




Vinhos do Algarve
fruto do sol e da terra

29 quintas do 
Sotavento ao Barlavento 



terra



sol
De tudo o que se pode dizer sobre os vinhos do Algarve 
destacam-se alguns elementos que tornam este terroir 
único. A elevada incidência de exposição solar, perto das 
3000 horas de sol anuais, e o tempero do ar marítimo 
do atlântico algarvio que emprestam à vinha uma 
amplitude térmica relativamente baixa e moderada. 
Temos ainda a diversidade e a mescla de solos que, 
na mesma vinha, e até na mesma fiada de videiras, 
faz com que a mesma casta tenha comportamentos 
diferentes. Estes são apenas alguns dos fatores que 
enriquecem estas vinhas a Sul.



Mas não se pode falar de vinho sem falar de pessoas 
e, neste caso, dos produtores. Os maestros desta 
orquestra de vida que o homem teima em engarrafar. 
Estes bravos fazem da vinha e do vinho uma ponte 
entre o mar e a terra. Entre as ondas e o barrocal. 
Trazendo assim uma nova dinâmica à região, que se 
tem mostrado de braços abertos a este renascer das 
vinhas no Algarve.

Privámos com cada um dos produtores sentindo -lhes o 
pulsar. Depois, deixámos fluir as palavras descrevendo 
o que vimos, ouvimos, cheirámos e provámos. Mas 
este é apenas o início de uma viagem que cada leitor 
continuará, fazendo a sua própria descoberta.



O Algarve é um território com fortes 
tradições vitivinícolas e, nos últimos 
anos, os nossos vinhos têm conquistado 
novos admiradores, prémios e distinções 
honrosas. Fruto do Sol e da Terra, 
os Vinhos do Algarve são um legado 
riquíssimo e uma das melhores formas 
de descobrir a diversidade da região, a 
sua história e a sua cultura. Trata-se de 
um setor chave para o destino pelo seu 
forte potencial de atração de turistas 
e novos visitantes, sobretudo para 
zonas de menor densidade turística 
e em épocas que contribuem para a 
atenuação da sazonalidade.

A Região de Turismo do Algarve colocou 
os vinhos, assim como a gastronomia e o 
património, no centro da sua estratégia 
de marketing, enquanto produto 
prioritário para o desenvolvimento 
do turismo local. Toda a região está 
consciente da necessidade de revitalizar 
o setor, enaltecendo os seus vinhos e os 
projetos de enoturismo, assumindo-se 
como um destino multifacetado, com 
uma oferta turística que vai muito além 
do tradicional "Sol & Mar". 

O Algarve é, sem dúvida, um destino 
onde os vinhos e o enoturismo 
oferecem ainda uma grande margem 
de crescimento, mas só recentemente 
se evidenciou o potencial que estas 
duas realidades podem gerar, 
pelo que ainda há muito a fazer 
na promoção do setor. A oferta do 
destino precisa de se tornar cada vez 
mais competitiva e atrativa, indo ao 
encontro das atuais expectativas dos 
turistas, que procuram cada vez mais 
autenticidade e experiências genuínas, 
que lhes permitam descobrir vinhos, 
gastronomia e também as gentes que 
fazem parte deste território. 

Este guia tem assim o papel crucial de 
dar a conhecer o que de melhor se faz 
na região, projetando a notoriedade 
do Algarve enquanto produtora de 
vinhos de excelência e da sua oferta 
enoturística. É nossa missão colocar 
e destacar o Algarve no mapa dos 
principais destinos vinícolas do país 
e do mundo, e ombreá-lo a outras 
regiões europeias. Além do seu papel 
fundamental para a economia e o 
desenvolvimento regional, o vinho é 
uma afirmação da nossa identidade, da 
nossa cultura e das nossas tradições. 
Resumindo, daquilo que somos. E o 
Algarve é efetivamente um território de 
vinhos de excelência. 

João Fernandes
Presidente da Região de Turismo do 
Algarve

Os vinhos do Algarve são 
um legado riquíssimo



A vinha e o vinho estão intrinsecamente 
ligados ao desenvolvimento da civilização 
moderna, particularmente na região 
Mediterrânica. O Algarve está situado 
no extremo Sul de Portugal, sendo desde 
1980 Região Demarcada, apresentando 
a par da sua localização única, a 
diversidade dos solos associada à forte 
influência do clima Mediterrânico e 
Atlântico, como aspetos que a distinguem 
das demais. A região é produtora histórica 
e tradicional de vinhos. A comprová-lo 
temos a Adega Cooperativa de Lagoa, 
fundada e a produzir desde 1945, sendo 
a terceira adega cooperativa mais antiga 
de Portugal. 

Os Vinhos do Algarve têm características 
únicas, ao que se acrescenta o fator 
humano que lhes veio conferir as 
qualidades enunciadas pelo terroir, 
no qual, quer os vitivinicultores, quer 
os enólogos, inseriram nos Vinhos do 
Algarve o conceito de "vinhos de autor", 
procurando o bom equilíbrio entre os 
açúcares e a acidez, acrescentando uma 
componente aromática. Obtêm-se assim 
vinhos elegantes e muito agradáveis ao 
paladar, provenientes da combinação 
das melhores castas regionais com 
as novas variedades de notoriedade 
reconhecida. Os "Vinhos do Algarve" 
têm-se afirmado pela qualidade, em 
detrimento da quantidade. Atualmente 
temos 29 produtores, com vinhos de 
qualidade no mercado, cujo número 
duplicou na última década. 

Comparticiparam para esta realidade, o 
esforço desenvolvido pelos investidores 
nacionais e oriundos da CE, que se 
instalaram na região, nomeadamente 
alemães, franceses, belgas, holandeses, 
dinamarqueses e suíços, são cerca de 10. 
Têm vindo a ser realizados crescentes 
investimentos e existem candidaturas 
para plantações de novas vinhas, na 
ordem dos 100 hectares por ano. 

Estamos a crescer em harmonia com 
o desenvolvimento da região e de uma 
forma sustentada. Imprimimos uma 
dinâmica muito própria que se revela 
por exemplo na forma empenhada com 
que atualmente estamos a aumentar 
a produção de vinhos brancos e 
rosados, respeitando as necessidades 
da região que, como se sabe, tem uma 
grande atratividade turística, e que tem 
apetência pelo consumo de produtos 
vínicos frescos em harmonia com o clima 
do Algarve. Registamos com agrado 
que 80% da produção é consumida na 
região sem descurarmos a promoção da 
marca "Vinhos do Algarve" no exterior, 
sobretudo para exportação, que começa 
a ter alguma representação. 

Gostava de destacar os prémios e 
distinções obtidas anualmente, que são 
mais de 70 entre as 175 referências de 
vinhos existentes. Os vinhos da casta 
Negra-Mole, a única e exclusiva casta 
autóctone da região, têm-se distinguido 
e poderão ser "diferenciadores", 
constituindo uma imagem de marca 
da região. 

A recente publicação do "Mapa 
da Região Vitivinícola do Algarve", 
associado às suas quintas e adegas, 
potenciada pelo presente Guia de 
Vinhos do Algarve e pela futura "app" 
Algarve Wines, constituem ofertas 
turísticas dinamizadoras do Enoturismo 
na região, um setor em crescimento e, 
naturalmente, complementar ao "Sol 
e Mar", comparticipando desta forma 
para o reconhecimento do potencial 
intrínseco da região do Algarve. 

Carlos José Brito Gracias 
Presidente da Direção
Comissão Vitivinícola do Algarve 

Enoturismo, um setor em 
crescimento



Nem só de sol e praia vive atualmente 
o turismo algarvio! Joga-se golfe e 
surgem infraestruturas associadas 
ao MI (Meeting Industry). Parte-se à 
aventura em busca de atividades ao 
ar livre, seja no mar - em atividades 
de turismo subaquático, ou na Ria 
Formosa - com passeios e observação 
de aves. No barrocal, ou na serra, 
prolifera a oferta associada ao Cycling 
& Walking! Dinamizam-se programas 
culturais para todo o ano e fala-se 
mais do que nunca, do binómio 
gastronomia e vinhos que, sob o chapéu 
da Dieta Mediterrânica, impulsiona o 
desenvolvimento económico em todo 
o processo produtivo. A gastronomia 
tradicional convive de mãos dadas com 
a aculturação gastronómica, própria de 
regiões turísticas de sucesso.

Destaque especial para a inovação 
e utilização dos produtos autóctones 
na versão gourmet, de onde surge o 
reconhecimento das atuais 10 estrelas 
Michelin que distinguem o Algarve. Tal é 
a diversidade da oferta, que facilmente 
encontramos sugestões de roteiros 
gastronómicos e vínicos. Promovem-se 

jornadas de enoturismo e aborda-se 
a enogastronomia enquanto arte de 
maridar comidas e vinhos, na senda 
da plena satisfação. Valiosas são as 
sugestões dos especialistas, como 
valiosas são as opiniões de grupo que 
proliferam nas redes sociais e aplicações 
móveis baseadas na inteligência 
artificial. Tal como o turismo, o vinho 
algarvio é hoje um segredo afamado!

A presente edição do Guia de Vinhos do 
Algarve é uma iniciativa da Região de 
Turismo do Algarve, com o contributo de 
especialização da Escola de Hotelaria 
e Turismo do Algarve e da Comissão 
Vitivinícola do Algarve, na relação 
com os agentes económicos. Surge 
no âmbito do projeto Algarve Cooking 
Vacations, cujo objetivo visa afirmar 
o Algarve como destino de excelência 
para programas de aprendizagem 
culinária e enológica, através da 
criação de rotas turísticas para o efeito. 
O guia ganha especial relevância, numa 
altura em que a produção de vinhos 
na região se encontra em verdadeira 
ascensão quantitativa e qualitativa. As 
informações mais recentes dão conta 

Um convite à degustação 
dos caprichos do Baco



que a produção de vinho no Algarve 
cresceu acima dos 50%, bem acima da 
média nacional. 

Digamos que esta nova aposta na região 
vitivinícola do Algarve aproxima-se da 
sua maturidade e prepara-se agora 
para um novo desafio - a aposta no 
enoturismo, na sua verdadeira aceção 
da palavra, coadjuvado pela melhoria 
dos acessos, das infraestruturas de 
acolhimento e instalação de sinalética 
adequada. Surgem ideias inovadoras, 
como o convite à criação do próprio 
vinho, personalização de rótulos, o 
convite à adoção de uma vinha ou 
tratamentos de beleza à base de 
derivados da uva e do vinho. Aliemos 

a qualidade do produto "vinho" à 
qualidade da oferta de serviços e 
teremos a fórmula do sucesso. 

Dada a tipicidade que as condições 
edafo -climáticas conferem aos 
vinhos, existem no Algarve quatro 
Denominações de Origem: Lagoa, 
Lagos, Portimão e Tavira. No entanto, 
a maioria dos produtores opta 
atualmente por certificar grande 
parte das suas referências como 
vinho regional. O Vinho de Indicação 
Geográfica Algarve produz -se em toda 
a região, fazendo assim sentido que 
os produtores e os seus vinhos sejam 
aqui apresentados por concelhos. 
Honra seja feita à Região de Turismo do 
Algarve e aos parceiros, pela iniciativa 
de atualizar a informação acerca do 
panorama vitivinícola do Algarve. Seja 
para os menos atentos, ou demais 
apreciadores, aqui fica o convite à 
degustação dos caprichos de Baco, no 
Sul de Portugal.

Manuel Serra
Coordenador de Área Técnica na Escola 
de Hotelaria e Turismo do Algarve
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A tipicidade dos vinhos com Denominação de Origem 
(D.O.) e a versatilidade dos vinhos regionais

NO REINO DA PROVA

Pela sua orografia, o Algarve apresenta 
3 zonas bem definidas:

-  O litoral, zona junto ao mar onde 
outrora se situavam grande parte das 
vinhas, em terrenos arenosos e argilo 
arenosos;

  
-  O barrocal, zona entre o litoral e a 

serra, onde atualmente se situam 
grande parte dos vinhedos algarvios, 
assentes em terrenos na sua maioria 
argilo arenosos, argilo calcários, 
xistosos e de aluvião, este último pela 
proximidade às diversas ribeiras que 
correm no barrocal;

-  E uma zona orograficamente bem 
mais acidentada, a serra, onde 
praticamente não existe vinha.

É sabido que o boom turístico levou 
praticamente à extinção dos vinhedos 
localizados junto ao mar e que o 
rejuvenescimento a que temos vindo 
a assistir nos últimos anos alterou por 
completo o paradigma da produção 
de vinhos no Algarve. As novas vinhas, 
plantadas segundo técnicas de 
viticultura mais recentes, com clones 
de castas adaptados aos nutrientes 
existentes nos diversos tipos de solos, 
associado a práticas enológicas 
inovadoras e ao investimento em 
modernas adegas, leva a que o perfil 
dos novos vinhos algarvios atinja 
patamares de qualidade bastante 
elevados.

Diversos produtores trabalham 
atualmente para manter viva a 
tipicidade dos vinhos algarvios, 
lançando anualmente no mercado 
referências certificadas com 
Denominação de Origem (D.O.), de 
qualidade indiscutível, nomeadamente 
das D.O. Lagos, Portimão, Lagoa e 
Tavira. Independentemente da D.O. 
onde o vinho é produzido, podemos 
caracterizar a tipicidade dos vinhos 
algarvios, ditos tranquilos, da seguinte 
forma:

Vinhos brancos D.O.:
-  A cor varia entre o citrino e o palha. 

São por norma vinhos delicados e 
suaves. A acidez é pouco intensa. Os 
brancos da D.O. Lagoa apresentam 
mais corpo e capacidade de 
evolução. As castas Arinto, Malvasia 
Fina e Síria são rainhas, ditando boa 
parte das caraterísticas organoléticas 
que tipificam os vinhos brancos que 
ostentam a certificação D.O.

Vinhos tintos D.O.:
-  São vinhos aveludados, pouco 

encorpados, com aroma frutado, 
pouco acídulos e quentes. São abertos 
de cor, apresentando um tom rubi 
que, com o envelhecimento, evolui 
para topázio. As castas Castelão, 
Negra Mole e Trincadeira são rainhas, 
ditando boa parte das caraterísticas 
organoléticas que tipificam os vinhos 
tintos que ostentam a certificação 
D.O.
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No entanto, grande parte dos vinhos 
hoje produzidos no Algarve, ostentam 
a certificação da IG Algarve, sendo 
classificados como Vinho Regional 
Algarve. Esta certificação permite 
manter a qualidade indiscutível 
do produto, deixando liberdade 
ao produtor para trabalhar vinhos 
versáteis, sem que esteja obrigado a 
atender a técnicas enológicas, castas ou 
tempos de estágio definidos para uma 
determinada D.O. os tipos de vinho que 
podem ostentar a certificação "Regional 
Algarve" são vinhos tranquilos brancos, 
rosados e tintos e os licorosos brancos, 
rosados e tintos. A diversidade de 
vinhos tem vindo a aumentar na região 
e atualmente temos produtores a 

colocar no mercado vinhos espumantes 
e colheitas tardias.

Na produção destes tipos de vinhos 
surgem-nos castas de reconhecimento 
nacional e internacional, em vinhedos 
com clones muito bem adaptados 
ao terroir algarvio. Falamos de castas 
brancas como Chardonnay, Riesling, 
Sauvignon Blanc ou Viognier, bem como 
as tintas Touriga Nacional, Cabernet 
Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, entre 
tantas outras, fundamentais para o 
devido destaque e reconhecimento 
da excelência dos vinhos algarvios, 
perante a opinião pública e a crítica 
especializada.
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A arte de maridar
comida e vinhos

O sentido crítico para maridar iguarias 
e vinhos evolui instintivamente com 
a prática. O vinho é frequentemente 
entendido como um complemento à 
refeição e por isso a maridagem pode 
transformar componentes sensoriais 
da iguaria ou do vinho criando um 
impacto positivo, neutro ou mesmo 
negativo. Tal facto depende também 
das preferências pessoais de cada 
indivíduo, bem como da sensibilidade de 
cada um aos diferentes componentes 
de aroma e sabor.

A perspetiva dos europeus aponta 
para regras rígidas de harmonização, 
enquanto a dos americanos é 
completamente oposta. Por outro lado, 
a tendência mundial dos mais jovens 
vai muito ao encontro da tendência 
americana: "a melhor maridagem é 
aquela que melhor me sabe".

No entanto, é preciso perceber o 
porquê da afirmação anterior para 
possibilitar o enriquecimento da 

experiência, saber o que recomendar e 
como argumentar. Nesta perspetiva, as 
bases da relação entre vinhos e comida 
distinguem-se por combinações ideais 
por similaridade e por contraste, em 
que o elemento básico da maridagem 
é a perceção do equilíbrio entre o peso 
da comida e o corpo do vinho. Tal 
simetria tem em conta fatores como 
o açúcar, a acidez, o teor alcoólico 
e os taninos do vinho. A forma como 
estes influenciam os diversos tipos de 
iguarias, acentuando ou minimizando 
as suas características, origina uma 
diversidade de sensações mais ou 
menos agradáveis, tais como: 

-  Textura (maciez, grânulos, 
homogeneidade, espuma, bolhas, 
apimentado, picante, adstringência);  

-  Temperatura (quente, frio, morno);
-  Sabores elementares percetíveis 

na degustação (níveis de acidez, 
doçura, salgado e amargo);

-  Grau alcoólico (níveis de glicerol, 
sensação de calor).

NO REINO DA PROVA
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TEXTURA

Falar de texturas incide sempre sobre 
sensações táteis. Também neste 
campo podemos falar de similaridade 
e de contraste entre vinho e comida. 
Como exemplo, uma similaridade 
normalmente bem aceite pela maioria 
dos palatos, passa por maridar vinhos 
da casta Sauvignon Blanc (fresco, mas 
denso), com peixes e mariscos de 
sabor intenso, com um apontamento 
crocante.

NO REINO DA PROVA

A ARTE DE MARIDAR COMIDAS E VINHOS
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TEMPERATURA

A temperatura influencia em muito o 
prazer da degustação. Também neste 
campo e, dependendo da sensibilidade 
de cada pessoa, existem fatores 
generalistas que agradam à maioria. 
Por norma evitam-se os contrastes 
excessivos – sopa quente e vinho gelado 
nunca será uma boa harmonização – 
no entanto, o fator térmico também 
proporciona excelentes contrastes. A 
típica sugestão de uma sobremesa 
quente, guarnecida de gelado ou de 
um gelado com um molho quente. 
Em qualquer dos casos, a maridagem 
sugere uma bebida fresca – espumante 
para limpar o palato, ou um vinho mais 
doce para causar uma similaridade de 
sabores.

NO REINO DA PROVA

A ARTE DE MARIDAR COMIDAS E VINHOS
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A ARTE DE MARIDAR COMIDAS E VINHOS

ACIDEZ

A acidez é um atributo muito desejável 
em qualquer tipo de vinho. Deve haver 
um equilíbrio entre a acidez do vinho 
e a acidez da comida. Sendo possível 
manter o mesmo composto de acidez 
na iguaria e no vinho, tanto melhor. 
Dá-se como exemplo, a degustação 
de um vinho branco, com uma iguaria 
cujo composto que lhe confere a 
acidez, é o ácido tartárico – o vinho 
possui este composto naturalmente e, 
à iguaria, pode ser adicionado o verjus 
em substituição do vinagre. Numa 
maridagem por contraste, a acidez é 
equilibrada por gordura e doçura.

SALGADO

Na comida, tal como a acidez e a 
doçura, o sabor salgado pode ser 
natural ou adicionado. O sal aumenta a 
perceção de corpo no vinho, diminuindo 
a perceção de amargor e acidez. O 
contraste faz-se com o doce e o ácido. 
Comidas salgadas podem apresentar 
problemas quando combinadas com 
vinhos de taninos acentuados e/ou de 
elevado teor alcoólico.
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DOÇURA

No vinho, a doçura é proveniente de 
açúcar residual e, na comida, a doçura 
pode ser natural ou adicionada. Para 
que a maridagem resulte, deve ter-
se em mente que a doçura do vinho 
deve sempre ser maior ou igual à da 
comida. A doçura é contrastada com 
a acidez e o salgado. Há que ter em 
atenção que doçura de uma iguaria 
pode intensificar a perceção de acidez e 
esconder o frutado do vinho, tornando-o 
desagradavelmente ácido.

AMARGOR

Os taninos são as substâncias do 
vinho que causam o sabor amargo e a 
sensação de adstringência. Possuem 
uma ação mais notável como textura 
do que como componente. Os sabores 
amargos somam-se uns aos outros, 
havendo necessidade de um cuidado 
redobrado para que a maridagem não 
se torne desagradável. O contraste dos 
taninos dá-se com alimentos gordurosos 
e suculentos. Vinhos brancos com 
excesso de madeira podem apresentar 
tanicidade derivada do carvalho. Taninos 
são incompatíveis com alimentos muito 
salgados. 
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ÁLCOOL

O álcool comporta-se como componente 
ao conferir um certo teor adocicado 
ao vinho, quando presente em teores 
elevados. Possui importante papel 
na harmonização, por ser um dos 
responsáveis pela sensação de corpo 
e peso relativos do vinho, provocando 
sensação de calor e ardor nas 
mucosas. Em caso algum devem ser 
associados vinhos alcoólicos a comidas 
apimentadas, pois a intensidade das 
reações aumenta com o nível de álcool 
do vinho. 

NO REINO DA PROVA

A ARTE DE MARIDAR COMIDAS E VINHOS
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A INFLUÊNCIA DOS AROMAS

O sucesso da maridagem está muito 
associado às sensações aromáticas. 
Neste campo, recomenda-se que 
as maridagens sejam feitas por 
similaridade. Os aromas dos vinhos 
são bastante complexos, mas existem 
segredos que são desvendáveis. 
Recomenda-se uma verificação prévia 
das castas que compõem o lote, ou da 
variedade que origina um determinado 
vinho monocasta. Seguidamente, 
perceber quais as sensações aromáticas 
caraterísticas das castas mais relevantes 
e associar a iguarias com sensações 
aromáticas comuns. Como exemplo, 
um vinho produzido a partir da casta 
Syrah, relaciona-se bastante bem com 
os aromas apimentados de especiarias 
como os cominhos. Também os aromas 
secundários (sensações láticas), 
resultantes do processo de fermentação 
e os aromas terciários, resultantes 
do processo de amadurecimento - 
principalmente em madeira -  influencia 
bastante as caraterísticas aromáticas do 
vinho, convidando à sua harmonização 
com aromas similares da gastronomia.

NO REINO DA PROVA
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Vinho branco para peixes
e vinho tinto para carnes?

Quando nos debruçamos sobre a melhor 
forma de enriquecer a experiência 
gastronómica, é frequente depararmo-
-nos com dois pontos de vista díspares, 
nomeadamente a diferença de opiniões 
entre os apologistas do mito popular 
e a premissa básica de que o vinho 
tinto harmoniza com carne e o vinho 
branco harmoniza com peixe, sendo a 
justificação mais comum que a proteína 
da carne, responsável por uma textura 
mais marcada, requer vinhos mais 
estruturados, mais encorpados e com 
taninos notórios, enquanto a proteína 
do peixe é responsável por uma 
carne de consistência e firmeza mais 
delicadas, pedindo por isso vinhos mais 
leves e de menor teor alcoólico. Porém, 
surgem os apreciadores que defendem 
uma perspetiva mais liberal e referem 
que a melhor maridagem é aquela que 
cada indivíduo mais aprecia.

A maridagem entre iguarias e 
vinhos é hoje um assunto abordado 
naturalmente, nos mais diversos 
estratos da sociedade, sendo percebida 
a sua importância por enaltecer o 
prazer de comer. A interação entre 
os diferentes compostos manifesta-
se no ser humano sob a forma de 
sabores, texturas e aromas que, no seu 
conjunto, se expressam em sensações 
mais ou menos apreciadas. Atualmente 
produzem-se vinhos com perfis tão 
diferentes que é de todo incoerente 
abordar a questão de forma linear. 
Qualquer regra tem a sua exceção e esta 
questão está muito longe de ser regra. 
Como já foi referido anteriormente, o 
sucesso da maridagem passa sempre 
por equilibrar o peso da iguaria e o 
corpo do vinho.

NO REINO DA PROVA
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A gastronomia regional do Algarve 
carateriza-se por confeções de baixa 
complexidade na sua elaboração, 
embora por vezes pesadas na 
sua composição. O litoral, muito 
relacionado com confeções à base de 
peixe fresco e marisco, o barrocal, 
caraterizado por confeções à base de 
legumes e vegetais frescos, aromáticas 
de cultura, aves de capoeira e carnes 
de porco, e a serra, com pratos 
tipicamente marcados por caça de 
pena, de pelo e grossa (onde impera 
o javali), carnes de porco e enchidos, 
bem como aromáticos do campo. 
Cozinhados lentos, com alguma gordura, 
robustecidos pela intensidade de sabor 
onde se destaca o ingrediente principal 
da iguaria, bem como pela diversidade 
de ervas aromáticas utilizadas nos 
cozidos, assados, grelhados e comidas 
com caldo, como é o caso dos guisados 
e estufados.

É notória a preferência dos apreciadores 
de vinhos mais encorpados para este 

tipo de comidas, tanto brancos, como 
tintos. A frescura dos brancos, de 
influência marcadamente atlântica, 
preferencialmente dos concelhos 
de Aljezur e Lagos, assume especial 
destaque quando relacionada com 
mariscos de rocha (perceves, lapas, 
mexilhão...), peixes marinados e 
confeções simples aromatizadas com 
ervas frescas (coentros, salsa, poejo...). 
As castas Arinto, Moscatel, Síria e 
Verdelho são as mais apreciadas. 
Vinhos brancos mais robustos, 
com menor acidez percetível, sob 
influência das castas encruzado, 
Viognier ou Sauvignon Blanc, que 
transmitem aromas caraterísticos, 
intensos e proporcionam excelentes 
maridagens com pratos mais robustos 
como cataplanas de marisco, peixes de 
textura marcada ou aves de capoeira, 
aguentam pratos muito aromáticos, 
com tomate, cebola e pimentos.

Os vinhos rosés frescos, marcados 
por boa acidez, aromas leves, 

Algarve enogastronómico
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característicos das castas Touriga 
Nacional, Aragonês e Syrah 
acompanham pratos de confeção leve, 
saladas frias de espinheta de atum, 
ovas de peixe e moluscos aquáticos. 
Os tintos leves acompanham bem 
com diversas confeções de peixe seco, 
aves de capoeira, porco e caça de 
penas e até alguns peixes de textura 
mais marcada. Os tintos encorpados 
acompanham a estrutura de iguarias 
robustas, como pratos típicos com sopas 
de pão, legumes e leguminosas, carnes 
gordas, caça de pelo e caça grossa. 
Já os espumantes acompanham 
bem qualquer iguaria, pela sua acidez 
e efervescência, caraterística muito 
apreciada para limpar o palato ao 
longo de uma boa refeição.

Os vinhos licorosos acompanham 
bem qualquer sobremesa, mas é de 
destacar a sua influência positiva, 
quando harmonizados com patés, 
nomeadamente o foie gras. A alta 

gastronomia assume aqui um papel 
importante, pois qualquer destes 
néctares é visto como a "cereja no topo 
do bolo", quando utilizado por exemplo 
na cozinha molecular, resultando em 
novas formas de apresentação, aromas 
e sabores únicos, bem como em novas 
técnicas de serviço, como decantações, 
fumagens ou cocktails à base de vinhos.

A investigação acerca desta matéria 
esclarece que o gosto do consumidor 
prevalece em relação ao mito popular 
e à premissa básica de que o vinho tinto 
harmoniza com carne e o vinho branco 
harmoniza com peixe e permite ainda 
concluir que aspetos fundamentais 
da maridagem se relacionam entre si, 
transmitindo sensações mais ou menos 
agradáveis, tais como a textura, a 
temperatura, os taninos, o grau alcoólico 
e os sabores elementares percetíveis na 
degustação, nomeadamente os níveis 
de acidez, de doçura, do salgado e do 
amargo.

NO REINO DA PROVA



Fluxograma das Maridagens

Quer escolher um vinho algarvio e não
sabe como? Vamos ajudá-lo.

Prefere

ESPUMANTE 
BRUTO

DOCE
ENCORPADO

SECO
FRESCO

Alvarinho
Arinto

Verdelho

Chardonnay
Arinto

Chardonnay
Viognier
Moscatel

Cabernet Sauvignon
Castelão

Negra Mole

Syrah
Touriga Nacional

Aragonez



TINTOS

Cabernet Sauvignon, Syrah e Touriga Nacional
Carnes assadas de cabrito e borrego, carnes macias estufadas 

como bochechas de porco preto

Aragonez, Castelão e Trincadeira
Carnes grelhadas, caça de penas, patês e queijos macios

Syrah e Touriga Nacional
Pratos de caça, iguarias à base de carnes nobres 

e molhos de sabor marcante

ROSÉS

Aragonez, Negra Mole e Touriga Nacional
Pratos leves de carne de aves, caldeiradas de peixes 

e cefalópodes

Syrah e Touriga Nacional
Saladas, marisco, carnes grelhadas e pratos orientais

BRANCOS

Arinto, Chardonnay e Verdelho
Mariscos com sabor a mar, cataplanas de peixes 

e mariscos e arroz de lingueirão

Alvarinho e Arinto
Saladas frescas, peixes marinados, filetes com molhos cremosos 

à base de manteiga e natas

Moscatel e Viognier
Peixe grelhado e marisco como sapateira e santola, carnes 

brancas de confeção simples e molhos leves
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Mapa de Quintas do Algarve
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Herdade dos Seromenhos

Se o homem é um animal de hábitos, sem 
dúvida que José Seromenho é um exemplo disso. 
Na Herdade dos Seromenhos há um hábito 
ganhador, instalado desde 1978, quando José 
ganhou a sua primeira taça no tiro aos pratos. 
Daí até aos dias de hoje conta com mais de 
sessenta, sim, sessenta títulos, medalhas, taças e 
distinções nas mais diversas modalidades de tiro 
ao prato. Nacionais e internacionais. Conta-nos 
enquanto segura, orgulhosamente emolduradas, 
as duas páginas cheias dos seus feitos, mesmo 
diante da imponente e comprida parede forrada 
de taças de todos os tamanhos e feitios. Temos a 
certeza de que quando acabar de ler este texto já 
estaremos desatualizados, pois terá certamente 
ganho mais uma ou duas taças. Um currículo 
invejável. Mas então o que tem o tiro a ver com 
o vinho? A pontaria, talvez? Sim, pode dizer-se 
que sim, mas não só. Voltamos ao hábito: o de 
ganhar. Também os seus vinhos, têm vindo a ser 

LAGOS

distinguidos com ouro e prata nas maiores feiras a 
Sul. Ou não estivesse esse hábito confortavelmente 
instalado ali para os lados da freguesia da Luz, 
pleno bastião do barlavento algarvio, agarrado à 
herdade e às mãos de Seromenho como um dedo 
no gatilho. 

Matos Morenos Caixa Postal 124 
Z - 8600-115 Luz - Lagos

282 760 650 / 962 885 044
964 014 727

herdadeseromenhos@gmail.com

Herdade dos Seromenhos
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Produtor: Sociedade Agrícola Herdade 
dos Seromenhos, Lda.
Enólogo: João do Ó Marques
Início da atividade: 2003
Produção média anual: 10 000 litros
Locais de venda: restaurantes, 
supermercados e hipermercados do 
concelho de Lagos.

De quatro mãos familiares surge 
a Sociedade Agrícola Herdade dos 
Seromenhos, em 2003. Mas a plantação da 
vinha remonta a 2001, quando as vontades 
de Inácio e Vítor Manuel Seromenho, pai e 
filho, se cruzaram.

Lacóbriga
Branco

7oC Moscatel 11,5%

Vai bem com peixes e mariscos de carne firme, 
em confeções elaboradas. Acompanha bem 
num convívio social, com finger food, ou petiscos 
regionais.

Quinta de Ferrel
Reserva DOP – Branco

7oC Moscatel e Arinto 13,5%

Acompanha bem pratos de peixe (especialmente 
da costa de Sagres), grelhados, assados no 
forno ou em caldeirada. Também vai bem com 
pratos de carnes brancas, bem como saladas 
compostas de polvo, estopeta de atum, ou 
peixes fumados. Para evidenciar o seu potencial 
deve ser decantado, momentos antes de servir, 
mantendo-o fresco.

LAGOS
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HERDADE DOS SEROMENHOS

Lacóbriga
Rosé

9oC Syrah13,5%

A sua delicadeza harmoniza com pratos de 
sushi e a frescura permite-lhe apagar o fogo das 
especiarias da cozinha asiática. Acompanha 
muito bem com pizzas e, regionalmente, 
complementa o palato harmonizando muito bem 
com saladas frescas de peixes e moluscos do 
atlântico. Equilibrado na maridagem com carnes 
brancas, preferencialmente salteadas.

Lacóbriga
Tinto

15oC
Syrah, Cabernet 
Sauvignon e Aragonês

14%

Acompanha bem pratos da cozinha tradicional 
portuguesa, carnes vermelhas e de capoeira, 
caça de pelo e de pena de confeção bem 
elaborada, cozinha gourmet e uma boa tábua de 
queijos tradicionais e estrangeiros.

Quinta de Ferrel 
Reserva DOP – Tinto

16oC
Castelão, Trincadeira 
e Cabernet Sauvignon

14%

Um vinho que vai bem com carnes, 
principalmente as de borrego e de cabrito. 
Presta-se a acompanhar confeções elaboradas, 
com alguma untuosidade, que permitam que os 
taninos desempenhem o seu papel. Também os 
queijos são uma boa opção, principalmente os de 
pasta mole, não azuis.

Herdade dos Seromenhos 
Reserva – Tinto

16oC
Castelão, Trincadeira 
e Cabernet Sauvignon

14%

Este tinto reserva apela a comida condimentada, 
de confeções elaboradas e plenas de sabor. 
Carré de borrego, lombo, vazia e picanha 
de novilho, com molhos condimentados são 
excelentes opções. Todo o tipo de carnes de 
caça, especialmente de pelo e caça grossa, com 
aromáticas da serra, especialmente a salva, que 
faz uma união perfeita de aroma entre a comida 
e o vinho.

LAGOS
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Monte da Casteleja

Acredito que há terras destinadas a pessoas 
e pessoas destinadas à terra. Seja como for, 
Guillaume Leroux estava destinado àquela 
terra e vice-versa. Herdou do seu avô uma terra 
despenteada e organicamente desorganizada, 
onde as árvores de fruto reinavam. A pouco e 
pouco, com a sua formação em Portugal, França 
e Austrália, consolidada com uma passagem no 
Douro, Guillaume trouxe uma nova vida a esta 
terra. Plantou vinha num terroir desafi ante, que 
foi descobrindo ao longo do tempo. Foi com 
essa aprendizagem que, sem se deixar infl uenciar 
por quem lhe dizia que ali não se faziam vinhos 
brancos, transformou a produção ao seu estilo, 
tendo certifi cado o seu vinho como biológico no 
ano de 2011. Com tudo o que isso implica: uma 
dedicação incondicional à vida no vinhedo e a 
uma produção sustentável, respeitando uma terra 
até então completamente livre de pecado. Mais 
do que um modo de fazer vinho, ou uma moda 
do biológico, Guillaume dedica-se à sua produção 
com determinação, cuidado extremo e uma 
persistência de quem tem uma certeza inabalável 
e instintiva do que está a fazer. 

Atividades: visitas e provas (por marcação); 
venda de vinho e de produtos regionais biológicos.
Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 13h e das 15h às 18h.

LAGOS

Cx. P 3002-I Paúl, Sargaçal - 
8600-317 Lagos

37°07’51.0”N 8°41’05.2”W 

282 789 408 | 917 829 059 
(Guillaume Leroux)

geral@montecasteleja.com

www.montecasteleja.com

monte da casteleja
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Produtor: Guillaume Leroux
Enólogo: Guillaume Leroux
Início da atividade: 2000
Tipo de produção: biológica
Produção média anual: 6000 litros
Locais de venda: na propriedade, pequeno 
retalho e hotelaria do Algarve, no resto do 
país em lojas e supermercados biológicos.

Guillaume efetuou uma cuidadosa escolha do 
lote de castas a plantar, optando unicamente 
por aquelas que têm origem nacional, algumas 
em vias de extinção, como o Bastardo e o 
Perrum.

Monte da Casteleja 
Branco

8oC Arinto e Perrum14%

Este vinho biológico conjuga bem com todos os 
tipos de peixes e mariscos, bem como carnes 
brancas de confeção ligeira. É também um 
excelente aperitivo.

Monte da Casteleja 
Rosé

9oC Alfrocheiro e Bastardo 14%

Um vinho biológico, ideal para acompanhar 
saladas de peixe, de marisco e de carnes brancas 
frias, bem acompanhadas de molhos. Também 
vai bem com pratos da cozinha tradicional 
algarvia.

Monte da Casteleja 
Tinto

15oC Bastardo e Alfrocheiro14%

Este vinho biológico é excelente para acompanhar 
pratos de caça de penas, carnes vermelhas e de 
capoeira de confeção mediana, queijos de leite de 
ovelha e de cabra de pastas semi moles e duras.

LAGOS
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Monte do Além

O nome não deixa de ser curioso, mesmo original 
daquele sítio onde hoje, debaixo da mão mística 
de Vinciane, se produz um vinho literalmente 
“do além”. Na adega reluz, na extremamente 
bem polida calçada portuguesa, uma simbologia 
que está presente por todo o monte, nos rótulos 
e na própria fi losofi a do vinho: o ouroboros. 
Representa o ciclo de transformação. Ligado aos 
primórdios da alquimia, simboliza a continuidade 
e o eterno retorno. Essa transformação não só 
é terrena como, fundamentalmente, mental. 
Em pouco mais de cinco hectares de produção 
biológica, produz-se um vinho de corpo, alma e 
intensidade que estagia muitos anos em garrafa 
antes de revelar todo o seu potencial. Fazendo 
com que este vinho, com a ajuda de umas 
modernas ânforas onde estagia num descanso 
fresco e pleno de sabor, seja apreciado muito para 
além das terras onde nasce.

LAGOS

Estrada da Lama
8600-250 Odiáxere (Lagos)

37°08’46.9”N 8°38’37.4”W

282 792 551 / 913 246 776

m.ramos@monte-do-alem.com  

www.monte-do-alem.com

Monte do Além

Atividades: visitas e provas (por marcação), 
venda de vinho e de produtos regionais. 
Horário: de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h.
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Monte do Além  
Tinto

15oC
Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Aragonês, 
Syrah e Petit Verdot

14%

Este vinho vai bem com sortido de enchidos 
e presuntos do Algarve, cozinha gourmet, 
carnes vermelhas, de capoeira e de caça bem 
confecionadas, a tradicional cozinha algarvia 
(caldeirada de peixe e marisco), queijos nacionais.

Monte do Além 
Petit Verdot – Tinto 

15oC Petit Verdot 14%

Este vinho é bastante versátil e acompanha um 
bom sortido de queijos e presuntos, cozinha 
gourmet e tradicional à base de carnes de aves 
de capoeira, caça e carnes vermelhas.

Monte do Além  
Syrah – Tinto

16oC Syrah e Grenache14%

Duas castas muito bem combinadas que pedem 
comidas vibrantes. Queijos de pasta dura, 
de sabor intenso, comidas homogéneas, com 
introdução de pão, pizzas e pastas saborosas. 
Carnes vermelhas e embutidos são boas opções 
de maridagem.

Produtor: Vinciane Nieuwenhuys
Enólogo: Pedro Mendes
Início da atividade: Plantação em 2002-2004
Tipo de produção: biológica
Produção média anual: 20 000 litros
Locais de venda: diretamente na adega, 
supermercados e hipermercados.

Em 2000, nascia o projeto vínico do Monte do 
Além Beiradas, com base na convicção de que o 
sol permanente no verão, a noite refrescada pela 
proximidade do mar e o respeito pelo solo através 
da agricultura biológica seriam perfeitos para obter 
boas uvas e fazer bom vinho.

LAGOS
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Quinta da Torre

Um projeto que inicialmente se baseou em recuperar 
vinhas velhas, algumas ao abandono, em diversas 
localidades do Algarve, desde o barrocal aos 
terrenos mais arenosos, desde o xisto ao argilo-
-calcário, desde o Sotavento ao Barlavento. Assim 
tem vindo a crescer o projeto de Aníbal Neto 
que, junto com a sua família, querendo honrar 
os antepassados, promovendo o desenvolvimento 
da fauna e fl ora amigas, fazendo o possível para 
reduzir a pegada ecológica, vai fazendo crescer 
este velho sonho de tirar sustento a partir da 
terra. Fazendo com isso um vinho que, logo 
nos seus primeiros frutos, deu provas de grande 
qualidade e conquista uma medalha de ouro no 
Concurso Nacional de Vinhos da Caixa de Crédito 
Agrícola. “Vinhos que vão da vinha diretamente 
para a garrafa…” Como nos conta Aníbal.
Depois explorar vinhas por todo o concelho, decide 
dar um novo impulso ao projeto, introduzindo 
vinhas novas. Com castas exclusivamente 
nacionais, algumas raras em Portugal, inicia uma 
plantação própria em Tavira. Com a ajuda dos 
jovens e já conceituados enólogos João Marques 
e Rúben Pinto, inspirado pelo seu pai e com a 
ajuda do seu irmão, Aníbal é a prova viva de que, 
evocando a mais profunda poesia: Deus quer, o 
homem sonha, a obra nasce. Espalhando assim o 
seu sonho pelas mais diversas freguesias entre o 
mar e a serra algarvia.

LAGOS

Quinta da Torre – Marchalégua 
Wines
Sede social: Rua Reitor Teixeira 
Guedes, 89, 8000-424 Faro

Quinta da Torre (Odiáxere - Lagos): 
37°08’17.0”N 8°39’49.7”W

916 031 374

marchalegua@gmail.com 

www.marchalegua.pt

Marchalégua

Atividades: 
•  Visitas às vinhas, sujeitas a marcação. As provas 

também só acontecem mediante reserva.
• Vendas de vinho no local.
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Produtor: Michael e Aníbal Neto
Enólogo: João Marques e Ruben Pinto
Início da atividade: 2014
Produção média anual: 90 000 litros
Locais de venda: hotéis, restaurantes e 
algumas garrafeiras.

O projeto de recuperação de vinhas velhas do 
Algarve começou em 2014, com o objetivo de fazer 
vinhos diferentes, mas com o património vitícola 
já existente. Este esforço foi reconhecido com uma 
medalha de ouro no Concurso Nacional de Vinhos 
da Caixa de Crédito Agrícola.

Marchalégua
Branco de uvas tintas

6oC Aragonês e Castelão 13%

Vai bem com peixes como a truta, garoupa e 
tamboril, de confeção simples e utilização de ervas 
aromáticas para equilibrar aromas. Acompanha 
todo o tipo de crustáceos de confeção simples e a 
sua versatilidade, permite-lhe ser uma excelente 
companhia para iguarias à base de carnes 
brancas, com molhos cremosos.

Marchalégua
Branco de vinhas velhas 

6oC Malvasia Fina12,5%

Esta versão de Malvasia de fragrância intensa, 
chama por pratos refinados com texturas 
diferenciadas. Ovas de peixe, cozidas ou fritas, 
temperadas com azeite, vinagre e aromáticas 
frescas. Ovas de choco fritas são outra excelente 
opção de maridagem. Saladas frescas de polvo 
e peixes cozinhados a baixa temperatura, com 
aromáticos que contrastem com os aromas 
doces, característicos da casta.

LAGOS
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QUINTA DA TORRE

Marchalégua
Rosé

8oC
Aragonês, Castelão, 
Touriga Nacional e 
Trincadeira

13%

Um estilo extremamente versátil que resiste a 
grandes sabores, como anchovas, azeitonas, 
alho e açafrão. É o vinho ideal para beber com 
saladas com molhos vinagrete e frutos secos. 
Uma paella ou frango grelhado, peixes com 
molhos, utilizando ervas aromáticas. É também 
um bom vinho para churrascos.

Marchalégua
Rosé de vinhas velhas

8oC Aragonês e Castelão12,5%

Acompanha peixes e polvo no forno, caldeirada 
de choco e arroz de polvo. Carnes grelhadas são 
um desafio interessante para maridar este rosé.

Marchalégua 
Tinto 

15oC
Touriga Nacional, 
Castelão, Aragonês e 
Trincadeira

14%

Acompanha bem com queijos de sabor intenso 
(cabra e ovelha), carnes vermelhas, com molhos 
cremosos de sabor intenso. Pratos de caça 
de penas e pelo. Pato bravo, perdiz, coelho e 
lebre, são excelentes opções. Aguenta iguarias 
levemente apimentadas.

Marchalégua
Tinto de vinhas velhas  

16oC Touriga Nacional14%

Vai bem com pernil fumado, presuntos e enchidos 
tradicionais. Assados e estufados de carnes de 
novilho e caça grossa. Queijos de pasta dura, 
de sabor intenso. A estrutura de taninos limpa 
o palato de alguma saturação provocada pela 
intensidade de sabores. 

LAGOS
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Quinta da Horta Nova

O ligeiro plano inclinado onde encontramos a 
Horta Nova, contrasta singularmente com o 
sorriso charmoso e cativante com que Borges 
da Silva nos recebe. Aliou a arte de bem receber 
com o prazer de fazer vinho, ou teria sido ao 
contrário? Tanto faz! Se alguma vez sonhou 
adormecer embalado suavemente ao som do 
vento que afaga as folhas e os cachos das 
castas que ali repousam, então, a Horta Nova 
é o lugar perfeito. O par de casas que ladeia 
a vinha e a piscina, entre as castas Aragonês 
e Trincadeira, é capaz de nos refrescar nos 
dias de maior calor que seguramente se farão 
sentir em pleno verão, para os lados de Espiche. 
Já falámos do charme de Borges da Silva, o 
anfi trião medalhado pelo seu vinho e rótulo, 
feito e criado na mais pequena produção a sul, 
mas nunca é demais reforçar que nos faz sentir 
em casa, recebendo -nos com uma gentileza 
ímpar.

Borges da Silva é o mais pequeno produtor de vinhos 
engarrafados do Algarve, mas os vinhos que produz na 
Quinta da Horta Nova são de qualidade superior.

LAGOS

Espiche - 8600 Lagos

37.100208, -8.734515 

Reservas para provas: 
+351 916 031 374

marchalegua@gmail.com

Atividades: 
• Provas e visitas às vinhas sob marcação.
• Venda de vinho no local.
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Produtor: Luis Borges da Silva
Enólogo: Paulo Fonseca
Início da atividade: 2010
Produção média anual: 5000 litros
Locais de venda: restauração, 
supermercados e hipermercados no Algarve.

Borges da Silva
Branco de uvas tintas

7oC Aragonês13%

Um blanc de noir de perfil atlântico apela a 
iguarias saborosas, de peixes e mariscos com 
sabor intenso. Espetada de tamboril, cataplanas 
e caldeiradas são ótimas opções. Saladas frias 
com tomate, queijo fresco ou requeijão e orégãos. 
Excelente companhia para carnes brancas 
grelhadas, com molhos cremosos.

Borges da Silva 
Rosé

7oC
Castelão, Aragonês e 
Trincadeira

13%

Vinho bastante versátil, apto para uma enorme 
diversidade de ocasiões, tanto à mesa de refeição, 
como numa esplanada em boa companhia. 
Acompanha saladas frescas, entradas frias e 
pratos leves de peixe, mariscos e carnes brancas. 
Finger food, canapés e petiscos.

Borges da Silva 
Tinto

15oC
Castelão, Aragonês, 
Trincadeira e Touriga 
Nacional

13%

Vai bem com um sortido de enchidos e presuntos 
de qualidade. Pratos da cozinha tradicional, 
onde as carnes de aves, porco, vaca e enchidos, 
convivem com legumes e leguminosas, em 
guisados e refogados plenos de sabor e maciez. 
Cozinha gourmet com apontamentos de texturas 
crocantes. A utilização de plantas halófitas é 
um apontamento interessante no complemento 
à estrutura do vinho, especialmente à sua 
mineralidade.

LAGOS
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Herdade dos Pimenteis

De uma vinha una nasce a vontade, a sabedoria 
e a certeza de que ela nos guiará a porto seguro. 
Será a vinha que ensina o homem ou o homem 
que domina o vinhedo? Naquela que é uma das 
maiores extensões de vinha contínua do Algarve, 
surge-nos essa dúvida. Que se levanta novamente 
quando, de copo na mão, agitamos aquele pedaço 
de vida colorida que rodopia no vidro. Por mais 
técnica que o homem empregue na escolha das 
castas, na exposição solar, no solo, na monda, 
no dia certo para a vindima, parece, por magia 
ou adivinhação, que as raízes enterradas nesta 
terra têm sempre a última palavra a dizer. É 
no palato de cada um que o vinho se revela na 
sua plenitude, que nos conta uma história, a sua 
história. Ali, nos Pimenteis, há uma história de 
aprendizagem, de bravura, alguma teima e muita 
paixão por pôr uma fé incondicional e guardar 
na garrafa toda uma colheita que, depois de se 
libertar da rolha e sair do vidro, fará as delícias de 
quem prova a vontade da natureza. 

PORTIMÃO

Atividades: 
•  Provas e visitas às vinhas e à adega 

(sob marcação). 
• Vendas de vinho no local.

Morgado da Torre, Penina, 
Apartado 178 - 8501-910 Portimão

37°10’20.8”N 8°34’13.3”W

965 034 183 (Ana Sofia Pimentel)
967 039 886 (Paulo Fonseca)

herdadedospimenteis@gmail.com 

Herdade dos Pimenteis
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A Herdade dos Pimenteis surge para dar nova vida à 
propriedade da família Pimentel. Com a plantação da 
vinha em 2004, nasceu a profunda paixão pela vinha e 
pelo vinho.

PORTIMÃO

Allmagarve* 
Branco

7oC Moscatel12,5%

Vai bem com pratos aromáticos de peixe e marisco 
da gastronomia clássica, como cataplanas e 
caldeiradas. No entanto, é desafiante e apela 
a novas harmonizações. Carnes leves de aves, 
com frutas tropicais ou com molhos exóticos, são 
excelentes combinações.

*Nota – fermentado em barricas de carvalho 
francês.

Herdade dos Pimenteis 
Branco

6oC Moscatel12,5%

Um vinho de aromas delicados e intensos como 
este, apela a iguarias perfumadas com as nossas 
ervas aromáticas como erva-príncipe, coentros 
e manjericão. Peixes e mariscos de confeção 
simples que realcem o sabor a mar e comida 
asiática, ligeiramente condimentada (não 
agridoce), são excelentes opções para maridar 
este vinho.

Produtor: Herdade dos Pimenteis Unipessoal Lda. 
Ana Sofia Pimentel
Enólogo: Jorge Páscoa
Início da atividade: 1998 (a primeira quinta a 
certificar vinhos no Algarve)
Produção média anual: 100 000 litros
Locais de venda: restauração, supermercados e 
hipermercados da região. 
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HERDADE DOS PIMENTEIS

Herdade dos Pimenteis 
Rosé

8oC Touriga Nacional13%

Apela a iguarias frescas, como saladas com 
alguma acidez, que incluam queijo, ovos ou 
carnes brancas. Vinho ótimo para acompanhar 
cefalópodes, como caldeirada de chocos, lulas 
fritas, ou as diversas confeções de polvo. Peixe e 
marisco de confeção nobre, um bom churrasco 
de peixes, de carnes brancas e salsicharia fresca.

Allmagarve 
Tinto

15oC
Touriga Nacional, 
Aragonês e Syrah

14,5%

Pela sua versatilidade, convida a uma panóplia 
de iguarias, em vários momentos do dia. É um 
vinho ótimo para acompanhar menus completos, 
tábuas de queijos, enchidos e presuntos. Ideal 
para pratos de carnes leves de aves e rosadas 
pouco gordas. Queijos de consistência dura, de 
cabra e ovelha. Sardinhas grelhadas, atum e 
bacalhau são ótimas opções de maridagem.

Herdade dos Pimenteis 
Tinto

15oC Touriga Nacional14,5%

Um vinho vigoroso e encorpado como este apela 
a iguarias de carnes nobres e suculentas e a 
presença dos taninos requer molhos cremosos. 
Deixa espaço para superar expetativas em 
experiências gastronómicas, com recurso a 
pormenores, como a utilização de plantas 
halófitas da Ria Formosa, como a ínula. Esta 
planta tem uma surpreendente intensidade no 
palato, com sabor a funcho, grande profundidade 
aromática e um ligeiro picante que surpreende 
no fim da degustação.

PORTIMÃO
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HERDADE DOS PIMENTEIS

Herdade dos Pimenteis Reserva
Tinto

15oC Syrah14,5%

Destinado a acompanhar iguarias de sabor 
intenso e texturas marcantes. Caça grossa, como 
confeções suculentas de veado e javali e iguarias 
nobres de borrego. O carré com crosta de pão 
ralado, ervas e alho, com molhos característicos 
e aromáticos (hortelã), é um excelente exemplo 
da simbiose entre corpo do vinho, peso da 
comida e balanceamento de texturas. Pratos de 
bacalhau demolhado e queijos de pasta mole ou 
azuis, são também excelentes combinações de 
maridagem.

Herdade dos Pimenteis Colheita 
Selecionada
Tinto

15oC
Touriga Nacional, 
Aragonês e Syrah

14,5%

É um vinho com caráter, ótimo para carnes de 
aves de sabor delicado e intenso, como o pato 
ou a pintada. Caça de penas (perdiz), carnes 
rosadas de porco com pouca gordura. Iguarias 
com molhos leves e suaves. Comida exótica 
com rebentos e frutas tropicais são maridagens 
desafiantes a considerar.

PORTIMÃO
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Monte das Laranjeiras

Impossível falar do Monte das Laranjeiras sem 
falar de José Ventura ou falar das suas mãos que, 
de sol a sol, cuidam e vigiam as vinhas. Viu brotar 
aquelas castas num pedaço de terra que têm 
vindo a crescer há décadas. Diz-nos que aquele 
vinho, por causa do calor, terá inevitavelmente 
grau, sabor, força e personalidade. Nada que 
não consiga domar com as suas mãos. Toda 
a produção já tem destino. Será devidamente 
engarrafada e levada numa longa viagem. 
Espalhará por terras mais frias, no norte da 
Europa, toda a magia e calor algarvio produzido 
no Monte das Laranjeiras. Não foram as vinhas 
as primeiras plantas a passar pelas mãos de José. 
Foram árvores de fruto que por ali se plantaram, 
moldando e educando as suas mãos, ou terá 
sido o contrário? Tanto faz. Já que José parece 
enraizado naquela terra que tem mudado de 
proprietários sem que ele nunca mude. Hoje, por 
mérito do seu proprietário, Rui Ascenso Pereira, 
o vinho do Monte das Laranjeiras espalha 

orgulhosamente o sol algarvio nos picos da 
Europa. Um vinho que derrete os mais frios 
corações das montanhas geladas da Suíça na 
esperança de que um dia tenham curiosidade de 
visitar as suas terras de origem: o Algarve.

PORTIMÃO

Monte das Laranjeiras, Sítio da 
Torre, Caixa Postal 55 – Portimão 

+351 965 195 172 (PT)
+41 79 342 69 65 (CH)

restaurant-veneto@bluewin.ch
torredapenina@gmail.com 



53

Produtor: Rui Ascenso Pereira
Enólogo: Mário Andrade
Início da atividade: 2013
Produção média anual: 8 000 garrafas
Locais de venda: atualmente apenas para 
exportação, prevendo-se para breve a 
distribuição na região.

No Monte das Laranjeiras pratica-se a 
vitivinicultura com base na biodinâmica, 
respeitando o equilibro e harmonia da natureza, 
entre a fauna e a flora. O objetivo é praticar uma 
agricultura sustentável, guardando as tradições do 
terroir regional algarvio.

Monte das Laranjeiras 
Rosé 

7oC Pinot Noir e Syrah12%

O sabor suave, fresco e medianamente frutado 
deste vinho apela à maridagem com saladas 
frescas, multicores, guarnecidas de frutos secos 
e queijos frescos de sabor leve. Ótima opção 
para servir em eventos sociais, com finger food 
apelativa, na base dos peixes da nossa costa 
(carapau, sardinha e cavala). Entradas e petiscos 
com moluscos aquáticos e polvo são também 
boas opções de maridagem para este rosé.

Monte das Laranjeiras
Tinto

16oC
Touriga Nacional e 
Aragonês

14,5%

Vai bem com carnes tenras e macias, porco preto 
grelhado, peças nobres de novilho e borrego. Uma 
boa posta de bacalhau demolhado, confitado em 
azeite, alho e ervas aromáticas, será certamente 
uma aposta ganha.

PORTIMÃO
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Quinta da Penina

Ficamos imediatamente com a sensação de 
estarmos na presença de alguém que, não 
só conhece bem, como guarda alguns dos 
segredos eventualmente esquecidos da história 
dos vinhos algarvios. Dois desses segredos, caro 
leitor, sussurramos-lhe nas linhas seguintes. 
Tenha atenção: fomos, com ele, o Engº Mariano, 
conhecer uma das vinhas mais antigas da região. 
Pouco menos de um hectare de Negra Mole, 
casta autóctone algarvia, com setenta e seis 
anos de idade, aproximadamente. Guarda-a com 
enorme carinho, salvando-a da sua exterminação, 
fazendo mergulhia aqui e ali, para ir preservando 
aquele pedaço de história do vinho do Algarve. São 
vinhas que não estão sequer guiadas nos arames. 
Depois, um verdadeiro tesouro, uma autêntica 
pérola histórica da região, apenas acessível a 
alguns, ou, se conseguir que o Engº Mariano 
dispense o seu precioso tempo de cuidador 
para lhe mostrar tal segredo: duas enormes e 
impecavelmente preservadas ânforas argelinas. 
Conhecia? Nós também não! São estruturas com 
mais de cinco metros de altura. Feitas de tijolo. 
Jura que um dia fará vinho nelas, como os que 
fundaram a Adega Cooperativa de Lagoa, ali 
edifi cada antes de mudar defi nitivamente de local. 
Além de conhecedor profundo, vemo-lo como um 
guardião do saber e do legado da região vinícola 
do Algarve. 

PORTIMÃO

Sítio da Torre, Penina, 
8500-156 Alvor
Escritório/Loja - Rua de Angola, 
Lote 2, Loja B+C, 
8500-605 Portimão

37°10’02.2”N 8°34’38.4”W

282 491 070 | 919 350 215

quintadapenina@gmail.pt
info@vinhosportimao.com

www.vinhosportimao.com

Quinta da Penina Vinhos

Atividades: visitas às vinhas e prova de vinhos 
(sob marcação para o mínimo de 6 pessoas).
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Este projeto vitivinícola reparte as suas vinhas 
pelos concelhos de Portimão (Quinta da 
Penina) e de Lagoa (Quinta da Palmeirinha e 
Quinta dos Cabeços). As três quintas possuem 
terroirs diferentes que conferem a cada casta 
características únicas, refletidas nos vinhos 
produzidos e engarrafados em adega própria.

Quinta da Penina DOP Lagoa
Branco

7oC
Crato Branco (Síria) e 
Arinto

12,5%

Vai bem com peixes grelhados e outras 
confeções simples, mariscos e bivalves. A sua 
estrutura aromática apela à utilização de ervas 
aromáticas em iguarias como cataplanas, pizzas 
e massas italianas. Carnes brancas de aves são 
uma boa opção. É um excelente aperitivo.

Foral de Portimão
Branco

7oC
Arinto, Viognier, 
Verdelho, Cerceal, 
Rabigato

12,5%

Vai bem com saladas frescas e pratos frios 
com elementos crocantes, são excelentes para 
casar a acidez e mineralidade deste vinho 
branco. Considerar pratos tradicionais de peixe 
e marisco, pizzas com queijos pouco intensos, 
massas, ou até mesmo como aperitivo.

Produtor: João Mariano
Enólogo: Luís Rodrigues e 
Pedro Mendes
Início da atividade: 2000
Produção média anual: 100 000 litros
Locais de venda: grandes superfícies, 
minimercados, garrafeiras, restauração.

PORTIMÃO
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QUINTA DA PENINA

Foral de Portimão 
Rosé

9oC
Negra Mole, Aragonês 
e Touriga Nacional

12,5%

Este vinho acompanha bem peixes fumados, 
patés, terrinas e galantines. Mas também peixes 
grelhados, cataplanas e caldeiradas, mariscos, 
pastas e pizzas. É, também, um excelente 
aperitivo.

Quinta da Penina CS  
Tinto

15oC
Aragonês, Castelão, 
Negra Mole e 
Trincadeira

14%

Faz boa maridagem com enchidos, presuntos e 
queijos de pasta mole. Carnes escuras de aves 
como faisão e pintada e rosadas de porco, 
em receitas tradicionais suculentas. Peixes de 
textura firme, como bacalhau de salga ou litão, 
em confeções pouco elaboradas, como açordas 
e caldeiradas.

Quinta da Penina Reserva
Tinto

15oC
Touriga Nacional, 
Aragonês, Syrah e 
Alicante Bouschet

14%

Um blend bastante versátil. Acompanha pratos 
da cozinha algarvia à base de aves de capoeira e 
carnes rosadas de porco em guisados e estufados 
com presença de legumes e leguminosas, 
caldeiradas, açordas e cataplanas. Enchidos, 
presuntos e queijos de pasta mole são boas 
opções de maridagem.

PORTIMÃO
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QUINTA DA PENINA

Foral de Portimão Premium 
Petit Verdot - Tinto

17oC Petit Verdot e Syrah14%

Acompanha bem todos os tipos de carnes 
vermelhas com molhos macios à base de ovos, 
natas, manteiga e aromáticos como estragão; 
caça grossa, de confeção elaborada. Guarnições 
de cogumelos e legumes, como espargos são 
bem aceites. Tábuas de queijos de pasta dura, 
semi mole e queijos azuis, são excelentes 
combinações.

Foral de Portimão Reserva  
Tinto

15oC
Touriga Nacional e 
Alicante Bouschet 

14%

Vai bem com carnes vermelhas suculentas, caça 
de penas e de pelo. Queijos fortes, guarnecidos de 
algo doce (mel, compotas). Desafia os sentidos 
na busca de paladares exóticos, com introdução 
de especiarias, legumes e frutos secos, como é 
a cozinha marroquina. Pratos de bacalhau são 
bem aceites para maridagem com este excelente 
reserva tinto.

Foral de Portimão Colheita Selecionada
Tinto

17oC
Aragonês, Cabernet 
Sauvignon e Syrah

14%

As carnes vermelhas e todo o tipo de caça, com 
utilização de ervas aromáticas do campo e da 
serra (alecrim, segurelha e tomilho, entre outras) 
fazem um excelente pairing com este vinho. Mas 
também pratos de bacalhau em posta, queijos 
nacionais e estrangeiros, de sabor intenso, carnes 
fumadas e enchidos levemente apimentados.

PORTIMÃO



58

Quinta do Morgado da Torre

Numa propriedade com mais de cento e sessenta 
hectares, nem todos dedicados ao vinho, onde 
há árvores de fruto e cereais, há dezassete deles 
exclusivamente dedicados à vinha. É o produtor 
de vinho mais antigo da região. A propriedade 
está na família Mendes desde 1865 e a adega 
foi construída no milénio passado, mas não, não 
tem mais de mil anos. Ainda assim, é a adega 
privada mais antiga do Algarve a produzir 
“vinhos de quinta” com denominação de origem 
protegida (DOP/DOC – Portimão). A adega foi 
construída em 1999 e, desde então, o Morgado 
da Torre - Sítio da Penina, faz vinho que enche 
de orgulho a região do Algarve. João Mendes, 
proprietário e produtor, prepara o futuro com a 
adição de alojamento local na propriedade, dando 
oportunidade a quem passa de fi car a conhecer 
um pouco mais da história dos vinhos do Algarve 
narrado na primeira pessoa. Ali desfruta-se do 
vinho e da experiência de um produtor de mão 
cheia, num horizonte a perder de vista, com 
uma aposta forte na biodiversidade e um grande 
respeito pelo ambiente. E tudo isto é visível na 
terra e no vinho do Morgado da Torre. 

PORTIMÃO

Morgado da Torre, Sítio da Penina 
– Torre, 8500-336 Penina

37°10’06.8”N 8°34’44.5”W

282 476 866 

qmt@sapo.pt 

Atividades: 
•  Visitas guiadas à adega, seguidas de prova de 

vinhos (sob marcação). 
• Loja com produtos regionais. 
Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h 
e das 14h às 17h, exceto feriados.
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A Adega do Morgado da Torre foi a primeira adega no 
Algarve a produzir “Vinhos de Quinta”, com denominação 
de origem protegida (DOP/DOC – Portimão).

Alvor Singular 
Branco

7oC
Arinto, Antão Vaz e 
Moscatel

12%

Vai bem com cataplana de peixes e mariscos, 
peixes de carne fina, como o linguado, marisco 
com sabor a mar e carne com textura. Arroz de 
lingueirão é também uma excelente opção de 
maridagem.

Alvor Sauvignon Blanc 
Branco

7oC Sauvignon Blanc12,5%

Excelente para mariscos de rocha, com especial 
destaque para perceves. Acompanha bem 
iguarias aromáticas e peixes gordos. Salmão, 
atum, sardinha e confeções frescas de cavala, 
são disso exemplo. Muito interessante para 
acompanhar petiscos tradicionais como 
muxama de atum, litão seco, bem como para um 
cocktail com finger food à base de pescado.

Produtor: João O’Neil Mendes
Enólogo: Jorge Páscoa
Início da atividade: 1998 (a primeira quinta a 
certificar vinhos no Algarve)
Produção média anual: 100 000 litros
Locais de venda: restauração e grandes 
superfícies.

PORTIMÃO
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QUINTA DO MORGADO DA TORRE

Tapada da Torre Reserva 
Branco

7oC Arinto e Verdelho13,5%

Excelente para acompanhar um fondue de 
queijos. Pastas com molhos macios à base de 
queijos. Fundos de alcachofras com salmão e 
abacate com camarão são outros dois exemplos 
da excelência de maridagem com este vinho. 
Peixes de carne firme em confeções intensamente 
aromáticas, como as cataplanas, são opções 
muito bem aceites.

Alvor Selection  
Rosé

7oC
Touriga Nacional e 
Syrah

11,5%

Acompanha pratos ligeiros de peixes e mariscos, 
saladas frias compostas, de polvo, ou de 
bacalhau com grão. A frescura deste Rosé apela 
a pratos leves complementados com frutas 
cítricas (laranja ou toranja) e folhas verdes com 
travo amargo ou provocante (agrião, acelgas ou 
rúcula). Carnes de aves são bem aceites pela 
sua leveza, desde que acompanhadas de molhos 
cremosos, para que acidez e taninos possam 
desempenhar o seu papel de contraste, na 
limpeza do palato.

Mitto 
Rosé

6oC Moscatel Roxo12%

Petiscos como moelinhas, pipis, carapaus 
alimados, ou peixes de escabeche, são ótimas 
recomendações para acompanhar com este 
vinho. O sabor suave e delicado é ótimo para 
acompanhar também finger food ou usar em 
cocktails, welcome drinks ou sunset parties. 
Excelente para pastas compostas, guarnecidas 
de tomate e ervas aromáticas, bem como para 
pizzas.

PORTIMÃO
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Alvor Reserva 
Tinto

15oC
Syrah, Touriga 
Nacional e Alicante 
Bouschet

14,5%

Excelente vinho para acompanhar pratos 
saborosos de carnes macias. Privilegia a 
gastronomia tradicional à base de estufados e 
guisados, de confeção lenta. Carnes assadas 
no forno e seus acompanhamentos são bons 
parceiros de maridagem. Pratos da cozinha 
gourmet à base de bacalhau demolhado, carnes 
em sous vide, com molhos cremosos ou de frutos 
silvestres, para complementar as notas de prova, 
deliciam qualquer bom gastrónomo.

Alvor Colheita Selecionada 
Tinto

15oC
Syrah, Touriga 
Nacional, Cabernet 
Sauvignon e Merlot

14%

Vai bem com carnes nobres assadas e suculentas. 
É o parceiro ideal para um carré ou perna de 
borrego, com molhos aveludados ou molho de 
menta para contrastar. Leitão assado, secretos 
de porco preto ou caça grossa, como muflão ou 
veado, são também ótimos companheiros de 
maridagem.

QUINTA DO MORGADO DA TORRE

PORTIMÃO
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Quinta dos Vales

Tornou-se numa das quintas mais emblemáticas 
no panorama de produção de vinhos do Algarve. 
Desde 2006, quando Karl Heinz Stock adquiriu 
a propriedade, que a Quinta dos Vales tem sido 
local de constante inovação, não só no que diz 
respeito aos vinhos, já que Karl é também um 
entusiasta fervoroso das artes e em particular 
de esculturas de grandes proporções. Ficamos 
na dúvida se entramos numa galeria de arte 
a céu aberto ou numa vinha rodeada de arte. 
De qualquer das formas a criatividade não fi ca 
por aqui. Já alguma vez sonhou em fazer o seu 
próprio blend? Na Quinta dos Vales é possível. 
Através de um programa único no Algarve: 
“The Winemaker Experience” que oferece 
desde workshops de três horas à possibilidade 
de adquirir um lote de 2000 m2 e aí plantar 
a sua vinha para obter o seu próprio néctar. 
Tudo isto debaixo do olhar atento das Grace, 
umas bailarinas frondosas que buscam em 
cada movimento, apesar da sua “formosura”, 
a perfeição de um arabesque eximiamente 
executado. Há arte por toda a quinta, desde a 
adega ao extenso pátio, a partir do qual se pode 
admirar a beleza natural daqueles terrenos. 

LAGOA

Atividades: 
•  Visitas à adega e prova de vinhos.
• Realização de eventos e workshops.
• Venda de vinhos, merchandising e arte.
Horário: de segunda-feira a sábado das 09h às 18h.

Sítio dos Vales, Caixa Postal, 112, 
8400-031 Estômbar

37°08’59.9”N 8°28’35.4”W

282 431 036 | 963 943 969

info@quintadosvales.eu 

www.quintadosvales.eu

Quinta dos Vales



65

Produtor: Karl Heinz Stock
Enólogo: Marta Rosa, Stefano Stante, Paulo 
Laureano e Dorina Lindemann
Início da atividade: 2007
Produção média anual: 115 000 litros
Locais de venda: FarmShop, restaurantes, 
garrafeiras, supermercados e online.

A Quinta dos Vales produz o vinho mais premiado 
do Algarve e oferece ainda excelentes condições 
para alojamento e realização de eventos, sendo 
também possível adquirir obras de arte no local. 

Marquês dos Vales – Grace Viognier 
Branco

7oC Viognier12,5%

A excelente acidez e os aromas levemente florais 
e frutados apelam a combinações com peixes 
e mariscos de confeção leve e textura firme. 
Caldeirada, peixe grelhado, marisco e carnes 
brancas bem condimentadas. Queijos frescos 
gratinados, acompanhados de mel ou compotas, 
são também uma boa opção.

Marquês dos Vales – Duo Arinto e Alvarinho 
Branco

5oC Arinto e Alvarinho12,5%

Vai bem com cataplanas e caldeiradas de peixes 
e mariscos. Peixe grelhado e mariscos com 
intenso sabor a mar, como lapas e perceves.

Marquês dos Vales – Duo Touriga 
Nacional e Castelão
Rosé

9oC
Touriga Nacional e 
Castelão

12,5%

Acompanha bem com todo o tipo de marisco, 
especialmente em confeções saborosas como 
arroz, massa e feijoada. O lingueirão é um 
excelente aliado na maridagem bem como 
moluscos da família dos búzios e peixes com 
molhos. Carnes brancas com suco e sobremesas 
pouco doces, são também boas dicas.

LAGOA
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QUINTA DOS VALES

Marquês dos Vales – Duo Touriga 
Franca e Touriga Nacional    
Tinto

15oC
Touriga Franca e 
Touriga Nacional

15%

É um vinho desafiante! Pede carnes vermelhas 
com texturas marcadas, cozidos tradicionais de 
confeção lenta. Cozinhados em vácuo, a baixa 
temperatura, queijos curados fortes e enchidos 
tradicionais.

Marquês dos Vales – Grace Vineyard - 
Syrah e Viognier     
Tinto

13oC Syrah e Viognier14%

É um tinto diferente! Desafia a maridagens pouco 
comuns num tinto. Excelente parceiro à mesa, 
com pratos leves de carne, mas também com 
peixes grelhados, queijo de cabra e até algum 
marisco. Desafia pratos com sabores e aromas 
exóticos, como caril e leite de coco.

Marquês dos Vales – Grace Vineyard – 
Alicante Bouschet e Syrah
Tinto

15oC
Alicante Bouschet e 
Syrah

14%

Vai bem com pratos de atum e bacalhau, tanto em 
confeções tradicionais como contemporâneas, 
carnes vermelhas, queijos curados fortes, 
presuntos e enchidos tradicionais.

LAGOA
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From Algarve

O homem moderno já não dispensa a vida online. 
Sobretudo aqueles curiosos e exploradores da 
selva virtual que todos os dias nos entram pelos 
olhos a dentro. Quer queiramos quer não. No 
meio de tanta informação agradecemos a quem 
nos facilite a vida, e, já agora, o cansaço nos 
olhos. From Algarve seleciona o que de melhor 
por aqui se faz e se produz. Levando até si, com 
a qualidade atestada pela região, uma panóplia 
de iguarias espalhadas entre o barlavento e 
o sotavento. É da escolha das melhores uvas, 
entre Portimão, Lagoa e Loulé, que os vinhos 
com a chancela From Algarve são produzidos. 
Vinifi cados em adegas de Portimão e Loulé, é 
o perfeito exemplo da ponte entre a tradição e 
a inovação já que, não havendo loja física, os 
produtos chegam até si, num par, ou dois, de clics. 
From Algarve, com amor, para o mundo. 

Loja online: From Algarve

916 606 322

geral@fromalgarve.com 

www.fromalgarve.com   

From Algarve

LAGOA
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É de vinhedos algarvios que provêm 
as uvas que originam os vinhos com a 
marca From Algarve, vinificados em 
adegas localizadas em Portimão e Loulé.

From Algarve    
Rosé

9oC
Touriga Nacional, 
Syrah e Aragonês

12,5%

Acompanha pratos de peixes de textura firme 
(risoto de tamboril) e saladas frias de peixe, 
marisco ou carnes brancas, com apontamentos 
de frutos secos ou sementes. É uma excelente 
companhia para petiscar.

From Algarve Ibn Ammar Reserva
Tinto

15oC Syrah14,5%

Vai bem com pratos de carnes vermelhas, caça 
de pelo da serra algarvia e queijos de sabor 
intenso. Pede complementos aromáticos nos 
cozinhados, para equilibrar a maridagem.

From Algarve Moscatel
Licoroso

8oC Moscatel17%

Pode ser servido no final de uma refeição, a 
acompanhar os nossos doces regionais algarvios, 
bem como frutos secos, oriundos dos nossos 
pomares de sequeiro. A presença de acidez, 
volume alcoólico e grau de doçura consideráveis, 
convidam à maridagem (bem fresco) com uma 
entrada de foie gras com figo.

Mentor do projeto: Emídio Paias
Loja online: www.fromalgarve.com/shop  

LAGOA
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Herdade do Morgado do Quintão

A sabedoria assume muitas formas. É importante 
saber ouvi-la e deixar que desça sobre nós a 
ancestralidade de quem nos observa de um ponto 
fi xo, profundamente enraizado nesta esfera que 
roda sem cessar. Debaixo de uma oliveira com 
mais de mil e quinhentos anos, tudo é efémero! 
Filipe Vasconcelos senta-se sobre as suas 
raízes, literalmente, toma-lhes o pulso, observa 
as folhas, toca-lhes os bagos. Depois pergunta-
se, entre Paris e Londres, Atlântico Este e Oeste, 
num corrupio de vida nas cidades modernas, 
afagando as raízes que mergulham na terra: que 
tenho de fazer hoje? Nada! Responde-lhe uma 
voz que atravessou milénios, séculos, décadas, 
anos, meses, dias, horas e minutos. Dizendo-
lhe: ouve, escuta e sente. Cada hora conta, 
cada minuto importa e cada momento debaixo 
daquela oliveira milenar, no Morgado do Quintão, 
é uma lição de resiliência. Faça-se silêncio. A voz 
ancestral que toda a humanidade devia uma vez 
na vida humildemente escutar, tem a mais sábia 
das respostas. Mas só para quem a souber ouvir.

LAGOA

Atividades: 
•  Visitas e provas sob marcação.
•  Eventos vínicos, piqueniques nas vinhas e 

experiências de team building.
•  Possibilidade de os visitantes fazerem o seu 

próprio blend.
Horário: mediante marcação.

Morgado do Quintão, 531W, 
8400-000 Lagoa

37°09’18.8”N 8°27’11.6”W

917 504 414

info@morgadodoquintao.pt 

Morgado do Quintão
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Produtor: Filipe Vasconcelos
Enólogo: Joana Maçanita 
Início da atividade: 2016
Produção média anual: 10 000 litros
Locais de venda: garrafeira, restauração 
e hotelaria, maioritariamente no Algarve, 
Lisboa, Paris e Londres.

O conde de Silves, fundador do Morgado do 
Quintão, era apaixonado pelo mar e pelas 
vinhas do Algarve. Em finais do século XIX 
plantou as suas primeiras cepas e hoje, quase 
200 anos depois, celebra esse legado e a 
herança de um Algarve genuíno em vinhos 
inspirados nos vinhos daqueles tempos.

Morgado do Quintão - Clarete  
Rosé

14oC Negra Mole12,5%

Ideal para acompanhar pratos de carne ou de 
peixe da gastronomia regional, guisados, açordas 
e caldeiradas. Peixes grelhados, incluindo 
sardinhas, são ótimas opções de maridagem.

Morgado do Quintão - Palhete
Tinto

5oC
Negra Mole e Crato 
Branco (Roupeiro)

12,5%

Acompanha bem os pratos regionais, 
principalmente de peixe. Salmão grelhado, 
lulas recheadas e caldeirada de chocos, são 
excelentes sugestões a considerar. Devido às 
suas características, é um vinho que casa bem 
com qualquer prato. E é por isso, uma excelente 
escolha para se abrir em qualquer altura.

LAGOA
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Única – Adega Cooperativa do Algarve

Contando com a ajuda e experiência do enólogo 
João do Ó Marques, a reformulada Adega 
Cooperativa do Algarve tem sabido reinventar-
se nestes últimos anos. Recebe uvas de todos os 
cantos do Algarve, do barlavento ao sotavento, 
vinifi ca ainda para vários produtores que ali 
fazem o seu vinho, produzindo referências que 
representam o blend singular do terroir algarvio. 
Nas suas instalações podemos apreciar, para 
além do vinho, evidentemente, uma seleção de 
arte numa das maiores coleções privadas do país. 
Arte, vida e vinho, juntos. Uma receita que tem 
tudo para perdurar no tempo e alavancar os seus 
setenta anos de atividade por mais uns quantos 
que certamente virão. 

LAGOA

Atividades: 
•  Prova de vinhos (sob marcação).
• Venda de vinhos e de merchandising no local.
Horário: de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h e 
das 14h às 17h.

Estrada Nacional 125, Bemparece, 
8400-901 Lagoa

37°07’56.6”N 8°27’13.5”W

282 342 181

adega.algarve@sapo.pt

Única Adega Cooperativa do 
Algarve
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Produtor: Única - Adega Cooperativa do 
Algarve (30 vinicultores)
Enólogo: João do Ó Marques
Início da atividade: 1947
Produção média anual: 200 000 litros
Locais de venda: grandes superfícies, 
garrafeiras e restauração.

Porches
Rosé

7oC
Negra Mole, 
Aragonês, Castelão e 
Syrah

12%

Acompanha bem com pratos de peixe e 
cefalópodes – polvo, lulas e choco (massa ou 
arroz), com utilização de aromáticas frescas, 
saladas e queijos de pasta mole. Finger food, feito 
a partir das tradicionais conservas de pescado e 
peixes marinados em citrinos, são ótimas opções 
para degustar com este vinho em convívios 
sociais. 

Conde de Lippe - Seleção
Rosé

9oC Negra Mole12,5%

A acidez do vinho presta-se a iguarias cremosas, 
de sabor intenso. Acompanha pratos italianos 
com utilização de pestos e ervas aromáticas, 
como orégãos e manjericão. Pastas frescas, 
gratinados de peixe e até sushi.   

A Única é a última sobrevivente das adegas 
cooperativas do Algarve. Resultou da fusão 
das adegas de Lagos e Lagoa em 2007. 
Recebe uvas de toda a região algarvia.

LAGOA
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ÚNICA - ADEGA COOPERATIVA DO ALGARVE

Conde de Lippe - Seleção
Tinto

15oC
Alicante Bouschet, 
Aragonês e Syrah

13,5%

Acompanha bem pratos de carne grelhada 
ou assada (pato no forno), iguarias de caça de 
penas e pelo (perdiz e coelho fritos), patês e 
queijos curados.

Lagoa Reserva DOP     
Tinto

15oC
Trincadeira, Aragonês 
e Castelão

13%

Este vinho faz boa maridagem com pratos de 
carne grelhada, caça de penas, patês e queijos 
macios. Confeções de bacalhau em posta e 
iguarias para petiscar, como litão, polvo seco ou 
muxama de atum, são excelentes combinações 
de maridagem.

Lagoa Water Wine
Tinto

16oC
Trincadeira, Cabernet 
Sauvignon e Castelão

14%

Acompanha muito bem com pratos de carnes 
de porco preto, plumas, secretos ou bochechas 
em vinho tinto. Excelente para maridar com 
iguarias requintadas, com apontamentos de 
plantas halófitas, caça de penas e de pelo, patês, 
enchidos e presuntos, assim como queijos de 
pasta mole.

LAGOA
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ÚNICA - ADEGA COOPERATIVA DO ALGARVE

Algardoce
Licoroso doce

14oC
Trincadeira e Negra 
Mole

16%

Este é um vinho licoroso doce, que pode ser 
servido com qualquer sobremesa, chocolates ou 
queijos, no final de uma refeição ou num convívio 
social.

Algarmoscatel
Licoroso

7oC Moscatel17%

Este é um vinho licoroso doce, que pode ser 
servido no final da refeição ou a acompanhar 
com os nossos doces regionais ou frutos secos.     

Algarseco
Licoroso seco

9oC Síria18,5%

Pode ser servido como aperitivo, com finger 
food ou sortido de canapés, ou no final de uma 
refeição, como acompanhamento de doces à 
base de chocolate ou de queijos fortes.

LAGOA
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Monte dos Salicos

Todos gostamos de uma boa exceção à regra, 
mesmo quando se trata de um ditado popular. 
Neste caso, o hábito não fez o monge. Explicamos 
melhor: esta família de médicos com ligações 
ao Algarve, mas radicada no Norte, perto de 
Guimarães, apesar da sua profi ssão exigente, 
não deixou que um sonho antigo fi casse sem 
remédio. Nem a distância fez esmorecer aquilo 
que lhes parecia inevitável. Depois de herdar o 
Monte dos Salicos que já tinha umas vinhas 
velhas por ali espalhadas, árvores de sequeiro e 
uma pequena ruína, entretanto curada, Pedro 
Cabrita e a sua mulher decidem que seria o 
momento para se lançarem, também eles, na 
produção deste curativo milenar. As suas uvas 
já espalhavam anteriormente magia por outros 
produtores da região, e talvez tenha sido esse o 
empurrão fi nal para que este simpático casal se 
lançasse nesta aventura.
Pelo Monte dos Salicos vemos uma diversidade 
de vida animal que vai deixando rasto na terra. 
Pegadas de perdizes e umas quantas lebres 
saltitantes fi zeram-nos companhia enquanto 
visitávamos as vinhas. Sinal de que a receita é de 
aviar o quanto antes. 

LAGOA

Atividades: 
•  Provas de vinho e visitas sob marcação 

(Sr. Fernando Martins - Tel.: 967 139 420).
• Participação nas vindimas sob marcação.
• Venda de vinhos no local.
• Eventos e alojamento turístico.
Horário: mediante marcação prévia.

Estrada de Carvoeiro
8400-557 Lagoa

37.118558, -8.444443

933 698 205 | 919 145 813
917 934 850

montedesalicos@gmail.com

www.montedesalicos.com

MDS – Vinhos
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O Monte de Salicos localiza-se entre o centro de 
Lagoa e a praia do Carvoeiro, com uma paisagem 
sublime, onde as vinhas crescem pontuadas pelas 
típicas alfarrobeiras, figueiras e amendoeiras e pelo 
edificado vernacular.

MDS 
Branco

8oC
Verdelho, Moscatel 
Galego e Viognier

13%

Ideal para acompanhar com peixe grelhado 
e marisco como sapateira e santola. Carnes 
brancas de confeção simples e molhos leves, são 
também boas opções de maridagem.

MDS 
Rosé

9oC
Touriga Nacional, 
Negra Mole e 
Aragonês

13%

É um vinho para a mesa, capaz de múltiplas 
associações gastronómicas. Bom parceiro dos 
dias mais quentes, a acompanhar pratos leves 
de carnes de aves, caldeiradas de peixes e 
cefalópodes (lulas, choco e polvo).

MDS
Tinto

15oC
Touriga Nacional, 
Cabernet Sauvignon, 
Syrah e Aragonês

13,5%

Ideal para acompanhar com enchidos, presunto 
e queijos de pasta mole. Excelentes maridagens 
com gastronomia mediterrânica, onde as ervas 
aromáticas marquem presença, principalmente 
carnes de animais jovens como cabrito e borrego. 
Excelente vinho para acompanhar bochechas de 
porco preto, devendo ser também utilizado na 
sua confeção.

MDS Touriga Nacional e Syrah 
Tinto

17oC
Touriga Nacional e 
Syrah

13,5%

Ideal para acompanhar pratos de carnes nobres 
e caça grossa (javali, veado e muflão). Receitas 
da nossa cozinha mediterrânica. Enchidos de 
porco preto, presunto e queijos de sabor intenso.

Produtor: João Pedro Cabrita
Enólogo: Mário Andrade
Início da atividade: 2011
Tipo de produção: integrada
Produção média anual: 20 000 litros
Locais de venda: restaurantes e garrafeiras, 
supermercados e hipermercados em todo o 
Algarve.

LAGOA
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Quinta do Francês

Deixamos o mar salgado nas nossas costas 
enquanto serpenteamos os montes e vales 
que nos ladeiam no caminho até à Quinta do 
Francês. Um prenúncio da serra de Monchique. 
Uma paisagem muito distante da costa, que 
nos transporta de imediato para um Algarve 
diferente. Ali, na Quinta do Francês, as 
vinhas galgam os cabeços e estendem-se até 
à ribeira de Odelouca. Há um blend único 
naquela paisagem: um médico com raízes em 
Piemonte, entre um Barolo e um Nebbiolo, a 
formação em Bordéus, a segunda maior região 
vitivinícola do mundo e, por fi m, casado com 
uma portuguesa. Fátima conta-nos que só 
acreditou em tudo o que estava por acontecer 
quando viu as cubas chegar. Hoje preenchem 
a adega erguida no topo da propriedade, sobre 
a sala de provas com uma vista deslumbrante 
para toda a extensão do vinhedo. E, diz quem 
prova aquele remédio da Quinta do Francês, que 
faz lembrar um Bordeaux. Coincidência?

SILVES

Atividades: 
•  Provas e visitas guiadas (em português, francês e 

inglês) sob marcação.
• Venda de vinhos e produtos regionais.
Horário: de meados de março até meados de 
novembro: de terça-feira a domingo das 10h às 13h 
e das 14h às 17h30.
De meados de novembro até meados de março: 
de segunda a sexta-feira das 10h às 13h e das 14h 
às 17h30.

Sítio da Dobra, CP 862-H, 
Odelouca - 8300-037 Silves

37°13’02.3”N 8°30’32.5”W

282 106 303 – Fax: 282 485 778

quintadofrances@gmail.com 

www.quintadofrances.com

Quinta Do Francês Winery 



81

Produtor: Patrick Agostini
Enólogo: Patrick Agostini
Início da atividade: 2001
Produção média anual: 45 000 litros
Locais de venda: supermercados, 
restaurantes e hotéis nacionais e 
estrangeiros.

Esta propriedade familiar no meio da serra de Silves é composta 
por vinhas plantadas com variedades francesas de Bordéus e do 
Rhône (Cabernet Sauvignon, Syrah e Sauvignon Blanc) e portuguesas 
(Trincadeira e Aragonês).

Odelouca
Branco

7oC
Arinto, Sauvignon 
Blanc e Verdelho

13,5%

Trata-se de um vinho com corpo, apelando a 
confeções generosas, peixes de textura firme 
assados no forno, cataplanas perfumadas 
de peixe e marisco. Pela sua textura apela à 
maridagem com chocos, lulas e polvo, nas mais 
variadas confeções.

Quinta do Francês
Branco

7oC Sauvignon Blanc13%

Um vinho branco volumoso, de influência 
atlântica, requer pratos de peixe plenos de sabor 
e ervas aromáticas, como caldeiradas, massada 
de peixe e mariscos. Vai bem com bivalves, frutos 
do mar e também com alta gastronomia, peixes 
nobres em sous vide, vieiras e confeções com a 
presença de frutas tropicais, molhos cremosos e 
emulsões.

Quinta do Francês
Rosé

8oC
Syrah, Cabernet 
Sauvignon, 
Trincadeira, Aragonês

12,5%

É decididamente um rosé para a mesa. Apela a 
peixes e carnes brancas grelhadas, saladas frescas 
compostas, de legumes, vegetais, ervas aromáticas 
frescas, frutos secos e queijo parmesão. Molhos 
cremosos frios, como molho de cocktail. Por se 
tratar de um rosé muito bem estruturado, aguenta 
a maridagem com alguns pestos em iguarias mais 
calóricas, de pastas italianas.

SILVES
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QUINTA DO FRANCÊS

Odelouca
Tinto

16oC
Cabernet Sauvignon, 
Trincadeira, Syrah e 
Aragonês

14%

Apesar da graduação alcoólica acima da média, 
é um vinho muito versátil que agradará à maioria 
dos consumidores. Presta-se à maridagem com 
iguarias de confeção pesada, nomeadamente 
carnes de cabrito e borrego no forno, com 
aromáticos campestres. Guisados e estufados de 
animais adultos e caça grossa.

Quinta do Francês 
Tinto

16oC
Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Trincadeira e 
Aragonês

13,5%

Um vinho concentrado como este Quinta do 
Francês desafia carnes saborosas, com nervuras 
marmoreadas que dão à carne uma untuosidade 
e textura únicas e um paladar e aroma 
inconfundíveis. Porco preto e peças nobres do 
novilho, são excelentes opções.

Quinta do Francês – Syrah – Terraços 
Tinto

17oC Syrah14%

Vai bem com carnes de excelência, seladas por 
fora e suculentas por dentro (novilho ou borrego). 
Paletas e enchidos de porco preto. Queijos 
amanteigados e queijos azuis. Acompanhamentos 
nobres e molhos aveludados. Aceita na plenitude 
pequenos apontamentos de finalização amarga e 
ligeiramente picante, como rúcula ou ínula.
Dica: termine este vinho a acompanhar uma 
sobremesa de várias texturas de chocolate negro 
(petit gâteau), com gelado de menta ou poejo 
fresco e um apontamento crocante).

SILVES
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Convento do Paraíso

Um muro branco, longo, acompanha-nos na 
aproximação ao convento de Nossa Senhora do 
Paraíso. Uma geografi a única, contornada pelo 
rio Arade, entre a montanha e a sua margem. 
Ao passar o enorme portão não podemos deixar 
de reparar no branco que, continuamente, nos 
inunda e nos lava a alma do exterior que fi ca para 
trás. As paredes da adega estão meticulosamente 
caiadas por mãos tão sábias como as que cuidam 
da vinha. O castelo de Silves como guardião, 
lá do topo da colina, e as cegonhas como 
vigias. Um par delas circunda a quinta num 
voar gracioso, dando-nos a sensação imediata 
de estarmos a entrar num local de culto. Foi 
no topo de dois enormes troncos de palmeira, 
visível de quase todos os pontos da quinta, que 
as cegonhas nidifi caram. Curioso que, sendo 
aves migratórias, nos últimos anos têm feito ali 
a sua casa permanente. Alguma razão não as 
deixa procurar outros destinos e fi camos com a 
impressão de que, daquele topo, naquele conforto, 
em voos circulares, se sentem em casa. Será que 
alguém já lhes deu um nome? 

SILVES

Atividades: 
•  Provas e visitas às vinhas e à adega sob 

marcação. 
• Venda de vinhos e de merchandising no local.
Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às 13h 
e das 14h às 16h.

Quinta de Mata-Mouros, 
8300-999 Silves

37°10’53.9”N 8°26’57.2”W

964 430 506

info@conventodoparaiso.com

www.conventodoparaiso.com

Convento Do Paraíso
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Com o objetivo de explorar o potencial vitivinícola 
da quinta, deu-se início em janeiro de 2012 ao 
projeto “Convento do Paraíso”, uma parceria 
entre a família Pereira Coutinho (proprietária da 
Quinta Mata-Mouros) e a família Soares.

Euphoria
Branco

7oC Alvarinho e Arinto13,5%

Este bivarietal que se distingue pela excelente 
acidez jovem e crocante, vai bem com iguarias 
leves como saladas frescas, com queijos Feta 
ou Mozarrella e tomate, entradas marinadas e 
crustáceos de preparação simples, tais como 
sapateira, santola e até mesmo lagosta. Um 
vinho perfeito para harmonizar com comida 
leve de churrasco (carne ou peixe). Filetes com 
molhos cremosos à base de manteiga e natas. 
A mineralidade do vinho dá realce aos aromas 
fumados (fumados de salmão, espadarte ou a 
nossa cavala, são excelentes combinações).

Euphoria
Rosé

9oC Touriga Nacional 12,5%

Este rosé de Touriga Nacional tende a aceitar 
muito bem iguarias frias, pouco elaboradas, 
como saladas frias, omeletes e quiches, bem 
como pratos da cozinha asiática. Revela-se um 
bom companheiro para petiscar!

Produtor: família Soares
Enólogo: Leonor Frazão e Nuno Gonzalez; 
Luís Duarte (consultor)
Início da atividade: 2012
Produção média anual: 50 000 litros 
Locais de venda: na própria loja, 
restauração e hotelaria do Algarve, Lisboa 
e norte do país. Também exporta para 10 
países.

SILVES
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CONVENTO DO PARAÍSO

Euphoria
Tinto

15oC
Touriga Nacional, 
Aragonês e Sousão

13,5%

Vai bem com carnes rosadas de porco e guisados 
de aves. A textura da carne magra e sabores 
intensos característicos do pato, pintada e 
avestruz, são ótimas sugestões de maridagem com 
vinhos estruturados, de taninos redondos e algo 
glicerinados, como é o caso. A carne de avestruz 
e do pato carecem de muitos temperos e molhos 
para equilibrar a maridagem. A sua textura magra 
prefere o mínimo de cozedura. Carpaccio de peito 
de pato, com queijo parmesão é uma excelente 
combinação para maridar este vinho.

Imprevisto
Tinto

14oC
Touriga Nacional, 
Aragonês, Sousão e 
Cabernet Sauvignon

14%

Acompanha sortido de enchidos e presuntos, 
cataplana de porco e ameijoas, carnes nobres 
grelhadas. Cozinha gourmet à base de bacalhau, 
de carnes e peixes defumadas, guarnecidos de 
texturas crocantes.

Convento do Paraíso
Tinto

16oC
Touriga Nacional, 
Cabernet Sauvignon e 
Sousão 

15,5%

Apela a pratos de bom tempero, especialmente 
carnes de caça. Lebre com feijão e caça grossa, 
como javali e veado. magret de pato, carré de 
borrego, com crosta de ervas. Queijos de sabor 
intenso, principalmente de pasta dura. Finalize 
este vinho com sobremesas de sabor intenso a 
chocolate negro e gelado de baunilha, com toque 
de flor de sal.

SILVES
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Convento do Paraíso Cabernet 
Sauvignon
Tinto

15oC Cabernet Sauvignon15,5%

Este Cabernet Sauvignon, muito bem elaborado 
e potente, apela a iguarias especiadas - pratos 
com notas de gengibre originam maridagens 
apelativas. Guisados e estufados fazem os 
taninos vivos trabalhar o palato, anulando 
alguma saturação causada pelo peso da iguaria. 
Carnes amaciadas e confecionadas em vinho 
tinto são excelentes companheiras. Queijos de 
pasta mole, como os Serra da Estrela, Idanha, 
Serpa e Azeitão acompanham na perfeição.

Convento do Paraíso Sousão
Tinto

15oC Sousão13%

Vai bem com carnes previamente marinadas, 
de texturas firmes, amaciadas por confeções 
prolongadas. Queijos de sabor intenso, como 
Serra, Idanha ou Serpa, nas suas versões de 
pasta dura, Parmesão ou Roquefort.

CONVENTO DO PARAÍSO

SILVES
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Quinta do Barradas

José Pequeno, que de pequeno só tem o apelido, 
tem na serra de Monchique, espreitando-lhe a 
vinha lá de longe, um fi el barómetro. Considera 
o ar atlântico essencial para a sua vinha ladeada 
por roseiras. São mais um indicador do estado 
em que se encontram. Ele próprio se assemelha 
a uma vinha, no melhor dos sentidos. Funde-se 
nela, brotando da terra com uma força jovial. 
Enquanto passeia entre as vinhas, penteia-as 
como fi lhas rebeldes de cabelos embaraçados. 
Se escutarmos com atenção, conseguimos ouvi -lo 
a falar com os cachos, com os troncos e com a 
terra. Toca-lhes, sente-lhes o peso, arranca folhas 
velhas com as suas mãos gretadas, experientes e 
saturadas de saber. Olha de novo para a serra, 
inspira o ar atlântico abrindo os braços e volta a 
passar a mão nas folhas. O seu vinho acompanha 
os pratos elaborados no seu restaurante. Um 
pairing feito empiricamente. Nota-se-lhe a paixão 
pelo Algarve, pela pesca e por tudo o que a terra 
e o mar, naturalmente, nos dão. 

SILVES

Atividades: 
• Provas e visitas sob marcação.
• Venda de vinhos no local.
• Restaurante aberto ao público (jantares).
• Encerrado à quarta-feira.

Sítio da Venda Nova, Caixa Postal 
604, 8300-054 Silves

37°09’55.7”N 8°26’47.3”W

282 443 308

info@obarradas.com 

www.obarradas.com 

O Barradas
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A Quinta do Barradas também dispõe de 
um restaurante de renome no Algarve, onde 
é possível degustar a comida com os vinhos 
produzidos na propriedade.

Barradas
Rosé

9oC
Touriga Nacional, 
Syrah e Aragonês

12,5%

Vai bem com saladas compostas de peixe e 
mariscos, peixes e carnes brancas grelhadas. 
Alegra um final de tarde acompanhado de finger 
food de peixes marinados, tempuras, tomate 
cherry recheado de pastas e queijo fresco com 
apontamentos doces.

Barradas Reserva
Tinto

15oC
Touriga Nacional, 
Syrah e Aragonês

14,5%

Acompanha bem carnes de caça de penas e 
de pelo, em confeções saborosas, onde entrem 
aromáticas da serra, como tomilho e alecrim. 
Carnes vermelhas em confeções que permitam 
conservar os sucos no interior. Presuntos, 
enchidos e queijos de sabor intenso, com 
apontamentos doces de geleia, mel ou compota.

Barradas Reserva Syrah
Tinto

15oC Syrah15%

Vai bem com carnes assadas e estufadas 
de cabrito e borrego. Bife Wellington e outras 
confeções do género. Queijos amanteigados 
Serra da Estrela, Idanha, Serpa e Azeitão.

Barradas Seleção
Tinto

15oC
Touriga Nacional, 
Syrah e Aragonês

14,5%

Perfeito para acompanhar comidas ricas 
em texturas e sabores, carnes de caça e 
carnes vermelhas. Iguarias de aves adultas, 
da gastronomia regional, como cabidelas e 
guisados incluindo legumes e leguminosas, em 
lume brando. Presuntos e enchidos de qualidade, 
queijos de pasta dura.

Produtor: Luís Pequeno
Enólogo: Joana Maçanita
Início da atividade: 2006
Produção média anual: 7 000 litros
Locais de venda: restaurantes, 
hipermercados e garrafeiras.

SILVES
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Quinta Rosa

Jaap diz-nos que produz vinho exclusivamente 
biológico. Quando lhe perguntamos porquê, 
responde-nos prontamente que adora vinho e que, 
por isso mesmo, não gosta de ter dores de cabeça 
no dia seguinte. Uma vinha extremamente bem 
organizada, limpa e visivelmente bem cuidada. 
Não podemos deixar de reparar nos cavalos: 
são para montar, mas entretanto aproveitam 
para andar livremente entre as vinhas, numa 
simbiose perfeita entre natureza animal e vegetal. 
Um cachorro cego e uma cadela, que acolheu 
vagueando junto ao mercado, acompanham-nos 
simpaticamente em todo o percurso pela quinta, 
que entretanto se tornou a sua casa. Ficamos 
na dúvida sobre quem adotou quem. É assim o 
Algarve de Jaap, e o Algarve, sem dúvida alguma, 
precisa dele. Um profundo conhecimento da 
produção biológica de vinho, um orgulho 
imenso estampado nos olhos e no que faz com 
as próprias mãos e um sorriso cativante, são 
apenas algumas graças que nos esperam na 
Quinta Rosa. Não falando das rosas em si, uma 
constante nas vinhas, que lhes confere um cunho 
genuinamente orgânico. 

SILVES

Atividades: provas e visitas sob marcação.

Pinheiro e Garrado
8300-025 Enxerim, Silves

37°12’20.0”N 8°25’07.0”W

968 986 393

jaap@quinta-rosa.nl

www.quinta-rosa.nl
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Produtor: Jacobus Johannes Honekamp
Enólogo: Jacobus Johannes Honekamp
Início da atividade: 2007 
Tipo de produção: biológica
Produção média anual: 12 000 litros
Locais de venda: venda direta, restauração 
em Silves, Carvoeiro, Armação de Pera e 
hipermercados da região.

A Quinta Rosa tem 4 cavalos que são os 
cuidadores naturais da vinha, fertilizando-a 
e alimentando-se das ervas daninhas.

JAAP Chardonnay
Branco

7oC Chardonnay12%

Vai bem com pratos frescos, com alguma acidez, 
como é o caso de peixes marinados. Iguarias 
plenas de aromas provenientes das ervas 
aromáticas como o coentro e o endro. Cataplanas 
de frutos do mar, carnes brancas, queijo fresco 
de cabra, tomate e orégãos. Molhos cítricos e 
de frutas exóticas são ótimos apontamentos de 
maridagem.

JAAP Syrah 
Rosé

9oC Syrah12,5%

Acompanha bem iguarias frescas, com um toque 
de acidez. Carnes leves de aves em confeções 
pouco elaboradas, tomate cherry, queijo fresco 
e rúcula são bons apontamentos para conferir 
similaridade na maridagem com este rosé. 
Experimente temperar com azeites da casta 
cobrançosa, deixando vestígios picantes.

SILVES
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QUINTA ROSA

JAAP
Tinto

15oC
Syrah, Cabernet 
Sauvignon e Touriga 
Nacional

13%

A complexidade deste perfil de vinho sugere 
iguarias exigentes e plenas de sabor. Carnes 
guisadas ou estufadas com mistura de vários 
legumes e leguminosas são iguarias exímias 
para maridar com este JAAP amadurecido em 
carvalho francês. Carnes seladas, de borrego ou 
novilho, com suco no interior, conferem excelentes 
maridagens pela diversidade de texturas.

JAAP Cabernet Sauvignon  
Tinto

15oC Cabernet Sauvignon13,5%

Faz boa maridagem com comida condimentada, 
especialmente carnes guisadas ou estufadas 
de confeção lenta e prolongada. Texturas 
marmoreadas de carnes nobres de bovino, 
fazem os taninos trabalhar o palato. Peças 
nobres de cabrito e borrego (perna/carré), são 
ótima companhia para este Cabernet. Excelente 
opção para enchidos tradicionais, presunto e 
tábuas de queijo.

JAAP – Syrah
Tinto

15oC Syrah12,5%

Vai bem com carnes suculentas de novilho; 
guisados ou estufados de caça grossa; peças 
nobres de cabrito e borrego (perna/carré). 
Excelente opção para enchidos tradicionais, 
presunto e tábuas de queijo.

JAAP Ânfora – Syrah 
Tinto

15oC Syrah13%

Acompanha na perfeição carnes grelhadas, 
cataplanas aromáticas e peixes de textura 
firme com molhos acidulados, para equilibrar a 
mineralidade. Aceita muito bem apontamentos 
suaves do salgado das halófitas e ligeiras notas 
picantes, na finalização de pratos.

SILVES
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Quinta dos Sentidos

Não é novo que quem procura um sítio para 
descansar, muito provavelmente acaba por 
encontrar, no Algarve, um refúgio mais que 
perfeito. Uma antiga pedreira não demoveu 
em nada Beat Buchmann e Charlotte Toubro, 
antes pelo contrário. Depois de uma vida atrás 
da secretária não deram descanso às pedras, 
plantando pouco mais de três hectares e meio 
de vinha e trabalhando nela diariamente com as 
próprias mãos. Uma produção limitada, assim 
o quiseram. A sala das pipas é semelhante ao 
tamanho da vinha: pequena, minimalista, mas 
inversamente proporcional ao tamanho do 
sonho de um casal que dá tudo por um vinho que 
não encontrará num linear perto de si. Na quinta 
também se produzem outros néctares. Num 
processo manual, feito pelos próprios, o que sobra 
transforma-se em verjus. Nada se desperdiça na 
Quinta dos Sentidos. Há um profundo respeito 
pelo ambiente, já que se encontra sobre um dos 
maiores aquíferos da região do Algarve. As águas 
da produção de azeite, de altíssima qualidade, são 
fermentadas até se tornarem fertilizante natural 
para as vinhas. Das poucas castas que povoam 
a quinta, há duas linhas que, como dizem Beat 

Buchmann e Charlotte Toubro, são Portugal em 
castas: contêm uma mistura de mais de quarenta 
castas exclusivamente portuguesas, deste nosso 
jardim à beira mar plantado. 

SILVES

Atividades: 
• Visitas e provas, sob marcação.
• Venda de vinho, azeite e verjus.
Horário: dias úteis, das 10h às 16h.

Apartado 148, 8300-999 Silves

37 11’08.91”N, 8 23’57.76”W

282 144 668

info@qds.pt

www.qds.pt

Quinta dos Sentidos
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Produtor: Beat Buchmann e Charlotte Toubro
Enólogo: Alain Bramaz e David Corticeiro
Início da atividade: 2015
Produção média anual: 7 000 litros
Locais de venda: venda direta na própria 
sala de provas. Restaurantes e hotéis da 
região.

A Quinta dos Sentidos é povoada por oliveiras, 
uma vinha experimental com mais de 40 
castas, jardins e toda a sua diversidade de 
espécies nativas e estrangeiras, pomares de 
frutas exóticas e frutos secos e até uma horta.

Sentidos Tato
Tinto

14oC
Touriga Nacional, 
Syrah, Tinta Caiada e 
Aragonês

16%

À mesa precisa de companhia à altura! Iguarias 
intensas e plenas de sabor, para que taninos 
e acidez possam trabalhar. Carnes nobres de 
novilho, seladas para manter o suco no interior, 
com molhos cremosos e desafiantes. Carnes 
de borrego e porco preto com alguma gordura 
natural. Peças inteiras assadas no forno. Queijos 
de pasta mole e sabor intenso, não picantes, para 
não saturar o palato. Enchidos e presuntos de 
qualidade. Bacalhau à lagareiro, não ficará nada 
mal com este vinho de excelência.

SILVES



96

Quinta da Vinha

Pode a música conciliar-se com o vinho? 
Na Quinta da Vinha não vivem uma sem a 
outra. Andreia Cabrita mostra-nos, com uma 
musicalidade natural, a diversidade de sabores que 
ali se produzem. Com música no coração e vinho 
na alma, Andreia fala da Quinta da Vinha e da 
sua casta autóctone, a Negra Mole, monocasta 
ali produzida, com uma leveza semelhante a 
notas entre o piano e o acordeão. A vista da 
sala de provas é sobre a vinha da quinta, uma 
orquestra de castas numa planície que se estende 
sob o olhar atento do seu pai. Ao fundo, na 
paisagem, a serra de Monchique espreita estes 
guardiões. São dos poucos a produzir um néctar 
de notas tão suaves que as podemos sentir na 
pele enquanto passeamos por entre as cubas e 
lagares da adega. Já se antevia que a música e o 
vinho podiam viver juntos…

SILVES

Atividades: 
• Provas e visitas ao espaço sob marcação.
• Venda de vinhos no local.

Sítio da Vala, 8300-032 | Silves

37°09’04.5”N 8°23’34.9”W

282 449 277 | 917 236 030

josemanuel.cabrita@hotmail.com 

http://josemanuelcabrita.wixsite.
com/quintadavinha 

Cabrita Wines - Quinta da Vinha
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A tradição do vinho Cabrita já remonta a 
1977, ano em que José André, comerciante 
de frutas, adquiriu a quinta e produziu uvas 
tradicionais algarvias como Crato, Manteúdo, 
Negra Mole e Castelão, dando origem ao seu 
vinho “caseiro”.

Cabrita Arinto e Verdelho
Branco

7oC Arinto e Verdelho12%

Vinho que acompanha bem peixes delicados, 
como linguado e solha, com molhos à base 
de manteiga. Mariscos, bivalves e univalves e 
até carnes brancas de confeção simples, com 
texturas diferenciadas (apontamentos de tostado, 
caramelizado ou utilização de sementes).

Cabrita – Arinto 
Branco

9oC Arinto13%

O seu estatuado de vinho de qualidade e a 
versatilidade que o caracteriza, aponta para 
maridagens com peixes de carne firme, como 
tamboril (em risoto ou espetada), caldeiradas 
aromáticas, de confeção lenta e peixes de forno. 
Vinho ótimo para marisco de confeção simples, 
como ameijoas ao natural, ostras ou camarão 
grelhado. Vai bem com carnes brancas, em 
confeções exóticas e com molhos acidulados.

Produtor: José Manuel Cabrita
Enólogo: Joana Maçanita e Dinis 
Gonçalves
Início da atividade: 2007
Tipo de produção: Vinho Regional do 
Algarve Branco, Rosé e Tinto
Produção média anual: 75 000 – 
80 000 litros
Locais de venda: venda direta 
na loja da quinta, supermercados 
e hipermercados, restauração e 
hotelaria do Algarve. 

SILVES
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QUINTA DA VINHA

Cabrita Moscatel 
Branco

7oC Moscatel11,5%

Vinho que acompanha bem sushi, peixe fresco 
grelhado, saladas de polvo e estopeta de atum. 
Ideal para acompanhar tempuras ou caril, sendo 
também um excelente aperitivo.

Cabrita Reserva  
Branco

7oC Arinto e Verdelho13%

É um vinho para a mesa, que combina bem 
com pratos de peixe gratinados e molhos 
cremosos, à base de natas e manteiga. Carnes 
simples são muito bem aceites, especialmente 
se complementadas com molhos aromatizadas 
com aromáticas da horta (hortelã, salsa, 
coentros ou cebolinho).

Cabrita  
Rosé

9oC
Touriga Nacional, 
Negra Mole, Aragonês 
e Trincadeira

12,5%

Vinho que acompanha bem marisco, peixes 
grelhados e saladas ricas de queijo fresco, 
tomate e salmão fumado. Ótimo vinho para 
acompanhar um arroz de lingueirão.

SILVES
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QUINTA DA VINHA

Cabrita 
Tinto

15oC
Trincadeira, Touriga 
Nacional e Aragonês

14%

Um vinho tinto volumoso, apela a carnes 
vermelhas suculentas. Caça de penas e pelo. O 
bacalhau é muito bem-vindo para maridagens 
com este tinto elegante. Queijos de sabor intenso 
e toda uma panóplia de enchidos e presuntos de 
qualidade são excelentes opções.

Cabrita Negra Mole
Tinto

13oC Negra Mole14,5%

Vinho que acompanha pratos de carne branca, 
peixes gordos e massas frescas. Carnes e peixes 
grelhados são excelentes opções de maridagem.
Embora seja um vinho para consumir todo o ano, 
é especialmente um tinto de verão, para degustar 
em boa companhia, à refeição ou para petiscar.

Cabrita Reserva 
Tinto

15oC
Trincadeira, Touriga 
Nacional e Aragonês

14,5%

Acompanha bem carnes de forno, porco, 
borrego e cabrito, tal como carnes de caça e 
queijaria nacional. Apela a texturas crocantes 
para complementar a maridagem. Massas 
folhadas ou apontamentos de sementes são bons 
complementos. O caril é muito bem aceite por 
este perfil de vinhos.

SILVES
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Quinta do Outeiro

Há palavras latentes na nossa memória que, 
emergindo à fl or da pele por alguma fagulha que 
atravessou um céu imortal, nos transportam de 
imediato para outros lugares e outros tempos. 
Tempos que remanescem em nós, que fazem 
parte de um coletivo comum gravado na terra, 
no ar, no mar deste Algarve e temperam um 
clima que se tem revelado, ao longo dos tempos, 
extremamente favorável à cultura da vinha. 
Desde os primórdios do Império Otomano 
que os Paxás, fi guras de grande importância 
na então estrutura hierárquica, dominavam 
a paisagem a seu favor. Hoje, não havendo 
tal fi gura, na Quinta do Outeiro, persegue-se 
a mesma excelência que outrora outorgava 
o título nobre desse império longínquo. O 
tempo encarregou-se de deixar-nos pistas de 
um Algarve único que pode, e deve, fazer vinho 
digno do melhor néctar que se fez por esses 
impérios há muito perdidos. 

SILVES

Atividades: 
•  Provas e visitas às vinhas e à adega sujeitas a 

marcação. 
• Venda de vinhos no local.
Horário: de segunda a sexta-feira, das 08h30 
às 13h e das 14h às 17h30.

Sítio do Lobito, Caixa Postal 900, 
8300-051 Silves

37°09’00.78’’N 8°25’57.24’’W

282 352 321
918 126 664 (Nídia Vieira)

info@paxawines.pt 

www.paxawines.pt 

Paxá Wines
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Produtor: Joaquim Lopes
Enólogo: Frederico Vilar Gomes
Início da atividade: 2007
Produção média anual: 38 000 litros
Locais de venda: loja própria e algumas 
superfícies comerciais no Algarve. 

“Paxá” significa “Excelência” e era a 
designação atribuída aos governadores da 
província do Império Otomano, época a que 
remontam as produções vinícolas na região. 

Paxá  
Branco

7oC Arinto e Crato Branco12,5%

A maridagem por similaridade apela a pratos 
com presença de acidez, como carapaus 
alimados, saladas frescas com vinagretes, peixes 
marinados em citrinos ou iguarias da cozinha 
moderna, com um toque de verjus. O contraste 
evidencia a acidez do vinho e pratos de peixe 
com molhos cremosos, subtis apontamentos de 
ervas aromáticas e verduras com um toque de 
amargo.

Paxá Viognier Reserva 
Branco

7oC Viognier13%

Vai bem com queijos de pasta mole, pratos de 
carne mais leve como peru ou frango e marisco 
mais intenso como lagosta.

SILVES
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QUINTA DO OUTEIRO

Paxá Crato Branco
Branco de vinhas velhas

7oC Crato Branco13%

O companheiro ideal para caldeirada de peixe, 
arroz de marisco, de lingueirão ou de polvo, 
guarnecidos de aromáticas frescas como 
coentros, poejo ou hortelã da ribeira. Acompanha 
entradas de queijos frescos, guarnecidos de 
texturas crocantes e apontamentos acidulados 
(tomate, verjus) e aromáticos (manjericão). 
Ótimo parceiro para polvo à lagareiro.

Paxá 
Rosé

9oC
Syrah e Touriga 
Nacional

12,5%

Vai bem com saladas frescas, apelando ao 
tempero com um azeite de aroma frutado e 
ligeiro travo picante, da variedade Maçanilha. 
Este vinho é também bom companheiro de sushi 
e finger food com apontamentos de halófitas.

Paxá - Premium 
Rosé

7oC Touriga Nacional13%

Este vinho é bom companheiro de peixe grelhado, 
carnes frias ou massas com tomate. Saladas 
frescas, com cremosos e apontamentos de nozes 
e outros frutos secos.

SILVES
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QUINTA DO OUTEIRO

Paxá 
Tinto

15oC
Syrah, Alicante 
Bouschet, Touriga 
Nacional e Aragonês

14%

Este vinho é bom companheiro de carnes 
vermelhas, com acompanhamentos macios e 
gratinados. Bife Wellington ou variantes, magret 
de pato com apontamentos doces de mel ou 
compota, desafiam os sentidos da harmonização 
com este vinho. É um vinho que apela a texturas 
crocantes de massa folhada ou massa filo com 
sementes tostadas. Queijos, presuntos e enchidos 
são também bons companheiros de maridagem.
Este vinho não é filtrado, por isso está sujeito a 
depósito. É aconselhável decantação antes de 
servir.

Paxá Negra Mole 
Tinto

13oC Negra Mole12,5%

Este vinho é bom companheiro de sardinhas 
assadas, estopeta de atum ou choquinhos com 
tinta. Carnes brancas com molhos suaves e 
massas frescas, assim como peixes grelhados, 
são excelentes opções de maridagem.
Embora seja um vinho para consumir todo o ano, 
é especialmente um tinto de verão, para degustar 
em boa companhia, à refeição ou para petiscar.

Paxá – Reserva 
Tinto

15oC
Syrah, Alicante 
Bouschet e Touriga 
Nacional

15%

Este vinho é bom companheiro de comidas 
condimentadas, mas não picantes. Todo o tipo 
de caça é bem aceite para maridagem com 
este tinto exuberante. O volume pede comidas 
com algum peso, embora de texturas macias 
e marmoreadas. A carne de borrego é uma 
excelente opção.

SILVES
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Quinta João Clara

Edite Alves persegue um sonho. Podemos dizer 
que pertence a uma linhagem de mulheres, 
distintas e raras, daquelas que tomaram as 
rédeas da produção de vinho em Portugal. Em 
pouco mais de vinte e seis hectares de vinha, 
debaixo da sua vigília atenta, orquestrando uma 
variedade de castas nacionais, dá espetáculos 
por esse mundo fora. A parede forrada de 
prémios e diplomas comprovam-no. Além de ser 
das poucas mulheres à frente de uma casa de 
vinhos, tem também um vinho feito em exclusivo 
a partir de Negra Mole, esta casta que povoou as 
vinhas a sul durante tantos anos. Há ali uma ode 
à sua persistência. É um monocasta raro, tão raro 
como o terroir algarvio, tão raro como um sonho 
que se torna realidade, dia após dia, mesmo 
quando este se persegue com tanta dedicação. 
Edite confessa que quer mais, quer continuar 
a sonhar, e conseguir trazer toda a família em 
torno da Quinta João Clara. As fi lhas, Ana e 
Joana Alves, são homenageadas com alguns 
dos vinhos ali produzidos. Edite não fi ca para 
trás. Em sua homenagem, um Alvarinho cheio de 
personalidade, como o seu magnânimo sorriso. 

SILVES

Atividades: prova de vinhos e visitas guiadas com 
marcação prévia.

Vale de Lousas, CP 600 A,
8365-306 Alcantarilha 

37°08’18.2”N 8°22’36.9”W

282 322 046 | 967 012 444

essential.passion@hotmail.com  

www.joaoclara.com 

Quinta João Clara



105

Atualmente, a quinta mantém-se na mão da 
família, abraçada por Edite Alves e as suas 
filhas, Ana e Joana Alves, que com o mesmo 
rigor e carinho fazem os vinhos da Quinta 
João Clara.

João Clara 
Branco

7oC
Arinto, Alvarinho, 
Verdelho, Moscatel

13%

Combina bem com saladas frias à base de 
leguminosas e peixes demolhados ou em 
conserva (bacalhau com grão, atum com 
feijão, etc.), peixes grelhados e carnes brancas 
com molhos cremosos.

João Clara Alvarinho  
Branco

7oC Alvarinho11,5%

Combina bem com saladas frias de peixes ou 
carnes, com apontamentos de frutos secos 
e molhos cremosos. Entradas de peixe, tal 
como salmão ou espadarte fumados, com 
apontamentos de acidez e verduras ligeiramente 
amargas, como a rúcula ou halófitas com um 
toque de sal e final ligeiramente apimentado, 
como o inula. Mariscos univalves e bivalves são 
ótimas sugestões de maridagem.

Produtor: Essential Passion Lda 
(Edite Alves) 
Enólogo: António Maçanita e Joana 
Maçanita
Início da atividade: 2006
Tipo de produção: integrada
Produção média anual: 80 000 litros
Locais de venda: venda direta na adega, 
restauração, garrafeiras, superercados e 
hipermercados.

SILVES
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QUINTA JOÃO CLARA

João ClaraRoséAcompanha bem tcompostas, de ovasassados, orelha de poà Monchique e outrasregionais. Mariscos ccarnes brancas, com João Clara TintoVai bem com pratos dborrego e caça grosgrelhadas, queijos, cbacalhau de salga, traé um excelente compaJoão Clara – NegrTintoPrecisa de comidas cos taninos possam fao palato. Acompanhaou de forno, pratosmolhos cremosos e mcrocantes às iguarioportunidade de expmaridagem com este 

João Clara SyrahTintoAcompanha queijos vermelhas. Se é fã dentão não hesite com João Clara ReservTintoAcompanha pratos dnacional, como ensopÓtimo companheiro penas, especialmenteem particular lebre pasta cremosa, presutradicionais.João Clara HomenTintoAcompanha comidascomo carnes de caçcarnes nobres, suculecrocantes. Carnes preto, picanha e macompanhamentos preto) e raízes (mandgengibre, são excelent

João Clara 
Rosé

7oC
Touriga Nacional e 
Negra Mole

13%

Acompanha bem todo o tipo de saladas 
compostas de ovas, de polvo, de pimentos 
assados, orelha de porco de coentrada, assadura 
à Monchique e outras entradas frias tipicamente 
regionais. Mariscos cozidos, peixes grelhados e 
carnes brancas, com molhos suaves.

João Clara  
Tinto

15oC

Syrah, Alicante 
Bouschet, Touriga 
Nacional, Aragonês e 
Trincadeira

14%

Vai bem com pratos de carne assados, de cabrito, 
borrego e caça grossa. Carnes marmoreadas 
grelhadas, queijos, charcutaria e presuntos. O 
bacalhau de salga, tradicionalmente demolhado 
é um excelente companheiro, à posta.

João Clara – Negra Mole  
Tinto

13oC Negra Mole14,5%

Precisa de comidas com algum peso, para que 
os taninos possam fazer o seu papel de limpar 
o palato. Acompanha peixes gordos, grelhados 
ou de forno, pratos de carne branca, com 
molhos cremosos e massas. Adicionar elementos 
crocantes às iguarias será uma excelente 
oportunidade de experienciar a excelência da 
maridagem com este genuíno Negra Mole.

SILVES
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de saladas e pimentos da, assadura tipicamente grelhados e 

s, de cabrito, armoreadas resuntos. O demolhado a!o, para que el de limpar s, grelhados ranca, com ar elementos a excelente xcelência da Mole.

QUINTA JOÃO CLARA

e carnes pimentadas, a regional e e estufados. de caça de ça de pelo, Queijos de a e enchidos dimentadas, Iguarias de ontamentos de porco ovilho, com sas (feijão amentos de maridagem.

João Clara Syrah 
Tinto

15oC Syrah14,5%

Acompanha queijos com acidez e carnes 
vermelhas. Se é fã de comidas apimentadas, 
então não hesite com este Syrah.

João Clara Reserva 
Tinto

15oC
Syrah, Alicante 
Bouschet e Touriga 
Nacional

14,5%

Acompanha pratos da gastronomia regional e 
nacional, como ensopados, guisados e estufados. 
Ótimo companheiro para iguarias de caça de 
penas, especialmente perdiz e caça de pelo, 
em particular lebre com feijão. Queijos de 
pasta cremosa, presunto pata negra e enchidos 
tradicionais.

João Clara Homenagem 
Tinto

15oC
Touriga Nacional, 
Syrah e Alicante 
Bouschet

14,5%

Acompanha comidas fortes e condimentadas, 
como carnes de caça e assados. Iguarias de 
carnes nobres, suculentas, com apontamentos 
crocantes. Carnes grelhadas de porco 
preto, picanha e maminha de novilho, com 
acompanhamentos de leguminosas (feijão 
preto) e raízes (mandioca), ou apontamentos de 
gengibre, são excelentes opções de maridagem.

SILVES
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Quinta do Barranco Longo

Na Quinta do Barranco Longo há uma ponte 
entre o passado e o futuro. Ali, debaixo da 
mão precisa e sábia de Rui Virgínia, vislumbra-
-se a região de vinhos do Algarve em toda 
sua plenitude. Vemos um futuro que se põe 
risonho, vemos trabalho, método e muita 
paixão pela viticultura. Há caminhos que se 
defi nem cedo, numa conversa, num detalhe, ou 
simplesmente quando teve de escolher o vinho 
para o seu casamento. Nessa altura, faz já 
alguns anos, não se punha sequer a hipótese 
de servir vinhos algarvios aos seus convidados. 
Desde esse dia, nunca mais largou o sonho de 
mudar o paradigma estabelecido. Foi um dos 
momentos de viragem do seu percurso e, com 
ele, consequentemente o dos vinhos do Algarve. 
Não há futuro sem um passado bem alicerçado, 
pilares de uma ponte que nos levará ao futuro da 
região enquanto destino de enoturismo. A Quinta 
do Barranco Longo é, hoje em dia, uma ponta 
de lança empenhada em conquistar e assegurar 
que a produção vitivinícola algarvia deve estar 
ao nível do que de melhor se faz em Portugal.

Apartado 156, 8365-907 Algoz

282 575 253

geral@quintadobarrancolongo.com

www.quintadobarrancolongo.com

Quinta do Barranco Longo

SILVES
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Rui Virgínia idealizou fazer um vinho personalizado, 
arrojado e de qualidade, elevando o Algarve a zona 
de vinhos de eleição. Rodeou-se de uma equipa 
jovem e qualificada, fez da sua quinta uma vinha 
modelo e, na adega, juntou com muita mestria a 
tradição e a inovação tecnológica na criação de 
vinhos 100% algarvios.

Barranco Longo Grande Escolha
Branco

8oC Arinto e Chardonnay12,5%

Apela a marisco com sabor a mar. Perceves, 
cavacos, bruxas do mar e lapas, são excelentes 
companheiros de refeição. Peixes grelhados 
de carne firme, tranches de peixe graúdo 
confecionados em sous vide, enaltecem a 
maridagem. Outras sugestões carnes brancas, 
como o peru ou a pintada, com molhos cremosos.

Barranco Longo
Rosé

8oC
Aragonês e Touriga 
Nacional

12%

Acompanha bem saladas frescas de peixes com 
textura marcada, como atum fresco. Em saladas 
frias, tolera apontamentos de ovo cozido, 
espargos e cogumelos, bem como de halófitas ou 
ervas com ligeiro travo amargo. Bastante versátil, 
harmoniza com tártaro de atum, cataplana de 
peixe, carnes brancas grelhadas e também como 
aperitivo. 

Produtor: Rui Virgínia
Enólogo: Patrícia Piassab
Início da atividade: 2001
Produção média anual: 120 000 litros
Locais de venda: garrafeiras e lojas da 
especialidade no Algarve e em outros 
pontos do país.

SILVES
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QUINTA DO BARRANCO LONGO

Barranco Longo Colheita Selecionada
Tinto

15oC
Cabernet Sauvignon, 
Touriga Nacional e 
Syrah

13%

Vai bem com carnes utilizadas na culinária 
tradicional, regional e nacional, à base de 
refogados, guisados e estufados e açordas 
aromáticas. Carnes seladas como carré de 
borrego ou peças suculentas de porco preto 
grelhadas, são também excelentes opções de 
maridagem. Sortido de enchidos tradicionais, 
presuntos e queijos de sabor intenso, 
acompanham na perfeição.

QUÊ Espumante Reserva Bruto
Branco

6oC Arinto e Chardonnay12%

É um excelente companheiro à mesa, durante 
toda a refeição. Acompanha iguarias frias, 
tépidas e quentes, tradicionais ou apelidadas de 
gourmet; salmão e espadarte fumados, mariscos, 
cataplanas e peixes grelhados. Sobremesas da 
doçaria tradicional, ricas em sabor, tolerando até 
os doces à base de ovos.

KO – Colheita Tardia
Moscatel

9oC
Moscatel, Viognier e 
Chardonnay

12%

O seu doce adamado e acidez presente, mas 
não excessiva, são os elementos perfeitos para 
limpar o palato de um saboroso foie gras, que 
poderá ser complementado com pasta de 
requeijão ou de figo. Estas características apelam 
à doçaria tradicional portuguesa e à algarvia em 
particular, muito à base de ovos. Queijos fortes 
contrastam na perfeição. Texturas de frutos 
secos são também excelentes elementos de 
harmonização.

SILVES
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Quinta da Malaca

O sítio da Malaca tem uma das vinhas mais 
antigas do Algarve. À semelhança de outros 
produtores, é uma história de continuidade de 
gerações que, em tempos que já lá vão produziam 
vinho para seu consumo próprio. Ali, na Malaca, 
onde passa um ribeiro, plantou-se há mais de 
setenta anos, com vista sobre o mar, uma série 
de castas que vingaram nesta mescla de terras 
que compõe o terroir algarvio. Nesta vinha inclui-
-se a casta autóctone Negra Mole, que incorpora 
alguns dos lotes dos vinhos Malaca. Mas nem 
só do passado se vive no sítio da Malaca. Há 
um futuro a crescer não muito longe de onde 
há setenta anos se plantaram aquelas vinhas. 
Todo um novo projeto que dará vida à região 
e aos vinhos Malaca. Nascerá um enoturismo, 
junto de uma barragem rodeada por vinhas 
recentemente plantadas entre sobreiros, fazendo 
lembrar vestígios de montado alentejano migrado 
em terras algarvias. É uma paisagem sui generis 
e fará sem dúvida um vinho com características 
únicas. Mas não espere pelo futuro para provar 
um Malaca. Neste preciso momento há uma série 
de rótulos perfeitos para combinar com o melhor 
da gastronomia do Algarve. 

ALBUFEIRA

Atividades: 
•  Provas e visitas às vinhas e à adega, sujeitas a 

marcação. 
• Venda de vinhos e de merchandising no local.

Sesmarias, CP 230H, 
8200-385 Albufeira

37.0828358  -8.2991926

966 781 841 | 968 131 475

quintadamalaca@hotmail.com  

MALACA
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Produtor: Luís Cabrita
Enólogo: Joana Maçanita
Início da atividade: 2010
Produção média anual: 
57 000 litros
Locais de venda: restauração 
do Algarve, mercearias e 
garrafeiras regionais. 

Desde sempre a produção de vinho de 
forma artesanal fez parte da tradição 
da família. A Sociedade Agrícola 
Quinta da Malaca surgiu como forma 
de homenagear os familiares que se 
dedicavam a essa atividade.

ALBUFEIRA

Malaca Crato Branco
Branco de vinhas velhas

7oC Crato Branco12,5%

É um vinho para apreciar, com peixes saborosos 
grelhados como é o caso da dourada ou do robalo. 
Ótimo para acompanhar pratos como arroz 
de lingueirão ou massada de corvina. Carnes 
brancas grelhadas e saladas exuberantes, com 
queijo e frutos secos ou peixes fumados, são 
também agradáveis recomendações.

Malaca Sauvignon Blanc
Branco

7oC Sauvignon Blanc12,5%

Apela ao sabor, principalmente de marisco e 
peixes. Excelente para mariscos, especialmente 
de rocha, como perceves, lapas e outros. Vai 
bem com peixes como espadarte e atum 
com apontamentos de algas e aromáticas 
anisadas. Caldeiradas e cataplanas são também 
ótimas opções de maridagem, assim como 
carnes brancas com molhos e saladas com 
apontamentos de frutos tropicais.
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QUINTA DA MALACA

Malaca Reserva Sauvignon Blanc
Branco

7oC Sauvignon Blanc13%

Acompanha risotos de peixe e marisco, com 
especial destaque para o tamboril. Saladas com 
molhos cremosos ou temperadas com azeite 
virgem extra, marcados pela intensidade da 
variedade de azeitona “Picual” ou “Cobrançosa”. 
Carnes brancas, com condimentos da 
cozinha asiática e marroquina. Harmoniza 
surpreendentemente com peixes com molhos de 
frutos tropicais, como o coco e a manga.

Malaca
Rosé

7oC
Castelão e Negra 
Mole

12,5%

O volume que apresenta na boca e o perfil 
aromático leve e fresco, apelam à maridagem 
com confeções leves e saborosas de peixe em 
filete, tranche ou posta, com molhos pouco 
ácidos. Cefalópodes, em confeções como 
caldeirada de chocos ou lulas recheadas, são 
excelentes opções de maridagem. Carnes 
brancas grelhadas e saladas compostas de polvo 
ou atum, são também sugestões apelativas.

Malaca Castelão
Tinto

15oC Castelão Francês13,5%

Vinho para acompanhar carnes vermelhas 
suculentas. A juventude dos taninos apela 
a iguarias complementadas com molhos 
cremosos, pouco condimentados para destacar 
a maridagem entre o vinho e o elemento principal 
do prato. Ótimo vinho para peixes no forno, 
incluindo o bacalhau.

ALBUFEIRA
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QUINTA DA MALACA

Malaca Reserva - Aragonês
Tinto

15oC Aragonês14,5%

Acompanha carnes vermelhas e rosadas, 
estufadas ou assadas. Acompanhamentos 
gratinados ativam os taninos e são excelentes 
opções. Aos apreciadores da gastronomia 
regional, fica o desafio à maridagem com galinha 
de cabidela. Barriga de atum grelhada é também 
uma agradável surpresa à mesa, com este 
Malaca de eleição.

Vale de Parra
Tinto

15oC
Negra Mole, Castelão 
Francês e Aragonês

13%

Acompanha carnes condimentadas, especialmente 
de borrego, novilho e caça de penas e de pelo, 
tanto em pratos da gastronomia tradicional, 
como em confeções características da cozinha 
gourmet. Excelente para queijos azuis, presuntos 
e enchidos tradicionais.

ALBUFEIRA
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Quinta do Moinho – Adega do Cantor

Um projeto que nasce de uma amizade. Uma 
amizade entre vinhas e vizinhos. Uma adega 
que veio de longe, de muito longe: dos antípodas 
algarvios, mais propriamente da Austrália. Foi 
desenhada ao seu estilo, aberta, com as cubas à 
vista, ao sabor do vento e dos caprichos da natureza 
algarvia. Na Adega do Cantor estabeleceu-se 
uma tradição de visitas e de provas de vinho. Há 
toda uma estrutura preparada para o efeito, e, 
com efeito, faz as maravilhas de quem a procura. 
Há a musicalidade de quem dá o nome à adega: 
nada mais que Sir Cliff  Richard. Está sempre 
presente. Encontrá-lo-á em cada recanto da 
propriedade na forma de vinho, música e espírito. 
É certamente um dos projetos que deu mais 
visibilidade aos vinhos do Algarve, especialmente 
entre fãs, que são milhões por esse mundo fora. 
Há naquelas terras umas raízes tão profundas 
quanto uns clássicos de Sir Cliff , genuinamente 
originais, como a sua inconfundível voz. A adega 
a céu aberto e a proximidade com vinha, a vista 
sobre o mar do Algarve que se estende ao longe, 
torna aquele local digno de uma visita. Caso para 
dizer: congratulations! 

ALBUFEIRA

Atividades: 
• Visitas e provas sujeitas a marcação. 
• Venda de vinhos e de merchandising no local. 
Horário da loja: das 10h às 13h e das 14 h às 17h. 
Visitas guiadas mediante reserva prévia: 10h30, 
11h30, 14h30 e 15h30.

Quinta do Miradouro, Álamos, 
Apartado 5008, 
8200-442 Albufeira

37°07’25.7”N 8°16’43.6”W

968 776 971 | 289 572 666
Fax: 289 572 667

visits@winesvidanova.com; 
general@winesvidanova.com

www.winesvidanova.com

Adega do Cantor
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A Adega do Cantor produz vinho apenas com 
as uvas das três quintas em seu redor: Quinta 
do Moinho, Quinta do Miradouro e Quinta Vale 
do Sobreiro.

Vida Nova
Branco

7oC Viognier e Verdelho 13,5%

Vai bem com bivalves e univalves. Peixes 
gordos como salmão ou barriga de atum, em 
confeções com crostas de ervas, massa folhada 
ou sementes tostadas. Acompanhamentos de 
legumes gratinados, espinafres em esparregado 
ou espargos verdes são bem acolhidos com este 
vinho. Carnes brancas de confeção leve e molhos 
ligeiros são ótimas opções de maridagem.

Onda Nova Verdelho
Branco

7oC Verdelho14%

Apela ao apuramento dos aromas e dos sabores 
das iguarias, acompanhando peixes de sabor 
acentuado, em confeções condimentadas. Sugestões 
de peixe ao sal, guarnecido de risoto de açafrão 
com funcho ou cataplana de mariscos, são disso 
exemplo. A comida asiática proporciona excelentes 
maridagens com este vinho de excelência.

Produtor: Adega do Cantor Sociedade 
de Vitivinicultura, Lda.
Enólogo: Ruben Pinto
Início da atividade: 2003
Produção média anual: 100 000 litros
Locais de venda: adega, restaurantes 
e hotéis, garrafeiras, supermercados e 
hipermercados.

ALBUFEIRA
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QUINTA DO MOINHO - ADEGA DO CANTOR

Onda Nova Viognier
Branco

7oC Viognier14%

Acompanha bem peixes gordos, grelhados ou 
de forno, como salmão, atum ou espadarte. 
Entradas ou apontamentos de finger food, com 
estes peixes marinados ou fumados são também 
excelentes opções. Carnes brancas untuosas, 
grelhadas ou de forno, com acompanhamentos 
condimentados, apelam à maridagem com este 
Viognier carismático.

Vida Nova
Rosé

7oC Aragonês e Syrah13%

Ótimo vinho para acompanhar pratos frios como 
melão com presunto, abacate com camarão ou 
saladas com frutas tropicais e molhos. Limpa o 
palato de iguarias com sabor agridoce. Entradas 
e finger food à base de requeijão e queijo fresco, 
com aromáticas e toque de mel ou compota, são 
ótimas sugestões de harmonização. Ideal para 
acompanhar o tradicional frango “à Guia”, com 
molho de limão e piripiri a gosto, numa alusão 
à maridagem de cariz local e de identidade 
regional.

Vida Nova
Tinto

15oC
Syrah, Aragonês e 
Alicante Bouschet

14%

Apela à maridagem com carnes vermelhas 
marmoreadas. Novilho e borrego são ótimas 
sugestões. Bacalhau de salga, demolhado, à 
posta ou em lascas, regado com azeite ou em 
confeções gratinadas. A utilização de ervas 
mediterrânicas como o tomilho e o alecrim são 
excelentes complementos aromáticos.

ALBUFEIRA
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QUINTA DO MOINHO - ADEGA DO CANTOR

Vida Nova Reserva
Tinto

16oC Syrah e Aragonês14,5%

Vai bem com carnes vermelhas, rosadas e 
caça grossa, em estufados ou guisados, de 
confeção lenta, tanto da gastronomia tradicional 
portuguesa como da algarvia. Polvo à lagareiro 
e lulas recheadas são sugestões agradáveis 
para maridar este vinho tinto, se consumido a 
uma temperatura na ordem dos 14 °C ou 15 °C. 
Queijos tradicionais, curados ou apontamentos 
doces, são excelentes companheiros para início 
ou final de refeição.

Onda Nova – Alicante Bouschet
Tinto

15oC Alicante Bouschet14%

Acompanha muito bem carnes vermelhas e 
carnes de caça grossa como javali e veado. 
A utilização de molhos cremosos e molhos de 
frutos silvestres são excelentes complementos 
à maridagem, tal como acompanhamentos de 
espinafres e batatas gratinadas. Carnes de porco 
preto grelhadas ou assadas, são harmonizações 
comuns e apelativas. Bochechas de porco, 
cozinhadas lentamente no mesmo vinho que 
acompanha o prato, resulta numa maridagem 
de excelência.

Onda Nova – Syrah
Tinto

16oC Syrah15%

Presta-se às mais diversas maridagens. São 
disso exemplo, entradas gratinadas de queijo 
ou salmão. Peito de pato, servido com batatas 
assadas e molho de frutos do bosque é uma 
sugestão a considerar. Carnes nobres de vitela 
apelam a vinhos com a personalidade deste Syrah. 
Pratos da cozinha italiana, à base de pastas, com 
utilização de molhos cremosos, cogumelos e 
ervas aromáticas harmonizam na perfeição, bem 
como presuntos, enchidos tradicionais e queijos 
de sabor intenso.

ALBUFEIRA
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Quinta do Canhoto

O primeiro vinho do mundo feito para 
esquerdinos tinha de ser produzido na 
Quinta do Canhoto. Era uma coisa óbvia. 
Esquerdino de nome, é produzido debaixo da 
batuta firme de Josefina. Depois de muitos 
anos a ver o seu avô produzir vinho para 
consumo familiar, como era costume nesta e 
noutras regiões de Portugal, Josefina resolve 
lançar -se na aventura da produção do seu 
próprio vinho para o mercado. Confessou ter 
um fraquinho pela casta Antão Vaz. A adega 
vai -se compondo, tijolo sobre tijolo, sob o olhar 
atento da filha que arquitetou todo o projeto 
da adega e um futuro enoturismo. Com uma 
vista deslumbrante sobre uma parcela do 
Algarve e do Oceano Atlântico! E assim foi. 
Depois da primeira produção medalhada, não 
tenciona parar. Uma matriarca de mão cheia 
que resolveu por mãos à obra, sem esperar 
por ninguém, passo a passo, firme e segura, 
no olhar e no andar, na forma de ser e no 
trato pessoal. Orgulha-se do passado e, junto 
da sua Antão Vaz, confessou-nos que não 
vai querer ficar por aqui. Estamos seguros 
de que vamos ouvir falar desta família de 
canhotos por esse vinhedo fora.

A crença de que as pessoas canhotas são genericamente 
mais criativas talvez seja um mito. Mas o facto é que 
qualquer coisa de especial acontece quando se brinda 
e prova, com a mão esquerda, um vinho da Quinta do 
Canhoto.

ALBUFEIRA

Atividades: 
•  Provas e visitas às vinhas e à adega sujeitas a 

marcação. 
• Venda de vinhos e de merchandising no local.

Estrada das Fontainhas - 
Montechoro, Torre da Mosqueira, 
8200-184 Albufeira

37.11563, -8.2257

969 008 138

josefinavilarinho@gmail.com 

Quinta Do Canhoto
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Produtor: Josefina Vilarinho
Enólogo: Jorge Páscoa
Início da atividade: 2017
Produção média anual: 52 000 litros
Locais de venda: supermercados e 
restaurantes do Algarve. 

Esquerdino Antão Vaz
Branco

7oC Antão Vaz13,5%

O sabor a “peixe” e salgado do caviar e a sua 
textura oleosa, aliada à secura deste vinho, 
estão em perfeita harmonia. Mariscos como 
ostras, perceves, búzios ou lingueirão, ao natural 
ou levemente cozinhados, originam excelentes 
maridagens. Peixes de carne fina, como o 
linguado au meunier, ou carnes leves de aves, de 
confeção simples e molhos saborosos com natas 
ou queijo, são também boas.

Esquerdino Colheita Selecionada
Branco

7oC Antão Vaz e Arinto13%

Acompanha bem peixes de textura firme, como 
pargo, cherne ou tamboril e mariscos nobres, 
como vieiras. Paladares mais refinados apelam 
à maridagem com peixes marinados em citrinos. 
Este tipo de vinho com acidez bem presente, 
pede texturas crocantes ou untuosas, como as 
tempuras. Pratos com alguma acidez ajudam 
a evidenciar o sabor doce do frutado do vinho. 
Queijos frescos e queijos creme, acompanhados 
de texturas crocantes são bem aceites para 
maridagem com este branco.

Esquerdino
Rosé

7oC Touriga Nacional13,5%

Vai bem com peixes e carnes grelhadas, assim 
como massas, com carne ou peixe e molhos à 
base de tomate. Combina com arroz de lingueirão, 
ou lingueirão ao natural, lulas recheadas ou 
choquinhos fritos. Ideal para petiscar, enaltece a 
maridagem com peixinhos fritos, de escabeche 
ou marinados, assim como miudezas fritas ou de 
tomatada, como moelinhas e pipis. É um vinho 
consensual, muito interessante para eventos 
gastronómicos.

ALBUFEIRA





Loulé
Quinta da Tôr126
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Quinta da Tôr

Foram muitos os mergulhos no pego do Santos, 
entre canaviais e um pequeno riacho que passa 
na Tôr. Mário Santos acredita que fi cou com 
a quinta por um mero acaso. Mas nós não 
acreditamos nisso, pois não? Não há acasos, ou 
se os há, este foi um muito feliz. Já que, desde 
jovem, quando cirandava pelos arredores daquela 
quinta sem que a pudesse espreitar, sentia um 
certo mistério em seu redor, entre os mergulhos 
no riacho e as brincadeiras nas margens, nunca 
perdeu a curiosidade de ver a quinta, que agora 
é sua. Certo dia a quinta fi cou à venda e Mário 
não perdeu a oportunidade. Hoje, com a vinha 
recuperada, em terras que outrora pertenceram 
a um cavaleiro a quem o Rei outorgou aquelas 
terras, Mário Santos produz um vinho que 
tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. 
Outro acaso ou não, como nos conta Mário, 
das primeiras colheitas surgiu um vinho fora 
do comum, invulgarmente graduado, devido 
àquele terroir. Os seus vinhos têm sido bastante 
requisitados, tendo-se tornado rapidamente num 
ex-líbris da Quinta da Tôr. Mário já não mergulha 
no pego do Santos, mas a piscina sobranceira à 
vinha faz as delícias de quem a visita. É fácil fi car 
deslumbrado com aquela vista enquanto prova 
um vinho de graduação fora de comum. 

LOULÉ

Atividades: 
•  Visitas à quinta, às vinhas, à adega e prova de 

vinhos (com marcação). 
•  Venda de vinhos e de merchandising no local, 

sujeitas a marcação.
Horário: loja (Turinox): segunda-feira das 
09h às 13h e das 14h às 18h, de terça a quinta-feira 
das 08h às 13h e das 14h às 18h, sexta-feira das 
08h às 13h.

Loja (Turinox): Zona Industrial de 
Loulé, Lote 28, 8100-272 Loulé
Quinta da Tôr: Estrada EM 525, 
Aldeia da Tôr, Morgado da Tôr, 
8100-397 Loulé

Loja: 37°07’35.8”N 8°02’26.0”W
Instalações Quinta da Tôr: 
37°11’03.6”N 8°01’30.4”W

289 417 018 | 964 026 310

turinox.lda@hotmail.com

www.quintadator.com

Quinta Da Tôr
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As visitas e provas de vinho da quinta 
oferecem uma experiência autêntica e 
familiar. Na prova do vinho também se 
inclui o pão e o azeite da região.

Quinta da Tôr
Rosé

9oC
Touriga Nacional, 
Syrah e Aragonês

12,5%

Vai bem com peixes grelhados, especialmente 
salmão. Acompanha muito bem com pastas 
com bases de tomate e molhos cremosos, 
especialmente com queijo parmesão. Por possuir 
uma baixa quantidade de taninos, sugere-se a 
maridagem com carnes brancas, como frango 
grelhado, peru no forno ou a tradicional galinha 
cerejada.

Quinta da Tôr
Tinto

15oC

Touriga Nacional, 
Syrah, Aragonês, 
Trincadeira e 
Cabernet Sauvignon

14,5%

Acompanha bem pratos da cozinha tradicional 
à base de carnes, guisados e estufados. Aves 
de capoeira, carnes de porco grelhadas em 
churrasco ou em picadinho, temperadas de azeite, 
vinagre, alho e coentros. Apela à convivialidade, 
acompanhando petiscos, charcutaria, presunto e 
queijos, especialmente os de maior consistência.

Produtor: Mário Santos
Enólogo: Pedro Mendes
Início da atividade: 2013
Produção média anual: 75 000 litros  
Locais de venda: na quinta e 
armazém, em garrafeiras e 
supermercados do Algarve.

LOULÉ
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QUINTA DA TÔR

Quinta da Tôr Aragonês 
Tinto

15oC Aragonês14,5%

É um verdadeiro Aragonês e por isso pede pratos 
à sua altura. O típico pato com laranja ou a 
exótica carne de avestruz apelam à maridagem 
com este vinho. Peças de carne de porco assadas 
no forno, caça de penas e pelo, especialmente 
perdiz, rola, pombo e coelho, são desafios à 
imaginação. Complementos de frutos secos, 
especialmente oleosos, como pinhão e amêndoa, 
bem como de ervas aromáticas e plantas 
halófitas, enaltecem a harmonização.

Quinta da Tôr Cabernet Sauvignon 
Tinto

15oC Cabernet Sauvignon14%

O segredo da maridagem com este vinho é 
complementar sem exageros ou anulações de 
sabores. Bochechas de porco preto em vinho 
tinto da mesma casta, carnes suculentas de 
novilho, borrego e cabrito, são excelentes 
exemplos de maridagem. Harmoniza na 
perfeição com massas e risotos, especialmente 
com cogumelos, espargos ou tomate seco. Frutas 
tropicais e especiarias enaltecem a experiência 
gastronómica.

Quinta da Tôr Syrah 
Tinto

15oC Syrah17%

Um vinho potente, e ao mesmo tempo elegante 
como este, vai bem com pratos de carnes 
vermelhas, caça grossa, carnes de pato e partes 
macias de porco ibérico, comidas condimentadas, 
charcutaria tradicional, presunto ibérico e queijos 
de pasta mole tipo Serra da Estrela, Azeitão e 
Serpa ou queijos azuis como o Roquefort.

LOULÉ
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QUINTA DA TÔR

Quinta da Tôr Touriga Nacional
Tinto

15oC Touriga Nacional13,5%

Combina com pratos de carnes vermelhas 
(guisados, estufados e assados), defumadas e 
grelhadas. Carpaccio de novilho com parmesão 
é uma excelente opção para início de refeição. 
Harmoniza com molhos homogéneos como o 
bearnês, a complementar bifes suculentos. Apela 
a combinações de carne com fruta. Borrego com 
damascos, pato com laranja, perna de porco com 
ameixas secas e peito de frango recheado ou 
servido com molho de passas e pinhões.

Quinta da Tôr Reserva
Tinto

14oC
Syrah, Touriga 
Nacional e Cabernet 
Sauvignon

17%

Os taninos redondos e bem presentes apelam 
a pratos suculentos de carnes vermelhas de 
primeira categoria e carnes saborosas de cabrito 
e borrego. Pela sua estrutura alcoólica, pratos 
com nuances doces e untuosas são bem aceites na 
maridagem. Um tinto “reserva” de eleição como 
este necessita de frescura e a sua acidez pede 
notas frescas de ervas aromáticas. A exuberância 
do corpo deste vinho apela a confeções com peso 
a condizer, como guisados, estufados e assados. 
Há que evitar comidas salgadas e apimentadas.

Quinta da Tôr Reserva Algibre
Tinto

14oC
Syrah, Touriga 
Nacional e Cabernet 
Sauvignon

16%

Os taninos redondos e bem presentes apelam 
a pratos suculentos de carnes vermelhas de 
primeira categoria e carnes saborosas de cabrito 
e borrego. Combina com pratos gourmet, com 
diferentes texturas e com sementes tostadas 
pela sua crocância e sabor. A elevada estrutura 
alcoólica, apela a pratos com nuances doces 
e untuosas. Este tinto “reserva” necessita de 
frescura e a sua acidez pede notas frescas de 
ervas aromáticas. A exuberância do corpo deste 
vinho apela a confeções com peso a condizer 
como guisados, estufados e assados. Há que 
evitar comidas salgadas e apimentadas.

LOULÉ





Faro
Quinta Velha132
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Quinta Velha

Há lagos, rios e fontes onde atiramos moedas 
e pedimos desejos, todos nós conhecemos uns 
quantos. Mas, confesse, nunca o fez numa pipa de 
vinho, pois não? Tive sorte. Pousei a mão direita no 
tampo e passei a mão esquerda, três vezes, sobre 
os olhos e nariz de um leão incrustado numa 
barrica, lá pedi o meu. Sempre sob o olhar atento 
de Helwig. Dez anos, garante-me, durará o pedido. 
Não vos conto, pois perder-se-ia o encanto. Espero 
não demorar outros dez anos até revisitar Helwig, 
dar-lhe um abraço saboreando o meu desejo então 
concedido. Observo aquilo que nasce das vinhas, 
com uma vista deslumbrante sobre Faro. Depois 
pergunto-me: que desejo terá pedido Helwig?
Aninhada nas encostas soalheiras de Santa 
Bárbara de Nexe, há uma vinha que concede 
desejos. Fantasias à parte, Helwig tem um orgulho 
imenso no seu vinho, na sua produção e naquela 
propriedade que tem a sua assinatura por todos 
os lugares onde passamos.
Gosta de fazer as coisas com as suas próprias 
mãos. A adega impressiona, pelo teto de betão, 
pelo portão meticulosamente desenhado por 
Helwig que, apesar de imponente, se consegue 
empurrar apenas com um dedo. Ali, conseguimos 
imaginar a coreografi a eximiamente calculada 
durante a produção numa adega que se tem 
revelado pequena, mas ainda assim, extremamente 
efi ciente. 

FARO

Atividades: 
•  Provas e visitas às vinhas e à adega, sujeitas a 

marcação. 
• Venda de vinhos no local.

Apartado 5136, 8006-701 
Sta. Bárbara de Nexe

37.114695, -7.946849

289 999 100 

ehlers@helwigus.com 

www.helwigus.com 
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O primeiro vinho desta quinta situada em Santa 
Bárbara de Nexe foi inteiramente produzido 
por Helwig e pela sua esposa. Da vindima 
ao engarrafamento, apenas com a ajuda de 
maquinaria básica, tudo passou por eles.

FARO

Helwigus
Rosé

7oC Castelão13%

A casta Castelão, vinificada em rosé, apela 
a alguns pratos de peixe, em confeções onde 
realce o pimento e o tomate. Aguenta até algum 
exotismo de especiarias como o caril. Posto isto, 
iguarias como cataplana de peixes, aromatizada 
com coentros ou caril de lulas, são boas opções, 
assim como as diversas formas de apresentação 
do polvo em saladas frescas.

Helwigus DOC
Tinto

15oC
Castelão, Syrah e 
Aragonês

13,5%

Vai bem com charcutaria tradicional, enchidos 
e presuntos. Mas também com queijos de sabor 
intenso, especialmente os de pasta mole. Carnes 
escuras de aves, nomeadamente de caça, 
perdiz, galinhola, pombo e pato bravo fazem 
boa maridagem com este vinho, bem como 
comida condimentada de panela (cozidos onde a 
leguminosas marquem presença com as carnes).

Produtor: Helwig C. Ehlers
Enólogo: Carsten Heinemeyer
Início da atividade: 1998
Produção média anual: 5 000 litros
Locais de venda: distribuição local e 
online.
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QUINTA VELHA

Helwigus Aragonês 
Tinto

15oC Aragonês13,5%

Acompanha bem aves de capoeira e carnes 
rosadas, associadas à gastronomia regional. 
Pratos como açorda de galinha, cozido de grão ou 
pato assado são bons exemplos de maridagem. 
Lombinho de porco preto, peito de pato ou 
supremos de pintada, com molhos cremosos 
são também boas opções, se acompanhados de 
legumes salteados com texturas al dente.

Helwigus
Tinto

15oC Trincadeira e Syrah13,5%

Acompanha bem sortidos de charcutaria não 
apimentada. Presunto e queijos de pasta mole 
e iguarias à base de carnes brancas (aves de 
capoeira) e rosadas (porco). Comida de panela, 
plena de sabor, conjugando carnes, tubérculos, 
vagens e ainda peixe assado no forno, são 
sugestões igualmente agradáveis para maridar 
este vinho.

Helwigus Touriga Nacional e Syrah
Tinto

15oC
Touriga Nacional e 
Syrah

15%

Vai bem com carnes nobres de porco preto, 
carnes vermelhas com suco, cozinha tradicional 
de forno, iguarias de confeção lenta (sous vide), 
apaladadas com aromáticos do campo.

FARO





Tavira
Casa Santos Lima – Quinta do Patarinho138
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Casa Santos Lima – Quinta do Patarinho

Somos o limite. A fronteira entre o sal e a terra. 
Último reduto de uma civilização que outrora 
povoou estas terras algarvias. Uma vinha que 
renasce sobre uma metrópole extinta. Que cresce 
e se recria a partir de um sonho de um homem. 
Ao caminhar entre os cachos pendurados, quase 
prontos a colher, facilmente tropeçamos em 
calhaus que provavelmente fi zeram parte de 
casas, edifícios, gargalhadas e choros, ruas, folias 
e pêsames, paredes e muralhas de civilizações que 
ali edifi caram há muitas luas atrás. Na fronteira 
da água salobra da ria. Linha ténue disputada 
nas conquistas de homens bravos que tomaram 
o Algarve. Foi de um sonho de um homem só 
que as vinhas ali renasceram, retribuindo um 
néctar hirto sobre a história dos homens, dos 
vencidos e dos vencedores, do mar e da terra, 
dos ventos salgados e da água doce.
Incrível como a terra se reinventa, recria, renasce e 
nos dá a possibilidade de sermos melhores, séculos 
após século, e por muitos mais que venham, temos 
a certeza que o vinho continuará a unir-nos, à 
mesa, no campo, na vida e na descendência. 

TAVIRA

Quinta da Boavista, Aldeia Galega 
da Merceana, 2580-081 Aldeia da 
Galega da Merceana

Quinta do Patarinho (Tavira):
37°07’31.7”N 7°40’10.4”W

263 760 621

geral@casasantoslima.com

www.casasantoslima.com

Casa Santos Lima

Atividades: visitas às vinhas e adega na Quinta do 
Patarinho (sujeitas a marcação prévia). 

Nota: a Casa Santos Lima possui ainda na região a 
Quinta Nossa Senhora da Saúde e a Vinha da Palmeira 
em início de produção.
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Em 2017 a Casa Santos Lima foi reconhecida pelo 
5° ano consecutivo no “AWC Vienna International 
Wine Challenge 2017”, como “Best National 
Producer – Portugal” e alcançou a 2a posição no 
ranking “Top 100 Wine Companies Most Awarded 
of the World 2017”. A Revista de Vinhos e a 
Revista Vinho Grandes Escolhas nomearam a 
Casa Santos Lima como a empresa do ano 2017.

TAVIRA

Al-Ria
Branco 

5oC
Arinto, Sauvignon 
Blanc e Roupeiro

12,5%

Um excelente vinho para acompanhar com 
saladas, peixe e marisco.

Al-Ria
Rosé  

9oC
Touriga Nacional e 
Syrah

13%

Serve como excelente aperitivo ou como 
acompanhamento de saladas, marisco, carnes 
grelhadas e pratos orientais.

Produtor: Casa Santos Lima, Companhia 
das Vinhas, S.A. (administrador: José Luís 
Oliveira da Silva)
Enólogo: Diogo Sepúlveda
Início da atividade: 2012 
Produção média anual: 103 670 litros  
Locais de venda: na nossa loja (Quinta 
da Boavista – Alenquer), garrafeiras, lojas 
de especialidade, grandes superfícies e 
restaurantes.
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CASA SANTOS LIMA - QUINTA DO PATARINHO

Al-Ria 
Tinto 

15oC
Touriga Nacional e 
Syrah

14%

Ideal para acompanhar pratos típicos regionais, 
bem como peixes e carnes grelhadas. As comidas 
de tacho, os cozidos com legumes, bem como 
as carnes de aves e as carnes rosadas também 
fazem boa maridagem com este vinho..

Al-Ria Reserva
Tinto 

15oC
Touriga Nacional e 
Syrah

14%

Vai bem com pratos de caça, iguarias à base de 
carnes nobres e molhos de sabor marcante.

Barrocal 
Tinto 

15oC
Touriga Nacional e 
Syrah

14%

O seu nome apela à maridagem com 
gastronomia típica do barrocal algarvio. Aves 
de capoeira, comida de panela, considerando 
os produtos hortícolas, as carnes de porco e as 
ervas aromáticas da horta e do campo.

TAVIRA
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CASA SANTOS LIMA - QUINTA DO PATARINHO

Portas da Luz
Tinto 

15oC
Touriga Nacional e 
Syrah

14%

Tratando-se de um vinho bastante versátil, 
alinha com confeções não muito elaboradas. 
Carnes grelhadas e charcutaria não apimentada 
são boas opções. A proximidade das vinhas à Ria 
Formosa confere a este vinho um caráter muito 
particular e a sua maridagem com confeções de 
polvo e choco são apreciáveis pelo sabor e pela 
textura. A utilização das halófitas da Ria Formosa 
no acabamento de pratos frescos, confere um 
sublime toque de salinidade, que torna especial a 
harmonização da comida com este vinho.

Rabo de Galo
Tinto 

15oC
Touriga Nacional, 
Syrah e Tinta Roriz

14%

Um vinho guloso que apela a experiências 
diferenciadas. Tão bem acompanha uma costela 
de novilho ou um carré de borrego, como um naco 
de atum ou uma posta de espadarte. Delicie-se!

Rabo de Galo Reserva 
Tinto 

16oC
Touriga Nacional, 
Alicante Bouschet e 
Aragonês

14%

Vai bem com carnes de churrasco (maminha 
e picanha), foie gras, magret de pato e pratos 
condimentados de bacalhau.

TAVIRA



142

Outros produtos da vinha e do vinho

SANGRIA

Ao vinho adiciona-se brandy e/ou outras 
bebidas espirituosas, uma bebida 
aromatizante, canela, hortelã e frutas 
frescas cortadas - normalmente laranja, 
limão e maçã. O preenchimento é 
feito com água gaseificada, hoje em 
dia substituída muitas vezes por um 
refrigerante gaseificado. É uma bebida 
muito refrescante e pouco alcoólica, 
para degustar em boa companhia, 
principalmente nas noites quentes 
de verão. Esta saborosa bebida, que 
alia as frutas e o vinho de uma forma 
descontraída, é uma forma de valorizar 
as frutas do pomar algarvio e o vinho 
do Algarve, com destaque para a casta 
Negra Mole, de cor aberta e tão popular 
entre os entendidos. É também uma 
forma de promover a nossa cultura 
mediterrânica, assente na convivialidade.

Sangria é uma bebida com direito 
a denominação de origem desde 
2014, aquando da sua aprovação 
pelo Parlamento Europeu e o termo 
só pode ser utilizado isoladamente 
em Portugal e Espanha, dado o seu 
reconhecimento histórico e cultural 
comum deste gosto particularmente 
peninsular. Noutros países, a bebida 
designa-se essencialmente por "bebida 
aromatizada à base de vinho", surgindo 
o termo "sangria" como uma designação 
complementar e facultativa. As receitas 
são variadíssimas e preparadas, 
muitas vezes, à medida do gosto dos 
consumidores. No entanto, na base de 
qualquer sangria, é fundamental que o 
vinho seja de boa qualidade.
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Verjus é um termo francês aplicado 
ao sumo extraído de uvas retiradas 
das videiras aquando da monda. Esta 
tarefa é comum em videiras muito 
produtivas e consiste na eliminação 
de alguns cachos, para melhorar a 
qualidade das uvas cujos cachos 
ficam na videira. Nessa fase, em que 
os bagos contêm maioritariamente 
ácido cítrico, as uvas são espremidas e 
o seu sumo é aproveitado. Por norma, 
numa maridagem enogastronómica, 
harmoniza-se na devida proporção, 
o ácido cítrico do vinho, com o ácido 
acético do vinagre.

Utilizando o verjus como substituto 
do vinagre, permite-nos valorizar a 
maridagem, harmonizando a iguaria 
e o vinho com o mesmo tipo de 
ácido, por sinal menos adstringente 
que o vinagre, ao mesmo tempo que 
contribuimos para o aproveitamento 
de um subproduto da videira, que de 
outra forma seria desperdiçado. Este 
produto desde há muito que assume 
lugar na gastronomia tradicional e 
atualmente destaca-se na alta cozinha. 
Adota diferentes termos, de país para 
país, sendo conhecido em Portugal 
por agraço, na Itália por agresto e em 
Espanha por agraz.

VERJUS

Produtor: Verjus Sentidos Touriga Nacional

Casta: Touriga Nacional

V. alcoólico: ausente

Produtor: Quinta dos Sentidos (Silves)

Utilize-o para temperar saladas ou 
intensificar o sabor de sopas e molhos. 
Experimente-o em marinadas, para 
deglaçar ou até para finalizar um salteado. 
Aventure-se também a usá-lo em cocktails e 
sobremesas.
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Glossário

ACIDEZ
Componente essencial do vinho, importante 
para o seu equilíbrio e conservação. Para 
a acidez de um vinho contribuem os 
diferentes ácidos provenientes das uvas e da 
fermentação. Quando a acidez é baixa, os 
vinhos tornam-se chatos e desinteressantes; 
em excesso, deixa uma sensação áspera 
na boca; na quantidade certa, produz 
vinhos frescos e vivazes. A acidez é um 
dos quatro sabores elementares (doce, 
salgado, ácido e amargo) identificados 
pelas papilas gustativas da língua. São os 
ácidos que transmitem ao vinho o gosto (a 
sensação) de frescura, sendo também um 
dos principais constituintes e garantes da 
sua longevidade.

ADAMADO
Vinho levemente adocicado. Normalmente 
obtido pelo processo de "podridão nobre", 
também apelidado de "colheita tardia" 
ou "Late Harvest". Estes vinhos obtêm-se 
a partir de uvas sobre amadurecidas na 
videira, cujos cachos sofreram o ataque 
de uma bactéria denominada "Botritys 
Cinerea". A perda de água leva a uma 
concentração dos açúcares no mosto. 
Dada esta concentração e açúcares, 
as leveduras alcoólicas não conseguem 
transformar todos os açúcares em álcool. 
Tal processo leva a que boa parte dos 
açúcares fique por desdobrar, levando a 
vinhos medianamente alcoólicos e com 
uma complexidade aromática excecional. 
Quanto à acidez são, por norma, vinhos 
bastante frescos.

AFINADO
Termo usado para caracterizar um 
vinho cujos processos de acabamento e 
envelhecimento se processaram de forma 
harmoniosa, de modo a que o vinho atinja 
a sua plenitude.

AROMA
Conjunto de sensações olfativas produzidas 
pelas substâncias presentes no vinho. 
Embora o termo seja normalmente 
entendido como odor (percebido 
diretamente pela via nasal), na verdade 
o aroma chega-nos também quando o 
vinho já se encontra na boca. Distinguem-
se três tipos de aromas: os primários, 
provenientes das uvas utilizadas na 
vinificação, que transmitem ao vinho um 
aroma característico da casta (expressões 
florais, frutadas ou vegetais); os 
secundários, decorrentes da fermentação, 
que desaparecem passados um ou dois 
anos; e os terciários, que resultam do 
estágio e envelhecimento dos vinhos, em 
madeira ou garrafa, durante anos (também 
chamado bouquet). 

ATAQUE
Primeira impressão que o vinho provoca ao 
ser provado.

BALSÂMICO
Aroma resinoso (verniz, cedro, resina...) que 
pode ser encontrado nalguns vinhos.

BARRICA
Barril de carvalho com capacidade de 225 
litros. 

BICA ABERTA
Processo de vinificação geralmente usado 
na produção de vinhos brancos e rosés. 
É uma técnica em que a fermentação se 
realiza no mosto, separado das partes 
sólidas da uva (engaço e películas).

CAPITOSO
Vinho com elevado teor alcoólico.

CASTA
Nome dado à videira que produz uvas com 
certas características. Variedade da vinha.
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CARÁTER
"Personalidade" de um bom vinho. Conjunto 
de características especiais que permitem 
distingui-lo dos demais.

CHEIO
Vinho com muito corpo, de estrutura forte 
e com caráter. Diz-se de um vinho pujante, 
pastoso, espesso, que enche a boca.

CLARETE
Designação atribuída a vinhos tintos muito 
leves de cor. Em França, na região de 
Bordéus, a casta Pinot Noir destaca-se na 
produção deste tipo de vinho. No Algarve, 
o mérito vai para a casta autóctone Negra 
Mole.

COLHEITA SELECIONADA
Designação prevista na lei que só pode ser 
atribuída a vinhos DOP e Regionais que 
apresentem características organoléticas 
destacadas e um teor alcoólico igual ou 
superior (em 1% vol.) ao limite mínimo fixado. 
Obriga à indicação do ano de colheita.

COMPLEXO
Vinho rico em aromas. Diz-se quando um 
vinho nos proporciona sensações múltiplas 
resultantes da boa conjugação entre 
aromas e sabores intensos e agradáveis.

CORPO
Termo que descreve a sensação de peso 
e consistência do vinho na boca; com 
estrutura e carácter.

CUBA
Depósito em cimento ou em inox para 
fermentação ou armazenamento de vinhos.

CURTO
Vinho cujo gosto não persiste, quase sem 
final de boca.

DECANTAÇÃO
Processo no qual o vinho é vertido 
para dentro de um recipiente próprio 
(decantador) com o objetivo de o separar 
dos sedimentos (eventualmente criados) 
que se depositaram no fundo da garrafa. 
Esta operação permite também deixar o 
vinho "respirar".

DÉGORGEMENT
Expressão francesa que corresponde à 
operação de retirar borras (sedimentos) 
concentradas junto ao gargalo da garrafa 
do vinho espumante.

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM
Conceito aplicado a certos vinhos, cuja 
originalidade e individualidade estão 
ligadas a determinada região. As castas 
utilizadas, os métodos de vinificação e as 
características organoléticas são alguns 
dos elementos cujo controlo permite a 
atribuição de denominação de origem.

DOP
Denominação de Origem Protegida. 
Classificação atribuída a um vinho 
de qualidade produzido numa região 
determinada.

DESENGACE
Operação que consiste em separar os 
bagos do engaço, para evitar que o vinho 
fique com demasiados taninos.

DOCE
Vinho cujo teor em açúcar residual é igual 
ou superior a 45 gramas por litro.

DURO
Designação para um vinho muito taninoso, 
nada macio ou aveludado.

ELEGANTE
Vinho harmonioso, equilibrado e delicado.
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ENOLOGIA
Ciência que estuda o fabrico e a 
conservação do vinho.

ENCORPADO
Cheio.

ENGAÇO
Parte lenhosa do cacho que serve de 
suporte aos bagos.

ENVELHECIMENTO
Evolução dos vinhos com o tempo, ao longo 
do qual as suas características se alteram 
(positiva ou negativamente).

ESTÁGIO
Período durante o qual o vinho permanece 
armazenado em garrafas ou pipas de 
madeira.

FERMENTAÇÃO ALCOÓLICA
Processo de transformação do açúcar das 
uvas em álcool etílico e gás carbónico. É a 
fermentação alcoólica que converte o sumo 
de uva em vinho.

FERMENTAÇÃO MALOLÁTICA
Fermentação de acabamento provocada 
por inoculação de bactérias que 
transformam o ácido málico em ácido 
lático. Com a sua realização diminui-se a 
acidez do vinho, afina-se a sua expressão 
aromática (frutada) e consegue-se maior 
estabilidade na conservação e estabilização 
da matéria corante, bem como aumentar o 
volume e untuosidade do vinho.

FINGER FOOD
Traduzido à letra, respeita a comida cujo 
empratamento é apropriado a pegar com 
os dedos. Normalmente pequenas porções 
de iguarias inovadoras, frias ou quentes, 
de confeção simples (queijos, embutidos, 
patés, conservas, etc. servidas como 
aperitivo, no início das refeições.

FINAL DE BOCA
Gosto que o vinho deixa na boca depois 
de bebido ou provado. Pode ser longo ou 
curto, consoante esse gosto permanece 
durante mais ou menos tempo.

FLUIDEZ
A fluidez do vinho é visível quando se agita 
ligeiramente o copo. Nas paredes do copo, 
o vinho escorre de forma irregular em forma 
de gotas, são chamadas as "lágrimas" do 
vinho. Se as lágrimas demoram algum 
tempo a escorrer pelas paredes do copo, 
significa que o vinho tem muito glicerol. Por 
outro lado, se as gotas fluírem rapidamente 
para o líquido, o vinho é mais leve e menos 
alcoólico. 

FRESCO
Diz-se de um vinho que, pela sua acidez 
natural, transmite uma sensação de 
frescura.

GENEROSO
Vinho licoroso de qualidade.

GLICEROL
Triálcool ligeiramente açucarado, que se 
forma durante a fermentação do mosto e 
proporciona ao vinho a sua untuosidade, a 
sua suavidade, o seu carácter denominado 
gordo e untuoso.

HALÓFITA
São as plantas que, sendo essencialmente 
terrestres, estão adaptadas a viverem no 
mar ou próximo dele, sendo tolerantes 
à salinidade. A Ria Formosa é um local 
preferencial para a proliferação destas 
plantas de qualidade excecional.

LÁGRIMA
Fio que escorre pela parede interna do 
copo (quando se faz girar o líquido), 
característico de vinhos ricos em álcool, 
açúcares e glicerina.

LICOROSO
Vinho com elevada graduação alcoólica 
e que, em geral, contém uma quantidade 
significativa de açúcares, que decorre 
do facto de a fermentação ter sido 
interrompida pela adição de aguardente.

LIMPIDEZ
A limpidez está relacionada com as 
partículas em suspensão que podem 
existir no vinho. Se for necessário podem 
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remover-se as partículas com uma 
simples decantação com filtro, pois são 
desagradáveis na degustação. Note-se 
que um vinho turvo não é o mesmo que um 
vinho com depósito e não filtrado. O vinho 
apresenta-se turvo, normalmente devido a 
processos inadequados de produção.

MACERAÇÃO
Contacto entre o mosto e as partes sólidas 
(películas e bagaço) antes ou durante a 
fermentação, com o objetivo de extrair 
delas as suas propriedades. A maceração 
carbónica é utilizada para os vinhos 
tintos, sendo as partes sólidas colocadas 
em cubas de fermentação. A maceração 
pelicular é utilizada para os vinhos brancos 
e consiste em deixar as películas e grainhas 
em contacto som o mosto, em cubas.

MARIDAGEM
Encontrar pontos de convergência entre 
características dos vinhos e das iguarias, 
por forma a criar uma harmonização 
agradável. A maridagem pode dar-se por 
similaridade ou por contraste. O elemento 
básico da maridagem é a perceção do 
equilíbrio entre o peso da comida e o corpo 
do vinho.

MONOCASTA
Vinho produzido a partir de uma só casta.

MEIO-DOCE
Vinho cujo teor de açúcares residuais 
excede o estipulado para os meios-secos e 
atinge um máximo de 45 gramas por litro.

MEIO-SECO
Vinho cujo teor de açúcares residuais 
excede os valores máximos referidos para 
os secos e atinge um máximo de 12 gramas 
por litro.

ORGANOLÉTICO
Diz-se das características de um vinho 
percetíveis através dos sentidos, como a 
cor, o aroma e o sabor.

PALHETE
Vinho produzido a partir da mistura de 
uvas tintas e brancas, normalmente de 

vinhas velhas. Neste processo, as uvas 
são misturadas antes da fermentação. É 
um processo já pouco utilizado, devido à 
dificuldade de controlo do produto final.

PÉ
Depósito. Sedimento que se acumula no 
fundo dos recipientes que contêm vinho.

PETISCO
Pequena porção de comida tradicional, 
originalmente companheiro de um copo 
de vinho e dois dedos de conversa em boa 
companhia.

PERSISTÊNCIA
Duração das sensações deixadas pelo 
vinho no nariz e na boca.

PROVA CEGA
Prova de degustação na qual a identidade 
dos vinhos em apreciação é escondida. 
Não é revelada a marca, nem o ano de 
colheita, para que os provadores não se 
deixem influenciar por estas informações, 
fazendo apenas uma avaliação qualitativa 
do produto que estão a apreciar.

REDONDO
Vinho macio e aveludado.

RESERVA
Designação atribuída a vinhos que 
apresentam características organoléticas 
destacadas e um teor alcoólico superior 
pelo menos em 0,5% vol. ao teor mínimo 
obrigatório. A sua utilização obriga à 
indicação do ano de colheita e só pode ser 
usado nos vinhos com denominação DOP e 
Regionais.

SANGRIA
Além do termo por que é mais conhecida 
(bebida refrescante à base de vinho), a 
sangria é um termo associado à produção 
e vinhos rosés. Implica um contacto 
pelicular (mosto com películas) por um 
período de 6 a 48 horas, dependendo da 
intensidade de cor desejada pelo produtor. 
Seguidamente, as películas são separadas 
do mosto (sangria) e a fermentação inicia-
se ou continua.
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SECO
Vinho cujo teor em açúcar residual é igual 
ou inferior a 4 gramas por litro.

SUR LIES
Significa "maturação sobre as borras". É uma 
expressão de origem francesa referente 
a vinhos que amadurecem em contacto 
com as células mortas de leveduras, após 
a fermentação. A decomposição dessas 
leveduras liberta, gradualmente, compostos 
como polissacarídeos e aminoácidos, que 
interagem com o vinho, influenciando a 
sua estrutura tânica, o corpo, o aroma e o 
sabor. Este processo também confere mais 
estabilidade à cor, auxiliando para que o 
processo de oxidação do vinho durante o 
amadurecimento, seja mais lento e mais 
controlável.

TANINOS
Elementos de maior importância na 
qualidade do vinho, responsáveis por 
algumas das suas características 
organoléticas. Pertencem ao grupo dos 
polifenóis (matérias corantes de sabor 
amargo que influenciam a estrutura do 
vinho) e estão presentes não só nas uvas 
(películas, engaço e grainhas), mas também 
nos barris de madeira onde o vinho estagia. 
Os taninos conferem ao vinho potencial de 
envelhecimento, estrutura, corpo e sabor.

TEMPERATURA
A temperatura ideal de serviço e a 
temperatura ideal de consumo são 
influenciadas pelos diversos compostos do 
vinho. Por exemplo, quanto mais acidez, 
menor a temperatura, para que o vinho 
possa destacar todo o seu potencial de 
frescura, aromas e sabor. Por norma, a 
temperatura de serviço deve estar 1°C 
a 2°C abaixo da temperatura ideal de 
consumo. Isto porque a temperatura do 
vinho no copo tem tendência a aumentar 
gradualmente.

TERROIR
É um termo de origem francesa que significa 
a grande qualidade dos solos, clima, meio 
ambiente, castas e vinhas.

TONEL
Barrica de carvalho para estágio e 
armazenamento de vinhos.

TORRADO
Aroma e sabor que evocam frutos secos, 
café ou pão torrado.

TRANSPARÊNCIA
A transparência avalia-se contrastando 
com uma superfície branca, por exemplo, 
uma folha de papel. A transparência é uma 
característica dos vinhos brancos e rosés, 
os vinhos tintos variam a sua transparência 
de acordo com a intensidade da cor.

VARIETAL
Monocasta.

VERJUS
É um termo francês aplicado ao sumo 
extraído de uvas retiradas das videiras 
aquando da "monda". Utilizando o verjus 
como substituto do vinagre, permite-nos 
valorizar a maridagem, harmonizando 
a iguaria e o vinho com o mesmo tipo de 
ácido.

VINHO REGIONAL
Vinho com indicação geográfica após 
aprovação do selo de garantia.

VINIFICAÇÃO
Conjunto das operações necessárias para 
transformar as uvas em vinho.

VINOSO
Vinho que cheira a mosto fresco, a vinho 
jovem, denso.
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Contactos - Postos de Turismo

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FARO

Aeroporto Internacional de Faro
8001-701 Faro
GPS: 37.019939, -7.967821
Tel.: 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt 

ALBUFEIRA

Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
GPS: 37.087416, -8.252978
Tel.: 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt 

ALCOUTIM

Rua 1.o de Maio 
8970-059 Alcoutim
GPS: 37.471423, -7.471447
Tel.: 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt 

ALJEZUR

Rua 25 de Abril, n.o 62
8670-054 Aljezur
GPS: 37.315685, -8.803803
Tel.: 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt  

ALVOR

Rua Dr. Afonso Costa, n.o 51
8500-016 Alvor
GPS: 37.130530, -8.593432
Tel.: 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt  

ARMAÇÃO DE PÊRA

Avenida da Beira Mar
8365-101 Armação de Pêra
GPS: 37.101578, -8.363360
Tel.: 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt  

CARVOEIRO

Largo da Praia
8400-517 Carvoeiro LGA
GPS: 37.097017, -8.471279 
Tel.: 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt  

CASTRO MARIM

Mercado Local - Rua de São Sebastião 
8950-121 Castro Marim
GPS: 37.217257, -7.443782
Tel.: 281 531 232
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt  

FARO

Rua da Misericórdia, n.o 8 - 11
8000-269 Faro
GPS: 37.014739, -7.934715
Tel.: 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt 

LAGOS

Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho)
8600-668 Lagos
GPS: 37.102775, -8.672714
Tel.: 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt 

Postos de Informação Turística
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LOULÉ

Avenida 25 de Abril, n.o 9
8100-506 Loulé
GPS: 37.139073, -8.021448
Tel.: 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt  

MONCHIQUE

Largo S. Sebastião
8550-000 Monchique
GPS: 37.316494, -8.555302
Tel.: 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt 

OLHÃO

Largo Sebastião Martins Mestre, n.o 8A 
8700-349 Olhão
GPS: 37.025187, -7.841989
Tel.: 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt 

PONTE INTERNACIONAL DO GUADIANA

A22 - Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
GPS: 37.236831, -7.437635
Tel.: 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt  

PRAIA DA ROCHA

Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
GPS: 37.118968, -8.538511
Tel.: 282 419 132

turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt  

QUARTEIRA

Praça do Mar
8125-193 Quarteira
GPS: 37.068110, -8.104187
Tel.: 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt 

SAGRES

Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
GPS: 37.007772, -8.940281
Tel.: 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt 

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

Largo de São Sebastião, n.o 23
8150-107 São Brás de Alportel
GPS: 37.152438, -7.888509
Tel.: 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt 

SILVES

E.N. 124 (Parque das Merendas)
8300-000 Silves
GPS: 37.185663, -8.440556
Tel.: 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt

TAVIRA

Praça da República, n.o 5
8800-329 Tavira
GPS: 37.125805, -7.650282
Tel.: 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt 
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Contactos - Postos de Turismo

ALBUFEIRA

Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
posto.turismo@cm-albufeira.pt

ALBUFEIRA

Estrada Nacional 395 (entrada da cidade)
8200 Albufeira
Tel.: 289 599 502
posto.turismo2@cm-albufeira.pt

ALTE

Pólo Museológico Cândido Guerreiro 
e Condes de Alte 
8100 Alte
Tel.: 289 478 060 

PORTIMÃO

Ed. do TEMPO - Teatro Municipal
Largo 1.º Dezembro 
8500-581 Portimão
Tel.: 282 402 487
info@visitportimao.com 

QUERENÇA

Largo da Igreja
8100-495 Querença
Tel.: 289 422 495

SALIR

Antiga Escola Primária
8100 Salir
Tel.: 289 489 137

SILVES

Centro de Interpretação do Património 
Islâmico
Praça do Município 
8300-117 Silves
Tel.: 282 440 800
turismo@cm-silves.pt

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Manta Rota
Praça da Manta Rota, n.o 1, Manta Rota
8900-074 Vila Nova de Cacela
Tel.: 281 952 750
postoturismomr@cm-vrsa.pt 

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Rua 5 de Outubro, n.o 16
8900-241 Vila Real de Santo António
Tel.: 281 510 000 (Ext. 4210)
postoturismovrsa@cm-vrsa.pt

Postos Municipais de Informação Turística
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Ao usarmos papel reciclado 
nesta edição poupámos:

548 kg 
de lixo

130 kg 
de CO2

1 303 km 
de viagem automóvel

13 496 L 
de água

1 683 kWh 
de energia

891 kg 
de madeira

Fontes: Dados da pegada de carbono 
avaliada por Labelia Conseil de acordo com 
a metodologia Bilan Carbone. Os cálculos 
resultam de uma comparação entre o 
papel reciclado versus um papel de fibras 
virgens consoante os dados do European 
BREF mais recentes (papel de fibra virgem) 
disponíveis. Os resultados obtidos resultam 
de informações técnicas e estão sujeitos a 
modificação.

Acreditamos que o futuro do 
turismo é caminhar para uma 
oferta cada vez mais sustentável. 
O Algarve é um destino único, 
também fruto das suas condições 
naturais e este livro presta 
homenagem a alguns destes 
elementos: o sol e a terra. Pelo 
caminho que queremos fazer 
no sentido de diminuir a nossa 
pegada ecológica, este livro foi 
impresso em papel reciclado com 
tintas ecológicas.
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