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Quais as condições para fazer vinho? 

R eunidas a primeira vez, até 
p rova em contrário, há cerca 

de 8 000 anos, no Cáucaso, 
Arménia(?) Areni-1, Arménia, c. 6200 a C.; Fonte: 

Armenian Vine and Wine, (2017)

1) Uvas
2) Um recipiente
3) Inteligência humana
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 Arménia, Geórgia, Irão (6000 a. C.)

Anatólia, Israel, Chipre, Egipto

Lídia, Frígia, Creta, Grécia 
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Sicília, Itália do sul, Balcãs 

Sardenha, Córsega, Cartago

Ibéria, Gália (500 a. C.)

Arménia

Alentejo/Andaluzia

Uma herança mediterrânica
Fonte: Euroatlas

A viagem durou quase 6000 anos 
a chegar ao sul da Península Ibérica!

6



As videiras silvestres



Vitis sylvestris, vulgar na Arménia

(Fonte: Armenian Vine and Wine, 2017)

Fonte provável de algumas castas arménias actuais



Vitis sylvestris, vulgar no Alentejo 

Vale do Sado, Alcácer do Sal

Fonte provável de algumas castas portuguesas actuais

Fotos: Antero Martins



A talha de barro



Diferentes formas e tamanhos, mas a mesma 
função: produzir ou transportar vinho

Talha de barro: pilar da civilização

Arménia
(Karase)

Irão
Egipto

Creta
(Pithoi)

Israel

Alentejo
(Talha)

Geórgia
(Qvevri)

Grécia
(Pithoi)

Chipr
e

Roma
(Dolia)

Espanha
(Tinaja)

Fenícia



A herança romana tem dois mil anos em Portugal

S. Brissos, séc. II 

Processo de produção estabilizado em Portugal 
desde o Império Romano.

Aldeia do Mato, séc. XX

Fonte: O. Ribeiro, Geografia e Civilização



A milenar pesgagem das talhas 

Fotos: Inês V. Pinto

O pez e a cera de abelhas são usados há milénios para revestir as talhas 
e evitar que o vinho infiltre no barro e azede

Mestre Tavares de S. Pedro do Corval, (séc. 
XXI) Mosaico de Saint-Romain-en-Gal, Rhône (séc. III)



As marcas dos talheiros

Alentejo

Todos os talheiros assinam as suas obras!

Arménia
Fonte: Armenian Vine and Wine. (2017)

Geórgia

Fonte: Making wine in qvevri, 2011



As adegas de talhas



Adega senhorial e …

Arménia, (séc VII a.C.).



…adega popular na Arménia

Yerevan, Arménia (séc. XIX) 



Adega senhorial e …

Quinta de D. Maria, Estremoz



…adega popular no Alentejo

Vila de Frades, séc. XXI



Foto: Óscar Gato

Produção no Alentejo e na Geórgia 

Vinho branco no Alentejo
Estremoz, Portugal

Vinho branco na 
Kakhetia, Geórgia

Foto de: Making wine in qvevri, 
2011



Superfície do vinho protegida por tampa

Tampa de madeira (Geórgia Ocidental) Tampa de argila(Geórgia Oriental)

Fonte: Making wine in qvevri, 2011

A grande preocupação de evitar a entrada de ar



Filtração com caules de junça e arejamento antes de beber

Branco tirado por baixo no Alentejo



Branco tirado por cima, na Geórgia

Foto de: Making wine in qvevri, 2011



Do barro à madeira



Barril / Tonel de Oberaden, (ca. séc. III AD)

Fonte: lostfort.blogspot.com/2010/07/more-about-roma... 

Barril: criação do “mundo celta”, da cerveja

Museu Romano, Vestefália, Haltern 

Há referências a vasilhas de madeira já no séc. IV a.C., mas só 
quando o transporte fluvial se vulgarizou teve sucesso.

http://lostfort.blogspot.com/2010/07/more-about-roman-transport.html
http://lostfort.blogspot.com/2010/07/more-about-roman-transport.html
http://lostfort.blogspot.com/2010/07/more-about-roman-transport.html
http://lostfort.blogspot.com/2010/07/more-about-roman-transport.html
http://lostfort.blogspot.com/2010/07/more-about-roman-transport.html


Mosteiro de Varlaam, Meteora, Grécia

O tonel

Um grande desafio tecnológico



Tonel comemorativo do 400º aniversário do Julius-Spital, Wurzburg, 1976. 

O triunfo do tonel como vasilha e obra de arte



O consumo das elites



Mesopotâmia 
(III milénio a.C.)

Suméria 
(séc. XXVI a.C.)

O vinho era para as elites, o povo bebia cerveja

O consumo na Antiguidade



Tebas, Império Médio 
(séc. XVI –XI a.C.)

Ararat, Arménia 
(séc. VIII a.C.)

O consumo na Antiguidade



Assíria 
(séc. VII a.C.)

Grécia 
(séc. V a.C.)

Desde a Antiguidade que o vinho, música, amor e convívio andam de mão dada. 

O consumo na Antiguidade



Pompeia (séc. I)

O consumo na Antiguidade

Desde a Antiguidade que o vinho, música, amor e convívio andam de mão dada. 



O simposion grego e a democratização do 
consumo no Império Romano



Na Antiguidade o ritual do simposion, impunha que o vinho fosse 
misturado com água e servido em baixela própria  

O simposion grego

Kylix grego (cálice), séc. IV a. C.

Crátera, séc. IV a. C.



Cráteras gregas

Macedónia, (séc. IV a.C.)Ática, (séc. VIII a.C.) Corinto, (séc. VI a.C.)

Diferentes épocas, origens e formas, mas sempre a mesma função: 
misturar a água no vinho segundo o ritual dionisíaco. 



Atenas, (séc. V a.C.) Portugal, (séc. V ou IV a.C.)

Cráteras gregas de sino

N o séc. V a.C. já se bebia de acordo com o ritual do simposion no sul 
do território português 



Baixela popular romana

Democratização do consumo

O s romanos generalizaram a viticultura e democratizaram o consumo 
de vinho de talha em todo o Império



Itália, final séc. XV

O consumo intensificou-se na Europa da Cristandade a partir da Alta Idade 
Média, por razões higiénicas e religiosas

Abadia de S. Bertain, 1455 

O consumo medieval do povo



Taberna, Itália séc. XV Mosteiros, Séc. 
XV 

O povo bebia clarete, os ricos e poderosos bebiam branco 

O consumo das elites



Taberna alentejana: hábitos mediterrâneos 

Ainda hoje o branco é o mais apreciado, tal como na época romana

CubaAmareleja



Adega do Gato – Arcos (Estremoz)

Fregueses: apenas homens!

Como na Grécia Antiga!



O canto polifónico

Adega Velha - MourãoTradição multimilenar do Cáucaso ao Alentejo



Vinho: a bebida mística



Ciclo da videira: um verdadeiro enigma

O renascer das 
videiras levou 
ao conceito de 

“ vida para além 
da morte” 

As uvas eram o 
fruto mais doce 
e originaram a 
bebida mais 

inebriante

Uma bebida mística que aproximava os homens dos deuses!



As libações das sociedades animistas e xamanistas

Pérsia, (séc. VI 
a.C.)

Grécia (séc. IV a.C.) Roma (séc. I )Trácia (séc. III a.C.)

Azerbaijão, (séc. V a.C.)Arménia, (séc. VII 
a.C.)

O luxo dos rhythons testemunha o estatuto místico do vinho



Grécia, 
(séc. IV a.C.)

Grécia, 
(séc. VI a.C.)

Macedónia, 
(séc. IV a.C.)

Arménia, 
(séc. XXI a.C.)

Grécia minóica, 
(séc. XIII a.C.)

Grécia micénica, 
(séc. XIV a.C.)

Os cálices

A beleza dos cálices testemunha o estatuto social do vinho



O cálice da Última Ceia

O luxo manteve-se na passagem do politeísmo ao monoteísmo



Adoração a Diónisos

historyhuntersinternational.org/tag/dionysus/ 

(Mosaicos de Pafos, 
(Chipre)

O culto ao deus menino….

http://historyhuntersinternational.org/tag/dionysus/
http://historyhuntersinternational.org/tag/dionysus/
http://historyhuntersinternational.org/tag/dionysus/
http://historyhuntersinternational.org/tag/dionysus/
http://historyhuntersinternational.org/tag/dionysus/


A prensa mística medieval

Cristianismo

iconreader.wordpress.com/.../ (Hugh Jonhson – Uma História do Vinho)

Eu sou a cepa, vós os sarmentos, (João, 15,1)

http://iconreader.wordpress.com/2010/09/19/icon-of-christ-the-true-vine/


A s “viníferas” atravessam o Atlântico (século 
XVI)



Uma herança ibérica/mediterrânica

Logo no século XVI a Vitis vinifera chegou ao Novo Mundo

1550
1532

1524

1547

1769



Vinificação em talhas de barro! 

Passados 18 anos da chegada dos espanhóis! (Peru).
Foto: Luis Vicente Elías



Talha do Peru de 1550

Uma “tinaja” tipicamente andaluza  (Arequipa, Peru) 
A altitude superior a 2500 m permitiu a produção de vinho

Foto: Luis Vicente Elías



Adega de talhas de inspiração caucasiana

Uma herança ibérica/mediterrânica

Foto: Luis Vicente Elías



Uma herança ibérica/mediterrânica

As talhas de barro de estilo ibérico, ainda se vêem em Peru, Bolívia, 
Chile e Argentina. Não estão referenciadas no Brasil.

Foto: Luis Vicente Elías



Produção de vinho de talha no Peru

Técnicas de produção ibéricas, trazidas pelos frades

O típico “rodo” para 
mergulhar a “balsa”

Foto: Luis Vicente Elías



O grande contributo do Brasil para a história 
do vinho



Alguns marcos históricos da viticultura do Brasil

(1532) –  Martim Afonso de 
Sousa
(1551) – Brás Cubas 
(1626) – Jesuíta Roque Gonzales
(1789) – Corte portuguesa

(1824) – Colonização alemã e   
  italiana

(1840) – Thomas Messiter
(1875) – Emigrantes italianos
(1960) – Vinha tropical no Vale 

de São Francisco
(2002) – Vale dos Vinhedos (IP)



Vale dos Vinhedos, uma herança mediterrânica



Vale dos Vinhedos, uma herança mediterrânica 

Valduga

Miolo

Dal Pizzol

O vinho tratado com a sofisticação que merece



Vale do São Francisco: um novo conceito de viticultura

Petrolina – Vale do São Francisco

A herança mediterrânica deu lugar à originalidade brasileira

Foto: Vinibrasil



• Mais de 300 dias de sol por ano

• Temperatura média elevada (26 ºC)

• Pluviosidade muito baixa (200 mm)

• Irrigação controlada

• Ciclo contínuo de produção (até 2 colheitas/ano)

Viticultura do paralelo 8º Sul !

Condições para produzir espumantes e brancos de excelência 



O vinho tropical brasileiro

Uma grande oportunidade de diferenciação:

Criar brancos e espumantes de excelência

Criar uma Denominação de Origem Tropical

Desde a Antiguidade que o vinho branco é o mais venerado! 



A bebida de maior teor alcoólico (entorpecedora)

A bebida mais higiénica (não causava doenças)

A bebida que dava coragem aos soldados (estimulante)

A bebida que dava força aos trabalhadores (energética)

A bebida mais venerada (divina)

A bebida que fazia esquecer as agruras da vida (antidepressiva)

A bebida que tirava as dores (analgésica)

A bebida que desinibia os tímidos (“afrodisíaca”)

A bebida que curava “por fora e por dentro” (elixir)

O produto agrícola que cobrava mais impostos (fonte de riqueza)

Vinho, uma bebida mágica!

Obrigado pela vossa atenção!
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