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VINHO: PRÁTICAS, ELOGIOS, CULTOS E REPRESENTAÇÕES
EM QUESTÃO NA SOCIEDADE PORTUGUESA

Dul ce Ma ria da Gra ça Ma ga lhães

Re su mo A so ci e da de por tu gue sa em ge ral tem vin do a ser pal co de mu dan ças
a ní vel so ci o e co nó mi co, cul tu ral e po lí ti co nas úl ti mas dé ca das, com par ti cu lar
in ten si da de a par tir de 1974. Essas mu dan ças ge ne ra li za das, de cer ta for ma
pa u la ti nas mas não li ne a res, to cam o quo ti di a no dos in di ví du os, sen do pas sí ve is
de cons ta ta ção quer atra vés da evo lu ção de re pre sen ta ções, quer atra vés da
ob ser va ção das prá ti cas de sen vol vi das pe los agen tes so ci a is nas úl ti mas dé ca das
na so ci e da de por tu gue sa. O tex to que se se gue cir cuns cre ve-se ao vi nho em
con tex to so ci al e tra ta de as pec tos res pe i tan tes a re pre sen ta ções e sim bo lo gi as
ine ren tes à prá ti ca ví ni ca, das qua is fa zem par te ri tu a is, ar tes, elo gi os e cul tos,
pe sem em bo ra evo lu ções/re con ver sões nes te âm bi to ve ri fi ca das.

Pa la vras-cha ve Vi nho do Por to, re pre sen ta ções, apro pri a ções, ri tu a is.

Vinhos: práticas, elogios, cultos e representações em questão
na sociedade portuguesa

A im por tân cia do vi nho na vida dos ho mens, nas so ci e da des e na vida em so ci e da -
de, tem atra ves sa do os tem pos, a ma i or ou me nor ve lo ci da de, con so an te o cur so do
di na mis mo so ci al.1

Abor dar o vi nho im pli ca, por con se guin te, abor dar as suas prá ti cas cor res -
pon den tes — as prá ti cas ví ni cas — que se vêm ali cer çan do ao lon go dos tem pos,
mu i to em bo ra os usos que de las se fa çam se jam pas sí ve is de evi den ci ar ten dên ci as
di fe ren tes con so an te tra jec tó ri as so ci a is, re pre sen ta ções cons tru í das e apro pri a -
ções ine ren tes. Da qui de ri vam quer cul tos e elo gi os, quer pro i bi ções e pu ni ções em
tor no do con su mo de um bem que, para além de eco nó mi co, se tor nou so ci al. É esta
ver ten te que nes te mo men to mais tem ca na li za do o nos so olhar so ci o ló gi co. Por
ine rên cia, im por tam-nos par ti cu lar men te ri tu a is, es pe ci fi ci da des e ar tes a ele as so -
ci a dos, por que de uma obra de arte ire mos tra tar.

Não será tra ça da aqui, no en tan to, uma re tros pec ti va da his tó ria da fe i tu ra
dos vi nhos nem do seu per cur so eco nó mi co/co mer ci al; ire mos, sim, abor dar as -
pec tos so ci a is ine ren tes à prá ti ca ví ni ca. E por que o cam po ví ni co é vas to, sen ti mos
ne ces si da de de o de li mi tar. Nas ce as sim uma in ci dên cia par ti cu lar no vi nho do
Por to ao lon go des ta bre ve apre sen ta ção.
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Um recuo no tempo e um esboço de mudança

O vi nho do Por to é por si só um bem que se tor nou cul tu ral em Por tu gal. Fa zen do
par te da nos sa his tó ria, atra ves sou-a e ir ra di ou-se para o ex te ri or, no me a da men te
atra vés do pa pel des ta ca do da Ingla ter ra, em pri me i ra ins tân cia. Por con se guin te, é 
ine gá vel o seu con tri bu to a ní vel eco nó mi co. Des ta fe i ta, dir-se-ia que o vi nho do
Por to é um bra ço sig ni fi ca ti vo não só da his tó ria ge ral de Por tu gal, mas es pe ci fi ca -
men te da sua his tó ria eco nó mi ca e mes mo da his tó ria so ci o cul tu ral, ape sar de ter
in te gra do um con su mo de mais ele va do quan ti ta ti vo no ex te ri or do que no pró prio 
país de ori gem,2 fac to que se re flec te a vá ri os ní ve is. Con vém lem brar, por exem plo, 
que, se todo o por tu guês sabe que o vi nho do Por to é um vi nho de ori gem por tu -
gue sa, já não é do co nhe ci men to ge ral a im por tân cia da Re gião De mar ca da do Dou -
ro para a sua pro du ção, re sul tan do da qui um vi nho cuja de no mi na ção é de ori gem
con tro la da. De igual for ma, se ge ne ri ca men te se pode fa lar em “re co nhe ci men to”
da qua li da de e ori gi na li da de do vi nho do Por to, ape nas par ti cu lar men te esse re co -
nhe ci men to so ci al que lhe é ine ren te co in ci de com um “co nhe ci men to” real, fac tu -
al, que se es ten de a mar cas e ti pos de vi nhos do Por to, har mo ni za ções, con tex tos,
en fim, a fa mí li as des ses vi nhos.

Com isto que re mos fa zer re fe rên cia quer a um cer to her me tis mo para o qual
foi em pur ra do o co nhe ci men to-con su mo de de ter mi na dos ti pos de vi nho do Por to, 
quer uma qua se ba na li za ção re la ti va men te ao con su mo de ou tros ti pos de vi nho do 
Porto. Entre uma e ou tra si tu a ção cons ta ta-se, até uma épo ca re cen te, um ma i or
con su mo no ex te ri or do que em Por tu gal, úni co país de ori gem le gí ti ma para pro -
du ção do Vi nho do Por to. Nes te con tex to, vale a pena lem brar o fac to de o vi nho do
Por to ter sido mais pro cu ra do, mais co nhe ci do e mais con su mi do em al guns pa í ses
do es tran ge i ro, em anos que re cu am, no mí ni mo, ao iní cio do sé cu lo, no me a da men -
te em Ingla ter ra, país onde “se bebe em mu i to ma i or es ca la e (…) de mu i to me lhor
qui la te que no país de ori gem”.3 Note-se, a este pro pó si to, o fac to de, en tão, o por tu -
guês be ber es sen ci al men te vi nho eco nó mi co; o bom vi nho, o mais dis pen di o so e de 
me lhor qua li da de era, por ex ce lên cia, vol ta do para o mer ca do ex ter no.

Em 1935, es cre via Va len te-Per fe i to: “Nos pa í ses pro du to res de vi nhos de
mun di al re no me, na Fran ça, em Espa nha, na Ale ma nha, os me lho res vi nhos (…)
são jus ta men te apre ci a dos e am pla men te con su mi dos pe los na tu ra is des ses pa í ses, 
ci o sos das suas pró pri as ri que zas. No nos so (Por tu gal), do lo ro so é con fes sá-lo, con -
tam-se quasi pe los de dos os ver da de i ros apre ci a do res e en ten de do res do vi nho do
Por to. ” E mais à fren te acres cen ta va a pro pó si to do con su mo em Por tu gal: “País es -
sen ci al men te vi ní co la, pro du tor dos dois me lho res vi nhos li co ro sos que a Ter ra
cria, e pos su i dor duma in com pa rá vel gama de vi nhos de con su mo (…), Por tu gal
ofe re ce o tris te es pec tá cu lo de ser o mais po bre con su mi dor das suas pró pri as ri -
que zas.”4

Não obs tan te esta si tu a ção, é ine gá vel, sem pre o foi, o va lor al ta men te sim bó -
li co de que goza o vi nho do Por to, fun ci o nan do em pri me i rís si ma ins tân cia como
uma es pé cie de car ta de apre sen ta ção ou mes mo como bi lhe te de iden ti da de do
país de que é ori gi ná rio. Pese em bo ra o re gis to de cli nan te da ex por ta ção do vi nho
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do Por to,5 este fun ci o na ain da hoje como um sím bo lo ver da de i ra men te re pre sen ta -
ti vo de Por tu gal, en quan to país de ori gem. Mais do que ex por tar-se o pro du to, ex -
por ta-se a fama des te pro du to, cujo pres tí gio do bom nome é já por si uma por ta
aber ta ao re co nhe ci men to do vi nho, do Por to, de Por tu gal. Tra ta-se, en fim, de uma
ga ran tia iden ti tá ria onde es pa ço e cul tu ra se dão as mãos para va lo ri zar um país ex -
pan din do a sua ima gem de pe que no rec tân gu lo à be i ra-mar plan ta do. No di zer de
Fran ço is Gu i chard, e atra vés duma “es tra té gia de co mu ni ca ção ge ral, (…) da men -
sa gem ‘Vi nho do Por to = Por tu gal’ foi na tu ral pas sar à va lo ri za ção da men sa gem
com ple men tar, ‘Por tu gal = país do Vi nho do Por to’, so bre tu do a par tir dos anos
cin quen ta”.6

Actu al men te é mes mo vi sí vel uma mu dan ça sig ni fi ca ti va no que res pe i ta ao
con su mo in ter no des te pro du to: Por tu gal é hoje o ter ce i ro mer ca do a ní vel de con -
su mo de vi nho do Por to quer em ter mos glo ba is, quer em ter mos das ca te go ri as es -
pe ci a is. Tra ta-se, por con se guin te, de uma si tu a ção nova e ines pe ra da se se re cu ar
al gu mas dé ca das, dado as sis tir-se à qua li fi ca ção dos con su mos no país, isto é, à va -
lo ri za ção da qua li da de e ca te go ria do vi nho do Por to es co lhi do para con su mo.

Práticas e representações sociais em torno do consumo do vinho do Porto

É pon to as sen te que a so ci e da de por tu gue sa em ge ral tem vin do a ser pal co de mu -
dan ças a ní vel so ci o e co nó mi co, cul tu ral e po lí ti co nas úl ti mas dé ca das, com par ti -
cu lar in ten si da de a par tir de 1974. Essas mu dan ças, ge ne ra li za das, de cer ta for ma
pa u la ti nas mas não li ne a res, têm to ca do o quo ti di a no dos in di ví du os, sen do pas sí -
ve is de cons ta ta ção quer atra vés da evo lu ção de re pre sen ta ções, quer atra vés da
ob ser va ção das prá ti cas de sen vol vi das pe los agen tes so ci a is nas úl ti mas dé ca das
na so ci e da de por tu gue sa. Nes te con tex to de mu dan ça, ga nha ria in te res se en tão
ques ti o nar-se o con su mo do vi nho do Por to em Por tu gal, que, num con tex to al coó -
li co mais ge ral, não é o que mais se des ta ca. Tra tar-se-ia, cer ta men te, de uma si tu a -
ção com ten dên cia a mu dar, não fos se a in va são qua se vi o len ta de be bi das
des ti la das — cer ve ja, gim, uís que e vod ca, ma i o ri ta ri a men te — que com ou sem
mis tu ra vão fun ci o nan do a pri o ri como ini ci a do res ex tra fa mi li a res, e como pi la res so -
ci a is a pos te ri o ri, em lo ca is pú bli cos, onde a ex tro ver são ine ren te à be bi da se co a du -
na com a ex tro ver são pro por ci o na da pela oca sião e pelo con tex to. Esta si tu a ção,
es pe ci al men te vi sí vel nas fran jas ado les cen tes e pós-ado les cen tes, liga-se à sua ten -
dên cia para con so li dar suas prá ti cas de con su mo em tor no de be bi das que não fun -
ci o nam tan to como mar ca do res so ci a is de base clas sis ta, mas mu i to mais como
mar ca do res iden ti tá ri os duma fase de vida onde, de for ma pro vi só ria e par ci al, se
ate nu am dis tin ções de con tor nos clas sis tas. A as cen são so ci o e co nó mi ca de que são
alvo, nos dias de hoje, adul tos jo vens terá de cer to al gum tipo de li ga ção a esta nova
vi vên cia, que não raro vai sen do pre pa ra da ain da nos ban cos da es co la.7 Veja-se,
por exem plo, e é este que mais nos in te res sa, o caso dos es tu dan tes uni ver si tá ri os,
por quan to pri vi le gia sim bo li ca men te o vi nho do Por to, que ac tu al men te se
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en con tra in te gra do nas pra xes aca dé mi cas da Invic ta. É as sim que, na se ma na dos
fes te jos da re cep ção do ca lo i ro, se des ta ca uma tar de que po de rá ser en ten di da
como o pri me i ro mo men to (ex tra fa mi li ar) com ca rác ter ri tu a lis ta, para ini ci a ção ao
vi nho do Por to. Nes sa tar de, o pro gra ma des ti na-se à vi si ta das ca ves do vi nho do
Por to (no me a da men te às da zona ri be i ri nha), e à pro va do vi nho do Por to —
note-se que o ob jec ti vo da vi si ta é pre ci sa men te a pro va. Numa ou tra tar de, os
“dou to res” con du zem os ca lo i ros para a Pra ça da Re pú bli ca, onde, pe ran te a es tá -
tua do deus Baco, os es tu dan tes são “con vi da dos” a ado rá-lo. Este pro gra ma, já ofi -
ci a li za do da pra xe aca dé mi ca, apa re ce in ter li ga do à ado ra ção do Deus Baco e
cons ti tui por si só um au tên ti co ri tu al de ini ci a ção. Toda a pra xe é uma ini ci a ção à
vida de es tu dan te, por con se guin te ini cia-se o es tu dan te ao gos to — que é ele pró -
prio so ci al men te cons tru í do —8 e ao con su mo de ál co ol que, a pos te ri o ri, se fo ca li za
es sen ci al men te na cer ve ja e no vi nho car ras cão, não se se di men tan do a ini ci a ção na 
prá ti ca cir cuns cri ta ao vi nho do Por to. “A pres são para be ber é tão gran de que che -
ga a ser di fí cil ge rir este as pec to por par te da que les que ade rem à pra xe mas não se
iden ti fi cam com o con su mo al coó li co. Isso é tan to pior quan to mais mas cu li ni za -
das são as fa cul da des, como é o caso de en ge nha ria”, diz-nos uma li cen ci a da, re me -
ten do as suas ain da re cen tes lem bran ças para um tem po aca dé mi co bem vi vi do.
Como nota de cu ri o si da de, veja-se o que nos diz a Lei da Pra xe a pro pó si to: “Ne -
nhum alu no pode ser apa nha do fora de te lha de po is das 21 ho ras, se não é pra xa do;
a não ser que es te ja sob a pro tec ção do deus Baco, ou seja, es te ja al co o li za do.”9

Ape sar dos sal pi cos ini ci a do res que aqui e ali se vão ve ri fi can do, com ca rác ter 
mais ou me nos ofi ci a li za do, con ti nua-se a as sis tir a uma si tu a ção em que o vi nho
do Por to se vê em pur ra do para um con tex to mais pri va do, onde um con su mo bem
lo ca li za do no tem po — fes tas na ta lí ci as, pas ca is, ani ver sá ri os, e si mi la res — tem ra -
í zes pri o ri tá ri as numa ce le bra ção com um tipo de vi nho do Por to cuja qua li da de se
fica es sen ci al men te pela mé dia. Ou, ain da a este pro pó si to, as sis te-se den tro de
por tas, ao en de u sa men to do vi nho do Por to atra vés de uma gar ra fa su pos ta men te
de ele va da qua li da de, por ine rên cia aos lar gos anos a “apa nhar pó” na pra te le i ra à
es pe ra do Dia D: para ser en ce ta da a pre tex to de al gu ma co me mo ra ção es pe ci al, ou
para ser her da da, e as sim con ti nu ar o seu per cur so es ta ci o ná rio no es pa ço e vir tu al -
men te di nâ mi co no tem po. Por ou tras pa la vras, é tido como ver da de i ro pelo sen so
co mum que o vi nho do Por to é tan to me lhor quan to mais ve lho for, con tri bu in do
para que se tra cem ce ná ri os per fe i ta men te re a is, e os qua is to dos co nhe ce mos pelo
me nos um ou dois ca sos, em que as fa mí li as “guar dam” uma de ter mi na da gar ra fa
de vi nho do Por to de mé dia qua li da de — nem sem pre tra tan do-se de um vin ta ge10

— “à es pe ra” que ele en ve lhe ça na pró pria gar ra fa, e na pra te le i ra do seu pró prio
bar, para en tão, tor na da já uma “re lí quia”, uma “obra de arte” vir tu al, di ría mos, ser 
aber ta no ca sa men to da fi lha, no bap ti za do do neto ou no fu ne ral da so gra. Nes te
con tex to e se gun do J. C. Va len te-Per fe i to, este axi o ma nem sem pre se apli ca, ca in do 
por ter ra uma boa par te das ve zes. É que nem sem pre, se gun do o au tor, se re ú nem
as con di ções óp ti mas para que isso acon te ça. E as con di ções óp ti mas para o pro ces -
so de ma tu ra ção do vi nho têm a ver, na sua es sên cia, com a pró pria es tru tu ra or ga -
no lép ti ca do vi nho, isto é, com um equi lí brio per fe i to en tre os ele men tos que o
cons ti tu em, des de a na tu re za do solo, cli ma, cepa, ano de pro du ção en tre ou tros,
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cuja com bi na ção im pli ca um de ter mi na do sa bor e uma de ter mi na da cor. Con fun -
dir-se a qua li da de do vi nho do Por to com a sua ida de é, se gun do o au tor, mero pre -
con ce i to, evi den ci an do uma cer ta ig no rân cia a res pe i to, uma vez que há o pe ri go
real do vi nho en trar em de com po si ção a par tir do tem po. “A ve lhi ce não cons ti tui,
por tan to, para os vi nhos como para o ho mem, ín di ce ge ral de qua li da de”, já que “a
ida de não cor ri ge o que é mau; me lho ra o que é bom”. Gera-se as sim, uma es pé cie
de con fu são ví ni ca que cul mi na numa for te sen sa ção de per da quan do, na su pos ta
ce le bra ção, se cons ta ta co me mo rar-se com zur ra pa em vez do néc tar do mes ti ca -
men te “re fa bri ca do” por uma es pe ra pa ci en te atra vés do tem po. Note-se que “se o
vi nho não fôr ori giná ri a men te cons ti tu í do por for ma a be ne fi ci ar da ac ção do tem -
po, só será pre ju di ca do pela ida de. Por ou tras pa la vras: um mau vi nho não só não
me lho ra com a ida de, como se tor na pior à me di da que os anos vão pas san do”.11

Con tu do, se “(…) a ida de nem sem pre é in dí cio de qua li da de no vi nho do Por to,
não é me nos cer to que o pro ces so de evo lu ção do vi nho ge ne ro so do Dou ro re cla ma 
um pe río do de tem po mais ou me nos lon go. O pra zo ne ces sá rio ao seu de sen vol vi -
men to é fun ção de vá ri os fac to res, tais como teor al coó li co, cor po, áci dos, etc.”12

(Re)conhecimentos plurais: simbolismos, apropriações e rituais

Como não po de ría mos de i xar de re fe rir, o vi nho do Por to tem tido um pa pel cru ci al 
em con tex tos vá ri os, des de o re li gi o so ao his tó ri co, po lí ti co e eco nó mi co, me di ci -
nal, lú di co e so ci al. E por que o seu con su mo se re ves te de toda uma prá ti ca mais ou
me nos com ple xa, con so an te va riá ve is que adi an te se rão le va das em con si de ra ção,
não po de ría mos de i xar de ter em li nha de con ta as sim bo lo gi as ine ren tes a esta prá -
ti ca, so bre as qua is já fo mos le van tan do o véu e das qua is fa zem par te elo gi os e cul -
tos que se re ves tem de au tên ti cos ri tu a is e que com põem uma ver da de i ra arte. Não
obs tan te evo lu ções/re con ver sões ve ri fi ca das a ní vel de es co lhas al coó li cas, mor -
men te a for te in va são de be bi das des ti la das, como já foi an te ri or men te re fe ri do bre -
ve men te, não de i xa de ser ver da de a pró pria mu dan ça ope ra da a ní vel do con su mo
do vi nho do Por to en tre a po pu la ção por tu gue sa. Como re fe re Antó nio Bar re to, “os 
Por tu gue ses têm vin do a des co brir o vi nho do Por to!”.13 É as sim que as re pre sen ta -
ções não só so bre o acto de o be ber, como tam bém so bre o sa ber bebê-lo se apre sen -
tam com um peso sim bó li co ex tra or di ná rio, sus cep tí vel de fo men tar uma es pé cie
de von ta de de ad qui rir uma com pe tên cia prá ti ca ge nu í na no seu ma nu se a men to,
ou, pelo con trá rio, um for te ape lo à sua ig no rân cia. É no pri me i ro caso que nos si tu -
a re mos, pois é esse o que me lhor po de rá re pre sen tar o que cha ma mos tra tar o vi nho
do Por to por tu. E, como se pode per ce ber, há vá ri as for mas pos sí ve is de se tra tar por
tu o vi nho do Por to.14

A for ma como os con fra des ri tu a li zam a sua in ges tão é uma ma ne i ra de o tra -
tar por tu. Em con tra par ti da, o modo como na ta ber na do Ja i me (Gaia) se bebe o vi -
nho do Por to ao copo é ou tra via, in ques ti o ná vel tam bém, de o tra tar por tu. Como
se pode per ce ber, am bas são for mas le gí ti mas de ma nu se ar o Vi nho do Por to
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por quan to, e ape nas, con tex tu a li za das. Ambas re ve lam uma apro pri a ção do pro -
du to, um à-von ta de e uma cer ta pe rí cia que vai des de a for ma como se ver te Vi nho
do Por to no cá li ce/copo à for ma como ele des li za do cá li ce/copo para o cor po. É
aqui que tem ca bi men to re pes ca rem-se dois con ce i tos já apre sen ta dos no iní cio: co -
nhe ci men to ver sus re co nhe ci men to. Se por co nhe ci men to se en ten de uma apro pri a ção
di rec ta, um acto real do pró prio, já o re co nhe ci men to tem im plí ci to ape nas um co -
nhe ci men to por in ter pos ta pes soa, gru po ou meio so ci al, isto é, um co nhe ci men to
não do pró prio, mas atra vés de ou trem, ape sar de re co nhe ci do sim bo li ca men te
como le gí ti mo pelo pró prio.15 Assim, sem que se co nhe ça de fac to, re co nhe ce-se
que o vi nho do Por to X16 é de ele va dís si ma qua li da de, por exem plo; as sim como,
sem a ne ces si da de da pro va, re co nhe ce-se que quan to mais caro me lhor será o vi -
nho do Por to. Ve mos as sim in con tes tá vel uma du pla ide ia: o tem po e o pre ço do
pro du to aqui em ques tão, nos seus va lo res mais ele va dos, fun ci o nam como ga ran -
ti as “re co nhe ci das” (mes mo quan do nem sem pre co nhe ci das) da sua boa qua li da -
de e de se es tar pe ran te uma obra de arte. Para esta si tu a ção, não será, de cer to,
in di fe ren te o con tri bu to de ou tros fac to res dos qua is a ra ri da de do pro du to é ape -
nas um exem plo. O caso do No val Na ci o nal pode ilus trar esta si tu a ção dado que a
ra ri da de do pro du to é, ela pró pria, fac tor de (re)co nhe ci men to qua li ta ti vo. A ava li -
a ção fe i ta por re vis tas es pe ci a li za das, como Wine and Spi rits ou Wine Spec ta tor tem
como con se quên cia qua se ime di a ta o es go ta men to dos stocks al ta men te pon tu a dos
como fo ram os ca sos do Fon se ca 94 e Tay lor’s 94, ten do sido, nes ta úl ti ma re vis ta,
atri bu í dos 100 pon tos a cada um (o má xi mo de pon tos pos sí ve is). Hoje em dia, as -
sis te-se as sim a uma ava li a ção da qua li da de em tor no do vi nho do Por to cuja pon -
tu a ção ele va da pe los cír cu los da es pe ci a li da de, bem como a sua re la ti va ra ri da de,
con tri bu iu for te men te para uma re qua li fi ca ção do seu con su mo em ter mos de obra
de arte. Isto tra duz-se, por sua vez, numa me lhor po si ção do pró prio mer ca do por -
tu guês no que res pe i ta ao con su mo do vi nho do Por to, como já re fe ri mos
an te ri or men te.

Vol tan do, en tão, à es pe ci fi ci da de de con tex tos di fe ren tes, o que acon te ce nos
dois aci ma apre sen ta dos — con fra ri as ver sus ta ber na do Ja i me e equi va len tes — é
um per fe i to co nhe ci men to in ter no a cada um e um des co nhe ci men to, re la ti vo ou
ab so lu to, em con tex to alhe io, que se re flec te no pró prio gos to. Isto é tan to mais ver -
da de quan to es ti ver mos pe ran te ri tu a is apre en di dos por in te ri o ri za ções au to má ti -
cas, trans for ma das em com pe tên ci as prá ti cas que fa zem ren der no mo men to cer to
e no sí tio cer to, e que des fa vo re cem e es tig ma ti zam em con tex to de aco lhi men to
ina de qua do. Por exem plo, o uso do re ci pi en te er ra do para re ce ber o néc tar di vi no é
so ci al men te pe na li za do em con tex to so ci al de ri gor. Há, tam bém a este ní vel, todo
um ri tu al que ou é trans mi ti do oral men te via so ci a li za ção na fa mí lia onde a apren -
di za gem in for mal é ga ran ti da pela in te ri o ri za ção dos as pec tos par ce la res ine ren tes 
à prá ti ca glo bal e ex te ri o ri za da por au to ma tis mos que se tor nam ime di a tos,17 ou,
na sua au sên cia, a apre en são des tas prá ti cas é ad qui ri da atra vés duma edu ca ção
for mal, para a qual con tri bu em, cres cen te men te nos dias de hoje, a di fu são dos me -
i os de cul tu ra eno ló gi ca (sen do a li te ra tu ra es pe ci a li za da ape nas um de les) com
fun ção, en tre ou tras, de edu car a cli en te la vir tu al de for ma a que as ra í zes cri a das
pelo uso re pe ti do fi de li ze essa mes ma cli en te la, que é nova en quan to tal, à prá ti ca
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pro pos ta. For ço so será ter em li nha de con ta a “ex plo são das clas ses mé di as nos pa -
í ses in dus tri a li za dos e dos gru pos so ci a is di ri gen tes (que) cri ou no vos cli en tes”
para o vi nho do Por to, “vi nho com tra di ções se cu la res, su pos ta men te sím bo lo de
bom gos to aris to cra ta. A sede de sta tus e de con si de ra ção so ci al tam bém se mata
com vi nho do Por to!”18 Não se con fun da, no en tan to, fi de li za ção a esta prá ti ca —
mo ti va da, não raro, por de se jos de as cen são so ci al, de con cre ti za ção real ou vir tu al
— com fi de li za ção de cli en te la a uma de ter mi na da mar ca ou a um de ter mi na do vi -
nho do Por to. Não se ria, no en tan to, per ti nen te en ve re dar mos por aí nes te tipo de
apre sen ta ção.

É ób vio que não es ta mos pe ran te os dois úni cos con tex tos pos sí ve is de aco lhi -
men to do vi nho do Por to, pois en tre um e ou tro, po de ría mos apre sen tar uma sé rie
de ce ná ri os pos sí ve is. Ire mos, no en tan to, sim pli fi car, fi can do-nos ape nas por um
vas to, e por con se guin te he te ro gé neo, con tex to. Assim, en tre um e ou tro ire mos
abor dar ago ra um con tex to tri vi al, isto é, um con tex to de aco lhi men to de con su mo
de vi nho do Por to no seio das fa mí li as, no quo ti di a no. E, a pro pó si to dis to, ire mos
abor dar mu dan ças, prá ti cas ou sim bó li cas, re a is ou vir tu a is.

Não per ca mos de vis ta que não nos si tu a mos nos (dis)sa bo res pro vo ca dos
por um ex ces so de ál co ol que se re per cu te nas di men sões vá ri as que cir cuns cre vem
o pró prio in di ví duo, des de a fa mí lia, o tra ba lho e o la zer, por exem plo; não de i xa de 
ser cu ri o sa, no en tan to, uma cer ta con tra di ção, que si tu a ría mos num cam po ba li za -
do pela his tó ria e pela eco no mia, en tre o in te res se em fo men tar as ven das e o con su -
mo, por um lado, e as no vas exi gên ci as le gis la ti vas que le vam à exe cu ção de for tes
san ções em in di ví du os que vi o lam a taxa de al co o le mia per mi ti da por lei, por ou tro 
lado. Não é, con tu do, este tipo de pa ta mar de apro pri a ção que nos in te res sa nes te
mo men to.

Alguns cenários do quotidiano

Pelo que foi dito an te ri or men te pode ace i tar-se que o vi nho do Por to não é uma be -
bi da de con su mo diá rio para a gran de ma i o ria das fa mí li as por tu gue sas, nem uma
be bi da que com bi ne com es pa ços am plos e ru i do sos como o são, por exem plo, as
dis co te cas e si mi la res. De acor do com es te reó ti pos do mi nan tes, o vi nho do Por to
não com bi na com um rit mo de vida ace le ra do; pelo con trá rio, ter em aten ção a sua
ver ten te de cul to, obri ga a um ce ná rio de aco lhi men to in ti mis ta, re quin ta do, dis tin -
to e, por con se guin te, co a du na do com um de ter mi na do es ti lo de vida. Há todo um
cli ma emo ci o nal trans fe ri do para o mo men to que se de se ja de par ti lha es co lhi da,
as sim como há todo um des po ja men to de si que ine bria o pró prio am bi en te com o
ca rác ter pri o ri ta ri a men te atri bu í do ao vi nho do Por to: ele gân cia, cal ma, re quin te e
dis tin ção. Nes te ce ná rio im pe ra uma de ter mi na da ati tu de com por ta men tal que se
pro lon ga da com pra des se bem ao seu con su mo: num de ter mi na do es pa ço, com
de ter mi na da com pa nhia, num de ter mi na do tem po; re fe ri mo-nos, en fim, a um
qua dro ali men tar es pe cí fi co que tor na pos sí vel este ce ná rio, que se pode
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con si de rar fa mi li ar.19 Note-se que, no seio das fa mí li as, é pre ci sa men te o qua dro
ali men tar, no que res pe i ta à in te gra ção do vi nho do Por to, que faz va ri ar os ce ná ri -
os do més ti cos. É evi den te que a re la ção que as fa mí li as es ta be le cem com o vi nho do 
Por to é va riá vel. Ten do em li nha de con ta a pre sen ça dum con tex to de “vi vên cia
plu ral e mul ti fa ce ta da evi den ci a da nas prá ti cas, con su mos e op ções dos in di ví du -
os”,20 não é, con tu do, im pos sí vel en con trar mos um tra ço co mum que, com ma i or
ou me nor ri gor, nos per mi ta fa lar em gran des ten dên ci as. É as sim que, se, por um
lado, é le gí ti mo fa lar-se em de mo cra ti za ção do con su mo do vi nho do Por to — é
ace i tá vel a exis tên cia de uma gar ra fa de vi nho do Por to na ma i o ria dos la res por tu -
gue ses, ain da que o seu con su mo se fi que, po ten ci al men te por uma ou duas gar ra -
fas-ano —21 por ou tro, há que não con fun dir essa de mo cra ti za ção, que se tra duz
num alar ga men to da con quis ta de cli en te la, com uma cli en te la es pe ci a li za da, en -
ten di da e de fen so ra do ri tu al con fra di a no im pu ta do aos ele va dos ti pos de vi nho do 
Por to, ou, aos do topo da gama. O que que re mos di zer com isto é que, ape sar de
tudo, o con su mo sis te má ti co e fre quen te de vi nho do Por to nas fa mí li as pa re ce es -
tar ain da lon ge de fa zer par te da or dem do dia; há mes mo cer tas re ser vas em ad qui -
rir-se uma gar ra fa de vi nho do Por to topo de gama para um con su mo diá rio, ou
qua se, na ge ne ra li da de das fa mí li as por tu gue sas, ex clu in do al guns cír cu los per fe i -
ta men te in te gra dos nes tes me an dros.22

Ain da no que res pe i ta à de mo cra ti za ção do vi nho do Por to, va le ria a pena re -
fe rir-se, ain da que bre ve men te, a gran de quan ti da de de mar cas e ti pos des te vi nho
de gama di ver sa, nos hi per mer ca dos, lo ca is de con su mo ade qua dos a um es ti lo de
vida mo der no e ur ba no, per mi tin do num cur to pe río do de tem po ad qui rir-se uma
vas tís si ma gama de pro du tos di fe ren ci a dos para o lar. A ace le ra ção da vida mo der -
na obri ga a uma eco no mia de tem po. Por con se guin te, opta-se, com uma fre quên -
cia sig ni fi ca ti va, por se ad qui rir no mes mo lo cal onde se com pram ou tros bens
do més ti cos — hi per mer ca do —, a gar ra fa de vi nho do Por to que se ne ces si ta, seja
para con su mo pró prio, seja para ofer ta. Aí, ao con trá rio do que acon te ce nas lo jas
tra di ci o na is para o efe i to, que ain da vão per ma ne cen do nas (gran des) ci da des, a es -
co lha é pre si di da, nas mais das ve zes, por uma au to ges tão que pri vi le gia es sen ci al -
men te o pre ço como ga ran tia da qua li da de, tal como já de mos con ta an te ri or men te. 
Enquan to na loja man da a tra di ção, a re la ção pes so al es ta be le ci da en tre ven de dor e
cli en te per mi te a si mu la ção de uma in ti mi da de com pa tí vel com a in ti mi da de pro -
por ci o na da por uma prá ti ca re quin ta da e in te ri o ri za da por um (re)co nhe ci do ri tu al 
ine ren te ao vi nho do Por to. É as sim que, nos dias de hoje, a loja tra di ci o nal, de pre -
fe rên cia com ven de do res an ti gos e de ges tos tam bém tra di ci o na is, e in clu si ve a
pró pria gar ra fe i ra en quan to loja es pe ci a li za da, cum prem uma fun ção so ci al de ele -
va do sig ni fi ca do: os en si na men tos, a edu ca ção, a cul tu ra ví ni ca, que o ven de dor es -
pe ci a li za do es te ja apto a for ne cer a um cli en te que, por for ça das cir cuns tân ci as,
mor men te cons tran gi men tos so ci a is, te nha ne ces si da de de en trar a fun do no mun -
do con su mis ta do vi nho do Por to. Qu an do le va do ao por me nor, as sis te-se mes mo a 
uma qua se an te pre pa ra ção para o ri tu al que se pre ten de co nhe cer e do mi nar. Ca pi -
ta li zam-se, en tão, sem pre que pos sí vel, co nhe ci men tos re a is so bre as com bi na ções
per mi ti das en tre o tipo de vi nho do Por to e o lo cal, a hora, a com pa nhia, etc., isto é,
com o qua dro ali men tar le gí ti mo ou tido como tal. Nes te sen ti do, con si de ra A.
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Te i xe i ra Fer nan des que “a es co lha dos vi nhos e o seu uso obe de cem (…) a um ri tu -
al. Cada be bi da está su je i ta a re gras e a mo da li da des pró pri as de uti li za ção. Há mo -
men tos ade qua dos, as sim como lu ga res es pe cí fi cos para ser to ma da. Obe de cem
ain da a ri tu a is pró pri os. Uma or dem con ven ci o nal re gu la o seu con su mo. É não só
um con su mo cul tu ral, como ain da um com ple xo cul tu ral.”23 Acres ce ain da o fac to
de que o vi nho, e no me a da men te o do Por to, não é só para se be ber pa u la ti na men -
te, é tam bém para se che i rar. Assim, quan do o re ci pi en te se pro por ci o na, cum -
prem-se as duas fun ções em si mul tâ neo: sa bo re ia-se a be bi da e sa bo re ia-se o che i ro.
E isto faz par te de um ri tu al, co nhe ci do por uns, re co nhe ci do por ou tros, imi ta do
por al guns e de todo des co nhe ci do pe los de ma is. E como tal, uma vez in te ri o ri za -
do, ad qui re vi si bi li da de atra vés da prá ti ca que não é ou tra co i sa se não uma ex te ri o -
ri za ção cul tu ral e tam bém so ci al.

Não de i xa de ser in te res san te ve ri fi car-se que o fac to de ha ver vi nhos do Por to
cuja aber tu ra da gar ra fa obri ga à sua in ges tão to tal, sob a pena de o al te rar, da das as
suas ca rac te rís ti cas or ga no lép ti cas, não se re flec te num co nhe ci men to ge ne ra li za do
à po pu la ção. Antes, pelo con trá rio, a ati tu de tí pi ca que se ve ri fi ca é a de a aber tu ra da
gar ra fa do vi nho do Por to não co in ci dir com o seu es va zi a men to ime di a to, que se vai
alas tran do no tem po, po den do ali es tar me ses se gui dos. Tam bém a tras fe ga do vi nho 
do Por to da sua gar ra fa de ori gem para um re ci pi en te pró prio (o de can ter), não é co -
mum para a ma i o ria das fa mí li as. Esta mos pe ran te ac tos di fe ren ci a dos, pas sí ve is de
se tra du zi rem em ló gi cas de dis tin ção so ci al de uns face aos de ma is.24

Considerações finais

O es cas so es pa ço de que dis po mos é um for te con di ci o na dor para a apre sen ta ção
de as sun tos que ain da gos ta ría mos de tra zer aqui para de ba te.

Ter mi na ría mos en tão aler tan do para um po si ci o na men to et no cen tris ta e cen -
tra li za do num de ter mi na do meio so ci al e que le gi ti ma como ri tu al ine ren te ao vi -
nho do Por to ape nas o que é con si de ra do mais dis tin to e re quin ta do, que pas sa por
uma sé rie de pas sos des de, por exem plo, a ob ser va ção do pro du to no re ci pi en te,
che i ro, pro va até à in ges tão pa u la ti na.25 Enten da-se que a ori gem do re quin te e da
dis tin ção de que se fala si tua-se, na sua es sên cia, mais em ri tu a is do pas sa do vi vi -
dos pe las an ti gas fran jas das clas ses su pe ri o res. Os ri tu a is vi vi dos pe las ac tu a is
fran jas das clas ses su pe ri o res é, em al guns ca sos, uma prá ti ca re cen te e apro pri a da
pre me di ta da men te, como re cen te é, em mu i tos ca sos, a sua as cen são so ci o e co nó -
mi ca. Isto tem tan to mais sig ni fi ca do quan to mais essa as cen são se pa u tar pelo pa -
ta mar eco nó mi co. Sem ser nos sa in ten ção nes te mo men to dis ser tar mos so bre o
ri tu al en quan to con ce i to, di ría mos, no en tan to, que o vi nho do Por to con tém, pelo
me nos em em brião, uma sé rie de ri tu a is pos sí ve is e re a is por quan to con tex tu a li za -
dos. Note-se que “ri tu a li zar as co i sas sig ni fi ca não só re a li zá-las em obe diên cia a
nor mas, mas ain da em dá-las em es pec tá cu lo. As clas ses su pe ri o res ten dem a en ce -
nar o seu quo ti di a no exis ten ci al em múl ti plas mo da li da des, de que as re fe i ções são
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um ele men to im por tan te. A li tur gia pró pria do re pas to de sen vol ve nes tas clas ses a
cons ciên cia da sua di fe ren ça, en quan to mun do à par te. As clas ses so ci a is mar cam
as suas dis tân ci as e afir mam a sua res pe i ta bi li da de me di an te a ob ser vân cia de con -
ve niên ci as, de ri tu a li za ções e de ce ri mo ni a is.”26

Como con si de ra ção fi nal, gos ta ría mos de su bli nhar que, para res pe i tar a plu -
ra li da de e a com ple xi da de das prá ti cas so ci a is im por ta ter em li nha de con ta a exis -
tên cia de vá ri as le gi ti mi da des cul tu ra is, pró pri as de me i os so ci a is es pe cí fi cos,
onde se ge ram di fe ren tes re pre sen ta ções, apro pri a ções e con su mos, sem que ne -
nhum se apre sen te a pri o ri como o úni co pos sí vel ou de se já vel. Então, para o mes -
mo ob jec to po dem (co)exis tir nor mas es pe cí fi cas, di fe ren tes en tre si, e
con tex tu a li za das em me i os so ci a is tam bém di fe ren tes. E o vi nho do Por to ilus tra
bem esta si tu a ção.

Notas

1 O pre sen te ar ti go in se re-se na fase ini ci al do pro jec to de in ves ti ga ção para dou to ra -
men to em So ci o lo gia e cons ti tui uma ver são re vis ta da co mu ni ca ção apre sen ta da
ao I Sim pó sio da Asso ci a ção Inter na ci o nal de His tó ria e Ci vi li za ção da Vi nha e do
Vi nho, re a li za do em El Pu er to de San ta Ma ría, Espa nha, de 18 a 20 de Mar ço de
1999.

2 Não ire mos tra tar aqui da(s) di fe ren ça(s) a ní vel cul tu ral, que, a pro pó si to do vi nho 
do Por to, exis tem en tre Por tu gal e Ingla ter ra. Con vém, no en tan to, não es que cer a
im por tân cia das mes mas, da dos os seus re fle xos na pró pria prá ti ca em si, como
será o caso, por exem plo, do re ci pi en te para o be ber, das com bi na ções ali men ta res
para o acom pa nhar e do seu pró prio uso, en tre ou tras.

3 J.C. Va len te-Per fe i to, Arte de Be ber o Vi nho do Por to, Por to, Insti tu to do Vi nho do
Por to, 1935, p. 13. So bre este as sun to, ver tam bém, do mes mo au tor, O Vi nho do
Por to... Esse Des co nhe ci do!, Por to, su ple men to ao ca der no n.º 76, (Abril 1946) do
Insti tu to do Vi nho do Por to, 1946.

4 J. C. Va len te-Per fe i to, Arte de Be ber o Vi nho do Por to, cit., res pec ti va men te pp. 6 e 12.
5 Se gun do Fran ço is Gu i chard, o seu va lor de cres ce de 37% em 1875, para 35% em

1924, 26% em 1931, 18-19% em 1936-37, 8% em 1946 e 4% em 1956; nos anos 60 de -
cres ce ain da para 2-3%. Acres cen ta ain da o au tor ter-se man ti do “do ra van te a este
mo des to ní vel, ape sar de um novo e im por tan te sur to quan ti ta ti vo das ven das”.
Cfr. Fran ço is Gu i chard, “O Vi nho do Por to e mais al guns: ges tão de ima gem”, in
Dou ro, Estu dos e Do cu men tos 3, Insti tu to do Vi nho do Por to, Uni ver si da de do Por to, 
Uni ver si da de de Trás-os-Mon tes e Alto Dou ro, 1997, p. 146. Para in for ma ção mais
de ta lha da va le ria a pena con sul tar-se Con ce i ção Andra de Mar tins, Me mó ria do Vi -
nho do Por to, di rec ção e pre fá cio de Antó nio Bar re to, Lis boa, Insti tu to de Ciên ci as
So ci a is da Uni ver si da de de Lis boa, 1990, onde a au to ra apre sen ta o his to ri al ine -
ren te ao co mér cio ex ter no do vi nho do Por to; ver no me a da men te a Pri me i ra Par te,
pp. 25-282.
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6 Fran ço is Gu i chard, “O Vi nho do Por to ...” , cit., p. 147.
7 Note-se, a este res pe i to, a im por tân cia de “uma nova po pu la ção de ris co, com pos ta 

por mé di cos, ven de do res, ad vo ga dos, jor na lis tas, ju í zes e jo vens uni ver si tá ri os que 
se ini ci am des con tra i da men te na re la ção com o ál co ol e es cor re gam com uma fa ci -
li da de as sus ta do ra para a de pen dên cia”, es cre ve Mar tim Avil lez Fi gue i re do, ape -
sar de num ou tro con tex to. Mar tim Avil lez Fi gue i re do, “Re por ta gem al co o lis mo
vi das na som bra”, Gran de Re por ta gem, nº 96, 2 ª sé rie, Mar ço 1999.

8 Esta mos pe ran te uma cons tru ção de “gos to de luxo” que é, se gun do Bour di eu, um
tipo de gos to pró prio “dos in di ví du os que são o pro du to de con di ções ma te ri a is de 
exis tên cia de fi ni dos pela dis tân cia à ne ces si da de, pe las li ber da des ou (...) as fa ci li -
da des que as se gu ram a pos se de um ca pi tal”. Opõe-se a este, o “gos to de ne ces si -
da de”, que, se gun do o au tor é o tipo de gos to que se ajus ta às “ne ces si da des de
que eles são pro du to”. Cfr. P. Bour di eu, La Dis tinc ti on: Cri ti que so ci a le du ju ge ment,
Pa ris, Les Édi ti ons de Mi nu it, 1972, p. 198.

9 Tra ta-se de uma lei de trans mis são oral, e por con se guin te, não há re gis tos es cri tos
so bre a mes ma. São dig nas de in te res se as le tras das can ções aca dé mi cas que fa -
zem a apo lo gia do vi nho. Por não ser o es pa ço ide al, ini bi mo-nos de as trans cre ver
aqui.

10 O vin ta ge é um tipo de vi nho do Por to que, por de fi ni ção, en ve lhe ce na gar ra fa.
“Vale a pena es pe rar 10 ou 15 anos so bre a data de en gar ra fa men to (...)”. Na gran -
de ma i o ria dos ou tros ti pos de Vi nho do Por to já o mes mo não acon te ce. Por exem -
plo, “nas co lhe i tas: o vi nho não me lho ra as suas ca rac te rís ti cas após o
en gar ra fa men to. Pelo con trá rio, po de rá ad qui rir aro mas es tra nhos pelo fac to de so -
frer lon gos pe río dos de guar da (...)”. O mes mo acon te ce para os “vi nhos com in di -
ca ção de ida de 10, 20, 30 e mais de 40 anos.” “Sal vo ra ras ex cep ções os vi nhos
bran cos não de vem ser en ve lhe ci dos na gar ra fa. Isto mais ver da de é no caso dos
vi nhos se cos e ex tra-se cos, onde se deve pre ser var uma oxi da ção in de se já vel dos
aro mas”, in Vi a gem ao Mun do do Vi nho do Por to, CD-ROM Inte rac ti vo Vi nho do Por -
to, Insti tu to do Vi nho do Por to, s.d., WWW.ivp.pt.

11 J. C. Va len te-Per fe i to, Arte de Be ber o Vi nho do Por to, cit., pp. 14-15.
12 J. C. Va len te-Per fe i to, Arte de Be ber o Vi nho do Por to, cit., pp. 19-20.
13 Antó nio Bar re to, “Pre fá cio”, in Con ce i ção Andra de Mar tins, op cit., p. 8.
14 Se ca lhar, com as evo lu ções lin guís ti cas, no me a da men te em cer tos cír cu los so ci a is,

em vez de nos re fe rir mos a um tra ta men to por tu de ve ría mos an tes re fe rir mo-nos
a um co nhe ci men to real do vi nho do Por to, como o tra tar por o Me ni no.

15 Vd. Pi er re Bour di eu, por exem plo em O Po der Sim bó li co, Lis boa, Di fel, 1989.
16 Não se tra ta de uma mar ca de vi nho do Por to. Ape nas se pre ten de, com essa de sig -

na ção (vi nho do Por to X), re pre sen tar um qual quer vi nho do Por to tido como de
gama ele va da.

17 Pi er re Bour di eu, e pos te ri or men te Ma du re i ra Pin to ins pi ra do no pri me i ro, abor -
dam este me ca nis mo como a “in te ri o ri za ção da ex te ri o ri da de”, para re fe ri rem pre -
ci sa men te a im por tân cia da ab sor ção (apren di za gem) de prá ti cas ex te ri o res. Ora é
ine vi tá vel fa lar-se no seu con trá rio — “ex te ri o ri za ção do in te ri o ri za do” — para
evi den ci ar a pró pria prá ti ca em si. Dito por pa la vras mais sim ples: atra vés da so ci -
a li za ção apren de-se a fa zer — in te ri o ri za-se o que é en si na do, o que é vis to — para a
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pos te ri o ri, se po der fa zer tam bém de igual for ma ou de for ma se me lhan te — ex te ri -
o ri za-se o que se ha via in te ri o ri za do. Cfr. Pi er re Bour di eu, La Re pro duc ti on, Pa ris,
Les Édi ti ons de Mi nu it, 1971; Ma du re i ra Pin to, Ide o lo gi as: Inven tá rio Crí ti co dum
Con ce i to, Lis boa, Pre sen ça/GIS, 1987, pp. 108-114.

18 Antó nio Bar re to, “Pre fá cio”, op cit., pp. 9-10.
19 Por qua dro ali men tar en ten de mos, como o pró prio nome in di ca, um vas to qua dro

ine ren te à prá ti ca ali men tar no seu con jun to, e que in te gra con jun ta men te “o que
se come, onde se come, quan do se come, com quem se come, abran gen do ain da o
como se come”. Note-se que o “como se come”, por si, com põe o que en ten de mos
por es ti lo ali men tar na me di da em que re fe re “a ma ne i ra (es pe ci al) de se ali men -
tar”. Assim, o qua dro ali men tar re co bre o pró prio es ti lo ali men tar, que, por ser va -
riá vel, faz va ri ar o pri me i ro, pas sí vel de ad qui rir si na is de dis tin ção. Cfr. D.
Ma ga lhães, Di fe ren ci a ções So ci a is en tre Prá ti cas Ali men ta res, pro vas de ap ti dão pe da -
gó gi ca, Fa cul da de de Le tras da Uni ver si da de do Por to, 1994, p. 12, (po li co pi a do).
No sen ti do em que a be bi da faz par te in te gran te duma prá ti ca ali men tar, o qua dro
ali men tar apli ca-se, por di re i to pró prio, ao as sun to abor da do.

20 D. Ma ga lhães, idem, p.3.
21 Con clu são ob ti da por um es tu do re a li za do pela APEME (Área de Pla ne a men to e

Estu do de Mer ca do), e da res pon sa bi li da de do Insti tu to do Vi nho do Por to, so bre
“Ati tu des, há bi tos e com por ta men tos do con su mi dor do vi nho do Por to”, re la tó ri -
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