Introdução
Portugal é um país pequeno, mas é cheio de contrastes. E, isso afeta a
produção do vinho. Neste e-book você encontrará uma pequena descrição de
algumas regiões vinícolas em Portugal.
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Vinho Verde
O Vinho Verde não é uma uva. É uma
região. O Vinho Verde é a maior
região demarcada em Portugal,
situado no Noroeste. Limitada pelo
rio Minho no norte e pelo Oceano
Atlântico a oeste, a região possui
muitos recursos hidrográficos.
A exuberante vegetação da região típica de uma região com alta
humidade - confere um tom verde
mesmo no inverno! Alguns afirmam
que "Verde" vem da vegetação da
região. Outros dizem que a
designação "Verde" deve-se a acidez
e frescura do vinho.
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As castas mais utilizadas na
produção do vinho branco são:
Alvarinho, Loureiro, Trajadura,
Avesso e Arinto.
O vinho tinto produzido nesta
região é atualmente quase
exclusivamente consumido pelas
populações locais. É um vinho muito
ácido, de cor vermelha, produzido a
partir das castas: Vinhão, Espadeiro
e Barrocal. É muito apreciado para
acompanhar a gastronomia da
região, como exemplo: arroz de
cabidela, papas de sarabulho, rojões
à minhota, etc.
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Nossas Sugestões:
Soalheiro Primeiras Vinhas 2016.
Alvarinho. Branco.
Preço: 17,45€
Quinta Aveleda. Alvarinho. Branco.
Preço: 5,35€
Terras do Minho. Vinho Verde Rosado.
Quinta da Lixa 2016.
Preço: 5,45€
O tal vinho da Lixa Extra Seco.
Espumante. Quinta da Lixa.
Preço: 7,95€
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Douro
O Vale do Douro é uma das
mais belas regiões vinícolas do
mundo, na qual a Natureza
trabalha em conjunto com o
homem. Criando uma
combinação perfeita que dá
vida à região do Douro.

Aqui é um espaço
reservado para
alguma imagem ou
multimídia :D

É a mais antiga região vinícola
demarcada do Mundo,
delimitada pelo Marquês do
Pombal em 1756.
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A sua paisagem única, a
qualidade dos seus vinhos e o seu
rico solo foram as grandes razões
que levaram o Douro a ser
considerado Património Mundial
pela UNESCO em 2001. As vinhas
estão plantadas em solos
pedregosos de xisto, nas
íngremes encostas com vista para
o rio Douro e os seus afluentes.
Os socalcos das vinhas mais
antigas estão classificados como
Património Mundial e constituem
uma das paisagens mais radicais
feitas pelo homem.
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A colheita acontece
normalmente em Setembro e
muitas adegas no Douro abrem
as suas portas aos visitantes.
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Não se esqueça!
A denominação “do Porto” é porquê o
vinho era armazenado e comercializado
a partir do porto situado entre a cidade
do Porto e Vila Nova de Gaia. O vinho
descia o rio Douro nos barcos rabelo e
envelhecia nos armazéns de Vila Nova de
Gaia, já que esta zona apresenta poucas
variações de temperatura durante o ano.
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Como o Vinho do Porto é feito?
É feito de uma variedade de uvas e
antes de iniciar a fermentação
acrescenta uma aguardente vínica
tornava o vinho mais adocicado e
apropriado ao gosto do mercado
inglês (principal consumidor do
vinho do Porto).
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Não se esqueça!
Filoxera: no final da década de 1850 e no início da década de 1860, curiosos
botânicos europeus e vinicultores começaram a importar vinhas nativas da
América do Norte. Eles não estavam conscientes de que essas vinhas americanas
carregavam com elas pequenos ácaros amarelos que se alimentavam das raízes,
sugando sua seiva. No entanto, as videiras vitivinícolas europeias não tinham
defesas para este fungo e consequentemente secaram e morreram. A produção
caiu dramaticamente, causando escassez de vinho e um aumento nos preços. A
solução foi enxertar nas vinhas europeias as raízes das vinhas nativas americanas,
uma medida que acabou por pôr fim à destruição.
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Nossas Sugestões:
Altano Douro 2016. Branco. Symington
Preçp: 5,35€
Velhotes Tawny Porto. Calem. Vinho do
Porto.
Preço: 6,35€
Ferreira Ruby Porto. Vinho do Porto.
Preço: 5,99€

Aqui é um espaço
reservado para
alguma imagem ou
multimídia :D

Encostas de Favaios. Tinto 2015.
Preço: 2,55€
Porca de Murça. Tinto 2015.
Preço: 3,85€.
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Península de Setúbal
A Península de Setúbal está
rodeada pelo Oceano Atlântico e
pelos rios Tejo e Sado. A região,
localizada ao sul de Lisboa (40
minutos de carro de Lisboa),
caracteriza-se basicamente por
grandes fazendas de vinhos.
Numa recente escavação
arqueológica feita na Península de
Setúbal, os pesquisadores
encontraram sementes de uva de
vinho do século VIII a.C.!
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Não se esqueça:
• O Moscatel de Setúbal sempre foi um
vinho com grande fama nacional e
internacional. Um dos grandes
apreciadores deste vinho foi o rei
francês Luís XIV.
• Torna-Viagem: O Moscatel era muito
exportado para o Brasil. Aí, o vinho era
vendido e o que sobrava regressava a
Portugal. O transporte era efetuado em
navios que atravessavam todo o
Atlântico e por isso, sujeitos a elevadas
temperaturas. Quando os barris eram
desembarcados, notava-se que o vinho
estava mais concentrado e suave. Estes
vinhos ficaram conhecidos por tornaviagem, porque faziam uma viagem
para fora de Portugal e outra de
regresso ao país.
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• As variedades dominantes de
uva branca são Fernão Pires,
Arinto e, claro, Moscatel de
Setúbal. Este último é usado
em vinhos brancos, mas
também em vinhos
fortificados. O vinho fortificado
de Setúbal produzido a partir
das uvas Moscatel e Moscatel
Roxo é um dos vinhos mais
antigos e famosos do mundo.
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Nossas Sugestões:
•
•
•
•

J.P. Tinto Península de Setúbal 2015. Preço: 3,25€
JP Branco 2015. Branco. Preço: 3,25€
José Maria da Fonseca JMF Branco 2015. Preço: 3,15€
Bacalhôa Moscatel de Setubal 2014. Preço: 7,05€
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