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A ÉPOCA ESTIVAL ANTECIPA A VINDIMA
A DE 2020 FICARÁ NA MEMÓRIA

Os ninhos já estão vazios, é tempo de colher as
uvas

O pintor espreita por entre folhas protectoras.
Enquanto houver Vinhas Velhas haverá cavalos a sulcar as terras.

editorial
Estamos no Verão, aproxima-se o merecido
descanso retemperador de forças para a vindima.
O País tem vindo a desconfinar com receio de
confinar de novo, mas enquanto podemos e com
os devidos cuidados, aproveitemos este
aproximar aos velhos hábitos. Os museus, os
teatros e os cinemas reabriram e também nós
abrimos as portas do nosso jornal à arte, pois é
em arte que se pensa quando se olha a paisagem
duriense esculpida a braço no inicio, e moldada
agora com a ajuda da tecnologia e o evoluir dos
tempos. Um obrigado às empresas de
terraplanagens que no presente, têm sabido
ajustar as suas práticas às preocupações do
futuro.

A vindima 2020 pesa sobre as nossas cabeças
como uma nuvem, tão negra, como aquelas que
se formam por estas alturas no céu, anunciando
tempestades de Verão. E pensar que estamos
tão perto da solução…
Voltamos e voltaremos sempre à Vinha Velha,
com o testemunho de Luis Lopes, Director da
revista Vinhos-Grandes Escolhas.
Damos destaque ao Tratamento por Água
Quente (TAQ) porque, não nos cansamos de
dizer, a Flavescência Dourada é um problema
sério e preocupante no Douro e está em
progressão geográfica.
Temos a honra de contar com a colaboração de
François Morisson-Couderc viveirista pioneiro
no TAQ em França.

É com admiração que incluimos o depoimento
dos dois viveiristas que nos ouviram: Vitioeste
e Freixialvitis (Pierre Boyer).
De Ana Paula Cardoso/DGAV temos a
promessa de colaboração numa próxima edição
e registamos com agrado a estreita colaboração
que visa a regulamentação do TAQ.

VINHA VELHA

VINDIMA 2020

NESTA EDIÇÃO
TAQ
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BENEFÍCIO DE
BLOQUEIO
MAIS DO QUE
NUNCA
É NECESSÁRIO
QUE
PRODUÇÃO
E
COMÉRCIO
TRABALHEM
EM CONJUNTO
PARA AJUDAR
O DOURO
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CONTRIBUTOS PRODOURO PARA A RESOLUÇÃO DA VINDIMA 2020

PROPOSTAS
PRODUÇÃO DE VINHO DO PORTO EM REGIME DE BLOQUEIO
Adaptação (não cópia), da solução encontrada em 1945 para assegurar a manutenção do rendimento económico
dos viticultores.
O benefício continua a ser a “moeda-forte” da região e impedir a redução brusca do seu quantitativo é desde o
início, o objectivo principal da ProDouro.
UTILIZAÇÃO DAS VERBAS CATIVAS PELO TESOURO
Estas verbas, provenientes dos saldos de existência do IVDP, devem ser utilizadas para o financiamento da
operação em duas partes:
1) Compra a crédito de aguardente vínica para o Vinho do Porto em bloqueio (6 milhões de euros permitem
comprar aguardente para cerca de 20.000 pipas benefício);
Esta medida, além de ajudar a suportar os custos de armazenamento, permite que os mesmos não
sejam descontados ao viticultor;
2) Fomentar o consumo de Vinho do Porto e DOC DOURO para que não se volte a repetir a tragédia sofrida
pela Casa do Douro. A memória da casa forte, que ajudava o viticultor deve prevalecer fazendo por não
repetir os erros que deitaram tudo a perder.
A vindima de 2020 não pode ser um problema para as futuras vindimas.
ENTREPOSTO DE BLOQUEIO
Envolver o maior número possível de agentes económicos no processo, abrindo (a título excepcional) a
possibilidade de vinificar Vinho do Porto aos operadores inscritos no IVDP habilitados a produzir vinhos DOC
Douro que, por não terem entreposto fiscal próprio, estão impedidos de o fazer.
Por um Douro Unido e Solidário

COMO DEVE FUNCIONAR O BLOQUEIO NA VISÃO PRODOURO

QUANTITATIVO
TOTAL DE BENEFÍCIO
(ENTRE O “NORMAL”
E O “BLOQUEIO”)

O benefício em bloqueio
permite diminuir o quantitativo de uvas
para a Denominação de Origem Douro,
minimizando assim eventuais problemas com
excedentes na vindima 2020.

• PELO MENOS IGUAL
AO DE 2019

PREÇO
PIPA

• PREÇO DE
MERCADO
ADMITINDO-SE
COMO BASE O DO
ANO TRANSACTO

PRAZO DE
PAGAMENTO
ADMITE-SE QUE OS
VITICULTORES POSSAM
CONSENTIR O
PAGAMENTO FASEADO

A aguardente vínica que incorpora o Vinho do
Porto, resolve o escoamento de vinho de
terceiros.
Um vinho solidário.

•UMA PARTE PAGA NO
PERÍODO HABITUAL
(ATÉ 15 DE JANEIRO DE
2021) E O RESTANTE, À
MEDIDA QUE O VINHO
BLOQUEADO ADQUIRE
CAPACIDADE DE VENDA

Será o esforço da produção para o espírito
solidário que pretendemos fomentar.
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A PRODOURO

NÃO DEFENDE
A DESTILAÇÃO DE CRISE
Esta medida não traz valor acrescido à região.

O QUE NÃO SE SABE SOBRE DESTILAÇÃO DE CRISE

O QUÊ?

Que vinhos se pretendem destilar?
Nas últimas 3 vindimas (pelo menos) a qualidade média foi
elevada, e os vinhos da região têm capacidade de evoluir
bem em depósito ou garrafa.

Não faz sentido destilar vinhos bons.

A QUE
PREÇO?

Verificou-se nas últimas campanhas um acréscimo do custo
de produção dos nossos vinhos.
A destilação de crise compensará os custos de produção?

QUANTO?

Quando o assunto destilação, vem à baila são
frequentemente referidas a existência de excedentes, mas
nunca são quantificados.
Que quantidades de excedentes estamos a falar?
E de que vinhos? DO Douro, Regional Duriense...ou outros?

Defendemos medidas que
possam criar valor para a
região e não aquelas,
que receamos, façam
travar o preço ascendente
a que assistíamos para as
uvas sem benefício, nas
últimas vindimas.
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ENTREPOSTODEBLOQUEIO
A PRODOURO CHAMA
OS PRODUTORES DOC DOURO
PARA A FRENTE DE BATALHA
A VONTADE DESTES PRODUTORES NÃO BASTA
É NECESSÁRIO CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE O
POSSAM FAZER

porque razão
ninguém fala
nesta
medida?
|5

«Não se vê por
que
maneira,
este solo é capaz
de dar pão e
vinho. Mas dá.
Nas margens de
um rio de oiro,
crucificado entre
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PARA ALÉM DO BENEFÍCIO EM BLOQUEIO E
DOS ESFORÇOS PARA A PROMOÇÃO QUE
SERÃO NECESSÁRIOS FAZER, A PRODOURO
APRESENTA IGUALMENTE OUTRAS MEDIDAS
PARA AJUDAR À DINAMIZAÇÃO DA
ACTIVIDADE ECONÓMICA DA REGIÃO
a) Apoiar as propostas já defendidas por outras entidades de redução
do IVA no vinho (incluindo o Vinho do Porto) e isenção de IEC (apenas
Porto). Temporariamente (até se alcançar o nível económico préCOVID) todo o IVA da actividade turística e serviços associados,
nomeadamente Enoturismo/restauração deveria baixar para o
escalão mínimo de 6% como forma de fomento da retoma e do
aumento da competitividade portuguesa na recuperação de uma
actividade vital para a nossa economia em geral e do Enoturismo em
particular.
Trata-se de uma medida agressiva, de forte impacto na
competitividade do destino Portugal e de baixo impacto na quebra de
receitas do estado, face à alternativa das taxas actuais, numa base de
negócio potencialmente baixa.
b) Com a aprovação dos programas VITIS verificada no final de Maio
permitir que os beneficiários apresentem um pedido de pagamento
por adiantamento (sem garantia bancária), à semelhança do que está
a ser efectuado para outros programas de investimento (ex. PDR2020,
Promoção de Países Terceiros da OCM vinho)
c) Medidas de apoio ao trabalho agrícola através de uma
descriminação positiva da TSU (redução) de forma a
aumentar a competitividade remuneratória na nossa fileira
em contexto do envelhecimento da força de trabalho, sem
perspectivas de reposição e da desertificação do interior em
que nos inserimos
d) prever aberturas de programas (com reforço de fundo
perdido) de apoio
o mecanização/renovação de equipamentos de
granjeio
o manutenção de muros/protecção da
paisagem e do ambiente
o construção/recuperação de linhas de água
o construção/recuperação de equipamentos
dedicados ao enoturismo e infra-estruturas de
apoio à preparação das quintas para
receberem turistas (acessos, vias, etc.)
e) propor medidas de alcance económico-financeiro para que o endividamento gerado nas empresas pelo efeito COVID não seja considerado
nos próximos anos para efeitos de análise de risco e atribuição de rating no sistema bancário, a exemplo do que os Estados do sul da Europa
defendem junto da UE para efeitos de rácio Dívida / PIB.
Trata-se de uma medida que se destina a salvaguardar a capacidade das empresas poderem continuar a investir, caso contrário os próximos
anos serão dedicados essencialmente a uma política de contenção e de redução de dívida dificultando a desejada retoma.
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«Não se vê por que maneira, este solo é

capaz de dar pão e vinho.
Mas dá.
Nas margens de um rio de oiro, crucificado
entre o calor do céu que de cima o bebe
e a sede do leito que de baixo o seca,
erguem-se os muros do milagre.
Em íngremes socalcos, varadins que nenhum
palácio aveza, crescem as cepas como os
manjericos às janelas.
No Setembro, os homens deixam as eiras da
Terra-fria e descem, em rogas, a escadaria
do lagar de xisto.
Cantam, dançam e trabalham.
Depois sobem.

E daí a pouco
há sol engarrafado
a embebedar
os quatro cantos do mundo».
Miguel Torga, in Portugal
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VITIS
20202021

Terminou a análise dos projetos VITIS da campanha 2020-2021. Num
período conturbado de grande indefinição que estamos a passar em
função da pandemia COVID-19 o Ministério da Agricultura reforçou a
dotação orçamental do programa de 50 para 73,5 milhões de euros.
Foram ótimas notícias para o sector e para os viticultores que
teimosamente continuam a investir sem saber o que o futuro lhes
reserva!
O programa teve melhorias no que respeita à última revisão da Portaria
que regulamenta o VITIS, todavia a ProDouro continua a pugnar por
medidas mais justas e adequadas à realidade do sector, deixando
assim as seguintes sugestões para próximos concursos:
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Critérios de prioridade
Tal como denunciamos anteriormente, os critérios de prioridade estão mais
focados em privilegiar o proponente do projeto, do que em privilegiar a
parcela da vinha em si (que é o mais importante numa restruturação ou
reconversão?).
a.

Candidaturas de jovens (menos 40 anos)

A idade do candidato não deve ser um critério
b. Castas prioritárias
Este critério só faz sentido se for para privilegiar algumas castas em concreto
(castas em risco de extinção), no caso atual beneficia todas as castas mais
usadas e, portanto, serve para penalizar negativamente alguém que queira
usar uma casta diferente (mesmo que tal seja importante para a preservação
da mesma).
c.
Prioridade vinhas em socalcos Douro Património Mundial
Foi com particular satisfação que vimos o reconhecimento da proposta da
ProDouro de considerar como prioritárias as vinhas da região do Douro
suportadas por muros de pedra posta.
Todavia, não entendemos a posição do IFAP no que respeita à aplicabilidade
do critério na medida em que apenas foram considerados com a pontuação
os projetos que contemplassem reconstrução de muros; caso a vinha a
reestruturar possua os muros em bom estado ou se o viticultor preveja a
necessidade de construir muros para suportar os socalcos porque não são
considerados os pontos do critério?

Apoios VITIS à instalação de vinha na RDD
A discrepância de valores na sistematização do terreno com
ou sem alteração de perfil merece ser alvo de reflexão. Se
no caso do Douro as superfícies potencialmente classificadas
como “sem alteração de perfil” têm menor expressão, não é
verdade que os custos de instalação naquelas áreas sejam
substancialmente inferiores; por exemplo, para uma
densidade superior a 4.000 plantas por hectare o montante da
“Instalação de vinha” passa de 15.005€ (alteração de perfil
com terraceamento ou manutenção de socalcos) para 7.810 €
por hectare. Ora esta redução das ajudas na ordem dos
50% não nos parece de todo corresponder à realidade da
região duriense.
Como curiosidade refira-se que na mesma Portaria Vitis a
região do Minho para uma densidade entre 1.701 e 2.499
plantas por hectare (enxertos-prontos) beneficia de 9.320€
por hectare (igualmente “sem alteração de perfil”), valor
bastante superior ao do Douro (7.810 € por hectare).

d. Beneficiários sem candidaturas aprovadas em anos anteriores
Mais uma vez é o proponente a ser classificado e não a vinha. Este critério
não faz sentido, muito menos quando apenas é aplicado nos casos em que o
beneficiário seja o titular das autorizações/direitos. Se no critério a.
(candidaturas apresentadas por jovens com menos de 40 anos) se
incentiva transmissão administrativa da posse da terra de maneira a
«viciar» a idade do proponente, porquê destruir a boa ideia de
empresas familiares, cuja posse do terreno se mantém na geração
mais velha?

Saldo da licença de plantação
Após a vistoria da plantação de vinha, o IVV
tem de ser claro a informar o saldo da licença de

2
1
3 4

plantação em causa e da sua validade. Deveria fazê-lo via
correio electrónico esclarecedor.

Contudo, após a classificação do ADV - Património da
Humanidade o uso da terra para vinha está condicionado e
não se contemporiza com a impossibilidade de venda
simples de uma licença de plantação sobrante nem com o

Tratamento por Água Quente
(TAQ)
Majoração do valor da ajuda com utilização de

porta-enxertos ou enxertos-prontos submetidos a
Tratamento por Água Quente (TAQ) prevenindo a

Flavescência Dourada das videiras. Medida de incentivo a
rever no dia que o TAQ seja obrigatório e exclusiva a
viveiristas

reconhecidos

pela

DGAV

ou

organismo

equivalente europeu.

seu prazo de validade curto.

A ProDouro entende crucial esta ação e recorda o efeito da

É vital alargar o prazo de validade para sete anos ou

majoração da ajuda no caso da utilização de enxertos-prontos

possibilitar a renovação da licença por novo período de 3

de videiras em detrimento de porta-enxertos para enxertia no

anos contados a partir da data em que o viticultor é

lugar. Ressalva, contudo, ter discordado desse incentivo

informado do saldo.

[favorecer enxertos-prontos], mas apenas servir-se agora do
exemplo para mostrar o efeito da simples influência da
majoração na decisão do viticultor.
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A MINHA VINHA
É MAIS VELHA DO QUE A TUA
Luis Lopes
O Douro é hoje, inquestionavelmente, a região de eleição dos
vamos perder se continuarmos a banalizar a expressão “vinhas
consumidores portugueses nos segmentos superiores de
velhas” ao sabor da vontade de cada um.
preço. Um sucesso inteiramente merecido e que assenta,
Numa pesquisa rápida pelos sites das cadeias de retalho,
sobretudo, na qualidade dos seus vinhos, produzidos num
encontro muitos tintos intitulados “vinhas velhas” a €3. Uma
território especialmente vocacionado para a excelência
boa parte são do Douro. Acho que isto resume tudo.
vínica. Mas também no elevado nível de profissionalismo,
Vinha velha não significa necessariamente qualidade, todos os
dedicação, foco, por parte da maioria dos seus produtores,
produtores o sabem, mas a expressão tem sido vendida ao
que fazem um trabalho de formiguinha incansável junto das
consumidor como um sinónimo de excelência e personalidade.
lojas de vinho e dos líderes de opinião (em Portugal e no
O Douro, sendo a região de Portugal onde se preservaram mais
mundo) batendo às portas certas e tocando a melodia perfeita.
vinhas antigas e, consequentemente, aquela que mais utiliza o
Do
lado
da
estratégia
conceito para promover os seus
comunicacional, a chave que abre
vinhos, tem aqui responsabilidade
Mas sentido, significado, valor,
mais portas chama-se “vinhas
acrescida. Deverá por isso ser o
é
precisamente
o
que
vamos
perder
se
velhas”.
Douro, no seu próprio interesse, a
continuarmos a banalizar a expressão
Uma boa parte dos tintos durienses
liderar o processo de definição e
mais ambiciosos apresenta-se no
regulamentação da designação vinhas
“vinhas velhas” ao sabor da vontade de
rótulo, no contra-rótulo ou na ficha
velhas. A Prodouro já deu o primeiro
cada um. Numa pesquisa rápida pelos
técnica, como sendo oriundos de
passo com um conjunto de propostas
sites das cadeias de retalho, encontro
vinhas velhas. Se olharmos para
para definir os conceitos de “vinha
muitos tintos intitulados “vinhas
estes números, podemos ser levados
velha” e “vinha velha histórica”. É um
a acreditar que, ou no Douro a
ponto de partida, para ser apreciado e
velhas” a €3.
maioria das vinhas são velhas, ou a
discutido entre os agentes da região.
vinha velha é determinante para fazer um grande vinho nesta
Mas convém não deixar prolongar essa discussão ao ponto de
região. Conclusões absolutamente erradas que partem de
um enquadramento legal só surgir quando o prejuízo já for
uma premissa errada. É que ninguém sabe definir, em
irreparável e o conceito “vinhas velhas” tiver perdido todo o
concreto, o que é isso de uma vinha velha.
seu valor. São precisas decisões, agora.
O problema não se manifesta apenas no Douro, longe disso.
Esta luta é do interesse de todos, não apenas do Douro. Mas se
“Vinhas Velhas” tornou-se um designativo que, por falta de
o Douro der o exemplo, as outras regiões o seguirão. E se o
enquadramento legal, é usado indiscriminadamente como
fizerem, conseguiremos duas coisas: primeiro, deixar de
bandeira de qualidade um pouco por todo o país. Noutras
iludir/confundir os consumidores; e depois, trazer verdade e
regiões, já visitei “vinhas velhas” com 20 anos. E porque não,
valor ao conceito de vinhas velhas e aos vinhos que originam,
se é a vinha mais velha do produtor? Para ele, faz todo o
contribuindo assim para preservar esse tão importante
sentido. Mas sentido, significado, valor, é precisamente o que
património genético, histórico e cultural do Portugal do vinho.
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vinh
a prodouro
manifesta
a sua vontade de continuar a
defender a vinha velha até à
última cepa
leia o
manifesto vinha velha
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Portugal

O PAÍS
DA
VINHA
VELHA

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-NC
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ENQUANTO O DOURO CONTINUA A REZAR
A SANTA BÁRBARA
A PRODOURO
CONTINUA A LUTAR
PARA QUE A PROTECÇÃO EFECTIVA
DO GRANIZO SEJA UMA REALIDADE
| 14
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HÁ COISAS QUE SÓ SE SENTEM
MAIS TARDE
ana aguilar

Sempre adorei trovoadas, o cheiro a chuva, a
espera de nariz encostado ao vidro pelo
magnifico raio que ilumina os céus, a
ansiedade contada em segundos que valem
metros de distância, seguida do poderoso
rugido sobre as nossas cabeças que faz
encolher o coração.
Nunca percebi muito bem o medo, na minha
cabeça irracional, que as trovoadas provocam
nos mais velhos, os avisos repetidos da minha
mãe para me afastar da janela, os pãezinhos
duros, supostamente protectores, que rolavam
nas gavetas onde a minha avó guardava as
linhas. O meu pai, esse nunca falava, olhava
pensativo para as bátegas de chuva e pedra e
mal abrandassem desaparecia de cena.
Lembro-me de o imaginar sozinho de enxada
na mão a lutar contra a força da água.
Anos mais tarde, os meus olhos são os deles
quando olho a trovoada.
Escrevo estas palavras ao som da primeira
trovoada do Verão (na Mêda) e penso em
como está próximo o dia em que poderemos
voltar a apreciar a beleza de uma trovoada.
Tenho esperança que, da mesma forma que a
invenção dos pára raios permitiu que a minha
geração crescesse sem medo das trovoadas,
também a implementação do sistema Laïco da
Selerys, defendido pela Prodouro, possa
permitir às gerações futuras só conhecer as
catástrofes provocadas pelo granizo nas
vinhas, de ouvir falar.
Toca o telefone, quase nem preciso olhar para
saber quem é.
É a minha irmã…está a trovejar em São João
da Pesqueira e quer saber se por aqui já há
estragos.
Há coisas que nunca mudam.

Apresentámos o Dossier Granizo à
Caixa Agrícola Seguros

A imagem Esta Fotografia de Autor Desconhecido está licenciada ao abrigo da CC BY-SA

Continuamos à espera do resultado da candidatura
apresentada ao Programa Ambiente / EAA GRANTS
(https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/)
num valor máximo de €200 mil.

Prodouro é ouvida em Comissão Parlamentar
A convite da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar da Assembleia
da República a ProDouro participou dia 30 de Junho numa audição sobre
a “situação presente relativamente ao impacto das intempéries da
Primavera 2020 na Região Norte e Centro”. Deveu-se esta boa iniciativa
ao movimento Causa do Douro ( www.causadodouro.pt ) e permitiu-nos
expor o projecto de Luta activa contra o granizo marcando a diferença, com uma solução que evita/minimiza o
problema. Procuramos resolver o prejuízo antes que aconteça.
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SELERYS
A empresa pediu a nossa
colaboração para encontrar um
parceiro comum que a represente em
Portugal. Estuda-se mesmo a
possibilidade de parte dos
componentes do dispositivo virem a
ser fabricados no nosso país.
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A FLAVESCÊNCIA DOURADA NO DOURO

A Prodouro defende a obrigatoriedade do
TAQ
A circular nº10, enviada no dia 23 de Junho de 2020 aos viticultores
assinantes dos AVISOS AGRICOLAS e da responsabilidade da Estação de
Avisos do Douro, lista quais as vinhas das freguesias do Douro em que é
obrigatória a luta insecticida contra a cigarrinha vectora da Flavescência
Dourada (FD). A portaria nº165/2013 protege a emissão do Aviso.
A Lista abrange certas freguesias no Baixo-Corgo e no Cima-Corgo,
situados nos concelhos de Alijó, Armamar, Lamego, Mesão Frio, Peso da
Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião e Vila Real. Precisa também
aquelas onde é obrigatório um, dois ou três tratamentos insecticidas, bem
como as datas para os fazer.
Quais as freguesias actualmente obrigadas a três pulverizações químicas?
SANFINS DO DOURO E VILAR DE MAÇADA, NO CONCELHO DE ALIJÓ,
LOBRIGOS (S. MIGUEL E S. JOÃO) E SANHOANE
MEDRÕES E SEVER, NO CONCELHO DE STA. MARTA DE PENAGUIÃO.

No dia 2 de Dezembro de 2019, a Estação de Avisos, apresentou-nos pela
circular nº 12/2019 um quadro com a contagem de insectos Scaphoideus
titanus (vector da FD) capturados em placas cromotrópicas amarelas
colocadas em vinhas do Baixo-Corgo entre 2009 e 2019. O aviso dá conta
do arranque e destruição de videiras positivas na FD na freguesia de Vilar
de Maçada e cuja existência soubemos através da circular nº12/2018. A
Estação elucidou ainda os viticultores nos passos a dar para evitar a
dispersão da doença a partir dos focos detetados.
Se compararmos as freguesias alvo de luta insecticida em 2019 e 2020
(circulares nº 8/2019 e nº 10/2020, respectivamente), verificamos a inclusão
de novas freguesias em 2020: união das freguesias de Castedo e Cotas
(Alijó); Samodães, Sande, união das freguesias de Parada do Bispo e
Valdigem (Lamego); união das freguesias de Noura e Palheiros (Murça).
A análise sucinta da informação exposta permite uma conclusão
inquestionável:
A FLAVESCÊNCIA DOURADA É UMA REALIDADE SÉRIA E
PREOCUPANTE NO DOURO E ESTÁ EM PROGRESSÃO
GEOGRÁFICA.
Nenhum viticultor livre de Flavescência Dourada se imagina no lugar de
outro obrigado a três pulverizações insecticidas.

TEC-TAQ TEC-TAQ TEC-TAQ
TEC-TAQ TEC-TAQ TEC-TAQ
TEC-TAQ TEC-TAQ
TEC-TAQ
TEC-TAQ

Na Borgonha o
Traitment en Eau Chaud (TEC)
é obrigatório.
No Douro continuamos a lutar para
que o
Tratamento por Água Quente (TAQ)
seja obrigatório na defesa sanitária
das nossas vinhas.
Ai, Douro, Douro, de que é que
estás à espera…

QUAL O CUSTO ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL
QUE ISSO REPRESENTA?

Face a esta realidade a ProDouro continua sem compreender qual a razão para não tornar obrigatório o Tratamento por Água
Quente (TAQ) de enxertos-prontos de videiras e bacelos para enxertia na RDD, além do bom senso recomendar também,
pelo menos voluntário, o TAQ de varas de enxertia no lugar, mesmo daquelas que se destinem à própria exploração vitícola.
No dia 22 de Novembro de 2016 a ProDouro realizou uma Sessão de Trabalho pública no Museu do Douro, Régua,
subordinada ao assunto: PREVENINDO A FLAVESCÊNCIA DOURADA DE VIDEIRAS — O TRATAMENTO POR
ÁGUA QUENTE. O relatório da sessão pode ler-se (aqui), mas nunca será demais repetir o parágrafo com que o terminamos:
«O último aviso da Estação do Douro diz: «De uma maneira geral, a dispersão do ST no Douro [o insecto vector da doença]
tem sido lenta e o insecto encontra-se ainda confinado a algumas freguesias». Na missiva encontramos [ProDouro] razão
suficiente para agir sem demora e, através da obrigatoriedade do TAQ, garantir a compra de videiras sãs.
Passaram quase quatro anos e a RDD apenas se dispôs a uma recomendação hesitante sobre o Tratamento por Água Quente.
Surpreende-nos tanta predisposição para a obrigatoriedade da luta química e tanta dificuldade para obrigar ao inofensivo,
mas crucial, TAQ.
A ProDouro elogia o trabalho de monitorização e decisão consequente de luta química obrigatória da responsabilidade da
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN) e vertidos nos Avisos Agrícolas recebidos. Sentimo-nos em
boas mãos, mas também lhe pedimos a reflexão capaz de influenciar a nossa organização interprofissional a dar o passo
adiado: a obrigatoriedade do Tratamento por Água Quente de enxertos-prontos e bacelos na Região do Douro.
| 16
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Entretanto, temos algumas sugestões a fazer à DRAPN/Estação de Avisos do Douro com vista a melhorar a luta química através da informação
nesses mesmos avisos.
a) Esclarecer o progresso da doença e a razão das videiras flavescentes neste ou naquele local. A tabela de capturas do insecto, incluído
no aviso de Dezembro, tem de ser interpretada e assim esclarecer a diferença de insectos capturados nas armadilhas instaladas. Dito
de outra maneira, passa a explicar, por exemplo, o decréscimo flagrante de captura em Lobrigos e em Vila Marim, ao ponto de não se
registar qualquer captura depois de 2016, ou a razão para instalar uma armadilha em Vila Seca (Armamar), que é alvo de luta química
obrigatória, sem que se saiba ter havido captura de insectos. Todos lucraríamos ao saber a origem dos dois novos focos de Flavescência
Dourada em Vilar de Maçada (circular 12/2018). Não é indiferente saber a flavescência em videiras (enxertos-pronto ou bacelo)
compradas infecionadas ou essa infeção ter sido no lugar e devida a simples garfos de enxertia infecionados. E qual a razão para não
terem sido aí instaladas armadilhas em 2019?
b) O viticultor tem de receber o aviso da luta química obrigatória a tempo de a planear como deve ser e não em cima da hora. Qual a data
mais cedo em que o serviço pode ser prestado?
c) A lista de insecticidas deve ser clara na divisão entre produtos convencionais e autorizados em viticultura biológica, sem criar a ideia,
antes pelo contrário, da exclusividade destes últimos a este modo de produção). A divisão é ainda por grupo químico. É ponto de honra
para a ProDouro o destaque da classificação toxicológica e ecotoxicológica do insecticida.
d) A luta química obrigatória contra a cigarrinha vectora da FD (Scaphoideus titanus), a cigarrinha verde (Empoasca Vitis) e a Traça-dauva (Lobesia botrana) tem de ser avaliada em conjunto, pois há insecticidas e dias de aplicação comuns. Além disso, o controlo de
uma praga pode influenciar as outras.

A FLAVESCÊNCIA DOURADA E TRATAMENTO POR
ÀGUA QUENTE (TAQ) FOI UMA DAS RAZÕES PARA
FUNDAR A PRODOURO, MAS OS ANOS PASSAM
SEM CHEGAR A OBRIGATORIEDADE DO
TRATAMENTO RECLAMADO
Por isso insistimos e dedicamos a presente edição do Jornal ao assunto.
Orgulhamo-nos da colaboração de François Morisson-Couderc, viveirista
pioneiro do Tratamento por Água em França, e é com admiração que
incluímos o depoimento dos dois viveiristas que nos ouviram: VITIOESTE
e FREIXIALVITIS (Pierre Boyer). Mantemos uma colaboração estreita
com Ana Paula Carvalho, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária
(DGAV), que por questões de agenda não conseguiu colaborar nesta edição
mas reiterou o compromisso de o fazer para a próxima. Cabe aqui um elogio
sincero à EVAG e ao Engº João Garrrido, pioneiro do TAQ em Portugal.
Já anteriormente dissemos que sentimos inexcedível o esforço e o exemplo
da Engª Ana Paula Cruz de Carvalho/DGAV e que no dia 5 de Novembro
de 2019 lhe respondemos ao desafio lançado na reunião restrita no edifício
do IVDP no Porto, no dia 17 do mês de Outubro anterior. Dissemos-lhe:
«Desde 2016 que a nossa associação tem defendido a utilização do TAQ
nos materiais vegetativos utilizados na Região Demarcada do Douro,
promovendo junto dos nossos associados o interesse e mais-valia que
representam para a viticultura.
Assim, face aos cenários apresentados na reunião de dia 17/10 [2019], a
ProDouro encontra-se atualmente no 4º cenário (tratamento voluntário, a
pedido do viticultor).
Conforme temos mencionamos em diversas ocasiões, somos defensores que
se deveria caminhar no sentido do 1º cenário, isto é, que fosse obrigatório
o TAQ para todas as plantas vitícolas utilizadas em Portugal. Todavia, de
modo a que a implementação deste procedimento seja gradual achamos que
numa fase transitória se deveria adoptar um sistema voluntário com
reconhecimento e controlo oficial (2º cenário), pela mais-valia que
representa para os viticultores aderentes.
Por outro lado, tendo em conta as possíveis implicações que o TAQ
representa para o sector viveirista, defendemos igualmente que sejam
definidas regras e deveres de ambas as partes (viticultor e viveirista) no
momento da encomenda de materiais sujeitos a TAQ (ex. antecedência
mínima para compra de materiais TAQ, compromisso do viticultor de
compra da totalidade de materiais sujeitos a TAQ). Pela parte da ProDouro
estamos disponíveis para colaborar no processo de estabelecimento de um
caderno de encargos.
Reiteramos a importância do planeamento de decisões no que respeita à
encomenda e reservas de materiais de plantação (especialmente enxertosprontos). É fundamental que os viticultores se habituem a encomendar
plantas com a devida antecedência, pelo que quanto mais ced
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A indisciplina do cronograma Vitis perturba irremediavelmente a
profissionalização da atividade e a obrigatoriedade do TAQ não
consente essa indisciplina costumeira.
Por último, reafirmamos que a implementação do TAQ voluntário
poderá ser favorecida através do Vitis, caso se adopte uma majoração
das ajudas para os viticultores que recorrem a tais materiais de
plantação. Seria um sinal que o sector estaria a dar no sentido
positivo da luta preventiva contra algumas doenças que atingem a
cultura da vinha».
ESPERAMOS COM ESTA EDIÇÃO CONTRIBUIR PARA QUE O
TAQ DO MATERIAL DE PLANTAÇÃO SEJA FINALMENTE
OBRIGATÓRIO NA RDD E DEIXARMOS DE JOGAR “ROLETA
RUSSA” NA COMPRA DE ENXERTOS-PRONTOS OU
BACELOS NÃO TRATADOS POR ÁGUA QUENTE.
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TAQ – TRATAMENTO POR ÁGUA QUENTE

François Morisson-Couderc
ANTÓNIO MAGALHÃES
Vou ser breve. Tão breve quanto permitiria um brinde à saúde de François
Morisson-Couderc.
A ocasião recomenda o brinde com Vinho do Porto. Contudo, por respeito
mútuo, poderíamos também brindar com Champanhe. São os vinhos que
mais nos unem.
Em Novembro de 1992, conheci Morisson-Couderc e a esposa,
Madeleine-Averelle, entretanto falecida, no lugar mais provável para
encontrá-los: o corredor reservado aos viveiristas no salão vitivinícola de
Bordéus.
Desde aí que somos amigos. E querem saber o que mais fortaleceu a nossa
amizade? La vigne, le Douro et le vin du Porto — responderia,
porventura, Morisson-Couderc.
La vigne? Sim, foi com ele que aprendi a avaliar um enxerto-pronto de
videira: a solidez da fenda de enxertia conferida por um cego, o pincel
prometedor de raízes, a inutilidade da discussão do comprimento do
porta-enxerto além do normalizado. A importância da simples
embalagem de expedição das videiras. O armazenamento na câmara
frigorífica. Etc., etc.

Antes disso, porém, esclarecemos a resistência à secura do porta-enxerto
Richter-110 e a sua influência na cor do mosto da variedade enxertada.
Mas a última conversa foi acerca das variedades esquecidas de Vitis
ruprestis, e, noutra boa conversa anterior, descobrimos a nossa tolerância
ao vírus do enrolamento foliar em videiras velhas.
É fácil adivinhar de onde me veio a recomendação pública do sucesso de
uma nova vinha se basear na relação de confiança viticultor-viveirista.
O Tratamento por Água Quente (TEC, em França, TAQ, em Portugal) é
outro nosso velho assunto e daí, ter-lhe pedido, em nome da ProDouro, o
seu testemunho na hora de reclamarmos a obrigatoriedade do Tratamento
prevenindo a Flavescência Dourada das videiras no Douro.

Conversa de Sábios
Em Saint Joseph (Côte-du-rhône). François Morisson-Couderc (esquerda) e Mr. Chaleat, pai,
fundador da cave de Saint-Désirat.
Fotografia de António Magalhães, 12 Novembro 2013
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TEC

●●● TAQ
DUAS REGIÕES, DOIS PAÍSES
DOIS MODOS DE ACÇÃO

TRAITEMENT A
L´EAU CHAUD
(TEC) DE LA

TRATAMENTO
POR ÁGUA
QUENTE (TAQ) DA

FLAVESCENCE DORÉE

FLAVESCÊNCIA DOURADA

— MON TEMOIGNAGE —
François Morisson-Couderc

— O MEU TESTEMUNHO —
François Morisson-Couderc

Historiquement, la Flavescence Dorée fut
signalé en Armagnac dès 1949-1950, Mr. le
Professeur LEVADOUX donna à cette maladie
le nom de «Flavescence Dorée», les symptômes
de celle-ci furent décrits par Levadoux et
Caudwell dès 1957-1958, tous deux agronomes
membre de l´INRA.
La transmission de la maladie de la Flavescence
Dorée (FD) se manifeste de deux manières :
1. Par la cicadelle Scaphoideus titanus, dans le
vignoble, les moyens de lutte sont les
traitements insecticides préventifs.
2. Par les plants de vignes, greffés-soudes ou
racinés (bacelos) contaminés.

Historicamente, a Flavescência Dourada foi
assinalada em Armagnac entre 1949-1950. O
Professor LEVADOUX deu a essa doença o
nome de "Flavescence Dorée", cujos sintomas
foram descritos por Levadoux e Caudwell entre
1957-1958, ambos engenheiros agrónomos do
INRA.
A transmissão da doença de Flavescência
Dourada (FD) faz-se de duas maneiras:
1. Por meio da cicadela Scaphoideus titanus na
vinha, sendo então os meios de controlo os
tratamentos insecticidas preventivos.
2. Por plantas de videiras, enxertos-prontos ou
porta-enxertos (bacelos) contaminados.

LE MOYENS DE LUTTE POUR EVITER LA
PROPAGATION DE FD PAR DES PLANTS DE VIGNES
CONTAMINES EST « LE TRAITEMENT A L´EAU
CHAUDE — TEC».

O MEIO DE COMBATE PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO
DA FD POR VIDEIRAS CONTAMINADAS É O
“TRATAMENTO POR AGUA QUENTE — TAQ”.

Mon expérience avec la machine TEC remonte
aux années 1987-1988 à travers les travaux
d´Antoine CAUDWELL chercheur de l´INRA,
préconisant la régénérescence des vignes
malades, les ceps malades se rétablissant
spontanément…suites des constatations faites en
Corse, dans le midi de la France et en Italie, sans
doute avec moins de virulence. J´ai également
travaillé avec le Professeur LARRUE de
l´I.N.R.A. de Dijon, pour savoir si les portegreffes pouvaient être porteurs de mycoplasmes,
ces études furent menées principalement sur une
parcelle de dix hectares de matériel de prémultiplication de Base, porte-greffes et vignes
mères de greffons, en particulier sur variété C3309, au moyen de photos aériennes infrarouge,
prises par avion, finalement il n’avait pas été
possible de déterminer si les porte-greffes étaient
ou non porteurs permanents du phytoplasme
sans symptôme. Au même moment l’apparition
de nombreux foyers de FD obligèrent les
services phytosanitaires et l’ENTAV du Graudu-Roi à accélérer les travaux de mise au point
d’une machine pour traiter par la chaleur le
Matériel Végétal, c’est ainsi qu’en Mai 1992
nous commencions nos essais de traitements
TEC de nos porte-greffes et greffons pour le
greffage avec une machine mise au point par
l’Ecole Supérieure des Arts et Métiers, sous la
direction de l’Ingénieur Agronome GRENAN,
au Grau-du-Roi à l’ ENTAV devenu depuis IFV,
Institut Français de la Vigne et du Vin.
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A minha experiência com a máquina TAQ
remonta a 1987-1988 através do trabalho de
Antoine CAUDWELL, pesquisador da INRA,
que preconizava a regeneração de videiras
doentes, por recuperação espontânea… isto
após as observações feitas na Córsega, no sul da
França e na Itália, provavelmente num tempo
com menos virulência da doença.
Também trabalhei com o professor
LARRUE do INRA de Dijon, para saber se os
porta-enxertos poderiam ser portadores de
micoplasmas. Esses estudos foram realizados
principalmente numa parcela de dez hectares de
material base de pré-multiplicação, portaenxertos e videiras-mãe, em especial na
variedade C-3309, por meio de fotografias
aéreas infravermelho, tiradas de avião, mas não
foi possível determinar se os porta-enxertos
eram ou não portadores permanentes do
fitoplasma sem sintomas. Ao mesmo tempo, o
surgimento de numerosos surtos de FD obrigou
os serviços fitossanitários e a ENTAV de Graudu-Roi
a
acelerar
o
trabalho
de
desenvolvimento de uma máquina para tratar
termicamente o material vegetal. Em maio de
1992, iniciamos os nossos testes de tratamento
TAQ de porta-enxertos e enxertos-prontos com
uma máquina desenvolvida pela Ecole
Supérieure des Arts et Métiers, sob a direção do
Engenheiro Agrónomo GRENAN, em Grau-duRoi, na ENTAV, que veio a ser o IFV - Instituto
Francês da Vinha e do Vinho.
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Devant les coûts, les trajets, nous décidions avec
mon épouse de l’achat d’une machine, construite
par la maison Durand, autre prototype de machine
TEC avec chaudière fonctionnant au fuel. Notre
machine TEC fut officiellement mise en service en
mars 1993 en présence des services phytosanitaires
de l’Ingénieur GRENAN, d’un Inspecteur
ONIVINS, poids de la machine 2500 Kg.
Durant dix ans nos expériences furent nombreuses
avec les greffés-soudés, les différents assemblages
en relation avec la sensibilité de chaque variété et
de chaque porte-greffe. Nous étions ainsi arrivés à
différencier la plus ou moins grande résistance à la
chaleur des porte-greffes, ainsi la moindre
résistance des porte-greffes 41B, Fercal, la
sensibilité de certaines variétés greffons selon le
clone...
Après dix ans d’expériences, nous constations que
les particules du phytoplasme de la FD sont plus
sensibles que les cellules du végétal à la chaleur, la
sensibilité thermique pouvait varier entre 1 et 3
degrés... on travaillait toujours en limite de rupture
cellulaire, cette différence de sensibilité permet de
détruire l’agent infectieux.
CES DIX ANNEES D´EXPERIENCES
MIRENT EN EVIDENCE
L´EXIGENCE D´UTILISER
UN MATERIEL VEGETAL SEIN

Face aos custos e passos a dar, eu e a minha
esposa, decidimos comprar uma máquina,
construída pela casa Durand, um protótipo
da máquina TAQ com caldeira a fuel. A
máquina entrou oficialmente em serviço
em março de 1993, na presença dos
serviços fitossanitários do engenheiro
GRENAN, de um inspetor ONIVINS. O
peso da máquina era 2500 kg.
Durante dez anos, fizemos inúmeras
experiências com enxertos-prontos, em
relação à sensibilidade de cada variedade e
de cada porta-enxerto. Conseguimos
diferenciar entre a maior ou menor
resistência ao calor dos vários portaenxertos e assim descobrir a menor
resistência dos porta-enxertos 41B, Fercal,
bem como a sensibilidade de certas
variedades de enxerto de acordo com o
clone...
Após
dez anos
de experiência,
descobrimos que as partículas do
fitoplasma FD são mais sensíveis do que as
células vegetais ao calor, e que essa
sensibilidade térmica pode variar entre 1ºC
e 3ºC... trabalhávamos no limite da ruptura
celular, mas era precisamente essa
diferença de sensibilidade que tornava
possível destruir o agente infeccioso.

Aoûtement parfait du végétal destiné au greffage.

Absence de mildiou, d´oïdium, d´anthracnose
dans le matériel de greffage.

Absence de traitement fongicide pour le
TEC.

Traitement TEC durant le repos végétatif
décembre-janvier

PRINCIPES DU TEC POUR LES
PLANTS DE VIGNES
Traitement des plants l´hiver, au repos végétatif
Acclimatation des plants 18º/20ºC à la sortie de la
chambre froide avant trempage.
Traitement à 50ºC durant 45 minutes en immersion
totale des plants.
Après trempage nouvelle acclimatation entre
16º/18ºC avant la mise en frigo ou livraison.
Les deux phases de pré et poste trempage
permettent d´éviter le choc thermique destructeur.

LES PRECAUTIONS POUR LES
VITICULTEURS
Les viticulteurs doivent être très sensibilisés par
les services officiels phytosanitaires, régionaux,
etc.

EN EFFET, LE TEC EST LE SEUL
TRAITEMENT PREVENTIF
CONNU A CE JOUR POUR
PRODUIRE DES PLANTS
NON CONTAMINES.
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ESSES DEZ ANOS DE EXPERIÊNCIAS
MOSTRARAM QUE É ESSENCIAL USAR
MATERIAL VEGETAL SÃO

Atempamento
perfeito
destinadas a enxertia.

das

varas

Ausência de míldio, oídio, antracnose
no material de enxertia.

Dispensa
de um
fungicida para o TAQ.

tratamento

TAQ
durante
o
repouso
vegetativo, dezembro - janeiro

PRINCIPÍOS DO TAQ:
Tratamento de plantas no Inverno, durante
repouso vegetativo
Aclimatação das plantas a 18º a 20ºC na
saída da câmara fria antes da imersão.
Tratamento a 50ºC durante 45 minutos em
imersão total das plantas.
Após imersão nova aclimatação entre 16º a
18ºC antes de colocar na câmara frigorífica
ou entregar ao cliente.
As duas fases de pré e pós imersão evitam
o choque térmico destrutivo.

AS PRECAUÇÕES DOS
VITICULTORES
Os viticultores devem ser bem informados
e sensibilizados pelos serviços
fitossanitários oficiais, regionais, etc.

DE FACTO, O TAQ
É O ÚNICO TRATAMENTO
PREVENTIVO CONHECIDO
ATUALMENTE PARA
PRODUZIR PLANTAS NÃO
CONTAMINADAS.
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A imagem Esta Ftografia de Autor Desconhecido

Lorsque le viticulteur envisage une plantation, une réhydratation

Quando o viticultor proceder à plantação, é necessária a

des plants durant 24-48 heures en immersion dans l´eau est
nécessaire, surtout après une longue conservation en chambre froid.

reidratação das plantas durante 24 a 48 horas em imersão

Il est recommandé de planter en mars ou avril, et, si possible,
couvrir les plants d´un petit tumulus de terre, protection contre les

em água, especialmente após um longo armazenamento em
câmara frigorífica. Recomenda-se plantar em março ou abril e, se

Les plants TEC ont un retard au
débourrement d´environ 15 à 25 jours, mais en ce
retard se rattrape dans les quatre/cinq mois qui
suivent.

possível, proteger as plantas do calor forte por amontoa. As

LA LUTTE PROPHYLACTIQUE POUR EVITER
TOUTE CONTAGION DE LA FD DANS UNE
GRANDE REGION VITICOLE, CONSISTE A :

A LUTA PROFILÁTICA PARA EVITAR O
CONTÁGIO DE FD NUMA GRANDE REGIÃO
VITICOLA CONSISTE EM :

fortes chaleurs.

Arracher les vignes
abandonnées.

plantas submetidas a TAQ têm um atraso no abrolhamento
de cerca de 15 a 25 dias, mas esse atraso é compensado
nos quatro a cinco meses seguintes.

Arrancar as vinhas
abandonadas

Arracher les plants contaminés dans

Arrancar as plantas contaminadas das

les vignes établies, par la méthode

vinhas estabelecidas, identificadas por

visuelle de détection à l´aide de

detecção visual segundo o método dos

Commissions paritaires Services

Serviços oficiais competentes

Phyto-Viticulteurs.

Queimar a lenha de poda de videiras doentes para

À brûler les bois de taille des vignes malades pour

destruir os ovos do insecto

détruire les œufs.

Queimar as videiras contaminadas depois de

À brûler les plants contaminés arrachés.

arrancadas.

À l´obligation de ne

Obrigação de plantar

planter que des plants

apenas plantas submetidas

TEC.

a TAQ.

.

LA LUTTE CONTRE LA FLAVESCENCE DORÉE DOIT ÊTRE COLLECTIVE
A LUTA CONTRA A FLAVESCÊNCIA DOURADA DEVE SER COLETIVA

LE DOURO ET SON VIN
“AQUECEM-ME O CORAÇÃO”
O DOURO E SEU VINHO «AQUECEM-ME O CORAÇÃO»
[…despediu-se em bom português o nosso bom amigo François Morisson-Couderc]
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Na senda da EVAG (CVRVV)
a Prodouro orgulha-se de ter contribuído
para a instalação da primeira máquina
TAQ por um grande viveirista nacional

A SUA VINHA
COMEÇA AQUI
Dedicada há mais de 50 anos à
produção e comercialização de
plantas para vinha, a VitiOeste tem
direcionado os seus esforços para a
permanente melhoria da qualidade
das suas plantas e serviços, olhando
para a vitivinicultura como um setor
integrado, levando a cabo um
rigoroso e prudente processo de
controlo, seleção e rastreabilidade,
desde a origem dos materiais até ao seu acondicionamento e
expedição.
Estamos perante uma cadeia de produção de longa duração – superior
a 18 meses – durante a qual se tomam várias decisões definitivas e
irreversíveis, todas elas bastante anteriores à execução de uma vinha,
pelo que a antecipação e planeamento das plantações é fundamental
na garantia da disponibilidade das castas/porta-enxertos pretendidos
(consulte o diagrama do processo produção em
www.viveirosvitioeste.com/ferramentas ).
A consciência de que todos os contributos são fundamentais para o
desenvolvimento e sustentabilidade do setor conduz a VitiOeste na
prossecução dos seus objetivos: o de garantir a origem e identidade dos
materiais produzidos, potenciando a recuperação e manutenção do
património varietal existente em Portugal
o de melhorar a capacidade de resposta às pretensões dos viticultores
e enólogos; o de aumentar a capacidade de controlo e prevenção
fitossanitários, sem prejuízo das características e capacidades genéticas
naturais dos materiais utilizados.
Foi neste âmbito, a partir do desafio da Prodouro, que a VitiOeste decidiu
investir na instalação de uma unidade de
Tratamento por Imersão em Água Quente –
TAQ (tal como anunciado em julho de 2018).
A procura de plantas submetidas a TAQ tem
sido crescente, pelo que se torna agora
necessário aumentar a capacidade de
resposta, com a ampliação da referida
unidade de tratamento.
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Os resultados da instalação de vinhas com plantas sujeitas a TAQ são
muito positivos, verificando-se a regularidade das taxas de sucesso e
do tempo de abrolhamento, sem que o crescimento e
comportamento das plantas sejam comprometidos.
O balanço dos pedidos voluntários
de TAQ continua em sentido
ascendente, tendo havido um
crescimento de 4% nos pedidos de
plantas tratadas na campanha
2019/2020,
relativamente
à
anterior.
Não contemplados no balanço
efetivo estão os pedidos que nos
chegaram tardiamente e que, por
esse motivo, não puderam ser
satisfeitos. O protocolo responde a procedimentos que requerem um
rigoroso cumprimento, para que não se comprometa o bom
desenvolvimento das plantas. Desta forma, a intenção de submeter as
plantas a Tratamento por Imersão em Água Quente deve ser tomada,
preferencialmente, aquando da encomenda ou, pelo menos, um mês
antes da data de
entrega prevista.
O Douro continua a ser a região onde o TAQ tem maior expressão,
recebendo cerca de 73% das plantas sujeitas a tratamento, mas
verifica-se já uma generalização de pedidos por todo o país.
Relativamente ao perfil dos operadores, são, em maioria, as grandes
empresas e viticultores seus parceiros que privilegiam a instalação de
plantas submetidas a TAQ.
No âmbito da capacidade existente e das ações preventivas, passíveis
de serem adotadas no presente, a VitiOeste acredita que o Tratamento
por Imersão em Água Quente é uma medida que contribui muito
positivamente para a sustentabilidade da viticultura em Portugal. Sendo
eficaz no controlo da Flavescência Dourada em materiais de propagação
vegetativa, o TAQ promove o aumento da qualidade fitossanitária,
resultando numa maior longevidade das vinhas. Alguns estudos indicam
também efeitos benéficos no controlo de outras doenças,
nomeadamente da Xylella Fastidiosa e algumas doenças do lenho (saiba
mais em https://www.viveirosvitioeste.com ).
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FREIXIALVITIS
Pierre Boyer de nacionalidade Francesa vitivinicultor,
viveirista há mais de 40 anos em França, iniciou a sua actividade em
Portugal há cerca de 22 anos na região de Alenquer.
Dedicou-se à produção de campos de pés mães de estacas, de
garfos de castas nacionais e internacionais tendo uma vasta
variedade de castas disponíveis, também produtor de enxertos
prontos de videira.
Desde 2013 a produção e comercialização de plantas em
Portugal ficou a cargo da empresa Freixialvitis, Lda.
Há vários anos que incentivamos os nossos clientes a
programarem a plantação das vinhas com mais antecedência,
podendo preparar melhor o solo (o ideal é fazer repouso do terreno)
e encomendar as plantas com um ano de antecedência, tendo assim
a possibilidade de escolher atempadamente as castas/clones/ porta
enxertos mais adequados ao seu terreno.
Com a evolução da Flavescência Dourada em Portugal e na
Europa entendemos que seria necessário adquirir uma estação de
tratamento de água quente (TAQ) para tratar os nossos materiais e
servir os nossos clientes. Esta estação está nas nossas instalações na
Quinta da Ribeira em Alenquer e está homologada pela DGAV desde
2018.
O TAQ no material vitícola parece-nos uma solução viável e
com futuro. Os materiais são tratados a 50ºC (+/-0,5ºC) durante 45
minutos. No entanto exige maior planeamento por parte do viticultor
em conjunto com o viveirista nomeadamente quanto à encomenda
das plantas e à data de plantação, uma vez que é fundamental
garantir o acondicionamento das plantas antes do tratamento e
depois do mesmo. Após o tratamento, no caso dos enxertos prontos
de videira, é necessário o acondicionamento durante duas semanas
em camara frigorifica antes da plantação.
O TAQ é muito específico e carece de muito cuidado, pois
estamos a sujeitar as plantas a uma temperatura muito alta. É eficaz,
no entanto não impede que o material vegetativo no meio ambiente
e com o passar dos anos possa ser contaminado, caso não sejam
praticadas as boas práticas culturais da vinha.

COM TODAS AS
DIFICULDADES
FITOSSANITÁRIAS QUE
ENFRENTAMOS A NÍVEL
MUNDIAL E COM A FALTA
DE PRODUTOS QUÍMICOS
PARA AS COMBATER, É
NECESSÁRIO QUE O
TRABALHO QUE SE INICIA
NO VIVEIRISTA SEJA
MANTIDO NA VINHA E
QUE SE CONTINUE À
PROCURA DE NOVAS
SOLUÇÕES.
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A ProDouro convida-o a anotar as ideias
recolhidas da leitura da presente edição e
acrescentar as que lhe ocorram a propósito.
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Aproveitando a onda de internacionalização
desta edição escolhemos três receitas onde o
vinho é rei. São elas o Coq-au-vin que nas
palavras de Maria de Lurdes Modesto (in
Sabores Com histórias, Alimentos, Preceitos e
mais de 60 Receitas, Oficina do Livro) é
“…um dos mais emblemáticos pratos da
cozinha familiar francesa (…) onde se
distingue o da Borgonha. Não admira, com
aquele vinho!” Em França, explica-nos a
autora “…a receita toma como apelido o nome
do vinho da região onde é confeccionada.”
Tendo nós, por cá, vários vinhos com que o
Coq au vin «mais genuíno fará um verdadeiro
casamento de amor».
Em homenagem aos colegas bairradinos
escolhemos a Chanfana para representar
Portugal.
Este prato de origem incerta, começou por ser
um prato tabernário em voga desde o primeiro
quartel do sec. XVIII até ao terceiro do Sec.
XIX, que consistia num guisado de bofe e
outras miudezas de bovino.

Hoje nem sequer se usa vaca e a cabra,
quanto mais velha melhor. José Quitério (in
Bem Comer & Curiosidades explica-nos isto
e diz ainda que a chanfana “de festiva que é,
também lhe chamam «carne de casamento»
ou, na zona bairradina, «lampantana». E
aconselha ainda “esqueçamos as vísceras da
outra, e louvores sejam dados à abençoada
cabra que, depois de uma vida a
desentranhar-se em leite e deleitosos
cabritos, cumpre a sua missão até ao fim,
entregando-se derradeiramente, por via de
engenhosa culinária, num manjar de truz.”
Para homenagear nuestros hermanos e a
descoberta da escritora Maria Sanchez
escolhemos uma das muitas receitas de um
colega escritor, Manuel Vásquez Montalbán,
cuja personagem Pepe Carvalho é um grande

Coq-au-vin

RECEITAS
PARA
ESVAZIAR
TONEIS
aficionado das artes culinárias (Manuel
Vásquez Montalbán, Las Recetas de
Carvalho, Gourmet)
São de Pepe as palavras:
Hay que beber para recordar
Y comer para olvidar.
O Jerez abrilhanta estes Riñones de Ternera.
Por fim, uma entrada e uma sobremesa do
Douro que encerram em si a riqueza do sabor
a verão. Para entrada um tomate coração de
boi aberto em quartos e temperado com umas
areias de sal e no fim de tudo para adoçar a
boca e as boas conversas, cerejas de
Resende. Supremas!!!

Chanfana ou Lampantana
Para 10 a 12 pessoas

1 frango grande vivo; vinagre; 80 g de bacon; 2 colheres de sopa de
manteiga; 12 cebolinhas; 1 dl de aguardente velha; 1 colher de sopa de
farinha; 1 dente de alho; 1 ramo de salsa; 7,5 dl de vinho tinto; 100g de
cogumelos; sal e pimenta; batatas cozidas.
Quando matar o frango guarde o sangue juntando-lhe um pouco de
vinagre para o conservar líquido. ⸋ Corte o bacon em quadradinhos e
leve ao lume com 1 colher de sopa de manteiga. Junte as cebolinhas e
na gordura que ficou aloure o frango em bocados. Coloque num tacho o
conteúdo da frigideira e as cebolinhas. Regue com a aguardente e puxe
fogo, agitando o tacho para queimar o álcool. ⸋ Polvilhe com a farinha,
mexa e deixe cozer. Adicione o alho, a salsa e o vinho tinto. Deixe cozer
em lume brando tapado. Quando o frango estiver quase cozido, junte os
cogumelos salteados num pouco de manteiga bem quente e deixe cozer
suavemente até a carne se separar dos ossos. Tempere com sal e pimenta.
Na altura de servir retire a salsa, adicione o sangue do frango e mexa. ●
Sirva com batatas cozidas e polvilhado com salsa picada.
●Este prato é muito melhor feito de véspera. Neste caso, o sangue só
deve ser adicionado na altura de servir. Pode ser reaquecido.
As Receitas Escolhidas de Maria de Lurdes Modesto, Verbo 2004

Rins de vitela com Jerez
2 rins de vitela; 1 cebola; molho de tomate; azeite, 1 colher de sopa de
farinha; i copo e meio de vinho de Jerez; sal
Cortam-se os rins em lâminas, depois de bem limpos de gordura e tendões.
Salgam-se e deixam-se num coador durante duas horas. Lavam-se em água
corrente para que percam o líquido que, entretanto, largaram e o excesso
de sal. Deixam-se escorrer e colocam-se numa sertã com azeite. Refogamse e junta-se a cebola picada e frita, a colher de farinha e o molho de tomate
bem espesso. Quando tudo estiver bem apurado incorpora-se o Jerez,
rectifica-se o sal e deixa-se cozer durante 10 minutos.
Se ficar seco pode juntar mais algum vinho de Jerez misturado com água.
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3 kg de carne de cabra ou de carneiro; 150g de toucinho; i dl de
azeite; 1 colher de sopa de banha; 1 cebola; 5 dentes de alho; 2
colheres de chá de pimenta; 1 colher de chá de colorau; 1 ramos de
salsa; ½ folha de louro; sal; noz-moscada; 1 a 1,5 Litris de vinho tinto
da Bairrada
Corta-se a carne de cabra em bocados, que se colocam num tacho de
barro preto de Molelos. Juntam-se todos os ingredientes citados, à
excepção do vinho, que apenas deve ser o suficiente para cobrir a
carne. ⸋ Como norma, tendo forno de pão, aquece-se este como se
fosse para cozer broas de milho, isto é, bastante forte. ⸋ Introduz-se a
caçoila tapada e «esquece-se» até o forno esfriar, o que leva 4 a 5
horas. A meio deste tempo, convém verificar se é necessário adicionar
mais vinho. ⸋ Não se disponde de um forno de pão, coze-se a chanfana
no fogão, que deverá ser aquecido até ao máximo da sua potência meia
hora antes de se introduzir o preparado. ⸋ Antes de comer aquece-se a
bem chanfana e serve-se na caçoila em que cozeu, com batatas cozidas
em água e sal à parte. ● Para este prato, mais conhecido por
«chanfana», mas a que também se dá o nome de «lampantana», e que
é rigorosamente obrigatório em todas as festas e bodas da região da
Bairrada, a carne mais indicada é a de cabra, podendo também ser feito
com carneiro. O animal escolhido tem de ser adulto e será cozido de
preferência no forno de pão dentro de um tacho de barro preo de
Molelos. Nunca deverá ser feito no dia em que é servido, mas na
véspera ou antevéspera, aquecendo-se muito bem antes de servir.
Deste prato se apresentam algumas das suas versões mais
significativas.
Cozinha Tradicional Portuguesa, Maria de Lurdes Modesto, Verbo
2009
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aproveitemos a
merecida pausa
para por as leituras
em dia
TERRA DE MULHERES
1.
COMO PODES SENTIR-TE ORGULHOSO DAS TUAS RAÍZES SE, DESDE QUE TENS CONSCIÊNCIA, TE
ENSINARAM QUE A ÚNICA ESCOLHA POSSÍVEL PARA PROSPERAR É PARTIR?
A pergunta, meio desabafo, podia ser feita a
qualquer um dos filhos dos nossos
assalariados vitícolas, mas é María Sánchez
que a faz em «Tierra de Mujeres»:
¿Cómo sentirse orgulloso de las raíces si
desde que tienes consciencia te han
enseñado que la única opción posible para
prosperar es marcharse?
«Tierra de Mujeres» explica-se no
subtítulo — um olhar íntimo e familiar ao
mundo rural —, ou, como tão bem o
apresenta o jornal madrileno El País, «uma
mistura de ensaio e memória pessoal que
defende uma visão realista do mundo rural
ao mesmo tempo que reivindica o papel das
mulheres nesse mundo».
Tierra de Mujeres é uma leitura
imperdível. A ProDouro recomenda-a e, se
tivéssemos dinheiro, oferecíamos um
exemplar a cada um dos nossos associados.
É uma obra premiada em Espanha e
aí está à venda a sétima edição, enquanto os
afortunados leitores franceses têm já à
disposição a primeira edição de La Terre
des Femmes. Tivemos a sorte de ler o elogio
sincero do jornal parisiense Le Figaro à
autora e ao livro, sob o título: «O Apelo da
Terra — Maria Sanchez, veterinária rural,
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natural de Córdova, defende nos
seus livros um mundo em perigo»
Enquanto tarda a edição portuguesa,
a ProDouro, selecciona-lhe uma
pequena parte do livro. Não a
traduzimos de propósito, pois
queremos entusiasmá-lo a ler a
edição original.
«(...) El país en el que yo me muevo
y trabajo poco tiene que ver con ese
que retratan com sentimentalismo e
incluso con nostalgia en los medios.
Es maravilloso ver que el medio
rural «está de moda», pero produce
impotencia asistir a una ola de
columnistas de verano y fin de
semana sin relación ni una
preocupación seria por nuestro
medio rural. Porque aqui partimos
de más abajo. Los habitantes de los
pueblos son ciudanos de segunda.
No tiemblo al escribirlo. Desde las
ciudades hemos visto como algo
normal que la gente de nuestros
pueblos no tenga el mismo aceso a
los servicios básicos.

Sanidad, educación,
cultura,
infraestrucuras.
A los que, apesar de
todo, se quierem
quedar, los hemos
dejado solos
[o sublinhado é
nosso].
Y lo que menos
necessitan esos
hombres e mujeres
del campo es una
literatura « rural »
que los rescate.
Porque no necesitan
ser salvados.
Necessitan colegios,
buenas carreteras y
centros de salud.
Necessitan que la
administración los
ayude y los apoye,
que no los maltrate (...) ».
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A COR NO VINHO DO PORTO
— SUA EVOLUÇÃO —
António Manuel Dória é proprietário da Quinta da Reduída, na
Folgosa do Douro, e distinto associado da ProDouro.
Dá-se o caso que o senhor Dória é neto de José Joaquim da Costa
Lima, engenheiro agrónomo, antigo director do Instituto do Vinho do
Porto, e, na Reduída, se encontrar uma vinha velha extraordinária que
um dia soube herdar do avô. Vemo-la um manual vivo de viticultura
pós-filoxera e a ideia do agrónomo de uma vinha capaz de envelhecer
no Douro. Os vinhos dali produzidos e engarrafadas entre 1939 (a
primeira vindima para o seu Porto Vintage) e 1975 (a última vindima
de Costa Lima, antes de adoecer), sublinham o cuidado na
arquitectura do terreno, na escolha do porta-enxerto e das castas, e o
compasso

de

plantação

normalizado

naquele

tempo.

Os

apontamentos paisagísticos que a emolduram e embelezam, fazem
parte da lição de viticultura de Costa Lima.
A ProDouro considerou-a especialmente quando decidiu
responder à pergunta: «o que é uma vinha velha no Douro?», com o
objectivo claro de valorizar e preservar vinhas parecidas a esta.

ALOURADO / TAWNY / BLOND-DORÉ

António Manuel Dória, viu na vinha velha segundo a ProDouro a
vinha do avô e, nessa mesma ocasião, contou-nos uma história
fantástica sobre o livro «A COR NO VINHO DO PORTO — SUA
EVOLUÇÃO». De tal maneira gostamos de o ouvir que lhe pedimos
que a contasse aos leitores do nosso Jornal.

«Decorridos mais alguns anos, adquire o tom alourado, de fundo
amarelado, que corresponde a uma fase mais avançada da sua evolução —
quinze, vinte ou mesmo vinte e cinco anos, tudo dependendo do ano da
colheita e do quilate do vinho, cujo envelhecimento é feito em casco.
Vinho lotado e refrescado, de tempos a tempos, com outros mais novos
que lhe imprimem a frescura que normalmente o caracteriza “.

O Livro «A Cor no Vinho do Porto — Sua Evolução», foi editado pelo Instituto do Vinho
do Porto em 1950, quando meu avô, José Joaquim da Costa Lima era o seu director. O
livro tem uma particularidade desconhecida: todas as pinturas a guache que o ilustram,
foram maravilhosamente executadas por Joaquim Mirão, sob a supervisão e aprovação
do meu avô, que, por ser daltónico, tinha maior sensibilidade á cor, conforme ele próprio
sempre dizia, e que isso se refletia na percepção singular da cor conforme variava a
incidência da luz no objecto visionado.
Todas as histórias e pormenores a propósito, ainda hoje me são contadas por minha
Mãe, Maria da Conceição Sacadura da Costa Lima Dória Nóbrega, que nos seus 90
anos mantém uma memória fresca e de fazer inveja a muitos de nós.
Ora, o que é o Daltonismo? Certamente muitos de vós, pelo menos os versados na área
das ciências, o saberiam explicar melhor, mas julgo aqui suficiente dizer-lhes que é uma
perturbação genética da visão, que pode ter diversos tipos e graus e que faz as pessoas
portadoras do mesmo verem as cores de uma forma diferente, não distinguindo por
exemplo o verde do vermelho, decompondo as cores, etc.
Por esse motivo — conta-me a minha Mãe —, Joaquim Mirão via-se e desejava-se até
conseguir a aprovação da tonalidade do vinho no guache. Ia e vinha várias vezes com
as provas ao gabinete do avô, mas havia sempre mais uma afinação a fazer na cor, até
finalmente receber a tão almejada aprovação. Não é por acaso que se lê no livro:
«Perderam-se longos esforços na tentativa, apesar do talento de Joaquim Mirão, que
pacientemente perseverava em se desempenhar da incumbência que lhe fora cometida».
Pela razão referida acima, isto é, a sensibilidade particular á forma como a incidência da luz podia interferir na perceção da cor, o livro
incluí guaches da cor no vinho em diversas situações: «Cor contra a luz duma janela, a observação numa sala de provas, o copo recebendo
reflexos acima duma cuspideira, e colocado sobre a mesa numa toalha branca».
A obra é indissociável daquela época e do enquadramento histórico notável então vivido, mas o seu interesse extravasa o dos amantes de
Vinho do Porto.
Conta-me ainda a minha Mãe que, para garantir a escrupulosa fiabilidade das cores, a reprodução dos guaches foi entregue á Litografia
Nacional que, em 1950, era a única que conseguiria executar tal trabalho com o rigor que o Instituto exigia.

| 27

JULHO•2020•X EDIÇÃO

JORNAL
PRODOURO

INDICE
AGRADECIMENTO AOS ARTISTAS CONVIDADOS DESTE
JORNAL POR ORDEM DE PARTICIPAÇÃO

Ramon Casas (Ramon Casas e Pere Romeu num Tandem, 1897) A
inscrição, mais tarde retirada descreve de forma irónica a atitude da
sociedade e como é necessário, para progredir, romper com a tradição:
“Para andar de bicicleta não se pode andar de costas erguidas”;
Miguel Torga Portugal, 1950 “… sol engarrafado”, mais palavras para
quê!
Lewis Carrol – Ilustração de Alice no País das Maravilhas (adaptação)
Tal como Alice, depois de comer o pedaço de bolo, a vinha velha corre
o risco de aumentar exponencialmente de tamanho. Será Portugal o país
das vinhas velhas? Serão as vinhas velhas assim tão vulgares e
numerosas?

René Magritte – (As férias de Hegel, 1958) Sobre o quadro disse o
artista: “Pensava que Hegel teria sido sensível a este objecto que tem
duas funções opostas: ao mesmo tempo, não admitir água (repeli-la) e
admiti-la (contê-la). Ele teria ficado satisfeito, creio, ou divertido (como
se estivesse de férias).” Nada mais apropriado para descrever o sistema
Laico, desenhado para repelir o granizo, mas ao mesmo tempo para o
conter em forma de água. E que férias tão boas se poderão ter, sabendose protegido do granizo;
Robert Zemeckis, (Regresso ao Futuro), o filme que toda a gente não
se importa de voltar a ver e que relembramos numa viagem com
Morisson-Couderc a 1993;
Rita Faia (sementes com história – ilustrações a guache para pacotes
de sementes biológicas 2017-19) - Tomate coração de boi. Apetece
trincar esta ilustração de Rita Faia, vale a pena visitar o seu trabalho em
https://ritafaia.com/;
Maria Sanchez, Tierra de Mujeres, a veterinária e escritora que nos
obriga a reflectir sobre a ruralidade da qual dependemos e não
conseguimos valorizar;
Joaquim Mirão, A Cor no Vinho do Porto – Sua evolução. Um
trabalho minucioso e de extrema paciência que temos o privilégio de
conhecer na voz do neto de um dos intervenientes;
Bill Watterson - Calvin&Hobbes são sem dúvida os mestres da arte de
bem passar férias;
August Rodin, O pensador, 1904 Adaptação para 2020 - O Resignado,
que é feito da força pensadora do Douro?
Abel Manta, Jogo de damas, 1927 aproveitemos um jogo de damas
para fugir ao calor com um amigo(a);
Banski, Sweep it under the carpet, 2007 trouxemos a rebeldia de Banski
para o nosso jornal. As decisões urgem e são para ontem, não se pode
prolongar o adiamento;
Manoel de Oliveira, Aniki Bóbó, 1942, Primeira longa metragem de
ficção do cineasta. A inocência de outros tempos à beira do rio Douro;
Ella Fitzgerald e Louis Armstrong Summer Time, 1964. Existem
inúmeras versões deste original de Gershwin, mas a voz de Ella com o
trompete de Louis são qualquer coisa de arrepiar. Só mesmo um Porto
Tónico para formar um trio perfeito;
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Fotografias de António Magalhães e ana aguilar
Agradecemos ainda aos milhares de autores anónimos que carregam a web com tudo e mais alguma coisa
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HORIZONTAIS
1. Nome da casta mais robusta do Douro, em boa
hora corrigido;
2. Na Primavera, tira-se às ovelhas o que nos
aquece no Inverno; Desconto ou abatimento
que se faz às uvas na entrada da adega;
Alojamento local;
3. Zangado;
4. No sangue é positivo ou negativo; Utensílio
usado para retirar o engaço depois de
fermentado; Diminutivo de António;
5. Até se lavarem não acaba a vindima;
6. Produzistes som; O que faz atentamente, todo
o associado Prodouro, ao nosso jornal;
7. Grande quantidade de coisas ou pessoas; A
garrafa do da Rússia era muito cobiçada;

8. A irmã da mãe (inverso); orçar, masc. sing.
part. Pass;

9

9. Infra-estrutura onde são tratadas as águas
residuais, nomeadamente as resultantes da
produção vinícola, sem princípio; Nome da
nona letra do alfabeto grego, correspondente
ao i do alfabeto latino;
10. Nome da mais jovem associação do Douro que
conta neste momento com 89 associados, 1184
viticultores e 4862 ha de viticultura de
montanha

10

descubra as diferenças

FÉ
O RESIGNADO (viticultor do Douro), variante da escultura de Rodin "O
Pensador"
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VERTICAIS
1. A da Amazónia está em perigo;
2. Nas noites de luar, o seu coaxar embala;
todos queremos que saiam cheios de
vinho das adegas (baralhado);
3. Letra que se repete no Vinho mais
generoso do mundo; É indispensável
nas contas do mosto generoso;
4. O que vem a seguir ao dia, sem vogais;
A cidade da Régua tem; É a Região do
Douro;
5. O da RDD precisa urgentemente ser
revisto;
6. A casa do Douro marcou uma; Símbolo
químico do telúrio; Aquele que o fez
por último, fê-lo melhor;
7. Os da casa não fazem milagres; A dos
vinhos pode ser branca, tinta ou rosé;
8. Contracção da preposição a e do artigo
ou, pl.; Bebeu o vinho da garrafa do Rei
da Rússia;
9. Abreviatura do Latim Anno Domini
(Ano do Senhor); Nome de um satélite
que também é nome de uma Quinta no
Douro;
10. Nesta medida recriada pela Prodouro a
partir do que se fez em 1935 o benefício
é de...; primeira letra do alfabeto.
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ranizo O

TAQvinha

velha
O

não empurres
para baixo do
tapete
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BAIXO
CORGO

CIMA
CORGO

PÁGINA DOS SÓCIOS

Aqui se apresentam os sócios

PRODOURO

A ordem é aleatória e chegará a todos
Preparem-se
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DOURO
SUPERIOR

01

Está tudo feito,
as uvas já pintam
Enquanto não há outro remédio que
Santa Bárbara nos proteja
Boas férias
e
se não nos virmos outra vez

Boas vindimas

https://youtu.be/lnXLVTi_m_M
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Ouvir acompanhado de
um
Porto Tónico

