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Todos os meses, na manhã do último sábado do mês, assista ao vivo à demonstração gastronómica e leve 

para casa as sugestões do chef: receitas saborosas, saudáveis e sempre que possível muito económicas!

DICAS GASTRONÓMICAS: UVAS

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL DA SIIPEMOR

INFORMAÇÃO BIOGRÁFICA

Elaborado pela Dietista Adriana Santos
Membro Efetivo na Ordem dos Nutricionistas 
nº1457D
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Ciclo Sabores 2016
24 de Setembro

TEMPO

DE VINDIMA
Com a participação 

de Gilmar Brito 

São Brás de Alportel

Jovem são-brasense, engenheiro 
biotecnológico, apaixonado pela 
cortiça e pelo vinho, Provador 
Certificado WSET nível 3, tendo 
obtido em todos os níveis a mais 
elevada classificação “Pass with 
Distintion”.

Um aluno certificado da WSET é 
um teórico no mundo dos vinhos 
e um dos mais afinados em 
técnica de prova cega. Uma 
formação equivalente a um curso 
de licenciatura em vinhos, 
habilitado a provar, "comentar", 
"avaliar" qualquer tipo de prova 
de vinhos a nível mundial; 
podendo integrar júris para 
atribuição de prémios 
internacionais; a dar formação 
sobre todas as matérias relativas a 
vinhos e bebidas espirituosas; 
bem como a informar sobre 
técnicas de prova, castas, 
viticultura, métodos de produção 
de vinhos e bebidas espirituosas. 

Neste momento, Gilmar Brito 
prepara-se para alcançar o nível 4 
título máximo [Diploma], 
alcançado apenas por 7000 

certificados em todo o mundo 
desde 1970. Conhecedor e 
entusiasta do mundo dos vinhos, 
Gilmar Brito é atualmente 
membro de dois clubes de vinhos 
distintos e faz parte do júri de 
diversos concursos nacionais de 
vinhos. Enquanto engenheiro 
biotecnológico, apresenta uma 
larga experiência na indústria 
corticeira, desde a parte 
laboratorial de controlo de 
qualidade até à parte de 
implementação de sistemas de 
produção de granulados e de 
discos de cortiça natural.

Na Nova Cortiça, empresa onde 
trabalha e inova todos os dias, 
fundou a seção de Turismo 
Industrial, que consegui já superar 
os 5.000 visitantes ano. Gilmar 
Brito apresenta também uma 
vertente pedagógica, com uma 
vasta experiência como explicador 
de matemática e físico-química, 
desde o ensino secundário até ao 
ensino universitário, há já 20 
anos.

Fruto da videira, as uvas são uma das 
frutas mais populares em todo o 
mundo, uma vez que são produzidas 
em quase todas as regiões do globo.

O cultivo das uvas terá começado no 
Médio Oriente há cerca de 6.000 a 
8.000 anos atrás. Foram cultivadas por 
Egípcios, Gregos, Fenícios e Romanos, 
tanto para alimentação como para 
produção de vinho, o que veio a 
alargar a sua disseminação um pouco 
por todo o mundo.

São inúmeras as variedades de uvas, 
classificadas principalmente quanto ao 
destino da produção, como uvas de 
mesa ou uvas de vinha

As uvas contêm uma grande 
concentração de nutrientes, 
nomeadamente, vitaminas C e B6 e 
Carotenos (ou pró-Vitamina A), ácido 
fólico, potássio, magnésio e cálcio. São 
ricas em água (cerca de 80% do seu 
peso) e também em fibra, presente na 
casca e grainhas, o que facilita a 
digestão e previne a prisão de ventre. 
Também presente na casca e grainhas, 
o resveratrol, um polifenol, com fere 
às uvas importantes propriedades 
antioxidantes, com comprovados 
benefícios cardio protetores.

As uvas podem ser consumidas 
frescas, em saladas e em sumo ou 
secas, neste caso como passas ou 
sultanas.

Alguns nutrientes variam segundo se 
trate de uvas brancas ou pretas. Por 
exemplo, os açúcares (glucose e 
frutose) são mais abundantes nas uvas 
pretas, que também são mais 
calóricas, com 77 Kcal enquanto as 
uvas brancas têm 72 Kcal (valores por 
100 g). Devido à quantidade de 
açúcares, as pessoas com diabetes ou 
excesso de peso podem consumi-las, 
embora com moderação. 

Também se recomenda moderação a 
quem sobre de cálculos renais, 
devendo nestes casos o consumo de 
uvas ser limitado a não mais que uma 
vez por semana e, em simultâneo, 
deve ser feita uma ingestão abundante 
de água, mais de 1,5 L por dia, 
aconselha a nutricionista.

Se tem o intestino sensível, também 
deve ter cuidado com a ingestão desta 
fruta, que tem propriedades laxantes. 
Se abusar, poderá ter que ir mais vezes 
à casa de banho.



UM POUCO DE HISTÓRIA A VINHA E O VINHO NO ALGARVE

A História do Vinho perde-se no Princípio dos Tempos… é imensa a sua importância 
na compreensão da História, pois o seu surgimento na an�guidade acompanha a 
evolução económica e sociocultural das diversas civilizações. 

Desde os Fenícios ou Gregos que a atual região Algarvia começou a ter contacto com 
o vinho (século VIII a.C.) e, a par�r dos séculos V/IV a.C. ter-se-ão dado as primeiras 
experiências de cul�vo da vinha na região.

A generalização do consumo e do cul�vo da vinha nesta região ocorrerá nos séculos 
seguintes, com a chegada das legiões romanas (século II a.C.). Contudo, a vinha só 
começará a marcar a paisagem algarvia a par�r do século I d.C., tendo con�nuado a 
marcá-la acentuadamente até pelo menos ao século V d.C..

Na época islâmica (séculos VIII – XIII) as uvas e as passas passaram a ser as figuras de 
destaque. Assim, uma boa parte das vinhas cul�vadas nesta época des�nar-se-ia à 
produção e comercialização de passas de uva.

Desde o reinado de D. Afonso III a vi�cultura foi valorizada no Algarve, tornando- se 
uma fonte de riqueza para o reino. Assumindo um papel de relevo na economia do 
Algarve de então, destacou-se o seu papel nas trocas comerciais ao longo da Idade 
Média e da Idade Moderna, sendo ainda de grande importância no século XVI. A 
par�r de meados do século XX, foram muitas as vinhas abandonadas, a produção de 
vinho da região começou a desaparecer e as adegas a encerrar! Mais recentemente, o 
setor renasceu e nos nossos dias vive um constante crescimento, sendo já uma 
referência no mapa vínico do país!

No que ao atual território do concelho de São Brás de Alportel diz respeito, sabe-se 
que houve produção vinícola e de passas de uva.

Segundo o Padre Pereira da Silva as vinhas de S. Brás produziam o mais excelente 
vinho, referindo que o mesmo era exportado

Posicionado perto do Estreito de Gibraltar, o Algarve sempre se encontrou no 
caminho dos comerciantes navegadores do Mediterrâneo. Há numerosas 
referências comprova�vas da tradição e importância da vinha no Algarve.

Devido à sua proximidade do mar, ao clima, à vegetação suportada por sistemas 
sofis�cados de rega, a região algarvia teve uma posição de destaque no País, no 
fim da Idade Média.

A localização meridional e a proteção, assegurada pela barreira montanhosa, 
contra os ventos frios do Norte, mais a exposição em anfiteatro virado ao Sul, 
fazem com que o clima seja acentuadamente mediterrânico: quente, seco, pouco 
ventoso, com amplitudes térmicas muito reduzidas e uma média de insolação 
acima das 3.000 horas de sol por ano. Os solos são litólicos, não húmicos, de 
arenitos, grés de Silves ou afins, solos mediterrânicos vermelhos ou amarelos de 
arenitos e de ranhas. 

A REGIÃO DEMARCADA DO ALGARVE foi criada em 1980 e desde aí há uma 
tendência crescente na qualidade dos vinhos algarvios, que hoje estão ao nível 
dos melhores produzidos no país.

Por ação de grandes enólogos, especialmente do Alentejo, foram introduzidas 
castas adaptadas às novas tecnologias vinícolas. Graças a consideráveis 
inves�mentos e transferência tecnológica, hoje existem adegas modernas nesta 
região. Dada a �picidade que as condições edafo climá�cas conferem aos vinhos, 
existem no Algarve 4 Denominações de Origem, es�mando se exis�r atualmente 
cerca de 2.000 hectares de vinhas para produção de vinho.

A COMISSÃO VITIVINÍCOLA DO 
ALGARVE foi oficialmente designada 
como en�dade cer�ficadora para 
exercer funções de controlo da produção 
e comércio e de cer�ficação dos 
produtos vi�vinícolas com direito às DO 
Lagoa, Lagos, Por�mão e Tavira e à IG 
Algarve.

Neste momento com a demarcação da 
região e quintas de alta qualidade, o 
Algarve vi�vinícola começa a recuperar 
o an�go pres�gio e o enoturismo é uma 
realidade, cons�tuindo a Rota dos 
Vinhos do Algarve um excelente 
contributo!

Em São Brás de Alportel, não existe ainda uma marca de vinho de grande 
expressão, a verdade é que possuímos um riquíssimo património, 
cons�tuído por um conjunto de adegas tradicionais que merece ser 
redescoberto!
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