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Conferência Vinho da Talha
Texto de enquadramento
A conferência Vinho da Talha realizada na Amareleja a 12 de dezembro de 2020
constituiu uma iniciativa conjunta da Rota do Guadiana-ADI, da Câmara Municipal
de Moura e da junta de Freguesia da Amareleja. Enquadra-se e obteve cofinanciamento através do projeto Competitividade, Emprego e Empreendedorismo (CEE),
atividade 6- Conferências Concelhias Temáticas – Divulgação e promoção de boas
práticas, em curso na Margem Esquerda do Guadiana pela Rota do Guadiana, com
o apoio do Alentejo 2020. O projeto CEE visa promover o empreendedorismo enquanto elemento fundamental para a criação de emprego e para a diversificação da
base económica da sub-região da MEG e valorização dos ativos do território, aumentando a sua competitividade. Com esta iniciativa foi dado um passo importante
na valorização de um produto local de excelência que conhece na vila da Amareleja
um lugar de produção que alia tradição e inovação.

Iniciativa realizada no âmbito do projeto Competitividade, Emprego e Empreendedorismo, ao abrigo
do projeto aprovado no âmbito do Alentejo 2020 - referência ALT 20-05-3321-000192.

3

PROGRAMA

SESSÃO DE ABERTURA

JOAQUIM MÁRIO FERREIRA

Presidente da Junta de Freguesia da Amareleja

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimo Sr. Presidente da Rota do Guadiana, excelentíssimos amigos por esse mundo fora,
muito boa tarde!
Ora bem, para o mundo e a partir daqui da Amareleja, a terra do Sol, é
graças ao Sol que as uvas adquirem os teores de açúcar e é graças ao
açúcar que, depois da fermentação, os vinhos ganham o teor alcoólico.
Tenho a certeza que hoje sairemos daqui mais conhecedores e mais
esclarecidos acerca destas obras de arte que são os Vinhos de Talha.
Muito obrigado – e já agora, só um pormenor, na Amareleja não lhe
chamamos Vinhos de Talha, chamamos Vinhos de Pote – na Amareleja
não se abre uma talha, abre-se um pote! Desfrutem desta tarde maravilhosa que certamente iremos ter.
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DAVID MACHADO

Presidente Rota do Guadiana

Boa tarde a todos e a todas. A face mais visível da Rota do Guadiana tem sido
o apoio a projetos de investimento locais – é costume dizer-se que existem
cerca de três atividades na Margem Esquerda do Guadiana que estão ancoradas na Rota do Guadiana. Uma delas é o turismo, nas suas vertentes de
alojamento e de restauração, outra é a transformação dos produtos locais e,
por último, aquilo que se designa hoje pelo terciário social. Não é apenas o
apoio a projetos que move a Rota do Guadiana, essa é uma vertente de apoio
àquilo que são os protagonismos empresariais locais. Existe depois uma outra
vertente a que às vezes não é dada muita importância, que é a da animação
para o desenvolvimento. Hoje o que estamos aqui a fazer é uma iniciativa
desta mesma vertente, é algo que liga os setores de atividade económica, quer
a restauração, quer os produtores, quer as produções primárias agrícolas. Portanto é algo que cerze, digamos, os diferentes setores de atividade daqui da
Margem Esquerda do Guadiana. No que toca a estas atividades, somos sempre poucos – não querendo induzir ninguém em erro, mas Moura terá cerca
de 15 habitantes por km2. Infelizmente temos outros territórios da Margem
Esquerda do Guadiana que já vão com 6 habitantes por km2 e nunca somos
suficientes para provocar desenvolvimento, somos sempre muito poucos para
melhorar as nossas vidas e para melhorar as vidas dos nossos cocidadãos.
Portanto, qualquer protagonismo que surja seja a nível empresarial, seja a
nível de um coletivo que se une para formar uma IPSS, seja a nível de um
clube desportivo, qualquer protagonismo que surja, seja coletivo ou individual, tem de ser apoiado pela Rota do Guadiana e insere-se nesta questão que
se falava da animação do território rural e insere-se também na densidade das
relações em territórios rurais. Mas o que é isso da densidade das relações? É
6

o que estamos aqui a fazer hoje, mesmo com esta pandemia que nos cria um
ambiente desfavorável para nos encontrarmos, onde temos pouco relacionamento com pessoas e também entre as empresas. Mas tentamos ultrapassar
esta situação e este projeto é um bom exemplo de tentativa para ultrapassar
esta crise. O desenvolvimento local relaciona-se exatamente com estas situações e com as experimentações que se fazem para tentar superar as situações
que hoje vivemos diariamente. A densidade relacional significa unir-nos, sabermos trabalhar conjuntamente, independentemente das diferenças, existem
sempre formas de nos unirmos. A densidade relacional é ainda mais que isso,

é a densidade relacional no nosso espaço, na nossa aldeia, na nossa vila, no
nosso agrupamento de concelhos, mas também para fora do nosso espaço - a
densidade relacional é como é que o nosso espaço se relaciona com o exterior.
E hoje aqui, a partir da Amareleja percebemos que o Vinho da Talha já chega
ao Canadá e aos Estados Unidos, sendo vendido de uma forma valorativa e diferenciada. Este também constitui um exemplo de relacionamento deste com
outros territórios a partir da comercialização de um produto local.
Sou apenas um curioso nestas questões sobre o Vinho da Talha, mas sendo
este o vinho do sul do país, foi produzido na Margem Esquerda do Guadiana,
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em vários concelhos, sendo que sobrevive hoje enquanto tal na vila da Amareleja, tornando-se património. Um património que se encontra preservado e
que está vivo pois muitas pessoas ainda detêm este saber que está, de alguma
forma, a passar para as gerações mais novas, através da iniciativa de alguns
novos produtores locais. Este património diferencia hoje também a Amareleja.
A Rota do Guadiana, hoje com 28 anos de atividade, certamente sairá daqui
mais enriquecida e está apostada, no quadro do projeto que financia esta sessão, na sua reprogramação tendo em vista a criação de uma linha de trabalho
consistente com o trabalho que a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e os
empresários estão a realizar. Queremos contribuir com a melhoria do conhecimento da realidade local, com a promoção externa deste valor patrimonial
e o apoio aos empresários que queiram apresentar projetos de investimento
que impliquem melhorias na produção e comercialização deste produto local
único na nossa região.
Cabe-me agora fazer alguns agradecimentos. Este evento não seria possível
sem equipas e sem pessoas que se movimentam para que estas coisas aconteçam. Gostaria de agradecer à junta de freguesia, na pessoa do Presidente pela
mobilização de pessoas que efetuou. Também à Câmara Municipal de Moura,
na pessoa do senhor presidente, bem como à equipa que se empenhou na concretização desta conferência. Ainda há que agradecer a todos os produtores
que estão aqui e que se mobilizaram pois representam as forças vivas deste
património, bem como aos intervenientes que hoje nos trarão aqui valiosos
ensinamentos. E por fim agradecer ao José Piteira e ao restaurante pela receção e possibilidade que nos deu de estarmos neste espaço, onde podemos, ao
vivo, testemunhar a abertura de uma talha seguindo métodos ancestrais.
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ÁLVARO AZEDO

Presidente Câmara Municipal de Moura

Votos de uma boa tarde para quem nos acompanha nesta plataforma tecnológica que, neste momento, tem sido a via para se realizarem muitas das
iniciativas que temos vindo a organizar ao longo deste ano marcante para
todos. Não tem sido um ano marcante pela positiva, tem sido um ano difícil e muito hipotecado, e no caso da Câmara Municipal de Moura, tem hipotecado muitas das suas iniciativas e acima de tudo, muitos projetos, mas
temos de nos reinventar todos os dias e têm que se fazer iniciativas que
continuem a elevar aquilo que temos de melhor. Este seria um momento
em que estaríamos a festejar a Feira da Vinha e do Vinho, em que estaríamos no espaço físico da nossa feira e que estaríamos, acima de tudo, com
os nossos produtores de vinhos de talha de Amareleja. E a Amareleja tem
uma tradição extraordinária a este nível. O que a Câmara Municipal de
Moura tem procurado fazer, ao longo destes anos, é não só incentivar os
seus produtores a darem passos em frente nesta caminhada de afirmação
dos vinhos de talha da Amareleja, mas que a própria feira tenha um cariz
diferenciador e de incentivo de produção dos nossos vinhos. Queremos
que a feira cresça com a população da Amareleja, e que cresça com a
nossa cultura, com as nossas tradições e também com o cante alentejano
que é uma forma de afirmarmos o nosso património, aquilo que temos de
melhor. Esta diferenciação no fundo, é muito importante, porque mesmo
sendo poucos, aquilo que o interior do país e a nossa região tem de extraordinário é o facto de sermos únicos. A nossa região é única, aquilo que
nós fazemos é único e o que temos a oferecer ao país é de facto extraordinário. Hoje celebramos a Feira da Vinha e do Vinho, num outro formato e
para que não fique esquecida no ano de 2020. Celebrarmos os talhas e as
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nossas tradições. A Câmara Municipal de Moura, não podendo fazer esta
feira teve, na Rota do Guadiana, de facto, um parceiro extraordinário que
nos ajudou a reinventar esta feira, traduzida hoje numa conferência. Quero
agradecer a toda a equipa da Rota do Guadiana e à sua estrutura técnica o
apoio na reinvenção desta iniciativa. Por outro lado, agradecer obviamente ao Manuel Bio, companheiro de viagem da Câmara Municipal de Moura, e o vereador que mais tem incentivado esta tradição, é um homem dos
vinhos e um apaixonado pela produção dos vinhos de talha. E à Isabel Bicho, que tem sido também uma técnica extraordinária na preparação desta
iniciativa. Ao José Piteira, obrigado pela açorda de perdiz que é sempre
extraordinária e pelos pratos que vamos degustando. É sempre com muito
prazer que estamos na sala das talhas do José Piteira.

Esta tarde é focada nos especialistas e nos nossos produtores, bem como
daqueles que podem e sabem falar de vinhos e queria deixar-vos de uma
forma muito célere, que programa temos para esta tarde. Temos quatro
painéis: vamos começar com a companhia do Nuno Oliveira Garcia, que
vai moderar este painel “O Vinho de Talha na Sub-região de Granja e
Amareleja”, colaborador da revista “Grandes Escolhas”; depois temos
uma jovem produtora de vinhos da Amareleja, Ana Pereira que nos vem
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trazer “A Produção do Vinho de Talha em Amareleja” e é importante que
olhemos para o futuro, já que os jovens são essa garantia de futuro na
produção dos nossos vinhos. A Ana é de facto uma jovem que está a pegar
na tradição familiar e está-lhe a dar o seu cunho – se calhar o seu pai representará a tradição, mas a Ana representará a inovação, essa irreverência
dos nossos jovens que é importante acrescentar à produção dos nossos vinhos. Teremos também o nosso enólogo da Adega Marel, teremos o David
Morgado e o Tiago Macena que nos falarão da produção do vinho de talha,
a comercialização e internacionalização, seguido do José Piteira, conhecidíssimo não só pelos vinhos que produz, mas também por um restaurante
de referência na região da Amareleja e que concilia a gastronomia com a
produção de vinhos. No final da tarde teremos a abertura de uma talha que
é sempre um momento importante e extraordinário desta tradição e fecharemos esta conferência “Vinho de Talha – Inovar a Tradição” com Manuel
Bio, que fará a cerimónia do encerramento. Tenho que agradecer ainda a
todos aqueles que se inscreveram nesta conferência e o facto de estarem
connosco. Estamos juntos nesta iniciativa e que sirva também de embrião
para novas iniciativas e que continuemos a fazer crescer a Feira da Vinha
e do Vinho, é tudo o que queremos. Muito obrigado a todos, votos de um
excelente trabalho e uma excelente tarde na nossa companhia.
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O VINHO DA TALHA
NA SUB-REGIÃO
DA GRANJA
AMARELEJA

NUNO OLIVEIRA GARCIA
Revista Grandes Escolhas

Eu gostaria, como é habitual e obrigatório nestes momentos, começar por
agradecer o convite e a presença nesta iniciativa, que confesso que é ímpar, pois parte das forças de uma sub-região e que por isso tem valor em
tempos tão difíceis, porque pretende valorizar algo que é muito típico e
original e ao mesmo tempo, algo que é histórico nesta sub-região. Numa
altura que se fala tanto em originalidade, em tipicidade, no que respeita à
Granja - Amareleja como região e como território, no que respeita à Rota
da Guadiana, e no que respeita aos vinhos do pote, também conhecidos
como vinhos de talha, a verdade é que essa herança é absolutamente legítima e portanto não há aqui nada de folclórico, não há nada de comercial,
há sim um lado de valorização e de resistência de um património muito
típico deste território, também de outros, mas sobretudo deste. E por isso
queria agradecer ao Presidente da Câmara Municipal de Moura e ao senhor vereador Manuel Bio que é como aqui foi descrito, alguém fundamental na história recente dos vinhos da talha e não apenas isso, também
ao presidente da Rota do Guadiana e por fim todos os próximos oradores
a começar pela Ana Pereira, que até já foi apresentada do ponto de vista
familiar; ao David Morgado e Tiago Macena, um abraço especial ao Tiago Macena, e o mesmo ao José Piteira e ao Manuel Bio que irão encerrar
depois da abertura da talha.
Cabe-me esta missão muito honrosa de falar um pouco dos vinhos da talha
(ou vinhos do pote) e um pouco também da região, sabendo que estou a
falar de longe, que não sou natural desse território, por isso saberão muito
mais vocês do que eu em relação a certos aspetos práticos e de vivência do
dia-a-dia. Sendo português, redator e crítico de uma das mais importantes
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revistas do setor de prova de vinhos, cada um dos nossos provadores prova cerca de 1.500 a 2.000 vinhos portugueses por ano e algumas centenas
mais de vinhos internacionais, participamos em concursos, estamos presentes em todo este mundo do vinho, é com muita atenção e carinho que
olhamos para o fenómeno que já tem muitos anos, um fenómeno milenar
que é o fenómeno dos vinhos de pote. Os vinhos de talha são um dos
casos mais originais de vinhos e que perduram praticamente como eram,
mantém a autenticidade desde há muitos séculos até hoje. Eu desde sempre que recebo em Portugal muitas provas com produtores internacionais,
com críticos, provadores e compradores de vinhos. E se há uma coisa que
eu tenho vindo a notar, não há três, não há cinco mas há dez anos é o interesse permanente e crescente por produtos que sejam absolutamente típicos, originais, que tenham uma história para contar e que esta seja o mais
original possível. Que seja ligado à terra e que o produto final seja muito
contemporâneo e até sofisticado. Existem estas duas nuances, ou seja, a
Granja-Amareleja está intimamente ligada à talha, mas há talha noutros
territórios vizinhos de Granja. Mas olhava-se sempre com uma perspetiva
de sobranceria e uma perspetiva de que sempre se soube que os vinhos
eram bons, mas a atenção não era muita e olhava-se muito para a região
como (e perdoem-me, certamente que os amantes de banda desenhada irão
perceber) se fosse a Aldeia do Astérix, ou seja, olhava-se muito para um
conjunto de resistentes, para um conjunto de pessoas que comungavam
dos mesmos aspetos, que continuavam utilizar nas castas brancas, umas
castas menos utilizadas, fosse a Roupeiro, a Rabo-de-Ovelha, resistindo
obviamente sempre a que os vinhos fossem maioritariamente feitos de
castas que ou não estavam habituadas àquele território (margem esquerda
do rio Guadiana), quando outras resistiam e apresentavam vinhos com a
sua tipicidade.
E talvez os primeiros a descobrir isso, enfim, sou jornalista e crítico de
vinhos, por isso contra mim falo, talvez não tenham sido necessariamente os especialistas em Portugal, mas sim alguns consumidores e alguns
entendidos internacionais que ficavam encantados com alguns aspetos.
Ficavam encantados com o aspeto milenar de fazer vinhos em ânforas de
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barro, enfim esta é poesia transposta em garrafa. Já contei e já tive provas
nos Estados Unidos a falar como se produz o vinho de talha e os americanos ou não acreditam ou ficam completamente derretidos e acham que é
absolutamente incrível como é que se consegue fazer vinhos desta forma,
que aliás, é a forma mais tradicional de produzir vinhos em grande parte
do Mediterrâneo, mas não só.

Mas bom, não só existia esse lado, como existia um lado de uma fruta
madura, uma fruta bonita, que sendo madura não era pesada na prova de
boca que é algo típico dos tintos, o caso da casta Moreto e nos brancos
que sempre foi o produto de eleição, os brancos de talha e os brancos da
Granja – Amareleja que eram feitos de castas que eu referi – são castas que
não eram conhecidas pelos provadores internacionais, por isso havia um
fenómeno de sedução e de surpresa que era incrível. Eu assisto a isto há
mais de dez anos e portanto não foi com surpresa que nos últimos cinco ou
seis anos comecei a assistir a este fenómeno dentro de Portugal. Ou seja,
não há dúvida nenhuma que os vinhos de talha estão numa certa moda.
Isso é bom dizer, e é bom dizer porque os vinhos de talha não mudaram,
ou seja, sendo vinhos que estão na moda, no foco das atenções, e isso só
traz valor à região, mas o que é extraordinário é que houve muitas poucas
mudanças para isto acontecer. As mudanças foram mais de quem olhou
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para os vinhos, provou e compreendeu a sua tipicidade, livrando-se dos
preconceitos que tinham e também dos próprios críticos que começaram a
valorizar estes vinhos com a sua própria tipicidade. Não se pode comparar os vinhos fermentados em talha com vinhos fermentados em inox no
que diz respeito aos seus aromas primários. E portanto, isso, juntamente
com o movimento internacional de vinhos de origem foi importantíssimo.
Esse movimento que se expande um pouco para Espanha e para a Geórgia,
onde encontramos outras referências no mundo que procuram vinhos muito específicos, por exemplo os “vinhos de ilha”, é algo que é uma grande
tendência, hoje em dia, ou os vinhos do vulcão Etna. Portanto o que eu
quero dizer é que hoje em dia busca-se muito a tipicidade e nesse aspeto
os vinhos de talha da Granja-Amareleja estão obviamente na vanguarda
e são obviamente os ponta de lança extraordinários – mais uma vez, sem
quase mudar nada.
Há que dizer que em mais de vinte anos de prova dos vinhos da sub-região, a forma como se produz o vinho é basicamente igual. Mas tem-se
vindo a ter um certo cuidado nos últimos dez ou quinze anos para ter vinhos um pouco mais limpos. E isto tem a ver, na minha opinião com o tipo
de pez que é utilizado para pesgar as talhas e sobretudo, por predomínio
cada vez maior da cera de abelha, evitando alguns aromas mais vegetais
que podem vir obviamente dos pinheiros e de outras fontes mais herbáceas se nós quisermos dizer. Portanto, o que houve foi uma maior atenção
a um produto que já existia e que já era excelente, e também um cuidado
um pouco maior e adicional dos produtores da região e da nova geração de
realizar o engarrafamento mais cedo e com algum cuidado, nomeadamente, a condição do sulfuroso, com rótulos mais bonitos, tudo isso fez um
produto que se mantém na essência igual ao que era, mas que hoje em dia
é um produto de eleição. Eu diria que nenhum enófilo desconhece o que é
o vinho de talha, embora obviamente tenham ainda que ir até à Granja, até
Mourão e conhecer melhor a sub-região de Granja-Amareleja.
Enfim, tratamos aqui não só os vinhos de talha, os vinhos de pote, vinhos
de ânfora que é uma tradição de facto que tem séculos de tradição e história. São vinhos que eu não conheço outros, que sejam feitos de um método
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tão igual ao que era antigamente. Das várias viagens que eu já fiz à sub-região e ao sul do Alentejo, à Geórgia até à Espanha, há vários elementos
em comum. Há um elemento de economia familiar- a vindima feita já na
madrugada, onde as uvas eram colocadas à porta de casa, as uvas eram
trazidas para dentro da casa onde em muitas situações das casas de maior
dimensão do Alentejo (não acontecia com todas) o próprio hall de entrada
era ligeiramente rebaixado porque funcionava como um lagar. Só esta história que para nós será um bocadinho vulgar, para alguém que é estrangeiro é absolutamente um romance, explicarmos a alguém que havia algumas

casas em Portugal onde as uvas eram pisadas à porta de casa, ou seja, no
hall de entrada. Um hall que era rebaixado, obviamente para que o sumo
de uvas não se estendesse ao resto da casa. Aqueles que já tinham uma
produção mais importante com duas ou três talhas em casa, tinham mesmo
uma talha enterrada no meio do hall de entrada, tapada, quando não era
utilizada, com uma estaca de madeira que obviamente toda a gente da região sabe que se chamava o ladrão, que também era utilizado na adega, no
caso de existir um rebentamento. Neste caso era porque podia haver algum
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líquido que ainda antes de passar para a talha para fermentar fugisse pelo
chão poroso. E depois, existia muitas vezes ao longo do lado de hall de
entrada (vi isto em muitas habitações na sub-região e em outras regiões
do sul do Alentejo) um pequeno quarto onde ficavam as talhas colocadas
em malgas, em pequenos baldes, e depois iniciava-se o processo de fermentação. Isto obviamente dependia da época do ano, das temperaturas, o
arranque da fermentação, obviamente não existiam técnicas de frio muito
sofisticados – havia serapilheiras embebidas com água, mais tarde sacos
com algum gelo colocadas dentro da própria talha, enfim, todos esses pormenores que hoje em dia são diferentes e mais atualizados e depois até as

técnicas mais antigas e cruéis de saber se a fermentação estava completa
ou não. Era muito comum atirar-se um animal doméstico para dentro desse compartimento para ver se de facto a fermentação estava terminada. Se
o animal continuasse de boa saúde, significava que a fermentação estaria
terminada. Enfim, métodos cruéis que ouvi muitíssimo falados na região.
E isto demonstra a autenticidade (não a parte dos animais) e a utilização
de métodos ancestrais que funcionam evidentemente.
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Depois, a própria cobertura da talha, aquilo que se chamava a tampa líquida, um bom azeite, a tampa sólida raramente utilizada com madeira, o
papel pardo muitíssimo utilizado na região geralmente com uma borracha
à volta, quantas vezes retirada de um pneu de uma bicicleta e aguardava-se pela fermentação. Claro que também dependia dos invernos mais
frios que a região também consegue ter e depois tínhamos as festas com
a abertura das talhas e o vinho, como sabemos, durava muito pouco tempo, não no sentido que o vinho necessitava de aguardente (muitas vezes
necessitava de aguardente) mas é verdade que as pessoas consumiam o
vinho muito rapidamente. E muito bem, porque o vinho era ótimo. E portanto, uma das grandes tradições do Alentejo é o vinho novo. Tudo isto
são tradições ancestrais que os enólogos hoje muitas vezes não conhecem
e acham estranho. Perceber que isto resulta num vinho fantástico, cuja filtração é essencialmente natural pelo próprio engaço que é depositado. Só
imaginar como se pesgavam as talhas antigamente em solos com alguma
relva, queimando a talha primeiro para sair a pez antiga, colocando uma
criança ou um adulto pequeno para pesgar, tudo isto são histórias maravilhosas que devemos conservar e são acima de tudo histórias verdadeiras.
Eu terminaria dizendo que o que temos agora pela frente é um conjunto de
especialistas que nos vão explicar desde a produção até à importância da
comercialização e dos mercados exteriores. Eu devo dizer que nos mercados exteriores que conheço, se o produto for bem trabalhado é muitíssimo
valorizado. Imaginar mais uma vez falar disto a um norte-americano de
Nova Iorque, o pináculo de civilização moderna, comprar uma garrafa de
vinho de talha e chegar a um jantar com amigos e explicar que aquele vinho é feito desta forma é absolutamente mágico porque ninguém acredita
que esse vinho possa ser feito assim. Portanto, cabe-nos a nós mostrar
como tudo isto é possível, como no fundo sendo aparentemente simples
é ancestral e é mágico. E diria para terminar, que o que é incrível em
tudo isto, é que os vinhos são bons e estão hoje em dia inseridos numa
certa modernidade. Ou seja, os vinhos de talha, à semelhança dos de outras regiões, que também eram amaldiçoadas no passado, hoje em dia já
os abraçamos com muita veemência. Os vinhos de talha e os vinhos da
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Granja-Amareleja são algo absolutamente únicos como vinhos de grande
qualidade.
São vinhos que têm um lado de vanguarda – mantendo-se iguais, houve
um lado de vanguarda que é a fruta. A fruta é uma fruta bonita, uma fruta definida, é uma fruta saborosa, mas ao mesmo tempo não é uma fruta
pesada. O corpo do vinho não é pesado, são vinhos na verdade que são
para beber, e quem nunca entrou numa adega em Mourão e na Granja não
percebe isso, mas de facto os vinhos tendo maturação, sedução, tendo fruta, são vinhos que são feitos para beber e portanto são vinhos que sendo
bonitos na fruta, uma fruta encarnada e por vezes negra, acabam por ter
aquele lado de peso ou de açúcar residual que outros vinhos de outras regiões não chegam a ter.
Portanto, tudo o que eu tenho a dizer é parabéns à sub-região e aos seus vinhos. Eu sou um consumidor já há muitos anos dos vinhos da região. Aqui
teremos pessoas que falarão da produção e da comercialização muito melhor que eu. E agora passo a palavra e com muito gosto à Ana Pereira, um
olhar mais jovem, que só nos pode trazer e augurar coisas de bom. Aliás,
é tão bonito ver porque ela está com três ou quatro talhas por trás e isso só
nos pode fazer admirar ainda mais o seu contexto. A Ana é convidada para
falar um pouco da produção dos próprios vinhos, e talvez ninguém como
a Ana, com o seu olhar mais jovem e irrequieto se me permite, nos possa
falar um pouco e muitos parabéns pelo próprio nome – Talha Pezgada, que
é um nome que identifica a região, que tem muita piada e é um nome muito
bonito e por isso muitos parabéns.
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A PRODUÇÃO
DO VINHO DE TALHA
EM AMARELEJA

ANA PEREIRA

Produtora Talha Pezgada

Boa tarde a todos e obrigada pelas palavras. Eu comecei com o vinho de talha
há pouco tempo, no entanto o vinho de talha esteve sempre presente na minha
vida porque desde que nasci ou até antes, o meu pai já fazia vinhos de talha.
Para mim era o vinho dos potes, não lhe chamava talha. Depois entretanto
fui para outra área, não estava virada de todo para o vinho. Licenciei-me em
biotecnologia, mas depois em termos de trabalho, aqui no Alentejo, era complicado e então decidi formar-me nesta área dos vinhos e iniciei o mestrado
em vinicultura e enologia. O mestrado ainda não está terminado por causa da
tese, mas a minha tese também está relacionada com os vinhos de talha onde
procuro perceber se os diferentes revestimentos que existem para as talhas
passam algumas características aos vinhos. Eu apenas conhecia as talhas pesgadas, portanto esse pez era o meu pai que utilizava, eu lembro-me há 20 anos
atrás, ele pesgar estas talhas que aqui estão. Elas eram aquecidas para retirar
o pez antigo e depois não ia lá dentro ninguém, mas com uma “zaragatoa” em
grande percorria-se com o pez, ou seja uma mistura de pez e de cera de abelha
a talha toda. Ia depois rodando para o pez ficar uniforme em toda a talha e
à medida que ia arrefecendo, ia colar ao barro. Eu só conhecia este revestimento, entretanto quando fui para o mestrado percebi que havia talhas que
estavam pintadas com uma tinta alimentar, havia talhas apenas revestidas com
cera de abelha. Outros produtores preferiam não pesgar as talhas, não tinham
revestimento, inicialmente podem ter tido algum tipo de revestimento mas depois nunca mais foram revestidas. Então eu decidi juntar aqui alguns vinhos,
pedi a colegas, ao José Piteira, ao Domingos Barreto, ao António Prazeres,
pedi também à minha colega Teresa Caeiro, neta do professor Arlindo Ruivo,
todos eles me deram vinhos e os ensaios já foram feitos, mas ainda não tenho
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os resultados estudados, daí ainda não ter a minha tese de mestrado concluída.
Isto para dizer que comecei a ter interesse pelos vinhos e achei por bem dar
continuidade ao trabalho do meu pai, já que o vinho dele sempre foi elogiado
e sempre foi um bom vinho e decidi então tirar o mestrado. O produtor é o
meu pai. Eu vou dando algumas ajudas e algumas dicas e vou-lhe dando algumas ideias, algumas ele resiste e outras aceita. Entretanto, como eu entrei
neste mundo dos vinhos decidimos lançar esta marca, a “Talha Pesgada”, até
tenho aqui as nossas garrafitas, são a produção de 2018, começámos a vender
este vinho a meio de 2019, mais no final desse ano, onde participámos pela

primeira vez no evento da Herdade do Rocim. Depois veio esta pandemia e
balançámos agora um bocadinho. Mas não deixámos de fazer o vinho obviamente. Continuamos aqui com as talhas todas cheias, o processo de produção
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do vinho é o tradicional, o antigo, a única coisa que não se faz neste momento
e que eu me lembro do meu pai fazer, era esmagar as uvas no ripanço. Neste
momento já existe equipamento que nos ajuda nessa tarefa que era muito
dura, mas ainda me lembro de existir um esmagador em que a uva ia para a
adorna que a nossa adega faz, e depois era carregada a baldes para dentro das
talhas. As talhas são mexidas diariamente, quando é necessário e possível,
até duas vezes ao dia. São mexidas com estes utensílios, tipo um couto de
madeira que é tradicional, depois o vinho fermenta na talha e depois a filtração, embora seja afinada antes de ir para a garrafa, primeiramente é filtrada
e passa pela cana. É assim produzido o nosso vinho de talha, espero poder
inovar mais, eu ainda estou aqui num processo de aprendizagem, comecei há
muito pouco tempo. Ainda tenho que entender melhor o vinho, entender ainda
melhor o vinho de talha, mas acredito que vou lá chegar, mas já temos aqui
um belo vinho, com a experiência do meu pai e esperamos continuar. Antes de
terminar quero agradecer o convite da Junta da Freguesia, da Câmara Municipal de Moura, todos os intervenientes no almoço do José Piteira, e agradecer
e deixar a porta aberta se quiserem vir aqui abrir uma talha e provar a “Talha
Pesgada”, estão todos convidados. Obrigada.
NUNO OLIVEIRA GARCIA: Muito obrigado Ana, foi um contributo fantástico. Antes de passar palavra aos nossos próximos dois convidados, queria
dizer que é engraçado que muitos destes métodos que foram aqui falados pela
Ana e que, no fundo, foram recebidos do seu pai, são métodos que encontramos em textos muitos antigos. Por volta de 1700 já se enviavam emissários
para o Alentejo para saber como é que estavam a correr as vindimas. E há
umas notas muito interessantes: a primeira era o medo que os emissários tinham em ir para terras do Alentejo. Não que o Alentejo ou as suas pessoas
constituíssem algum perigo, mas de facto eram terras mais distantes, mais
selvagens, eram distantes de grandes pólos, da cidade. Depois, geralmente o
que contavam, e na altura havia uma disputa entre o vinho de lagar e o vinho
de feitoria, era que os vinhos do Alentejo tinham algo de primitivo, tinham
algo de mais caseiro e menos comercial e industrial, é muito interessante notar
isso, bem como notar o predomínio das castas brancas. Esta ideia de mexer ou
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remexer a talha duas vezes ao dia, por vezes até de noite, já está documentada,
assim como o juntar muitas talhas para evitar o rebentamento. Existem aliás
algumas talhas que estão cravadas na própria parede, eu conheci muitas adegas de potes com algumas talhas cimentadas à volta, não se pode provar que
elas não vão rebentar por isso, mas talvez por uma razão de inércia e estarem
muito juntas de alguma maneira evite isso. Mas também como sabemos, há
rebentamentos de talhas o que apesar de tudo não deixa de ser um fenómeno
natural. A mesa de ripanço, que eu não falei mas ainda existe, apesar de estar
mais em queda, até curiosamente, um vinho adotou esse nome comercial e
portanto com a sua gravura, assemelhava-se a uma espécie de mesa de matraquilhos com muitas pequenas tiras e depois com uma pressão das mãos
por cima ia-se fazendo essa primeira prensagem, que aliás até fazia com que
muitos dos vinhos (e bem) tivessem uma quantidade de engaço assinalável,
que depois, como aqui foi falado, também essas massas depositadas alguns
dias ou meses serviam como filtro no final.
Sobre tudo isto, David Morgado que é produtor da casa Marel e o Tiago que
já é um verdadeiro especialista dos vinhos em Portugal, apesar de ser jovem,
mas com um grande trajeto, e as nossas vidas profissionais já se encontraram
algumas vezes e sempre com amizade, vou-lhes passar a palavra para falarem
se quiserem e com a liberdade que nos assiste nestes momentos felizes de estarmos juntos (juntos “online”), falar ainda da produção, mas sempre com um
olhar posto na comercialização. Decerto que o David enquanto produtor tem
muito esse lado e eu também estou certo que o Tiago com o seu lado internacional, que estuda os vinhos não só em Portugal, mas a um nível mais vasto
de provas, de competição internacional, poderá dizer-nos então algo sobre
isso. Eu sou muito otimista em relação à comercialização dos vinhos de talha,
pelas razões que já falei, e portanto imagino que no dia-a-dia possam existir
dificuldades que eu não esteja a ver.
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PRODUÇÃO
DE VINHO DE TALHA
COMERCIALIZAÇÃO E
INTERNACIONALIZAÇÃO

DAVID MORGADO

Produtor Adega Marel

Muito obrigado, e boa tarde a todos. Queria agradecer desde já à Junta de
Freguesia pelo convite, à Câmara de Moura e à Rota do Guadiana. Nós
vamos falar um pouco sobre o vinho de talha e comercialização e por isso
vou passar a palavra ao Tiago que irá desenvolver o tema.

TIAGO MACENA
Enólogo Adega Marel

Obrigado. Boa tarde a todos. De facto, o tema que nos fica e com muito
gosto, é a produção do vinho de talha e a sua comercialização. Como a
minha formação é de engenharia agronómica, a minha cabeça é muito
balizada e por isso preparámos uma pequena apresentação de PowerPoint para servir de suporte e para que tenham uma perspetiva visual.
Em resumo e para tentar aproveitar os minutos que nos restam, vamos
dar uma perspetiva histórico-mundial porque nada disto acontece do
nada e a nossa perspetiva, quer da parte da produção, quer da parte comercial. De facto nós não inventámos a roda, antes de nós houve quem
tenha espalhado a sua influência por toda a base europeia e portanto os
vinhos de talha são uma herança romana/fenícia e em toda esta bacia
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mediterrânea ganhou nomes diferentes, na Itália e na Geórgia onde de
facto há uma história muito antiga. E tal como o Nuno referiu, sem estar
na moda estão na moda, estão na moda nos Estados Unidos, já provei vinhos de talha da Austrália, da África do Sul. Portanto nós temos de facto
em mãos um tesouro que está a ser redescoberto e felizmente a Adega
Marel é um projeto recente na Amareleja. Aqui uma grande notícia que
nos calha como parte desta herança ancestral, a UNESCO classificou os
vinhos georgianos feitos no qvevri como património cultural imaterial
da humanidade, ou seja, é mais um ponto que temos que nos lembrar,
que, quando falamos de vinhos de talha não falarmos só do nosso canto,
falamos também numa perspetiva mundial porque nós não somos uma
ilha e estamos integrados num todo maior.
Esta fotografia não é nossa, mas é muito feliz. Há aqui uma diferença fundamental porque os qvevris estão enterrados. Se calhar
dando resposta à tua observação, Nuno, as
talhas quebram e quando quebram as talhas
são gatadas, ou seja, é posto um agrafo metálico e os georgianos até por uma questão de
temperatura e de controlo de inércia térmica,
enterram os qvevris. Esta fotografia é super
feliz porque nos dá um perfil até do que se
passa dentro das nossas talhas, as nossas talhas não estão enterradas mas têm este formato, chamo atenção à espessura do barro que
não deve ser muito diferente da nossa. Chamo também a atenção para a
decantação que as películas sofreram e este é o aspeto das nossas talhas
antes de serem abertas. Na nossa casa em particular, nós não deixamos
aquele espaço aberto ali em cima por uma questão de preservação, evitando a excessiva oxidação, mas não deixa de ser uma fotografia muito
feliz, deixámos ali a fonte de onde a fomos buscar.
Aqui também interessa ter esta perspetiva do que é o vinho de talha
como DOC, como denominação de origem que é recente e feliz, mas
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que no entanto não deixa de ser uma gota no oceano. E eu acho que esta
gota é importante ser uma gota porque nos garante a tal unicidade e ser o
facto de ser um outlier feliz e de facto é um outlier que tem estado mais
ou menos estável, não sei se é fácil fazer a leitura mas isto são dados
da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana de 2019 e portanto temos
uma estabilidade no que diz respeito à produção dos vinhos de talha entre os 40 e 50 mil litros.
Agora nós por cá!, que era um tema de uma rubrica da SIC há alguns
anos e eu achei por bem recolhê-la. Aqui na fotografia temos um sócio
do avô do David, um senhor Baleizão, um dos meus dois professores,
no que diz respeito aos vinhos de talha, porque em agronomia onde eu
estudei, não falávamos de vinhos de talha, pelo menos não há 13/15 anos
atrás e foi de facto uma maravilha poder aprender com este senhor, com
este engenhoso habitante da Amareleja, da aldeia do Astérix como dizia
o Nuno, porque ele aqui nesta mesa de ripanço adaptou um desengaçador, portanto eu acho isto riquíssimo, e se repararem o desengaçador
cai na mesa do ripanço e ele já não tem idade para puxar pelo ripanço e
num ato de boa eficiência e de notável preguiça, deixa cair as uvas para
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aquela mesa inclinada para onde vão os baldes, os baldes que referia a
Ana que servem para atestar as talhas do senhor Baleizão.
Na Adega Marel temos um acervo feliz que se divide em castas e vinhas
contemporâneas e castas e vinhas mais antigas. Eu não quero entrar na
luta nem na definição das vinhas velhas, as nossas vinhas são velhas,
algumas têm cadastro de 1930 e outras de 1980. Eu também sou dessa
altura de 1980, eu não me considero velho mas uma vinha tem outra nobreza com essa idade. Portanto, nós decidimos fazer vinho de talha onde
utilizamos as nossas melhores uvas, as nossas uvas mais ricas, das nos-

sas castas mais raras, da Rabo-de-Ovelha, da Moreto ou da Trincadeira.
Queremos acreditar que fazemos vinhos únicos pela sinergia de tudo,
pelas castas, pela técnica, por tudo o resto.
Aqui, também como vos disse, nós não inventámos nada, eu aprendi o
que consegui das conversas que tive com o “avô” Morgado (entre aspas
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porque não é meu avô, é avô do David) e com o senhor Baleizão. Portanto, o princípio base é o mesmo – no nosso caso, isto é uma das nossas
histórias e se reparam na fotografia veem que é a talha nº2, que é o “Mau
Talhado” que é um antigo proprietário desta talha, “Mau Talhado” era
a alcunha, algo muito do Alentejo, toda a gente tem uma alcunha, eu
provavelmente terei uma que desconheço mas não há problema. Mas
portanto, fomos recolher as nossas talhas, primeiro as do avô do David e
depois fomos recolhendo as que conseguimos adquirir na aldeia. No que
diz respeito ao pez e ao método de produção, o que recebemos limpámos
e seguimos. Da minha perspetiva de técnico, não gosto, nem usamos
engaço, nem usamos azeite – por dois motivos: porque fazemos macerações longas, temos ainda os vinhos na mãe, temos os vinhos nas massas
provavelmente teremos o branco daqui a 15 dias em janeiro, os tintos
vamos provando. E portanto o engaço, ficando muito tempo vai extrair
muito e não quero, quero respeitar a fruta e a sua delicadeza. E o azeite
porque o azeite pode eventualmente rançar e não interessa ter essa contaminação. No primeiro ano tapamos com esse papel pardo e com essas
câmaras-de-ar, agora já desenvolvemos um pouco mais com um plástico
alimentar e umas cintas de elástico.
As diferenças fundamentais que eu vejo face ao processo que conheci
do avô Morgado e do senhor Baleizão é o acompanhamento sensorial,
ou seja, todos os meses ou pelo menos duas vezes por mês, eu provo os
vinhos. Todos os meses analisamos e vamos acompanhado a evolução
desses vinhos, porque no final do processo, nós fazemos trasfega única
porque a tradição da Amareleja é ir servindo do pote, ou seja, vamos e
tiramos o vinho que precisamos, servimo-nos e em Dezembro/Janeiro
temos um vinho glorioso, e depois em Fevereiro/Março o calor chega e
as contaminações microbiológicas naturais estragam um pouco aquela
delicadeza e aqui atuamos de forma diferente – tiramos o vinho todo,
colocamos em inox, sulfuramos e depois vamos gerir a nossa perspetiva
do futuro.
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Aqui também temos uma fotografia que nos mostra um bocado da
nossa perspetiva, fala e mostra um pouco do que a Ana já falou, da
junça, da cana, do cantar das talhas, como a primeira vez que ouvi
falar de talhas pela voz do professor Virgílio Loureiro, que é de notar
porque foi quem me endoutrinou para os vinhos de talha juntamente
com o professor Manuel Bio, em 2011. Mas eu fixei e tenho muito
este cantar de talha na adega, é só uma perspetiva da nossa parte.
Agora pegando no que é a comercialização do vinho de talha, no qual
reservo os últimos minutos, é um pouco como os outros vinhos. Primeiro temos que perceber o que já temos, e como já referiram o Nuno,
o senhor presidente da Câmara, a Ana, temos um pedaço de história
nas nossas mãos que obviamente, e até por ser um projeto familiar,
tem muita índole sentimental como tanto outros produtos únicos. E
aqui o que é que se passa? Acho que, de facto, uma das maiores forças
é o facto de estarmos novamente na moda, é o facto de sermos uma
peça de artesanato, o facto de sermos únicos, na nossa técnica, o facto
de estarmos aqui neste cantinho da Margem Esquerda do Guadiana,
um mundo diferente e distinto. Já na parte das fraquezas, o facto de
sermos vinhos de talha do Alentejo, não o vinho de talha certificado e
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que é vendido nas tabernas cada vez mais raras como falámos à hora
do almoço, mas o facto de termos pouco vinho pode ser ao mesmo
tempo uma força e uma fraqueza, mas também uma falta de proteção
do que é o vinho de talha. Temos mercados especializados, estas coisas das redes sociais, acabei de receber uma mensagem do Chile de
um colega de estudo do Instituto que está a perguntar como é que eu
higienizo as talhas, portanto, ele está a tentar perceber como se faz
porque ele lá terá consumidores muito conhecedores, porque obviamente os consumidores locais estão habituados a isso. Uma das vezes
que eu provei o Moreto da Adega da Granja, ainda não estava cá,
alguém me comparou esse Moreto a um vinho de Itália, precisamente
pelo perfil de aroma de fruta vermelha, de exuberância e de delicadeza na boca. Temos muitos pontos comuns para quem não conhece
os vinhos de talha, para quem não conhece o Moreto ou para quem
não conhece a Amareleja, há que dizer que de facto há essas pontes e
similitudes com outros tintos.
Eu não me posso cansar de elogiar o trabalho que o Pedro Ribeiro, da Herdade
do Rocim, tem feito a mostrar e a explicar os vinhos da talha daqui e também
os vinhos de talha do país, toda a gente que trabalha com barro. Tem sido um
trabalho notável feito pela Herdade do Rocim nos últimos anos, infelizmente
em 2020 não foi possível. E depois, nós temos dois vinhos nos quais usei a
talha como ingrediente. Portanto, no primeiro ano fizemos este “Manolito”
que tem esta história e tem esta imagem. “Manolito” era um tio do David, um
alentejano da Amareleja que tinha muito brio em sair da Amareleja mas também tinha muito gosto em ser viajado e contar histórias. A primeira vez que o
David me falou disto, juntámo-nos num brainstorming e o nosso tributo a este
tio tinha que ser um vinho daqui e do mundo. É o lote de vinho de talha, que
obviamente não é certificado como vinho de talha mas como vinho de inox.
É um lote de castas contemporâneas com castas antigas das vinhas velhas e
depois em 2019 juntámos de facto a vontade e a coragem e assumimos o nosso primeiro vinho de talha que é o “Tonico”, o apelido familiar e próximo do
avô Morgado que é o patriarca desta família. Para além disto, também importa
dizer que a imagem é importante e nós estamos muito contentes por termos
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ganho três prémios dos nossos produtos na Harper’s Magazine, que é uma
revista londrina que fez um concurso de imagem pelo qual estamos muito
orgulhosos. Garanto que o vinho é quase tão bom como a imagem e portanto
acho que é uma sinergia conseguirmos comunicar isso e este rótulo quer mostrar muito a textura da talha, talha que já foi passando de geração em geração,
que eventualmente foi pintada. Para concluir, agradecer a vossa atenção, a
disponibilidade para nos ouvirem e passar a palavra ao próximo interveniente.
NUNO OLIVEIRA GARCIA:
Queria agradecer ao Tiago e ao David, ambos, sobretudo na voz do Tiago,
partilharam o seu ecrã e fizeram uma exposição fantástica. E para dizer que
têm toda a razão, o Tiago na questão de Nova Iorque se calhar o Tiago não
me compreendeu, o que queria dizer é que para um americano entender que o
vinho de talha é feito de determinada forma, é algo que escapa completamente
aos sentidos e sei que o Tiago sabe e conhece muitos provadores, mas se tentar explicar aos americanos como se faz o vinho de talha, eles simplesmente
não acreditam. Isso antigamente poderia ser uma menos-valia, mas hoje em
dia é um atributo, sobretudo se tivermos, como o Tiago referiu, um visual
atrativo que comunique bem. Queria dar os parabéns, não tinha conhecimento
do prémio de Harper’s, sendo que trabalhei há mais de dez anos com a Harper’s em Londres.
Eu próprio provei há muito pouco tempo para a revista “Grandes Escolhas”
o “Manolito”, não fazia ideia que era do David e do Tiago, dei uma boa nota,
gostei imenso do vinho, não posso ser criticado por ser parcial porque não sabia que era vosso. Esse vinho novo ainda não provei, estou desejoso de provar,
mas como penso passar pela Granja-Amareleja a seguir ao Natal, quem sabe
se não tenho oportunidade de provar uma garrafa.
A seguir, temos exatamente uma perspetiva fundamental, em primeiro lugar
do José Piteira que dispensa apresentações, sendo que somos quase todos
amigos ou fãs do José Piteira. Vamos falar da produção de vinhos de talha
na parte que se relaciona com a gastronomia regional, não há dúvida nenhuma que sempre ouvimos isso, todo o país já ouviu falar de gastronomia
alentejana. Mas hoje, mais do que nunca, a gastronomia e o vinho são um
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valor acrescentado à região. Se tivéssemos dúvidas disso, bastaria olhar para
qualquer cidade ou vila alentejana e ver a força que a própria restauração tem,
escusado será dar exemplos mais a norte da Granja ou Évora, mas são muitos
os elementos. A Granja-Amareleja está, e sempre esteve, a aproveitar isso,
esta simbiose perfeita entre vinho, gastronomia mediterrânica e bem-estar.
Ninguém melhor que José Piteira para nos falar da relação entre estes dois
mundos.
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PRODUÇÃO
DE VINHO DE TALHA
E GASTRONOMIA
REGIONAL

JOSÉ PITEIRA

Produtor e Enólogo Amareleza Vinhos

Boa tarde a todos, queria desde logo agradecer e congratular a Câmara Municipal de Moura, a Rota do Guadiana, a Junta de Freguesia da Amareleja. A
verdade é que estamos aqui numa feira do vinho muito diferente do que costuma ser, mas de facto nestes dias é o que é possível, mas, de qualquer forma,
poderá ser uma forma diferente de divulgar e falar dos nossos vinhos e das
nossas feiras. Queria também referenciar os produtores e temos aqui alguns,
temos aqui o António Prazeres, mais conhecido como “Tonico Granito”, que
está com o filho dele, e espero que tal como a Ana, siga um pouco esta dedicação aos vinhos de talha. Temos também aqui o senhor José Branco, que
é um dos grandes produtores tradicionais da Amareleja, tem talvez a taberna
mais bonita de toda a aldeia, é este senhor de cabelo branco que faz vinhos
fantásticos. Ultimamente está um pouco mais afastado, mas de facto é produtor fantástico.
Queria também homenagear todos os produtores, não só da Amareleja, porque existem muito mais, não querendo estar a referenciar cada um porque
certamente me vou esquecer de muitos. Enfim, há uma série de produtores
que sempre produziram vinhos de talha e continuam a fazê-lo. E isto faz parte da nossa vida e da nossa cultura e da nossa forma de estar, também em
todo o Alentejo temos produtores de vinhos de talha, temos toda a região da
Vidigueira, de Cabeção, Borba, enfim, no fundo é uma homenagem a todos
eles, pois para mim todos estes produtores sempre estiveram presentes nesta
questão dos vinhos de talha, mesmo quando os vinhos de talha não estavam
na moda. Uma palavra muito especial para o Dr. Manuel Bio que neste momento é vereador da Câmara Municipal de Moura, mas muito mais que isso.
Portanto, o Manuel foi a pessoa que chegou e consegui fazer esta ponte entre
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Boa tarde a todos, queria desde logo agradecer e congratular a Câmara Municipal de Moura, a Rota do Guadiana, a Junta de Freguesia da Amareleja. A
verdade é que estamos aqui numa feira do vinho muito diferente do que costuma ser, mas de facto nestes dias é o que é possível, mas, de qualquer forma,
poderá ser uma forma diferente de divulgar e falar dos nossos vinhos e das
nossas feiras. Queria também referenciar os produtores e temos aqui alguns,
temos aqui o António Prazeres, mais conhecido como “Tonico Granito”, que
está com o filho dele, e espero que tal como a Ana, siga um pouco esta dedicação aos vinhos de talha. Temos também aqui o senhor José Branco, que
é um dos grandes produtores tradicionais da Amareleja, tem talvez a taberna
mais bonita de toda a aldeia, é este senhor de cabelo branco que faz vinhos
fantásticos. Ultimamente está um pouco mais afastado, mas de facto é produtor fantástico.
Queria também homenagear todos os produtores, não só da Amareleja, porque existem muito mais, não querendo estar a referenciar cada um porque
certamente me vou esquecer de muitos. Enfim, há uma série de produtores
que sempre produziram vinhos de talha e continuam a fazê-lo. E isto faz parte da nossa vida e da nossa cultura e da nossa forma de estar, também em
todo o Alentejo temos produtores de vinhos de talha, temos toda a região da
Vidigueira, de Cabeção, Borba, enfim, no fundo é uma homenagem a todos
eles, pois para mim todos estes produtores sempre estiveram presentes nesta
questão dos vinhos de talha, mesmo quando os vinhos de talha não estavam
na moda. Uma palavra muito especial para o Dr. Manuel Bio que neste momento é vereador da Câmara Municipal de Moura, mas muito mais que isso.
Portanto, o Manuel foi a pessoa que chegou e consegui fazer esta ponte entre
a produção e o consumidor. Esta adega já passou dias com pessoas muito
importantes.
De facto os vinhos de talha são muito especiais, são vinhos únicos, cada um
tem a sua personalidade e eu gosto sempre de referir isto, é que há duas coisas importantes para se ter um bom vinho de talha. Todos os vinhos têm uma
grande personalidade e tem a ver com o indivíduo que o faz. Portanto, há
duas coisas importantes para ter um bom vinho: o indivíduo que tem uma
vinha que produz boas uvas e que seja um indivíduo metódico, disciplinado,
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que não deixa para amanhã o que pode fazer hoje – é uma regra fundamental
para ter vinhos fantásticos. Há uma coisa que eu gosto de dizer, fazer vinhos
de talha é muito importante por duas razões: desde logo, nós podemos estar
hoje a provar e a apreciar um produto, tal e qual ou muito parecido como há
2000 anos atrás. Para além disso, há todo um conhecimento à volta do vinho
da talha desde há muito tempo, como é vulgarmente referido e há todo um

“know-how” que vai passando de pais para filhos e isso é muito importante,
fazer vinho de talha neste momento, desde logo temos um produto igual há
2000 anos e temos todo um conhecimento, que hoje em dia vai-se perdendo
à volta de tantas outras situações, posso-me referir, por exemplo, às ervas
aromáticas e medicinais, como pegar num porco e fazer toda uma matança,
e o vinho de talha acaba por ser todo um conhecimento que vem dos nossos
antepassados e que estamos quase em risco de o perder. É muito mais fácil ir
à loja e comprar uma linguiça e é isso que se faz hoje em dia.
É importante todo este movimento à volta do vinho de talha, sejam os tradicionais que são muito importantes, porque há produtores de talha que não
engarrafam, que estão no mercado, mas que são importantes e foram veículo
de transição desse saber para os dias de hoje. De facto eu senti que em determinada altura estava a perder-se ou iria perder-se, claro que é importante,
neste momento, a Ana Pereira ou o Bruno e toda a gente mais nova, que ve39

nha revitalizar todo este movimento para que isto não se perca, porque isto
faz parte da nossa cultura e faz parte de nós. Por outro lado, há a questão
da gastronomia. Estamos aqui na adega de talhas, do grupo “Abegoaria” da
Amareleza Vinhos. Eu sou enólogo na Adega Cooperativa Granja e na Adega
Amareleza Vinhos, neste momento o grande volume que eu sou responsável,
são vinhos feitos em inox, mas esta adega foi onde tudo começou. Eu este ano
posso dizer que fiz a 38º vindima, já são 38 vindimas, não sou assim tão velho.
Isto é uma adega que funciona desde 1850, pelo pai do meu avô, e depois pelo
meu avô, foi dele que eu aprendi todo este conhecimento desde muito novo,
enfim eu andava aqui pela adega, ajudava, fui tomando o gosto e nunca parei
de o fazer.

Portanto, desde os meus 15/16 anos que faço vinho de talha e neste momento
estamos na 38ª vindima. A questão da gastronomia é muito importante, estes são vinhos muito gastronómicos, fazer vinho de talha, para além daquele
processo base que é muito simples, vem depois todo este conhecimento que
adquirimos ao longo de 2000 anos. Claro que cada um dos produtores tem a
sua forma própria de fazer, e isso diferencia. Não estamos a falar dos vinhos
de hoje em dia, que são quase todos iguais e que são globalizados, e aqui
não. As mesmas uvas feitas nesta adega dão um determinado vinho, feitas na
adega do Tonico Granito dão outro vinho. De qualquer forma, são vinhos com
grande capacidade gastronómica, que se bebem bem ao balcão, no copo, que
ligam e que são muito complementares aos pratos regionais alentejanos. Os
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pratos regionais alentejanos são muito à volta de ervas aromáticas, com muito
aroma, e onde temos vinhos muito limpos, com fruta com uma estrutura firme
mas suave, que faz a conjugação perfeita.
Eu não sou fundamentalista da tradição e da forma tradicional, enfim por
um lado usamos a forma tradicional de fazer vinho, mas não sou contra a
inovação, a forma de fazer as coisas de forma diferente para que os vinhos
cheguem ao consumidor na melhor condição possível. Hoje em dia podemos
usar todo o conhecimento existente, temos a prova sensorial e acompanhamento que antigamente era feito de uma forma muito mais empírica, mas
hoje em dia podemos criar uma forma mais científica de termos bons vinhos
de talha, para ir daqui aos Estados Unidos. Neste momento temos duas marcas, que é o “Piteira” e o “José Piteira”, tenho que dizer que já fizemos aqui
um vinho da “Abegoaria”, fizemos o ano passado e temos aí umas talhas com
esse vinho, que são vinhos que já tiveram numa montra da Broadway e enfim,
há que chegar lá e são vinhos que têm de estar em condições.
Não me queria alongar muito mais, em relação aos pratos, são os tradicionais
alentejanos. Hoje degustamos aqui uma açorda de perdiz, por exemplo um
bacalhau com alho e coentros, são pratos que com um branco ligam muito
bem. Também comemos uma surra burra que é um prato alentejano feito no
dia da matança, com as vísceras do porco, é muito forte de tempero, de especiarias onde o tinto encaixa de uma maneira fantástica. Isto porque o tinto é
um vinho que tem muitas especiarias e tem muitos temperos, quando cheiramos o vinho e provamos, são vinhos que já têm o seu próprio tempero. Até
existe aí uma brincadeira que se diz que “não é preciso petisco” porque já se
tem o petisco com o próprio vinho. Não quero e não posso alongar, e queria
passar aquilo que me cabia que é de facto irmos abrir uma talha.
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ABERTURA DA TALHA
Adega Piteira
Aberta a talha, os presentes
tiverem a oportunidade de
provar o “vinho novo”
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SESSÃO
DE
ENCERRAMENTO

MANUEL BIO

Vereador da câmara Municipal de Moura

É fantástico, apesar de ser um ano tão difícil, conseguirmos realizar com uma
qualidade excecional aquilo que fomos vendo esta tarde, neste evento ligado à
feira do vinho da Amareleja. Não posso deixar de agradecer a quem muito fez
para nós conseguirmos ter esta tarde fantástica, um especial agradecimento à
Isabel da Câmara Municipal de Moura, à Filomena da Rota do Guadiana, ao
Joaquim Mário da Junta de Freguesia da Amareleja e depois a todos os produtores que conseguimos juntar para falar dos vinhos de talha, mas para além
disso, daquilo que é a história e cultura da Margem Esquerda do Guadiana.
Claramente temos de assumir que somos uma região diferente, somos uma
região que parece frágil, mas que tem demonstrado nos últimos anos que de
frágil tem muito pouco. Temos conseguido fazer nos últimos 10/12 anos na
sub-região o cimentar e o querer manter as nossas tradições e a nossa identidade como o objetivo principal. Nós nunca vamos ser a maior sub-região do
Alentejo, mas há muitos anos que o dizemos e que continuamos a trabalhar
todos os dias para isso, queremos ser a melhor. Nós assumimos, em 2010, que
queríamos ser a melhor cooperativa do Alentejo, logo a partir daí criou-nos
um peso positivo, aquele peso de quem trabalha todos os anos com esse objetivo. Hoje poderemos não ser a melhor, mas estamos sem dúvida entre as
melhores, somos aquela que está no topo a remunerar os seus produtores, e
é para isso que nós trabalhamos. O objetivo principal tem que ser defender
aqueles que todos os dias trabalham as vinhas, que todos os dias, com muito
esforço, mantêm o Moreto preto que não é fácil.
E se pensarmos bem, quem olha para a agricultura moderna e para as regiões
modernas, onde todos pensamos sempre nas oito ou dez toneladas de produção por hectare, aí é fácil fazer agricultura e ganhar dinheiro com agricultura.
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Mas agora, quando vimos para aqui, para esta região, para estes solos, para
estas origens e temos dois/três mil quilos por hectare, temos de preservar de
outra forma. E outra forma é exatamente o que estivemos aqui a fazer, isto só
se faz com a valorização do produto. O vinho é um conceito que temos hoje
à escala mundial, produz-se em todos os continentes de forma diferente, e
aqui temos diferentes origens, estas heranças que nós tivemos de 2000 anos
que fazem a diferença. Provar este vinho de talha, é claramente um produto
diferente, nada como vir aqui provar este vinho, mas o que dá mais prazer é
que dos 10 mil litros de vinho que aqui fazemos, cerca de 8 mil litros desse
vinho são exportados para os países mais desenvolvidos do mundo, desde a
Suíça, aos Estados Unidos, ao Canadá, a toda a Europa Central, que estão
dispostos a valorizar este vinho, não para fazer um topo de gama, porque nós
não queremos fazer um vinho que seja topo de gama. Nós queremos fazer um
vinho de talha onde o processo se mantenha, com 2000 mil anos de existência.
Temos de mostrar a nossa evolução, mas o nosso grande objetivo é fazer estes
vinhos com história, onde mantemos o processo que têm estes dois mil anos
e que dá valor a este vinho. Não podemos comparar este vinho com outras
marcas de vinhos, mas sabemos que é um vinho diferente com muita paixão,
com muito esforço e que cada vez mais vamos valorizar. Se nós continuarmos
nesta senda, com certeza que vamos fazer vinhos de talha com muito valor e
que vão trazer riqueza para aqueles que o fazem.
Obrigado a todos!
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