões de hectolitros), Minho,
com 15% (974 mil hectolitros); e
Alentejo, com 14% (957 mil
hectolitros);
● Número de empresas (2016):
1.296 (INE). O número de
empresas a operar neste setor
tem vindo a aumentar de forma
sistemática entre 2012 (850
empresas) e 2016 (11,%, em
média, por ano);
● Número de empresas
exportadoras de vinho (2016):
Portugal registou 1.296 empresas
exportadoras de vinho neste ano,
das quais as cinco principais
representaram 36,7% das
exportações totais;

● Número de empregados
(2016): 9.538. O número de
trabalhadores aumentou de forma
consistente entre 2012 (8.573
empregados) e 2016 (2,7%, em
média, ao ano). Os maiores
crescimentos anuais ocorreram
em 2013 e em 2014;
● Dimensão das empresas
(2016): 82,6% das empresas
tinham menos de 10
trabalhadores, 15,4% contavam
com 10 a 49 colaboradores; 1,9%
tinham entre 50 e 249 e apenas
0,2% empregavam 250 ou mais
trabalhadores;
● Faturação global do setor
(2016): seis mil milhões de euros.
O volume de negócios do setor
aumentou em todos os anos do
período 2012-2016; subida de
faturação de 4%, em média, ao
ano;
● VAB - Valor Acrescentado Bruto
do setor (2016): 378 milhões de
euros. Mais 62 milhões de euros
do que em 2012; o VAB cresceu
em todos os anos do período
2012-2016, crescimento de 4,7%,
em média, ao ano;
● FBCF – Formação Bruta de
Capital Fixo (vulgo, investimento,

entre 2012 e 2016): O
investimento produtivo acumulado
entre 2012 e 2016 somou 409
milhões de euros;
● Peso do setor do vinho na
economia (2016): O setor do
vinho respondia por 1,4% do
emprego em Portugal, por 1,9%
do número de empresas e do
VAB e por 2% do volume de
negócios e do investimento
produtivo na indústria
transformadora;
● Aumento de qualidade dos
vinhos (2000/2017): Em
2000/2001, dos 6,7 milhões de
hectolitros produzidos, 3,26
milhões de hectolitros foram DOP
(48,6%) e 1,342 milhões foram
IGP. Na campanha 2016/17, dos
6,7 milhões de hectolitros, 3,586
milhões foram DOP (53,5%) e
1,901 milhões foram IGP (28,4%);
● Previsões para a campanha
2017/2018: Na altura em que foi
concluído o estudo da Aicep, os
dados provisórios apontavam
para uma produção de 6,7
milhões de hectolitros de vinho,
um volume muito próximo do
verificado em 2000, mas superior
em 682 mil hectolitros ao da
campanha de 2016/17
PUB

VIII | 21 dezembro 2018

ESPECIAL VINHOS
COMO POUPAR E INVESTIR

OPINIÃO

Gostar de vinho e a sorte
de viver em Portugal
Não conheço nenhum outro país onde um vinho de entrada que custe entre os três euros e cinco euros,
por exemplo, seja tão bom como em Portugal.
MARIA JOÃO DE ALMEIDA
Jornalista e escritora especializada em vinhos

Num país onde a quantidade imperava sobre a qualidade, a entrada
de Portugal na Comunidade Europeia em 1986 veio provocar uma
verdadeira revolução na vitivinicultura nacional. A reviravolta foi
grande: aproveitaram-se fundos
para replantar vinhas, surgiram
novos produtores e marcas de vinho, novas técnicas de viticultura
foram introduzidas, as adegas modernizaram-se e os enólogos trouxeram novos e aprofundados conhecimentos de outros países. O
resultado destes investimentos tinha obviamente de passar por um
aumento de qualidade, hoje bem
visível e comprovada pelos apreciadores de vinho, que bem podem esfregar as mãos de contentes
pelo facto de viverem em Portugal
onde o vinho é bom e barato.
A maioria dos portugueses reclama quando o preço dos vinhos
ultrapassa a fasquia dos cinco euros
(às vezes até menos). E, se falarmos
de um topo de gama, ainda pior.
Reclama sem perceber a sorte que
tem em viver num país onde ainda
se pode beber (e comer) bem e barato. Não conheço nenhum outro
país onde um vinho de entrada que
custe entre os três euros e cinco euros, por exemplo, seja tão bom
como em Portugal. Ou onde um
vinho de topo possa custar entre
50 euros e 100 euros, por exem-

Em Portugal podemos
todos beber vinho.
Pode não ser todos
os dias, mas sem
dúvida que o vinho
é mil vezes mais
acessível
a todos do que
noutros países

plo, quando noutros países a mesma gama de vinho custa duas ou
três vezes mais. Isto sem falar nos
grandes vinhos franceses, que custam uma verdadeira fortuna (por
comparação, a colheita mais recente do Barca Velha, o nosso vinho
mais caro, ronda os 400 euros a
garrafa, e a de Château Petrus, o vinho mais caro de Bordéus, França,
ronda os três mil euros). E já nem
falo dos leilões de raridades. Temos
sorte, então. Em Portugal podemos
todos beber vinho. Pode não ser
todos os dias, mas sem dúvida que
o vinho é mil vezes mais acessível a
todos do que noutros países.
Quero com isto dizer que o vinho português não é caro; os portugueses é que não têm dinheiro.
É aí que reside o problema!
Se em conversa dissermos o
valor de alguns dos nossos
bons vinhos a um inglês ou a
um americano, por exemplo,
eles começam-se a rir. Pior
que ficarem a rir, é Portugal
ficar com a sua imagem prejudicada por sermos tão baratos.
O ideal? Era continuarmos
cá dentro a ter os nossos vinhos a preços acessíveis, mas
vendermos lá fora muito mais
caro. Porque são vinhos bons
demais para serem vendidos a
um preço tão baixo, em comparação com outros países que
oferecem menor qualidade por
um preço sempre mais alto.
Haverá solução para isto? Enquanto os produtores portugueses não acreditarem na
qualidade dos seus vinhos, os
venderem a baixo preço e
não adoptarem uma postura
mais activa, confiante e
agressiva no mercado internacional, o caso está muito
mal parado. E não é só com feirinhas que vão lá. Há que fazer
contactos directos com distribuidores, restaurantes, garrafeiras e
outras superfícies comerciais,
pesquisar e inventar outras formas de promover o produto. Não
estar parado à espera que os
clientes lhes caiam no colo. Haja
profissionalismo, capacidade de
trabalho e perseverança para chegarmos a bom porto. ●
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AS RECOMENDAÇÕES DE MARIA JOÃO DE ALMEIDA

MELHOR VINHO
LICOROSO

MELHOR VINHO
VARIETAL BRANCO

MELHOR
VINHO TINTO

Vinho: DR Porto 30 anos
Região: Douro
Produtor: Agri-Roncão Vinícola, Lda
Casta(s): Touriga Nacional, Touriga
Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca
Grau: 20º
Enólogo(s)/a(s): Luís Rodrigues

Vinho: Aveleda Reserva
da Família Alvarinho 2016
Região: Minho
Produtor: Aveleda, SA
Casta(s): Alvarinho
Grau: 12,5º
Enólogo(s)/a(s): Manuel Soares
e Denis Dubourdieu

Vinho: Passadouro Reserva Tinto 2015
Região: Douro
Produtor: Quinta do Passadouro,
Sociedade Agrícola, Lda
Casta(s): Tinta Roriz, Tinta Amarela,
Touriga Franca, Touriga Nacional,
Sousão
Grau: 12,5º
Enólogo(s)/a(s): Jorge Serôdio Borges

MELHOR VINHO 2018
MELHOR VINHO VARIETAL TINTO

MELHOR
VINHO BRANCO

MELHOR
VINHO ESPUMANTE

MELHOR VINHO RELAÇÃO
QUALIDADE/PREÇO

Vinho: Villa Oliveira Touriga
Nacional 2014
Região: Dão
Produtor: Casa da Passarella
(O Abrigo da Passarella)
Casta(s): Touriga Nacional
Grau: 14º
Enólogo(s)/a(s): Paulo Nunes

Vinho: Esporão Private Selection 2016
Região: Alentejo
Produtor: Esporão Vendas
& Marketing
Casta(s): Semillon
Grau: 14º
Enólogo(s)/a(s): David Baverstock
e Sandra Alves

Vinho: Marquês de Marialva Extra
Bruto Cuvée 2012
Região: Bairrada
Produtor: Adega Cooperativa de
Cantanhede
Casta(s): Arinto(85%), Baga (15%)
Grau: 12,5º
Enólogo(s)/a(s): Osvaldo Amado

Vinho: Cabeça de Toiro Reserva
Tinto 2013
Região: Tejo
Produtor: Enoport (Caves Velhas)
Casta(s): Touriga Nacional, Castelão
Grau: 13,5º
Enólogo(s)/a(s): Carlos Eduardo
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As nossas propostas
para provar o país
de norte a sul
Uma lista é sempre incompleta e, portanto, portadora de defeitos. Esta será passível de reparos,
que serão benvindos para melhorarmos a próxima edição do ‘Jornal Económico Especial Vinhos’.

Sem nos colocarmos em bicos de
pés, quisemos proporcionar aos
nossos leitores diversas propostas,
simples sugestões, para descobrirem um pouco do que se faz no dinâmico setor da vitivinicultura nacional, para desfrutar em companhia de familiares e amigos, como
convém, seja ao longo desta quadra
festiva que se aproxima seja ao longo de todo o próximo ano de 2019.
Seguindo as categorias de vinhos
em que nas duas páginas anteriores
a jornalista especializada em vinhos, Maria João de Almeida, apresentou as suas recomendações, diversos elementos da equipa redatorial do Jornal Económico responderam a esta chamada e apresenta-

ram as suas opções para deixar mais
felizes os nossos leitores. E, claro,
também os respetivos produtores
de vinhos, que assim poderão angariar mais clientes. Entre a lista de
recomendações da Maria João de
Almeida e as nossas sugestões surgiram duplicações. Como em relação às próprias opções da equipa do
Jornal Económico. Tendo em conta
a grande qualidade e diversidade de
vinhos com que os portugueses se
podem regalar, optámos por eliminar essas redundâncias e apresentar
outras sugestões que nos aparentam ser igualmente válidas.
Seguem-se, portanto, 40 sugestões de vinhos, cinco em cada categoria - melhor vinho licoroso, melhor varietal tinto, melhor varietal
branco, melhor vinho tinto, melhor vinho branco, melhor vinho
espumante, e melhor vinho quali-

A equipa do Jornal
Económico selecionou
40 sugestões
de vinhos
nas diversas
categorias,
provenientes
da maioria das regiões
vitinícolas existentes
no país

dade/preço. Como nem estamos
perante um concurso, nem tivemos a veleidade de nos constituirmos como um júri formal, optámos por não fazer a pomposa seleção do melhor vinho de todos,
aproveitando o espaço assim deixado vago para indicar outras alternativas de vinhos, talvez um
pouco mais ‘fora da caixa’ em relação ao convencional.
Claro que uma lista, seja ela qual
for, em relação ao mais pacífico
tema, será sempre incompleta e, portanto, um evidente conteúdo com
defeitos. Temos, por isso, noção de
que esta nossa proposta será passível
de reclamações e reparos, que serão,
aliás benvindos. Fica aqui o compromisso de que serão um contributo
para melhorar a próxima edição do
‘Jornal Económico Especial Vinhos
2018’. ● com AP, AFS e LS

MELHOR
VINHO LICOROSO

MELHOR
VARIETAL TINTO

MELHOR
VARIETAL BRANCO

MELHOR
VINHO TINTO

MELHOR
VINHO BRANCO

DR Porto 30 anos
Fonseca Vintage 2016
Bacalhôa Moscatel de Setúbal
Superior 10 anos 2003
Graham’s 20 Years Tawny
Villa Oeiras Colheita 2004

Quinta do Crasto Touriga Nacional
Tinto 2015
Chão da Quinta Signature 2015
Marquês de Marialva Baga Reserva
Tinto 2014
Quinta de Lemos Jaen 2013
Exlibris Baco Reserva Tinto 2015

Aveleda Reserva da Família
Alvarinho 2016
Soito Encruzado Reserva 2016
Alvarinho Deu la Deu Premium 2015
Marquês de Marialva Arinto Grande
Reserva 2015
Castelo de Azurara Encruzado 2011

Santos da Casa Grande Reserva
Douro DOC 2013
BLOG 2013 Tinto
DSF Coleção Privada Syrah Tannat
2016
Dona Maria Grande Reserva
Rovisco Pais Premium 2016

Adega de Vila Real Reserva Branco
2017
Herdade de São Miguel Colheita
Selecionada Branco 2017
Esporão Private Selection Branco
2017
Paulo Laureano Vinhas Velhas 2016
Quinta de Golães Colheita
Selecionada 2016

NUNO MIGUEL SILVA
nmsilva@jornaleconomico.pt
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Espumantes podem
ser a ‘nex big thing’
a acontecer no setor
A produção tem vindo a crescer nas últimas
campanhas. O destaque vai para a Bairrada, mas
cada vez mais regiões produzem este espumante.

MELHOR VINHO
ESPUMANTE

MELHOR VINHO
QUALIDADE/PREÇO

OUTRAS SUGESTÕES
DE VINHO

Flutt 2015
A. Henriques Super Reserva
Messias Bruto Grande Cuvée
Milesime Bruto 2013
Quinta do Rol Grande Reserva Pinot
Noir 2009
Quinta dos Abibes 2013

Rovisco Pais Premium 2016 Tinto
Confidencial Reserva Tinto 2014
Adega de Vila Real Reserva Branco
2017
Quinta de Cabriz Colheita
Selecionada Tinto 2014
Evel DOC Branco

Quinta do Pôpa Black Edition DOC
2016
Quinta do Tamariz Superior 2017
Quinta Nova Rosé Reserva 2017
Herdade de São Miguel Pé de Mãe
Quinta do Gradil Viosinho 2017

Na entrevista exclusiva que concedeu ao ‘Jornal Económico Especial
Vinhos 2018’, Jorge Monteiro, presidente da ViniPortugal (ver páginas 2 e 3), sublinha que “é natural
que os espumantes, dada a sua reduzida expressão nas exportações,
sejam a categoria que maior taxa de
crescimento vai apresentar” nos
próximos anos em termos de exportações. E talvez isso também suceda em relação ao consumo interno, tendo em conta a proliferação a
que se tem assistido nos últimos
anos de espumantes nacionais de
qualidade em praticamente todas as
regiões vitivinícolas nacionais .
Por isso, os espumantes podem
ser a next big thing a acontecer nos
vinhos em Portugal, já que todos os
profissionais do setor reconhecem
existir neste segmento diversidade
e qualidade para ombrear, senão
com os incomparáveis champanhes, pelo menos com as cavas catalãs ou os prosecco italianos. E se falarmos no capítulo dos preços, a
vantagem competitiva é enorme, se
bem que nesse domínio tem de se
valorizar o produto se os ‘fabricantes’ nacionais de espumantes quiserem garantir sucesso de vendas fora
de portas. Isso e também um esforço fortíssimo de promoção concentrada e coordenada que é necessário
colocar em marcha para exportar as
nossas ‘bolhinhas’.
No entanto, existe pouca informação sobre a produção de espumantes em Portugal. O último estudo remonta há três anos, a novembro de 2015, e foi realizado em conjunto pela ViniPortugal e pelo IVV Instituto da Vinha e do Vinho. Segundo esse documento, com dados
reportados à campanha de
2015/2016, “o vinho espumante nacional, embora tenha vindo a crescer
nas últimas campanhas, ainda representa menos de 0,6% do total do vinho produzido em Portugal”, que
nesse ano tinha registado um valor
mínimo de 5,6 milhões de hectolitros (um hectolitro é equivalente a
100 litros).
“Na campanha 2014/2015, foi
atingido um novo máximo de
37.393, representando um aumento
de 12% face à campanha anterior e
de 324% na comparação com os valores da campanha 2003/04”, desta-

ca o referido estudo. De lá para cá,
não existem dados estatísticos divulgados, mas é mais que certo que a
produção de vinhos espumantes em
Portugal tem registado crescimentos sucessivos, a exemplo do que
ocorreu com a generalidade do setor
dos vinhos.
Voltando a socorrer-nos do estudo da ViniPortugal e do IVV, fica-se
a saber quer em 2014/2015, “as principais regiões produtoras de vinhos
são a Bairrada, Dão, Távora-Varosa
e Península de Setúbal”. Também
aqui, a realidade atual não deverá ser
muito diferente deste retrato – “a
Bairrada, região de origem dos espumantes DOP [Denominação de Origem Protegida] Bairrada, destaca-se
das demais: o volume produzido
nesta região registou um aumento
significativo a partir da campanha
2008/09, tendo nas campanhas
2009/10 a 2011/12 representando
mais de 62% do total produzido em
Portugal”.
O estudo destacava que “a produção de vinho espumante no Dão
tem-se mantido relativamente regular ao longo do período analisado”,
acrescentando que “já na região vitivinícola Távora-Varosa observam-se oscilações relevantes na produção, alternando períodos em que a
média ronda os 200 hectolitros, com
outros em que o volume produzido
é superior a quatro mil hectolitros”.
Quanto à península de Setúbal,
“pode dizer-se que a produção de
vinho espumante só se tornou regular a partir da campanha
2010/2011, apesar de na campanha
2004/05 ter sido declarado um volume relevante (2.644 hectolitros),
semelhante à região do Dão”,
adiantava o referido estudo.
Na data em que o estudo foi efetuado, os vinhos espumantes
DOP eram claramente dominantes face aos IGP (Indicação Geográfica Protegida) e aos não certificados, uma tendência que se deverá ter reforçado. Outra tendência visível é o surgimento da produção mais alargada de espumantes em outras regiões, como no
Alentejo ou na região dos Vinhos
Verdes, dando mais lastro para o
crescimento exponencial que este
segmento poderá ter nos próximos anos. ● NMS
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ENOTURISMO

Mercados externos
valem 80% da faturação
Metade das empresas proporciona alojamento e restauração. O comércio a retalho (46%) e as
atividades artísticas e culturais (18%) são outras valências geradas pelos agentes de enoturismo.
RODOLFO ALEXANDRE REIS
rreis@jornaleconomico.pt

É uma das principais atrações turísticas de Portugal, sendo uma experiência que vai muito para lá de
uma simples prova de vinhos. De
acordo com um estudo do Banco
de Portugal (BdP) de 2017, sobre a
caracterização do setor do vinho
no nosso país, 13% das empresas
que operam em Portugal neste
ramo de atividade encontram-se
ligadas ao enoturismo, representando um volume total de negócios de 26% e uma taxa idêntica de
empregabilidade.
Enquanto atividade, o enoturismo nacional proporciona em 50%
dos casos alojamento e restauração. Uma percentagem quase
idêntica (46%) das empresas do setor do vinho têm valências no
enoturismo ao nível do comércio a
retalho (lojas de vinho), enquanto
18% aproveitam este setor para
atividades artísticas e culturais ou
outros serviços (provas de vinhos,
workshops, visitas guiadas a herdades/quintas ou a participarem na
época das vindimas).
O enoturismo ultrapassa também o vinho enquanto agente exportador. Enquanto nas empresas
do setor, em termos gerais, apenas
18% das empresas exportam, conseguindo com essa vertente externa 61% do respetivo volume de negócios, no segmento do enoturismo, a percentagem de empresas
que exportam sobe para 27% e o
peso dessa componente na faturação final dispara para 80%.
Esta é uma atividade que tem
estado a crescer nos últimos anos,
sendo um produto cujo volume de
negócios é em quatro vezes superior à média nacional, com o volume de negócios a crescer 18%,
em média, no período entre 2011
e 2015. De resto, o ano de 2015
acabou por registar uma subida de
64% no volume de negócios das
empresas envolvidas nesta atividade.
Os grupos com mais de 20 anos
de experiência no ramo acabaram
por ser aqueles a gerar um volume
de negócios mais elevado (85%).

No que toca à rendibilidade dos
capitais próprios, o enoturismo
tem vindo a subir desde o ano de
2012, altura em que se situava nos
2%, tendo atingido os 6% no ano
de 2015. Um valor acima dos 5%
da atividade vinícola. O capital
próprio corresponde a 49% do ativo como a principal fonte de rendimento deste setor.
Se olharmos para estes números
sob o ponto de vista dos distritos
portugueses, os dados do Banco de
Portugal demonstram que a maior
‘fatia’ na distribuição do volume de
negócios pertence ao distrito do
Porto, com 50%, seguido por Évora (15%) e Beja (12%). A tendência
muda completamente em termos
de distrito, mas também de valores, quando olhamos para a importância do volume de negócios deste setor.
Nesta vertente, Évora lidera
com 3%, seguida de Vila Real (1%)
e do Porto, com 0,4%. Valores que
acabam por não ser surpreendentes, já que as regiões do Douro e

Enquanto atividade
o enoturismo
é utilizado em 50%
dos casos para
alojamento
e restauração.
O enoturismo
ultrapassa também
o vinho enquanto
setor exportador

Alentejo são aquelas onde se concentram o maior número de espaços dedicados ao enoturismo. No
entanto, esta é uma atividade que
se vai espalhando um pouco por
todo o país incluindo o Algarve,
onde existem unidades de produção vinícola que recebem visitantes, quer para conhecer as vinhas, a
adega ou mesmo provar os vinhos.
Um dos exemplos da predominância nortenha é o ‘17•56 Museu
& Enoteca da Real Companhia Velha’, que foi inaugurado a 30 de
agosto deste ano. Localizado à beira do rio Douro, no Cais de Gaia,
este é um espaço com três mil metros quadrados, divididos em dois
pisos, onde o vinho, a gastronomia
e a história se complementam e
onde o nome faz referência ao ano
da criação da Companhia Geral da
Agricultura das Vinhas do Alto
Douro, também denominada por
Real Companhia Velha.
Um projeto com que o presidente da Real Companhia Velha, Pedro Reis, “sonhava há anos, senão
décadas”, refere no comunicado
emitido pelo grupo. “Naturalmente, vamos manter as nossas instalações e Caves de Vinho do Porto na
Rua Azevedo de Magalhães, também em Vila Nova de Gaia, com
um circuito de visitas e provas
cada vez mais dinâmico, mas ter
um centro de visitas à beira rio vai
levar-nos para outro patamar de
(re)conhecimento, nomeadamente junto dos visitantes estrangeiros, que são cada vez mais numerosos”, afirma Pedro Reis. Após
um investimento de 2,6 milhões
de euros, o presidente da Real
Companhia Velha salienta que
com este espaço “temos a ambição
de ser uma referência no circuito
internacional dos apreciadores de
vinho”.
Também em Gaia, igualmente
com vertente museológica, está a
arrancar um ambicioso projeto de
enoturismo a cargo da The Fladgate Partnership, que comercializa
as marcas de vinhos do Porto
Taylor’s, Croft, Fonseca e Krohn,
entre outras. Está previsto um investimento de 100 milhões de euros nas antigas caves do grupo,
com uma espaço de cerca de 30 mil

metros quadrados, que vai englobar cinco museus, 12 restaurantes,
uma loja de artesanato, uma escola
de vinhos e uma área para exposições temporárias, estando previstas a sua inauguração para 2020.
A realidade do enoturismo do
Douro, está a ser seguida, em
maior ou menor grau, um pouco
por todo o país, com destaque para
as regiões do Alentejo e Lisboa.
Nestes casos, a prova de vinhos é a
principal atividade desenvolvida.
Segundo o estudo da caracterização das unidades de enoturismo do
Turismo de Portugal (TP), 97%
das práticas dizem respeito a provas de vinho, às quais se juntam as
visitas guiadas às instalações (93%)
e às vinhas (79%). Outra nota de
destaque é o facto destas unidades
de enoturismo referirem que o
custo das visitas (às vinhas ou às
instalações) é, total ou parcialmente, dedutível na compra de vinho
da propriedade.
Ao nível do alojamento, o mesmo estudo indica que somente
31% das propriedades de enoturismo possuem alojamento, sendo
que dessas unidades, 76% têm até
10 quartos.
No que diz respeito a parcerias
desenvolvidas, cerca de 57% das
unidades de enoturismo dizem
estabelecê-las com outras empresas e entidades. Destaque para as
parcerias com empresas de animação turística (30%) e agências de
viagens (29%). Menos significativo é o número de unidades que estabelece parcerias com empreendimentos turísticos (14%).
Em Portugal, o conceito de enoturismo parece estar a ficar cada vez
mais enraizado, fruto de uma oferta cada vez mais qualificada, que é
de forma frequente associada ao
turismo rural e a hotéis de charme
em localizações privilegiadas, mas
também aos vinhos. De acordo
com o guia técnico de enoturismo
do TP, existem atualmente 59 unidades identificadas, destacando-se
as várias atividades associadas ao
vinho, os espaços e serviços suscetíveis de serem utilizados para a
realização de diversos eventos e
iniciativas turísticas, bem como o
alojamento próprio. ● com NMS

Quinta da Pacheca (Douro)

Adega Mayor (Alentejo)

Herdade do Vau (Alentejo)
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Monte Seis Reis (Alentejo)

17•56 Museu & Enoteca Real Companhia Velha (Douro)
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Negócio está a fomentar
multiplicação da oferta
Cristina Bernardo

A modernização do setor vitivinícola fez aumentar a necessidade de formação altamente especializada. ISEG, Universidade
de Aveiro, Politécnico de Leiria e ISEG são algumas das instituições que oferecem formação executiva na área do vinho.
ALMERINDA ROMEIRA
aromeira@jornaleconomico.pt

A fileira dos vinhos está a viver
uma fase de grande modernização,
desde a produção, até à comercialização, passando pela transformação. O resultado traduz-se no aumento das vendas, nomeadamente
das exportações, que dispararam,
nos últimos anos. A atuação num
mercado, que é global e altamente
competitivo fez aumentar a necessidade de formação muito especializada para os profissionais que se
dedicam ao negócio. Universidades e politécnicos viram o filão e
estão a apostar nele em força.
Na Universidade de Lisboa, duas
escolas, o Instituto Superior de
Economia e Gestão (ISEG), através
da sua escola de formação de executivos IDEFE, e o Instituto Superior de Agronomia (ISA) – juntaram, há já alguns anos, a sua expertise em agronomia e gestão e criaram uma pós-graduação em Wine
Business. Quem a frequenta? “A
maioria são profissionais do setor,
pessoas que têm vinha e querem
aprender sobre gestão vitivinícola
e pessoas com responsabilidades
nas organizações de onde vêm,
como adegas cooperativas e empresas associadas ao setor”, explica
José Veríssimo, vice-presidente do
ISEG, ao Jornal Económico.
Para facilitar o acesso a empresários e profissionais do setor,
maioritariamente oriundos de fora
de Lisboa, público-alvo da formação, o programa é ministrado sexta-feira à tarde e sábado de manhã.
“Aquilo que os nossos formandos
procuram são conteúdos que vão
para lá da parte técnica ligada à
área dos vinhos, da vinha e das
uvas; são as disciplinas de gestão.”
Assim, além de matérias-base
como viticultura e enologia, o programa aborda temas de gestão, estratégia e competitividade, liderança e gestão de equipas, contabilidade, distribuição, negociação e
técnicas de vendas, gestão comercial, marketing, enoturismo e comércio eletrónico.
Wine Business arranca em outubro, logo a seguir à época áurea
anual das vindimas, e tem no cor-

A gestão é o grande
foco do programa
do ISEG, que tem nos
profissionais do setor
o seu público-alvo.
A componente prática
é uma das apostas
do ‘Wine Business’,
cuja 6.ª edição viajará
até à feira de vinhos
de Bordéus

po de formadores outro dos seus
ases de trunfo. O ISA contribui
com investigadores, cujo trabalho
diário é estudar a trilogia uva, vinha, vinho; o ISEG aporta especialistas em todas as áreas da gestão; e
das grandes organizações que produzem vinho vêm especialistas,
como, por exemplo, Manuel Rocha, presidente da Adega Cooperativa de Portalegre, que vai ser
formador neste curso, diz José Veríssimo.
O professor chama a atenção para
a vertente prática desta formação.
Em julho deste ano, por exemplo, os
formandos estiveram na região espanhola de La Rioja, que é uma das
mais importantes do mundo na
produção de conhecimento vitivinícola. Em 2019, o ângulo prático

do programa está virado à comercialização. Os formandos da 6ª edição, visitarão assim a feira de vinho
de Bordéus, um dos mais importantes certames do setor.
Wine Business, no original em
inglês, de negócio do vinho, é também o nome da pós-graduação
lançada este outono em horário
pós-laboral pelo Instituto Politécnico de Leiria. Esta formação executiva está desenhada para “desenvolver competências dos profissionais na área da produção,
marketing e gestão de empresas do
setor do vinho; criar projetos de
empreendedorismo na área do vinho e da vinha; aprender técnicas
adequadas para o desenvolvimento de um negócio sustentável; preparar os formandos para a gestão

dos destinos e produtos enoturísticos; e identificar e promover as
potencialidades do vinho português, num mercado internacional.” Esta primeira edição decorre
no Núcleo de Formação de Torres
Vedras, município nomeado Cidade Europeia do Vinho 2018, em
conjunto com Alenquer.
Também em horário pós-laboral, mas numa versão mais curta, o
Instituto Superior de Administração e Gestão, (ISAG), escola de negócios do Porto particularmente
vocacionada para as Ciências Empresariais, do Turismo e da Gestão
Hoteleira, promove uma formação
executiva para quem se quer tornar especialista em vinhos. Expertise in Wine Management, assim se
chama, visa áreas como a viticultura, enologia, harmonizações gastronómicas, distribuição, internacionalização do negócio, marketing
e comunicação. Os formadores, alguns dos quais nomes bem conhecidos, têm em comum um longo
percurso profissional no setor. A
começar pelo coordenador: Pedro
Guerreiro, sócio gerente da Wine
Tales, representante de marcas de
vinho como Monte da Raposinha,
Quinta de Carapeços, Quinta da
Boa Esperança, Fulcro e Casa de
Penalva. A ele juntam-se o chef
Hélio Loureiro; o enólogo Luís
Sottomayor, rosto dos vinhos Sogrape; Bento Amaral, chefe da Câmara de Provadores do IVDP, e o
consultor Aníbal Coutinho.
Em janeiro de 2019, também,
arranca no braço armado da Universidade de Aveiro para a área da
formação profissional UNAVE
um curso de Marketing e Vendas
de Vinhos. Ao todo, são dez módulos de oito horas cada um, eminentemente práticos, ministrados
por formadores, oriundos da Universidade de Aveiro e de empresas
do setor. Do maneio da vinha à relação do vinho com a gastronomia,
passando pela comunicação do
produto, design de rótulos e embalagens, estudo dos mercados e estratégias comerciais, técnicas de
venda e internacionalização - de
tudo isto se aprende na Associação
para Formação Profissional e Investigação da Universidade de
Aveiro. ●

Foto cedida

21 dezembro 2018 | XV

TENDÊNCIAS

A tradição
e a inovação
dos nossos vinhos
Há apostas em técnicas de vinificação únicas. Enviam garrafas para o alto mar
ou simulam naufrágios. E há quem deixe a uva ganhar a ‘podridão nobre’.
ANTÓNIO MOREIRA
VASCONCELOS
a moreira@jornalecoico.pt

Foi num artigo de 1875, escrito pelo
“grande homem da viticultura” da
época, António Augusto de Aguiar,
que Domingos Soares Franco, da
sexta geração da José Maria da Fonseca (JMF), descobriu que fazia os vinhos de talha como os romanos.
“É fácil de avaliar, pela succinta
descripção que vos faço, que o vinho
do Alemtejo fica, pelo fabrico, á prova de todos os defeitos. Aos estragos
causados pela balsa pútrida, junta-se
o sabor do pez e o gosto privativo do
nosso azeite vulgar. Dos três criminosos o mais inocente é o pez, porque envelhece á custa das propriedades do vinho que estraga, acabando
por se tornar insipido”, escrevia o
homem do século XIX.
A técnica da vinificação em talhas
de barro é uma herança deixada pelos romanos e assim é conhecido

porque “tem um symbolo, que é a talha”, isto é, “faz-se e guarda-se o vinho dentro de potes”, numa tradição
alentejana com mais de dois mil
anos, lê-se naquele artigo.
Em 2018, Soares Franco orgulha-se de fazer o vinho em talha tal e
qual como vem descrito no artigo do
século XIX. “Só não uso o carneiro,
que ele [Augusto de Aguiar] refere
na última página”. É que, segundo os
ditames antigos dos vinhos em talha,
“depois da trasfega, encontrar-se um
quarto de carneiro a avinhar a talha”
era costume.
De resto, “é tudo feito à mão”, explicou Soares Franco. “A apanha, a
separação do bago do engache, a fermentação, tudo é feito à mão como
está descrito nesse artigo, quer o
branco, quer o tinto”. Além disso,
“usamos castas tradicionais e fui buscar madeiras neutras, como se usavam antigamente”, frisou. “Fui buscar o castanho que é praticamente
neutro. Portanto, a cor do [vinho]
branco, é uma cor alaranjada”.

Dos ancestrais vinhos
de talha da José Maria
da Fonseca aos vinhos
de torna viagem da
Lua Cheia em Vinhas
Velhas, passando pelo
vinho de água imerso
pela Ervideira
nas profundezas
do Alqueva ou pelo
colheita tardia
Grandjó da Real
Companha Velha

A JMF tem alguns vinhos
flagship, nomeadamente os moscatéis de Setúbal, mas os Vinhos de
Talha, que Domingos Soares Franco passou a fazer “na brincadeira”,
em 1986, depois de comprar a vinha de José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, têm um carinho
especial para o produtor. “Eu tenho
cinco filhos, seres humanos; o vinho de talha é o sexto”. Mas só 14
anos mais tarde sentiu-se desafiado
por um “conhecido do meio” e resolveu colocá-lo no mercado.
Algures nas adegas da JMF há cascos com Moscatel Torna Viagem
que não estão à vista e “há membros
da família que nem sabem onde estão”, disse Domingos Soares Franco.
O Moscatel Torna Viagem remonta ao século XIX, como explica
Soares Franco. “O José Maria da
Fonseca, na sua época, pedia aos capitães das fragatas para tentar vender
os vinhos dele, que iam em cascos.
Mas havia uns que voltavam para
trás e verificou-se uma evolução positiva nos vinhos.”
A comercialização foi interrompida, mas não a produção. “No ano
2000, quando o Navio Escola Sagres
foi ao Brasil comemorar os 500 anos
da chegada dos portugueses, o meu
irmão conhecia o Chefe de Estado
Maior da Armada e pediu-lhe”, contou Soares Franco.
Uma ida e volta demora normalmente cinco meses. “O vinho fica
melhor devido às diferenças térmicas, do dia para a noite. Mas também
devido à ondulação do mar e à sua
sanilidade. O sal vai impregnando-se
dentro da madeira e passa para o vinho”, explicou o produtor do moscatel. “Devido a todos esses factores, o
vinho torna-se mais macio, elegante,
complexo, e escurece um bocado e
fica mais concentrado”. Do Torna
Viagem, a JMF tem dez edições, cerca de 20.000 litros, de moscatel branco, roxo e bastardinho. Soares Franco contou que “em seis meses, indo
daqui ao Brasil, o vinho envelhece
entre 20 e 25 anos”.
Apesar do vinho ficar melhor, há
um senão. “Isto não é para ser vendido já. Há uma coisa com o meu irmão e comigo”, conta Soares Franco.
“Enquanto nós formos vivos, este vinho não é vendido”.
O Poseidon é outro vinho com
ares de marujo que se faz em Portugal, assim batizado em homenagem ao deus grego do mar. Manuel
Dias e Francisco Baptista, sócios da
Lua Cheia em Vinhas Velhas, associaram-se ao Clube de Oficiais da
Marinha Mercante, para fazer o
‘vinho da volta’.
O ‘vinho da volta’ retomou a tradição da Gafanha da Nazaré, uma cidade piscatória cujos pescadores, quando iam para a pesca do bacalhau na
Terra Nova, “entre os géneros alimentares, incluíam o vinho”, explicou enólogo, Manuel Dias. Depois
da primeira edição deste tinto, em
2015, com a colheita do ano anterior,
“notámos que o vinho que foi no

barco estava mais redondo, com um
estágio de garrafa como se estivesse
engarrafado há dois anos”, disse o
enólogo. “A técnica é inspirada na
tradição do ‘vinho da volta’, praticada
em tempos pelo Vinho da Madeira.
O balanço e as condições da travessia
concedem-lhe características únicas”, disse Manuel Dias, quando lançou o Poseidon.
Os encantos da vinicultura portuguesa vão além dos vinhos viajantes
ou dos vinhos do antigamente.
Duarte Leal da Costa, produtor e gerente da Ervideira, lembrou-se de simular os vinhos que iam nos barcos
que naufragavam e começou a produzir o Vinho de Água, que estagia
pelo menos oito meses nas profundezas do Alqueva.
“Surgem da história”, explica Leal
da Costa. “Cada vez que há um naufrágio, se alguém consegue retirar os
vinhos, eles vêm diferentes”. Ora, “se
isto acontece com os naufrágios, por
que não criar uma situação idêntica
ao do naufrágio, em que o vinho fica
submerso?”.
Ao contrário dos ‘vinhos viajantes’, que envelhecem, ao Vinho da
Água acontece “exatamente o contrário”. O estágio, nunca inferior a
oito meses, “onde há zero luz, com as
garrafas paradas, sempre à mesma
temperatura, que ronda os 16 graus,
zero contacto de oxigénio e com o
efeito da pressão, bloqueia a evolução do vinho”, explica Leal da Costa.
A grande vantagem é que “lhe garante um potencial de envelhecimento
muito maior”.
Quando volta à superfície, “o vinho vem com uma boca muito mais
intensa, parece que vem mais encorpado, mais jovem”, garante o produtor. Ainda há quatro caixas perdidas
no Alqueva, mas já foram produzidas 30 mil garrafas de tinto, 4.000 do
branco e outras tantas de espumante,
que tem tendência para aumentar.
Mas há vinhos que ficam aquém-mar, a estagiar na vinha por períodos mais prolongados, até que a uva
desidrate na vinha. É o caso do
Grandjó, um branco doce, o vinho
de colheita tardia [late harvest) que a
Real Companhia Velha produz na
Quinta do Casal da Granja, em Alijó,
a 600 metros de altitude.
É no final da época das vindimas,
em meados de outubro, que as uvas
de casta Boal são colhidas. Mas o
Grandjó é um produto da natureza
que favorece Alijó. A precipitação da
chuva e aparecimento de neblinas
matinais e elevada humidade relativa
no ar, facilita o aparecimento da podridão nobre que cobre a uva. É este
“pózinho branco do Papa”, como lhe
chama Silva Reis, que envolve as
uvas, que assinala que a uva está
pronta a ser colhida. Coisa rara no
mundo vinícola, porque “este fungo
só se desenvolve em três regiões do
mundo”, explicou.
Pedro O. Silva Reis, o fine wine
manager, garante que o “vinho fica
mais doce, porque as uvas têm menor concentração e mais açúcar”. ●
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