São verdes ...
são frescos!
o calor chega e nada melhor do que um Vinho
Verde para refrescar, diz António Falcão.
Quoem o qu;SI!. ler,
ênilMnmen
e nil Revista
df! Vinhos.

A Nglioclos VInhos Vmles será provavelmente ii que mais tem melhorado a
qualidade média dos seus vinhos nos últimos anos. Infelizmente, muita gente
tem ainda a imagem "antiga" de vinhos com gás, de vinhos com pouco corpo,
pouco frutados e muito ácidos. Aúnica excepção era o bf.lI'lco da casta
Alvarinho, que sempre manteYe um respeiUveI nível ele qualidade. Afama
(e o pr~oj do Palácio da Brejoeira. e ii notável consistência de qualidade
em algumas marcas (Deu-la-deu, Soalheiro, entre outras) foram certamente
importantes. Mas a região dos "Verdes" é muito mais do que Alvarinho,
quase só plantado nas sulrregiões de Monção e Melgaço. No resto da área

demarcada (a grande maioria). outras castas pontuavam. E, com novas
práticas de viticultura ede vinifIcação. eis que começam ii surgir vinhos
monocasla não-Alvari nho, que começam a surpreender. Afinal o Lou reiro
também dá belos vinhos, bem aromáticos e finos. Tal como a Pedernã,
conhecida comoArinto na região sul. Eporque não o Trajadura,

tradicionalmente uma casta para dar um "tempero" ao Alvarinho} Mesmo
castas pouco conhecidas, como o Alai e o Avesso, co~m a dar vinhos
diferentes e a gêMlha r adeptos. Ocurioso é que sempre aqui estiveram,
mas muitas vezes os produtores não esperavam que as uvas amadurecessem,
viniflCando·as ainda "em verde" - já estão a ver de onde vem o nome
da regi,Jo, não estão~ Apesar das muitas diferenças, há uma coisa que
écomum a estes vin hos: a fremlra,dada pela acidez do vinho. Eée5ta acidez
que, quando nãoé exagerada, nos dá néctares que não só acompanham
bem peixe e ma riscos, como permite que se bebam a solo com muito agrado.
E~perimente esta selecção ediga lá se não valea pena ...
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BeIosaromas
de maçã, e na
boca mostra-se
vigoroso, el!g3nte,
muito fresco mas
não irlComodatiw.
Um longo final
define-lhe
a qualidade. ' 5

Flores e limão
predominam
nos aromas deste
vinho fresco, mas
que enche bem a
boca. Acidez está cá
mas não perturba,
porque está
harmonioso. (5

Cheira a citrinos
mas mostra ainda
alguns aromas
tropicais. Sela
frescura na boca,
com um toque
deananás,efinal
bem desenvolvido.
Belovinho. (5
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Um clássico do
enólogo Anselmo
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notas minerais
com frutos tropicais
e alguma fruta
madura, sem perder
elegãrlCia. Grande
vinhol (S

