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prova de vinhos

@RevistaPaixaoPeloVinho

As provas cegas realizam-se no Hotel Tryp Aeroporto de Lisboa
com copos Schott Zwiesel Din Sensus.

brancos incríveis
e sedutores... para beber com prazer!

18,2 QUINTA DOS ABIBES 1792

DOC BRANCO 2017

€ 29,50 BAIRRADA 12,50% vol.
ENOLOGIA
S/INF

CASTAS
BAGA E BICAL

COR Amarelo citrino, limpo.

AROmA Elegante, fino, perfumado, lembra a primavera, 
com notas frutadas e florais, flores de laranjeira, 
ameixa amarela, maçã.

SABOR Envolvente, volumoso, rico, sente-se na boca que 
se trata de um vinho distinto, ousado, de grande 
frescura, gastronómico, deixa um final de boca 
complexo e prolongado.

QUINTA DOS ABIBES VITIVINICULTURA
T. +351 914 554 008
quintadosabibes@gmail.com
www.quintadosabibes.com

 quintaabibes
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19 PÊRA-MANCA
DOC BRANCO 2017

€ 40 ALENTEJO 13% vol.
ENOLOGIA
PEDRO BAPTISTA, DUARTE LOPES

ARINTO E ANTÃO VAZ

COR Amarelo, brilhante.

AROmA Complexo, sério, intenso e citrino. Pede 
tempo, como só os grandes vinhos fazem.

SABOR Excelente corpo e volume, fresco, elegante 
e envolvente, especiado, frutado, deixa um 
final prolongado e promissor.

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALmEIDA

18,6 1808
DOC BRANCO FIELD BLEND 2014 

€ 28 DOURO 14% vol.
ENOLOGIA
HÉLDER CUNHA DERY

TRADICIONAIS DO DOURO

COR Amarelo citrino, limpo e brilhante.

AROmA muito elegante, com predominantes notas 
de frutos citrinos, toranja, frutos de pomar 
e minerais.

SABOR Excelente corpo e volume, cativa pela 
vivacidade e frescura, mantém a fruta, 
deixa um final muito persistente.

CASCA WINES

18,8 € 25

PERMITIDO CENTENÁRIA

DOC BRANCO 2018

  DOURO 13% vol.

ENOLOGIA
MARCIO LOPES

CASTAS
FIELD BLEND

COR

Amarelo citrino, limpo

AROmA

Distinto, complexo, fruta madura, 
citrinos, ananás, vivo, com notas a 
minerais, cresce.

SABOR

Pleno de vivacidade, o que faz adivinhar 
um grande futuro, mantém o perfil, 
tem excelente corpo e volume, termina 
persistente.

mÁRCIO LOPES WINEmAKER
T. +351 926 770 923
marcio.livio.lopes@gmail.com
www.mlw.pt

 marciolopeswinemaker
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18,2 € 12,99

TOJEIRA
DOC BRANCO RESERVA EDIÇÃO 
LIMITADA 2017

  VINhO VERDE 13% vol.

ENOLOGIA
NUNO GROSSO

CASTAS
ALVARINHO E TRAJADURA

COR

Amarelo citrino, limpo.

AROmA

Envolvente, muito elegante, casca 
de laranja, toranja, citrinos, baunilha, 
especiaria doce, tostados delicados.

SABOR

madeira muito bem integrada a deixar 
espaço à fruta e oferecer complexidade 
ao conjunto, fresco, volumoso, termina 
persistente e promissor. Excelente 
vinho.

mÁRIO BERNARDO DE mAGALhÃES E 
SOUSA / CASA DA TOJEIRA
T. +351 253 665 740
casadatojeira@mail.telepac.pt
www.casadatojeira.pt

 Tojeira

18,6 HERDADE GRANDE
REG BRANCO GRANDE RESERVA 2018

€ 16 ALENTEJANO 13% vol.
ENOLOGIA
DIOGO LOPES

VIOSINhO, RABIGATO E ARINTO

COR Amarelo citrino com reflexos esverdeados, 
limpo.

AROmA Excelente. Com evidentes notas frutadas, 
marmelo, goiaba, citrinos, casca de laranja, 
tostados.

SABOR Untuoso, envolvente, com grande frescura, 
madeira muito boa e bem integrada, a dar 
complexidade ao conjunto. Top!

hERDADE GRANDE ANTÓNIO LANÇA

18,4 ANTÓNIO SARAMAGO 
REG BRANCO 2017

€ 29,99 PENÍNSULA DE SETÚBAL 14% vol.
ENOLOGIA
ANTÓNIO SARAMAGO

ChARDONNAY

COR Amarelo dourado, limpo.

AROmA Elegante, seduz pelos delicados aromas 
frutados, conjugados com tostados e 
fumados.

SABOR Envolvente, tem excelente estrutura, 
frescura cativante, fruta branca e toque 
citrino, estágio em madeira, termina 
persistente.

ANTÓNIO SARAmAGO VINhOS

18,4 CASA DE SANTAR
DOC BRANCO RESERVA 2016

€ 11,99 DÃO 13% vol.
ENOLOGIA
OSVALDO AMADO

ENCRUZADO, CERCEAL, BICAL

COR Amarelo citrino com laivos esverdeados, 
brilhante.

AROmA Fantástico, exótico, rico, com notas de 
casca de citrinos, flores, tosta suave.

SABOR Volumoso, com grande frescura, mantém a 
fruta em perfeito equilíbrio com a madeira, 
gastronómico, termina persistente.

GLOBAL WINES / CASA DE SANTAR

18,4 PORTAL DO FIDALGO 25 ANOS
DOC BRANCO RESERVA 2017

€ 31 VINhO VERDE 13% vol.
ENOLOGIA
ABEL CODESSO

ALVARINhO

COR Amarelo palha, limpo.

AROmA Intenso em notas frutadas, com destaque 
para casca de laranja e frutos de polpa 
branca, flores e tosta.

SABOR Na boca é complexo, rico, envolvente, 
a madeira a dar um toque fumado, mel, 
fruta, muita frescura, termina persistente.

PROVAm

18,2 € 16

SEIÇAL

DOP BRANCO RESERVA 2015

  mADEIRENSE 11,50% vol.

ENOLOGIA
JOÃO PEDRO MACHADO

CASTAS
VERDELHO E ARNSBURGER

COR

Amarelo citrino, limpo.

AROmA

Intenso, exuberante, com notas salinas, 
a algas, associadas a fruta tropical e 
citrina.

SABOR

Apetece comer! Tem grande frescura, 
frutado, iodado, muito gastronómico, 
distinto, deixa um final de boca 
persistente e, até, atrevido! Promete 
viver por mais alguns anos.

SEIÇAL - SOCIEDADE DE PRODUTORES 
DE VINhO DO SEIXAL , UNIPESSOAL, LDA.
T. +351  963 817 928 / T. +351 291 854 261
seical@sapo.pt

 vinhoseical

18,2 HONRADO TALHA PREMIUM

DOC TALHA BRANCO PREMIUM 2018

€ 19,90 ALENTEJO 13,5% vol.
ENOLOGIA
PAULO LAUREANO

CASTAS
ANTÃO VAZ, ARINTO, PERRUM E DIAGALVES

COR Amarelo dourado, âmbar, límpido.

AROmA Exuberante; distinto, a evidenciar notas frutadas, 
com destaque para frutos citrinos, limão amarelo, 
laranja, casca de laranja, fresco, jovem.

SABOR É elegante, nitidamente um vinho de talha, muito 
bem feito, sedutor e complexo, muito fresco, 
conquista novas sensações, termina persistente. 
Uma boa surpresa!

hONRADO VINEYARDS
T. +351 911 524 478 | +351 284 441 023
vinhodetalha@honrado.pt
www.honrado.pt

 honradovineyards
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18 ADEGA DE BORBA
DOC BRANCO PREMIUM 2017

€ 7 ALENTEJO 13% vol.
ENOLOGIA
ÓSCAR GATO

ARINTO, VERDELhO E ALVARINhO

COR Amarelo citrino, limpo.

AROmA Elegante e sedutor, distintas notas de 
laranjas e flores de laranjeira, vegetal, 
toque exótico.

SABOR Volumoso, com frescura cativante, 
mantém a fruta em destaque, muito 
agradável, gastronómico, completo.

ADEGA COOPERATIVA DE BORBA

18 CASA DO CAPITÃO-MOR SOBRE-LIAS
DOC BRANCO 2016

€ 28,00 VINhO VERDE 12,5% vol.
ENOLOGIA
RUI CUNHA/ GABRIELA ALBUQUERQUE

ALVARINhO

COR Amarelo, limpo.

AROmA Complexo, rico, com marcantes notas 
frutadas, a lembrar alperce desidratado, 
geleia, tostados.

SABOR Excelente corpo e volume, frescura 
cativante, mantém a fruta, mas também 
as notas de estágio em madeira, grão 
torrados, caramelo… Termina persistente.

QUINTA DE PAÇOS

18,2 ENCONTRO 1
DOC BRANCO 2014

€ 29  BAIRRADA 13,5% vol.
ENOLOGIA
OSVALDO AMADO

ARINTO

COR Amarelo citrino, limpo, com bolha muito 
fina e persistente.

AROmA Exuberante, intenso e complexo, notas de 
limão, ananás, baunilha, folhas verdes.

SABOR Apelativo, muito bom, cremoso, mantém o 
perfil frutado, muito fresco e envolvente, 
termina persistente. Excelente!

GLOBAL WINES / QUINTA DO ENCONTRO

18,2 QUINTA DO BOIÇÃO
DOC BRANCO GRANDE RESERVA  2017

€ 19,90 BUCELAS 13,50% vol.
ENOLOGIA
NUNO FARIA

ARINTO

COR Amarelo citrino, com tons esverdeados, 
limpo.

AROmA Intenso em notas de laranja, limão, 
toranja, flor de laranjeira, flores brancas, 
notas doces.

SABOR A madeira presente mas muito bem 
integrada, boa frescura, bom volume, 
frutado, complexo, termina persistente.

ENOPORT WINES
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beber e PetisCar

A Vitifrades - Associação de Desenvolvimento Local, foi criada em 
1998 e tem por missão promover, dignificar e valorizar o vinho de 
talha. Esta associação gere uma adega e organiza anualmente, no 
segundo fim-de-semana de dezembro, a Vitifrades, um evento 
que leva milhares de pessoas a provar o vinho novo de talha e a 
conhecer toda a cultura associada a este tipo de vinho.
No entanto, quem se deslocar a Vila de Frades noutros períodos 
também poderá deliciar-se com os petiscos alentejanos e com os 
vinhos brancos e tintos de talha. Sem esquecer os famosos pe-
troleiros, vinho elaborado a partir de uma mistura de uvas brancas 
com cerca de 20% de uvas tintas. A sua cor lembra a do petróleo, 
daí a sua designação.
Há algumas adegas particulares que só abrem ao público durante a 
Vitifrades. No entanto, existem outras que estão sempre prontas a re-
ceber visitantes, ainda que algumas encerrem quando acaba o vinho.

Como diz a famosa moda alentejana: “Vila de Frades 
já não tem abades/ Mas tem adegas que são catedrais/ 

Os seus palhetes são uns brilharetes/ São de beber 
e chorar por mais”. Vila de Frades, no concelho da 

Vidigueira, ganhou protagonismo nos últimos anos 
por ter reavivado a cultura do vinho de talha que estava 
lentamente a morrer em muitas localidades do Alentejo.

vila de FradeS
entre talhas e Petiscos

> texto Manuel Baiôa > fotografia Ricardo Zambujo

Se pretende viajar no tempo e entrar numa adega do século XVIII / 
XIX pode visitar a “Cella Vinaria Antiqua”, uma adega histórica que 
estava escondida por detrás das paredes e por debaixo do chão de 
uma casa situada ao lado do famoso restaurante País das Uvas. Esta 
adega foi recuperada e hoje é também um espaço-museu sobre 
técnicas e tradições de produção de vinho de talha. Está alguns 
metros abaixo do solo para manter o vinho a uma temperatura 
adequada, tem arcos altos e janelas grandes por onde a uva é des-
carregada e no centro da adega tem uma talha enterrada no chão, 
conhecida por “ladrão” ou “adorna”, uma medida de segurança para 
receber o precioso líquido, caso uma talha rebente. Esta adega per-
tence à empresa Honrado Vineyards que tem como proprietários 
os donos do restaurante, António e Ruben Honrado, pai e filho. No 
restaurante já produziam vinho de talha há vários anos, mas, en-
tretanto, aumentaram consideravelmente a produção e avançaram 
para a certificação de vinho de talha DOC engarrafado, assinado 
pelo enólogo Paulo Laureano. A empresa organiza provas de vi-
nhos e petiscos para os visitantes bem como seminários e janta-
res temáticos. No restaurante poderá provar os petiscos da época, 
como as silarcas e os espargos com ovos, o feijão com cardos, o 
cozido de grão de porco preto, as migas de espargos, entre outros.

adega museu
Cella Vinaria antiqua

www.honrado.pt | T. +351 284 441 023

A adega do professor Arlindo Ruivo está neste momento a sofrer 
uma restruturação com a entrada da sua neta, Teresa Caeiro, no 
negócio. Teresa formou-se em engenharia geológica, mas o cha-
mamento do vinho e dos seus antepassados teve mais força, pelo 
que estudou enologia e fundou a empresa “Gerações da Talha” 
com o seu avô, detentor do conhecimento milenar do fabrico do 
vinho de talha e com a sua mãe, Graça Caeiro. Após o falecimento 
do seu bisavô, Francisco Nogueira Anacleto, que produzia vinho de 
talha para vender na região, o negócio decaiu, mantendo-se ape-
nas a produção para consumo próprio numa adega tradicional de 
meados do século XVIII que, nos próximos meses, vai sofrer obras 
de beneficiação, mantendo o traço ancestral. Decidiram avançar 
para a certificação do vinho de talha que será brevemente lança-
do com o nome de ‘Farrapos’, na versão, branco, tinto e petroleiro 
(ainda em vias de certificação) homenagem aos frades do século 
XVI, conhecidos como farrapeiros por causa das suas vestes sim-
ples e modestas. Os farrapos molhados são ainda utilizados para 
diminuir a temperatura nas talhas. A empresa também vai propor-
cionar aos visitantes provas de vinho e visitas guiadas às vinhas e 
outros lugares de interesse.

Gerações da talha

teresaruivocaeiro@gmail.com | T. +351 967 566 930

Alexandre Frade, filho de um taberneiro, mas contabilista de profis-
são, é um empreendedor nato. Estudou enologia, recuperou uma 
antiga adega, criou a empresa ACV Vinhos de Talha e avançou para 
a certificação e engarrafamento de vinho de talha DOC. A ACV tem 
vários programas de enoturismo dedicados à iniciação ao vinho 
de talha, com uma parte dedicada à história e processo enológi-
co, com visita às vinhas, bem como uma prova de tapas e vinhos. 
Como novidade, esta empresa promete a partir deste ano propor-
cionar ao visitante o prazer de degustar o vinho durante todo o ano 
diretamente das talhas, facto inédito até ao momento, pois nor-
malmente o vinho é retirado das talhas o mais tardar até fevereiro.

aCV Vinhos de talha

www.vinhodetalha.com | T. +351 966 038 877

José Galante, natural de Vila de Frades, radicado em Lisboa durante 
muitos anos, manteve o amor à sua terra e ao vinho de talha. Por 
isso, quando chegou a reforma decidiu adaptar uma antiga casa 
agrícola da sua família, com uma pequena adega anexa, a aloja-
mento local. Construiu uma outra adega de vinho de talha na en-
trada da Vila, conhecida por Adega do Zé Galante, onde elabora a 
maior parte do vinho e onde pode receber grandes grupos. José 
Galante é um excelente cozinheiro, pelo que diversos grupos o 
contactam para fazer um cozido de grão ou outros pratos típicos 
alentejanos, que acompanham com o seu branco, tinto e petrolei-
ro, que é depois vendido em garrafões. Normalmente no final de 
fevereiro já vendeu o vinho todo, pelo que deve apressar-se.

adega do Zé Galante

jabgalant@hotmail.com | T. +351 969 491 349

Luís Amado, antigo presidente da Junta de Freguesia de Vila de 
Frades, criou nos últimos anos uma agência de animação turística 
(Janelas do Turismo) especializada em mostrar o património e a 
gastronomia da região alentejana para grupos organizados. Como 
complemento à sua atividade construiu uma pequena adega de vi-
nho de talha onde pode receber grupos de turistas para provar o 
seu branco e tinto e aprender os segredos do vinho de talha.

adega do luís amado

janelasdoturismo2110@gmail.com | T. +351 968 962 645

A Quinta das Ratoeiras é um dos alojamentos de qualidade que pode 
encontrar perto de Vila de Frades. Pode usufruir da calma do campo 
alentejano e provar os vinhos de talha que são elaborados na quinta.

quinta das ratoeiras

www.quintadasratoeiras.pt | T. +351 917 213 688

A Adega do Justino Damas mantém as tradições ancestrais des-
tas casas. Tem branco e tinto, mas este ano foi o petroleiro que 
ficou mais afinado. Só funciona enquanto houver vinho para ven-
der. Bebe-se o vinho que está a escorrer das talhas, que também é 
vendido em garrafões. Os fregueses podem trazer petiscos de casa 
ou então têm de encomendar um almoço ou jantar para um grupo.

adega do Justino damas

T. +351 966 774 435

Adega da Vitifrades | vitifrades@gmail.com | T. +351 963 115 697


