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ARTIGO CVA

A Negra Mole
A Negra Mole é uma casta tinta unicamente existente com quantidade produtiva na 

região do Algarve, o que só por este facto a torna singular. Mas, para além da sua 
exclusividade, a Negra Mole apresenta também algumas caraterísticas próprias. 

Convidamos a conhecê-la um pouco melhor.
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Em termos históricos, a Negra Mole já foi a casta mais 
plantada da região tendo no presente século XXI vindo 
a perder a sua representatividade, não só para as castas 
nacionais mais populares - como a Touriga Nacional - 
como para as internacionais – como a Syrah, a Cabernet 
Sauvignon ou a Alicante Bouchet. 
O crescimento das castas internacionais no Algarve 
é fácil de explicar sendo uma região que, a partir de 
2010, viu crescer os produtores de forma exponencial, 
apresentando uma fatia significativa de produtores es-
trangeiros. Com este crescimento foi necessário plantar 
novas vinhas e a tendência natural recaiu para as castas 
que estes conheciam no seu país de origem ou que eram 
mais populares em termos internacionais.
A Negra Mole deixou de ser a base dos vinhos tradicio-
nais algarvios de outrora, passando a ocupar um papel 
secundário de lote ou até a ser substituída por completo. 
Das últimas plantações novas no Algarve, nenhuma foi 
declarada como sendo de Negra Mole. O que subsiste, 
e em quantidade razoável, é de plantações que vêm dos 
anos 50, sendo ainda possível, assim, encontrá-la em 
encepamentos de vinhas antigas. Por exemplo, a Quinta 
da Penina colocou há pouco tempo no mercado um rosé 
feito exclusivamente de Negra Mole, de vinhas velhas de 
1942 e ainda de pé franco por se encontrarem em terrenos 
arenosos e assim terem escapado à filoxera (a praga que 
devastou quase toda a vinha nacional a partir de 1868). 
Existe uma confusão generalizada entre a Negra Mole 
do Algarve e a Tinta Negra da Madeira, a casta base para 
a produção dos vinhos de lote Madeira. Curiosamente a 
história desta casta tem muitas semelhanças com a 
algarvia e até alguma similitude de caraterísticas. 
A razão da confusão é que popularmente a casta era 
chamada Tinta Negra Mole. Porém, essa designação não 
é a oficial e o próprio Instituto do Vinho da Madeira não 
certifica rótulos que não tenham a designação correta de 
Tinta Negra, por não se tratar efectivamente da mesma casta.
A Negra Mole é uma casta emblemática e também 
sinónima do estado da Região Vitivinícola do Algarve. 
Tem enormes potencialidades mas está ainda por 
explorar o que muito tem para dar. Em termos da sua 
variabilidade genética, num estudo ampelográfico nacio-
nal, a Negra Mole foi considerada a 2ª casta mais antiga 
de Portugal, logo a seguir à Sercial. Se outrora era muito 
plantada, isso devia-se ao seu bom comportamento na 
vinha, produzindo com facilidade muita quantidade, ao 
mesmo tempo que é resistente a doenças e problemas da 
vinha, por ser uma casta autóctone e por isso perfeita-
mente adaptada ao terroir. Na adega, quando vinificada 
isoladamente, tem fermentação muito demorada, mas 
em lote tem um bom comportamento, devido ao elevado 
teor de açúcares que adquire com a maturação. O estilo 
de vinhos que a carateriza apresenta cor rosada ou muito 
aberta, ricos em álcool, com pouca acidez fixa e pobres em 
taninos (História da Vinha e do Vinho no Algarve). 
Este perfil teve uma fase de pouca procura, e aí também 
se explica algum desinteresse na casta. Porém, hoje em 
dia, a tendência mundial é extremamente favorável à 
Negra Mole. Em primeiro lugar, porque é exclusiva da 
região do Algarve e porque é uma casta simbólica e 
com história e tradição. Algo que, actualmente, é muito 
valorizado, pois dá contexto e storytelling ao vinho, cada 
vez mais necessário e importante num mundo global. 

O escanção, o enólogo ou o comercial terão algo (muito 
até) a dizer sobre um vinho de Negra Mole, mas pouco 
ou nada terão a dizer de um Cabernet ou Syrah algarvio. 
Mas a Negra Mole começa gradualmente a recuperar o 
terreno que nunca devia ter perdido. Actualmente, são 
já 5 os produtores que apostam em vinhos monocasta 
Negra Mole. Para além de alguns prémios já obtidos por 
estes vinhos, como a Medalha de Ouro do Concurso 
Mundial de Bruxelas em 2017, é curiosa a versatilidade 
da casta. Dos 5 vinhos existentes, 3 são tintos, 1 é rosé e 
o outro um clarete, este último uma clara recuperação da 
tradição de vinificação para consumo próprio dos vinhos 
algarvios onde eram produzidos claretes e palhetes, 
vinhos que ligavam muito bem com a gastronomia local, 
muito à base de produtos do mar, onde a conjugação 
com as temperaturas mais quentes convidam a vinhos 
mais leves e fáceis de beber, muitas vezes a pedir que 
fossem refrescados como forma de combater o calor. 
Imaginem o pairing perfeito que é um palhete ou clarete 
de Negra Mole com umas saborosas sardinhas assadas, 
acompanhadas de uma tradicional salada à Montanheira. 
Era este o vinho que era bebido de forma popular e que 
pode ser recuperado hoje, sem perder de vista a qualidade 
gastronómica e de restauração da região. É um trabalho 
que começa a ser efectuado, mas que ainda está muito 
no início. Quem der os primeiros passos pode beneficiar 
certamente de uma forte ligação sentimental e emocional 
do consumidor ao seu vinho.
Actualmente, não se consegue ter uma verdadeira dimensão 
da Negra Mole. O cadastro das vinhas existentes pode 
apresentar um número mas será com certeza menor, não 
só porque alguns já não existem como porque haverá 
muita vinha existente sem os necessários cuidados a 
uma produção em quantidade e com qualidade. Nas pa-
lavras da enóloga Joana Maçanita, uma das pioneiras na 
região na recuperação da Negra Mole, é uma casta que 
merece melhor atenção pois quando prensada ao de leve, 
produz mostos brancos, os famosos brancos de tintas ou 
blanc de Noir, super frescos, minerais e salinos. 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.
Este é um caminho que falta percorrer e que cabe a 
todos os agentes económicos e parceiros envolvidos no 
sector, sobretudo a montante, e em particular aos escanções 
- líderes de opinião e uma das primeiras portas de acesso 
ao consumidor sobre as novidades e os vinhos com 
história, adequados ao terroir e à gastronomia local. 
Há muitas regiões que são conhecidas mundialmente 
por uma casta particular que é única ou que apresenta 
caraterísticas singulares naquele terroir. A Negra Mole 
tem esses dois atributos e, tal como hoje é conhecido o Arin-
to de Bucelas e o Ramisco de Colares, ou recentemente o 
valorizado Encruzado no Dão, a Negra Mole tem tudo para 
ser, nos próximos tempos, o símbolo vitivinícola do Algarve.


