
Casal da Coelheira, 2019 Regional Tejo

Castelo de Estremoz,

Private Selection 2020 Regional Alentejano

Contemporal, Biológico 2021, DoC Beira Interior

Herdade de Catapereiro, Escolha 2020, Regional Tejo

Herdade de Gâmbia, 2021 IG Península de Setúbal

Plansel, 2020 Regional Alentejano

Porta da Ravessa, 2020 DoC Alentejo

Sei Lá, 2019 Regional Alentejano

Terras do Sado, Syrah 2019, IG Península de Setúbal

Tojeira, Premium 2021, DoC Vinho Verde

O país sofre com o calor incendiário mas nas regiões 

mais calorosas, a perigosidade eleva a cor dos alertas. 

O calor aumenta o teor de açúcares nos bagos de uva. 

O leitor entende que no nosso litoral centro e norte, 

mais fresco e húmido, em particular na região dos 

Vinhos Verdes, as uvas amadurecem menos do que 

nas regiões do sul de Portugal. Talvez seja esta a razão 

histórica para a tradicional separação entre Vinho 

Verde e Vinhos Maduros. Fique a saber que todos os 

vinhos de Portugal, mesmo os produzidos na região 

dos Vinhos Verdes, são elaborados com mostos de 

uvas bem maduras. A separação entre “Vinho Verde” e 

“Vinho Maduro” não existe senão na tradição popular. 

ajosecoutinho@gmail.com
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De facto, a designação “Vinho Maduro” não faz parte 

da legislação. Pelo contrário, “Vinho Verde” é protegido 

internacionalmente enquanto designação de uma das 

mais famosas Denominações de Origem de vinho em 

Portugal. Outra chamada de atenção: Verde não é cor 

de vinho. Em qualquer região do mundo, as adegas só 

elaboram três cores de vinho: Branco, Rosé e Tinto; na 

região dos Vinhos Verdes também.
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