
Adega de Vila Real, 2021 Doc Douro
cabriz, colheita Selecionada 2021 Doc Dão
casa Santos Lima, chardonnay 2021 Reg.Lisboa
casa Velha, 2020 Doc Douro
contemporal Biológico, 2021 Doc Beira Interior
Encosta das Perdizes, 2021 Regional Alentejano
Encostas do côa, 2020 Regional Terras da Beira 
Quinta de Amares, Loureiro 2021 Doc Vinho Verde
Terras do Pó, 2021 Ig Península de Setúbal 
Vidigueira, 2020 Doc Alentejo

Os Deuses do mundo dos vinhos – Dionísio (o Grego) e 
Baco (o Romano) – favorecem os vinhos portugueses. 
Contas redondas, válidas também para o ano da 
pandemia, os consumidores nacionais, como eu, 
bebem, moderada e prazerosamente, 400 milhões de 
litros anuais, com a esmagadora maioria das garrafas 
a serem adquiridas em supermercado. Os bons 
resultados da exportação levam, para os quatro cantos 
do mundo, outros 300 milhões de litros. Mas Portugal 
só produz 600 milhões de litros por ano... Mesmo 
com caderno de merceeiro, é fácil perceber que 
Portugal importa vinho de outros países, sobretudo 
de Espanha, para o revender, com mais-valias. E isso 
é bom! Mas num ano de menor produção e sem os 
receios que nos retiraram o prazer de comer e viver 
fora de casa, a fileira nacional do vinho tem problemas 

de abastecimento para os vinhos que representam 
as regiões de produção, com o designativo de Vinho 
Regional com Indicação Geográfica (IG) ou de Vinho 
de Denominação de Origem Protegida (DO). Este 
facto, que venho explicando há mais de 15 anos, deve 
ser a base estratégica para a subida (substancial) do 
preço médio do vinho nacional. Devido à nossa arte 
de vinificar e às vinhas velhas de menor produção e 
maior concentração, Portugal continua a ser um país 
de grandes vinhos a pequenos preços. Não tenham 
dúvidas: os nossos supermercados têm a gama de 
vinhos mais qualitativa do mundo! .

online, Janeiro 2023, em data a anunciar.

ajosecoutinho@gmail.com
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