História da Empresa
O INÍCIO
A história da Quinta da Aveleda perde-se no tempo mas existem inúmeros registos sobre a
mesma a partir do século XVI. Tratou-se sempre de uma propriedade agrícola composta por
um conjunto de quintas que, ao longo dos anos, passaram de mão em mão, até que Manoel
Pedro Guedes de Silva da Fonseca, em torno 1850, entediado da vida da capital e da política,
começou a apaixonar-se pela sua Quinta e foi viver para a Aveleda. Era uma pessoa com uma
grande visão e dedicou-se à propriedade, plantando vinhas, fazendo obras, desenvolvendo as
estruturas da Quinta, construindo inclusive uma adega com capacidade para 300 pipas.

Nas décadas de 1870 e 1880, com a invasão da filoxera,
grandes extensões de vinha foram completamente destruídas.
Procedeu-se então à reconversão da vinha, segundo moldes
avançados para a época, com talhões de um hectare de vinha,
por castas, aramadas, obrigando a grandes terraplanagens. Na
altura, com pouco dinheiro para a plantação de vinha e numa
época em que estes trabalhos eram feitos manualmente e à
custa de tracção animal, foi com ranchos de Galegos que se
procedeu à reconversão da vinha. Inovadoras formas de
plantio da vinha e selecção de castas permitiam controlar a
produção e a qualidade dos vinhos de ano para ano.

Manoel Pedro Guedes de Silva da Fonseca acreditava plenamente no futuro da vinha e foi
comprando inúmeras terras para alargar a propriedade. Hipotecava terras para poder comprar
mais terra e desta forma alargou o património agrícola até Penafiel. Quando morreu, em 1898,
o ex-deputado deixou toda a quinta plantada de vinha segundo moldes inovadores para a
época, tendo por esse trabalho ganho várias medalhas em exibições e concursos
internacionais, como por exemplo Berlim (1888), Paris (1889) e Sevilha (1929).

Os dois filhos de Manoel Pedro Guedes de Silva da Fonseca, Fernando e Manuel, continuaram
o seu trabalho como produtores de Vinho Verde. Na altura os vinhos vendiam-se à pipa, a
maior parte tinto, mas a venda não era fácil, “quando se vendia uma pipa de vinho era dia de
festa”, numa altura muito conturbada do país, com a queda da Monarquia, o advento da I
República e depois a I Grande Guerra.

O segundo filho de Fernando Guedes - Roberto Guedes - começou a ajudar o pai quando
acabou a tropa. De todos os irmãos - quatro irmãs e três irmãos - foi na altura o único a
trabalhar na Aveleda e por lá ficou. Em 1946, à morte de Fernando Guedes, os filhos
constituem uma sociedade agrícola para administração da propriedade. É neste período que a
Quinta mais se desenvolve, graças ao vertiginoso aumento das vendas de Vinho Verde para o
Brasil e mercados de África. Nesta fase de prosperidade são frequentes os melhoramentos, as
construções de novos edifícios e o engrandecimento dos jardins e parque. Dois nomes ficaram
ligados a esta fase - Roberto e Fernando, que se dedicaram apaixonadamente à empresa.

AS GRANDES MUDANÇAS
Um certo dia, no ano da graça de 1938, Roberto
Guedes estava a passear pela quinta quando um viu
um senhor de fato branco e chapéu de palha, Eugène
Hélisse, enólogo francês, de regresso do Douro por
comboio que, tendo visto as vinhas da Aveleda, saiu
na primeira estação. Quando se aproximou de
Roberto Guedes ofereceu os seus serviços, foram
almoçar, e após uma longa conversa Hélice foi então
contratado e começou por fazer uma experiência
com 60 pipas de vinho. Fizeram-se umas amostras,
organizaram-se uns almoços com amigos para provar
o vinho e todos gostaram. Foi então que começaram
a produzir e engarrafar vinho sob uma marca cujo
nome veio de um dos casais da Aveleda: Casal Garcia.
Não é estranha a este sucesso a visão de marketing relativa à “roupagem” do produto, já que a
garrafa é levemente azulada, com um rótulo azul representando um lenço bordado. Sendo
único na apresentação, depressa se impôs ao consumidor, e a sua qualidade mantida
constante ao longo dos anos em muito contribuiu para isso.
Nos anos 1950 e 1960 foram muitos os investimentos produtivos realizados: um novo centro
de vinificação, sucessivamente mecanizado e ampliado; a adega das figueiras com cubas em
betão, traduzindo um aumento significativo de capacidade; a adega anexa ao centro de
vinificação em tonéis de madeira, depois substituídos por cubas em betão; um novo salão de
engarrafamento, com sucessivas alterações impostas pela mecanização; um alambique para a
destilação de aguardente bagaceira e a constituição dos primeiros stocks de Adega Velha para
envelhecimento. Foram ainda desenvolvidos vários esforços nas áreas agrícola e social: duas
vacarias de estabulação livre e ordenha mecanizada; anexos para armazenagem de
ferramentas e máquinas agrícolas; várias casas para o pessoal ; calcetamento de ruas e
melhoria de acessos;

replantações de vinhas e reordenamento de solos; mecanização de culturas, etc. Foi ainda
nesta época que foi inaugurado o estabelecimento “Aveleda” na cidade do Porto, que servia
para o escoamento de numerosos produtos da Quinta e serviu para o lançamento dos vinhos
da Quinta. A montra desta loja na Rua dos Clérigos, no Porto, era famosa pelos seus arranjos
de flores e outros produtos.

São portanto feitos
grandes investimentos
em tecnologia e
recursos humanos
numa altura em que as
vendas aumentaram
exponencialmente,
tanto no mercado
interno como externo.
Casal Garcia, lançado
em 1939, foi o primeiro
Vinho Verde
engarrafado que
apareceu no Brasil,
sendo os mercados das
ex-colónias os principais mercados externos. Surge também nesta altura o vinho Quinta da
Aveleda, a par do Casal Garcia.
No final da década de mil novecentos e sessenta, passam a dirigir executivamente a Sociedade
António e Luís Guedes. Continuam os esforços de crescimento e investimento, sendo as
principais realizações: a construção e posterior ampliação de um novo armazém de
engarrafamento totalmente mecanizado; a construção de novo centro de vinificação
sucessivamente alterado com a introdução de novas tecnologias de produção; a construção e
aquisição de capacidade de armazenagem e tratamento de vinhos; a implantação de novos
escritórios na Quinta permitindo uma integração de todos os serviços; a construção de novas
vacarias e queijaria; a reparação e reconstrução de numerosas casas de pessoal; e a plantação
de 120 novos hectares de vinha segundo as mais modernas técnicas, permitindo uma
mecanização total e a obtenção de vinhos de qualidade controlada desde o seu nascimento.
Com a Revolução de Abril de 1974, a Aveleda perde os mercados das ex-colónias e teve
grandes dificuldades em vender os seus vinhos para outros países, pois não estava habituada a
trabalhar estes mercados. Construiu, inclusivamente, um armazém para guardar o vinho em
stock. Seguiram-se 6 anos difíceis mas, lentamente, as vendas foram recuperando e a Aveleda
começou a exportar vinho para países com comunidades significativas de emigrantes
portugueses. Os Estados Unidos da América,

França, Canadá, Alemanha e Bélgica foram os países mais consistentes, em termos de vendas.

