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CATÁLOGO

Bem vindo(a).
É com enorme prazer que levamos até si a nova edição do catálogo Espírito
do Vinho.
De imagem renovada, mas conteúdo inalterado, desenvolvêmo-lo a pensar em
si, que gosta dos rituais do vinho. Procurámos nesta edição 2005/2006,
apresentar uma selecção extremamente cuidada e mais restrita de alguns dos
melhores produtores, marcas, castas e origens.
Na incansável busca pelos melhores, reunimos verdadeiras preciosidades para
verdadeiros coleccionadores cuja cave sairá certamente reforçada, premiados para
conhecedores, grandes novidades e óptimas soluções para o dia-a-dia dos
apreciadores.
Seleccionámos sem complexos os melhores Champagnes, aos quais acrescentámos o
que de melhor se faz de Espumantes em Portugal.

Fora de portas seleccionámos também vinhos originários do chamado “Velho Mundo”,
Espanha e França.
Um destaque também muito especial para uma pequena, mas não menos importante
selecção de Aguardentes, Licores e Portos, não esquecendo alguns acessórios sem os
quais os rituais do vinho ficariam incompletos.
Nesta edição acrescentámos ainda algumas sugestões de conjuntos de vinhos
elegantemente apresentados em caixas de oferta.
Esperamos assim, corresponder à sua expectativa, exigência e bom gosto, cumprindo
uma vez mais a nossa missão de levar até si uma parte deste maravilhoso universo.
Boas escolhas.

De Norte a Sul identificámos verdadeiras pérolas da enologia, mas também algumas
revelações recentes e de grande qualidade.
Rafael Vela
Director Geral

Champagne

Outra sugestão:
Estojo Nicolas Feuillatte Reserve
Particuliére. Embalagem Milenar
de 1500 ml com 12 flutes de oferta.

60 €

63 €

Champagne
Nicolas Feuillatte Cuvée Palmes d’Or 1992
A região de Champagne foi como amor à primeira vista para os
irmãos Feuillatte, que rapidamente se tornaram proprietários
de uma vinha com 12 hectares próximo de Reims, apostando
em criar as suas próprias “assemblages”. Assim nasceu a
“Maison” Nicolas Feuillatte. A máxima expressão desta casa
traduz-se no Cuvée Palmes d'Or 1992. Elegância e distinção
são as principais características deste Cuvée de excepção.
Produzido a partir de uma cuidada selecção de uvas,
Chardonnay (60%) e Pinot Noir (40%), revela-nos uma
paleta aromática surpreendente e complexa, com uma
bolha muito fina e final de boca cheio de frescura.
É especialmente recomendado como aperitivo ou como
acompanhamento de pratos de peixe, aves assadas ou
estufadas.
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Da esquerda para a direita:
Billecart Salmon Brut Rosé 750ml (40 € ), J. de Telmont Grand Rosé 750ml (17 € ), Nicolas Feuillatte Brut Millésime 1992 750ml (35 € ),
Nicolas Feuillatte Cuvée Spéciale 1990 750ml (25 € ).
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Espumantes

Outra sugestão:
Estojo Quinta da Romeira
Espumante 2002 com
oferta de 2 flutes.

9€

Ou ainda:
Estojo com uma garrafa
de Espumante Borlido
Meio Seco e uma
garrafa de Espumante
Borlido Bruto, com
oferta de 1 flute.

7,50 €

6€

Espumante Quinta da Romeira 2002

Da esquerda para a direita:
Espumante Borlido Reserva Bruto (3 € ), Espumante Borlido Reserva Tinto Bruto (3 € ), Espumante Borlido Reserva Meio Seco (3 € ).

Nascido na Quinta da Romeira a partir da casta Arinto,
rainha da Região Demarcada de Bucelas, este espumante
teve uma primeira fermentação em cuba de inox à
temperatura controlada de 15ºC e uma segunda em
garrafa pelo método clássico com “degorgement”.
De cor amarelo palha com reflexos dourados, em prova,
evidencia uma bolha muito fina, com uma estrutura
cremosa e plena de frescura, sobressaindo aromas muito
elegantes a tosta, lima e ligeiro amanteigado.
É especialmente recomendado como aperitivo ou como
acompanhamento de sopas de peixe, peixe fumado, carnes
gordas assadas (leitão), aves assadas ou estufadas.
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Douro

Outra sugestão:
Quinta da Gaivosa DOC Douro 1997.
Garrafa de 1500ml em caixa individual
de madeira.
60 €

11,50€

Fronteira Reserva DOC Douro Tinto 2001
Criado na Quinta da Cova da Barca em pleno Douro
Superior, precede a excepcional colheita de 1999 que muito
brilhou nas edições do “Concours Mondial Bruxelles”,
“Challenge International Du Vin”, “Concurso Vinhos de
Denominação Douro” e “Grand Concours des Vins Du
Monde”.
Produzido a partir das castas Touriga Nacional, Touriga
Franca e Tinta Roriz, apresenta-se vigoroso de cor
púrpura opaca, aroma a frutos sobremaduros, ameixa e
groselha, com notas de torrado e canela, e um final de
prova complexo, elegante e de grande persistência.
É especialmente recomendado para pratos de carne
vermelha condimentada, borrego assado e queijos curados
de massa mole.
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Da esquerda para a direita:
Quinta do Monte Bravo DOC Douro 1999 750ml (3,50 € ), Quinta da Portela da Vilariça DOC Douro 1999 750ml (10,50 € ),
Quinta do Côtto Grande Escolha DOC Douro 1994 750ml (80 € ), Quinta do Vale da Raposa Tinto Cão DOC Douro 1998 750ml (15 € ),
Barca Velha DOC Douro 1995 750ml (85 € ), Vertente DOC Douro 2001 750ml (13 € ), Fronteira DOC Douro 2003 (4 € ).
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Beiras e
Bairrada

Outras sugestões:
Estojos Quinta do Cardo Monocastas
(Touriga Franca, Touriga Nacional e
Tinta Roriz) e Quinta do Cardo
Reserva 1999, ambos com oferta
de saca-rolhas Leonardo.
20 €

25 €

4€

Quinta do Cardo
Colheita Seleccionada 2002

Da esquerda para a direita:
Quinta das Baceladas Regional Beiras 1998 750ml (20 € ), Quinta do Cardo Branco DOC Beira Interior 2004 750ml (3 € ), Quinta do Cardo DOC
Beira Interior 2003 (3 € ), Quinta do Cardo Touriga Franca 2000 750ml (3,50 € ), Quinta do Cardo Tinta Roriz 2000 750ml (3,50 € ), Casa de Saima
Reserva DOC Bairrada 1994 750ml (6 € ), Galeria Cabernet Sauvignon Regional Beiras Special Selection 1997 750ml (18,50 € ).

Da Quinta do Cardo, reconhecida pelos seus
magníficos vinhos, surge-nos este excelente Colheita
Seleccionada suave e quente.
De cor rubi, mostra-se bastante equilibrado, com notas
de frutos pretos maduros e uma leve passagem por
notas de menta e violetas, muito macio na boca,
lembra a compota de amoras, bem acompanhado por
taninos macios e delicados e pelo toque subtil da
madeira nova de carvalho Americano. Final de boca
persistente a frutos.
É especialmente recomendado para acompanhar caça de
pêlo (veado, javali, lebre), carnes vermelhas, assados e
queijos de massa mole fermentados (Serra, Serpa, Azeitão,
Brie, Camembert).
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Dão

30 €

Quinta de Cabriz Escolha Virgílio Loureiro 2000
Referência da Região Vitivinícola do Dão, a emblemática
Quinta de Cabriz, após uma criteriosa selecção das melhores
uvas, o “winemaker” Virgílio Loureiro, fez o seu “Escolha”,
vinho de elevada elegância e qualidade.
De cor muito concentrada, mas sem ser opaco, aromas de
frutos vermelhos bem maduros, cerejas e ameixa,
resultando um vinho de grande harmonia. A boca
corresponde a esta ideia, está cheia de notas aromáticas,
com taninos redondos e doces, quase pastoso mas sem
perder a elegância, num final de boca cheio de fruto.
É especialmente recomendado para acompanhar caça de
pêlo (lebre, javali, veado), carnes vermelhas, assados e
queijos de massa mole fermentados (Serra, Serpa, Azeitão,
Brie, Camembert).
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Da esquerda para a direita:
Quinta da Fonte do Ouro Touriga Nacional DOC Dão 1998 750ml (15 € ), Sogrape Reserva DOC Dão 1992 750ml (8,50 € ),
Quinta do Corujão Touriga Nacional DOC Dão 1999 750ml (13,50 € ), Duque de Viseu DOC Dão 1998 750ml (3,50 € ),
Quinta dos Carvalhais Touriga Nacional DOC Dão 1996 750ml (30 € ).
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Ribatejo

13 €

Casa Cadaval Cabernet Sauvignon 1999

Da esquerda para a direita:
Tercius Regional Ribatejano 1999 750ml (6,50 € ), Lagoalva de Cima Syrah 2000 750ml (30 € ), Corcel Regional Ribatejano 2001 750ml (2,50 € ),
Corcel Branco Regional Ribatejano 2003 750m (2 € ), Marquez de Terena DOC Ribatejo 2000 750ml (5,50 € ).

Nascido a cerca de 60 kms a norte de Lisboa, em
pleno Ribatejo, na Herdade de Muje, posse da família
Álvares Pereira de Mello (Cadaval) desde o ano de
1648, este Cabernet revela-se pleno de personalidade.
De cor púrpura, notas de um pimento pouco verde e
groselha preta, alguns fumados. Corpo
medianamente estruturado com taninos redondos,
muito fruto, franco e elegante, com boa persistência
final, conjunto bem conseguido.
É especialmente recomendado para pratos de carne
vermelha condimentados, caça de pêlo (lebre, veado,
javali), e queijos de massa mole fermentados (Serra,
Serpa, Azeitão, Brie, Camembert).
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Bucelas e Estremadura

7€

Morgado de Santa Catherina 2003
Produzido a partir de uma criteriosa selecção de uvas da casta
Arinto da Quinta da Romeira, este vinho, fermentado em
madeira e estagiado durante 3 meses sobre as borras com
“batonage”, é sem dúvida um dos grandes vinhos brancos
Portugueses.
De cor amarela intensa com reflexos dourados, o seu aroma
mostra-se muito complexo resultante da fruta madura e
dos aromas a baunilha resultantes da fermentação em
barricas novas de carvalho Francês. De paladar rico com
uma estrutura equilibrada resultante da frescura e acidez
natural da casta Arinto e da baunilha da madeira, tem
um final longo e persistente.
É especialmente recomendado para acompanhar peixe
assado ou cozido com molhos picantes, bacalhau e carnes
assadas ou grelhadas.
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Da esquerda para a direita:

Quinta de Pancas Tinta Roriz Regional Estremadura Special Selection 1998 1500ml em caixa de madeira (55 € ), Castas do Mundo Riesling Regional
Estremadura 2001 750ml (2,50 € ), Castas do Mundo Chardonnay Regional Estremadura 2002 750ml (2,50 € ), Castas do Mundo Regional Estremadura
Gewurstraminer 2001 750ml (2,50 € ), Quinta de Pancas Touriga Nacional Regional Estremadura Special Selection 1998 1500ml em caixa de madeira (55 € ).
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7€

Castas do Mundo Cabernet Sauvignon 2001

Da esquerda para a direita:
Calhandriz Regional Estremadura 2003 750ml (2,50 € ), Prova Régia Regional Estremadura 1999 750ml (3,50 € ),
Prova Régia Branco DOC Bucelas 2004 750ml (4 € ), Quinta da Romeira Chardonnay & Arinto Regional Estremadura 2003 750ml (3 € ),
Calhandriz Branco Regional Estremadura 2004 750ml (2,50 € ).

Na secular Quinta da Romeira em Bucelas, floresce uma
nova corrente de grandes vinhos tintos, dos quais se destaca
este exclusivo e potente Cabernet Sauvignon de longa
maceração, seguida de um estágio em barricas novas de
carvalho Francês durante 12 meses.
De cor púrpura escura, aroma a groselhas pretas e
pimenta verde, paladar a frutos silvestres, amaciado pelo
estágio de um ano em barricas novas, bom volume de
boca, taninos redondos e suaves, revela-nos um
conjunto delicado, harmonioso e muito atractivo.
É especialmente recomendado para pratos de carne
condimentados, caça de pêlo (veado, javali, lebre), e
queijos de massa mole fermentados (Serra, Serpa,
Azeitão, Brie, Camembert).
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Terras do Sado e Palmela

4€

Pegos Claros 1999

Da esquerda para a direita:
DSF Colecção Privada Trincadeira 2000 750ml (30 € ), Tradição Palmela DOC 2002 750ml (3 € ), JMF Garrafeira CO 1995 750ml (25 € ),
DSF Colecção Privada Syrah 2000 750ml (30 € ).

Nascido na região de Palmela, mãe da casta
Castelão, este Pegos Claros fermentado em lagares
de granito, com a tradicional pisa a pé, seguida de
um estágio de um ano em barricas de carvalho
Francês, revela-se bastante surpreendente.
De cor granada, aroma complexo e elegante a frutos
vermelhos em compota, bem envolvido por um
aroma de baunilha, café torrado, especiarias e
couro, é suave e volumoso na boca, com taninos
bem estruturados e uma ligeira acidez. Final
persistente e frutado.
É especialmente recomendado para acompanhar carnes
vermelhas, assados e queijos curados de massa mole.
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