
VINHOS
VERDES
Um universo por descobrir
UM TRABALHO DE GRANDE FÔLEGO SOBRE A REGIÃO DOS VINHOS VERDES,

COMO ESTE QUE A REVISTA NECTAR APRESENTA AOS SEUS LEITORES, ENVOL-

VE MUITO MAIS DO QUE APENAS O RETRATO DOS PRODUTORES E DOS SEUS

VINHOS. ISTO PORQUE A REGIÃO, A MAIOR DO PAÍS EM TERMOS GEOGRÁFI-

COS, ENCERRA UM VASTO CONJUNTO DE PEQUENAS E MICRO-REGIÕES,

CUJA CARACTERIZAÇÃO NÃO SE ESGOTA NO TÓPICO DOS VINHOS VERDES.
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A REGIÃO É MUITO MAIS QUE ISTO: é gastronomia, é
história, é cultura, é património, são gentes, formas
de vida e tradições que se reportam ao código genéti-
co da própria nacionalidade. Não nos podemos es-
quecer, por exemplo, que foi certamente com vinho
verde que D. Afonso Henriques e a sua corte celebra-
ram a independência.

Ainda hoje, ao passear pela região, podemos consta-
tar os reflexos desse passado na própria cultura da vi-
nha, tradicionalmente em ramada, ocupando as orlas
dos terrenos, numa agricultura típica de minifúndio, co-
mo complemento de outras culturas, como o milho ou
o feijão, bem como as pequenas bouças, ou pinhais, que
serviam (e servem) de “mealheiro” dos agricultores.

A região dos vinhos verdes deu já passos gigantes
no sentido da optimização das produções: replanta-
ção de vinhas, novos sistemas de condução, estudo e
apuramento das castas, são melhorias que represen-
tam o futuro, já presente, da região. A estes junta-se
a necessidade de centrar esforços na conquista dos
mercados com vinhos únicos no mundo, jovens, fres-
cos, leves, cada vez menos sazonais.

Mas o vinho verde é também muito mais que isso:
é um universo de imensos vinhos verdes, de grande
diversidade, tipo, cor, aromas, variedade e castas. É a
riqueza do Alvarinho, a acidez do Trajadura, o perfil
aromático do Loureiro, do Avesso, do Azal, do
Vinhão (esse vinho tão rico e, ao mesmo tempo, tão
desconhecido, um tesouro por desenterrar…), são os
novos produtos como rosés, espumantes ou colheitas
tardias.  

O vinho verde é também a soma dos seus produ-
tores: as adegas cooperativas, vitais para a susten-
tação social e económica da região, as empresas e
produtores privados, dinâmicos e fortes na abertura
de novos mercados, os enólogos, responsáveis pela
notória evolução qualitativa do vinho verde. 

Foi este universo, tão rico e variado, que a Nectar
pretendeu levar até ao leitor. 

Nada melhor, para receber o Verão que se aproxi-
ma, que abrir uma garrafa de vinho verde das muitas
que aqui provamos e lhe apresentamos, para celebrar
a alegria de viver e o convívio que este vinho propor-
ciona. Saúde! •
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