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A NEGRA MOLE: FONTE DE
HISTÓRIA VITÍCOLA DO ALGARVE

O

Algarve conhecido por muitos como a maior estância de
férias de Portugal, em tempos
foi berço de um contínuo de
vinhas vasto. Conta-se que por 1960, Lagoa
tinha cerca de 75% da sua área coberta de
vinha, dizia-se que quando se entrava na
região, cheirava a uvas e vinho. Na década
de 80 o poder esmagador das empresas de
construção imobiliárias, hotéis e todo teatro turístico invadiu a região. Substituindo
os terrenos agrícolas por hotéis luxuosos ou
arrancando as vinhas, para remover as areias
algarvias para mais uma construção. O elenco
desta história, já conhecido por muitos, rescindiu a região do Algarve às sua Cooperativas e pouco mais de 10 produtores privados.
O Algarve estava em plena decadência vitícola e o futuro de uma região, muito promissora, estava condenado.
No fim da década de 90, início do ano
2000, os produtores algarvios dizem BASTA
a todo este elenco tão desprestigiante.

Iniciam uma caminhada penosa pela recuperação da sua região e pela defesa do património vitícola do Algarve.
A saída das cooperativas e a criação de
projetos tipo, “Wine Boutique”, era a solução. Pequenos produtores que assentavam a
sua visão na criação de vinhos de alta qualidade. Novas plantações com castas de grande
referência mundial como o Syrah, Cabernet
Sauvignon, Alicante Bouchet ou mesmo o
Sauvignon Blanc.
A estratégia de trazer novo sangue para
a região, passava por uma restruturação
completa do conceito de produção vitícola.
Ansiava-se pelo reconhecimento nacional
e mundial, de uma região tão apta e destinada à produção de vinhos de qualidade.
Surgiram nomes como “Tapada da Torre”,
“Cabrita Wines”, “João Clara Vinhos”,
“Quinta dos Vales”, “Convento do Paraíso”
e muitos mais.
O lançamento de vinhos de grande qualidade estava registado e o reconhecimento
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internacional chegou. Vinhos de grande
concentração, mais frescos que os Alentejanos, pela proximidade ao mar e clima mais
fresco e mais macios que os Durienses, tornando-os mais bebíveis e “man frendly”.
Não havia dúvidas sobre a riqueza desta
região e a potencialidade da mesma. Começaram a surgiu mais brancos e roses na
região, fruto de uma estratégia tão lógica, de
trazer aos consumidores a bebida de eleição
do Algarve, “vinhos frescos leves e pouco
alcoólicos”. A própria região Algarvia tão
séptica na aceitação dos vinhos Algarvios,
influenciados por tantas desilusões anteriores, começavam a ceder ao poder da região
e a constatação que os vinhos do Algarve
eram realmente bons.
Quinze anos após trabalho duro de elevar
toda uma região, o Algarve conta agora com
30 produtores acreditados a produzir vinhos
de qualidade.
A tarefa estava cumprida e agora seria
só manter. No entanto a raiz do Algarve não
estava ainda implementada, e o que outrora
eram os grandes vinhos do Algarve não estavam completamente recuperados. Surge assim
um novo desafio. Trazer à vida a raiz dos
vinhos algarvios e as suas castas, a NEGRA
MOLE, o Crato, bem como Manteúdo, Monvedro, Tamarez e muitas mais.

« Não havia dúvidas sobre
a riqueza desta região e a
potencialidade da mesma.
Começaram a surgiu mais
brancos e roses na região, fruto
de uma estratégia tão lógica, de
trazer aos consumidores a bebida
de eleição do Algarve, “vinhos
frescos leves e pouco alcoólicos.
(...) Quinze anos após trabalho
duro de elevar toda uma região,
o Algarve conta agora com
30 produtores acreditados a
produzir vinhos de qualidade.
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« Prensada ao de leve, produz
mostos brancos, os famosos
“brancos de tintas” ou “ blanc
de Noir”, super frescos, minerais
e salinos, excelentes para os
melhores bases espumantes ou
para brancos de gastronómicos.
Prensados com mais firmeza,
produzem mostos rosa claros,
quase salmão a puxar aos famosos
rosés de “Provence”, aroma
frutado e fresco, como uma
elegância esmagadora.

NEGRA MOLE: BERÇO ALGARVIO
Negra Mole tem o seu berço no Algarve e é
lá que é rainha. Abandonada e esquecida em
centenas de hectares de vinhas nas províncias algarvias pelos seus agricultores que dela,
pensaram que mais não havia a fazer.
Casta tosca, de aparência deslavada, com
cachos grande e tricolores (uvas brancas, tintas e rosadas), dependendo do clone. Aroma
frutado e pouca concentração. Não são certamente os melhores atributos que se conhece de
uma casta dita de grande valor enológico, mas
curiosamente uma casta que se torna tão rica,
quando convertida num vinho tão expressivo e
cheio de linguagem ancestral algarvia.
Prensada ao de leve, produz mostos brancos, os famosos “brancos de tintas” ou “ blanc
de Noir”, super frescos, minerais e salinos,
excelentes para os melhores bases espumantes
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ou para brancos de gastronómicos. Prensados
com mais firmeza, produzem mostos rosa claros, quase salmão a puxar aos famosos rosés
de “Provence”, aroma frutado e fresco, como
uma elegância esmagadora. Macerados por
pouco tempo, descobrimos os claretes de
outrora, cheios de fruta vermelha e sabor profundo, macerados por mais tempo, entramos
no mundo dos tintos, tipo “Borgonha”, leves,
mas ao mesmo tempo tensos, de fruta limpa,
e boca longa. Vinhos estes que inquietam os
críticos e desafiam os mais primários conceitos
do que são na verdade os grandes vinhos, se a
concentração é o máximo que se procura, se é
a elegância ou mesmo a autenticidade tão própria de cada região vitivinícola.
Em 2011, com o apoio dos enólogos
António Maçanita e Cláudia Favinha, o projeto João Clara lança um 100% Negra Mole,

estagiado em barricas de carvalho francês por
24 meses, o primeiro da sua raça de tintos de
Negra Mole, para dar vida a esta nova fase
algarvia. Foram produzidas 600 garrafas a um
PVP 20€, o vinho esgotou em pouco menos
de um mês. Vinho claro de cor elegante, bem
marcado pela salinidade e com uma profundidade inesperada. A certeza de que a recuperação do Algarve passava por devolver a sua
identidade, recuperando as castas autóctones e mostrar ao mundo o verdadeiro vinho
Algarvio estava confirmada.
Outros seguiram a mesma ideologia, e brilharam com a agora famosa Negra mole, mais
recentemente o “Cabrita 2015 | Negra Mole “
com o apoio dos enólogos Joana Maçanita e
Dinis Gonçalves, recebeu a tão merecida Medalha de Ouro no “Concurso Mundial de Bruxelas”.
Já o produtor José Manuel Cabrita dizia há
muito: «quero fazer aquele vinho que o meu pai
fazia nos anos 70, da Negra Mole, isso sim era
bela pinga». O saber dos locais é sem dúvida o
saber mais verdadeiro, e aquele que traz a autenticidade e riqueza de uma região. A interajuda
entre o novo mundo tecnológico e mais rigoroso
na produção de vinhos, com a sabedoria e tradição de cada região é um cocktail de sucesso.
A Negra Mole pode assim ser a bandeira
do Algarve, tal como falamos dos Chardonnay
da Borgonha, dos Rieslings da Alemanha, falaremos da Negra Mole do Algarve. Devolver a
identidade genuína dos vinhos do Algarve e
criar uma imagem de marca Algarvia, onde as
castas autóctones são o berço da sua criação.
Agora só nos resta esperar por mais frutos
desta revolução algarvia, talvez recuperando
os Licorosos do Algarve, pioneiros no nosso
país mas descurados de uma defesa de localização demarcada, os espumantes de salinidade única, os palhetes e claretes de “extreme”
e muito mais, que de certeza nos vão surpreender com novas descobertas do terroir
algarvio e das castas autóctones do Algarve.

