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Apresentacao
Com este catálogo 2018, a P.P.S Vinhos reafirma a missão instituída desde sua fundação, no ano de
2013: trabalhar com vinhos e produtores de referência, com transparência e preços justos. Nesses
quatro anos, passamos a importar alguns dos mais renomados produtores das principais regiões de
Portugal e da Itália. Mantemos com eles uma relação privilegiada, na qual o foco é trazer para o mercado
brasileiro vinhos de qualidade e que sejam reconhecidos. Não por acaso, seus vinhos têm recebido boas
pontuações nas principais publicações internacionais, o que atesta sua procedência.
Nossa equipe reúne profissionais experientes em todas as áreas de atuação: captação de novos
produtores e operações de importação, armazenamento e distribuição. Contamos com equipes
comerciais e representantes nos principais estados brasileiros. Nossos vinhos estão presentes
nos principais pontos de venda: lojas, mercados, clubes e restaurantes. Nas páginas a seguir,
além de trazer as informações sobre os vinhos, apresentamos os detalhes e um perfil de cada
região e de cada produtor.
Boa leitura!

Indic e

6. Portugal
8. Douro
10. Quinta do Vallado

20. Alentejo
22. Dona Maria _ Julio Bastos
26. Monte da Gloria

28. Dao
30. Dao Alvaro Castro

4

32. I talia
34. Piemonte
36. Sordo

40. Toscana
42. Collemattoni
44. Poggio Bonelli

Legendas
UVAS

PRÊMIOS
RP: Robert Parker (Estados Unidos)
WS: Wine Spectator (Estados Unidos)
W&S: Wine & Spirits (Reino Unido)
JR: Jancis Robinson (sistema de pontuação vai de 0 a 20; Reino Unido)
D: Decanter (Reino Unido)

ENVELHECIMENTO

IWC: International Wine Challenge (Reino Unido)
RV: Revista de Vinhos (sistema de pontuação vai de 0 a 20; Portugal)

GRADUAÇÃO ALCOÓLICA

VOLUMES DISPONÍVEIS

PDM: Prazeres da Mesa (Brasil)
VP: Concurso Vinhos de Portugal
GR: Gambero Rosso (Itália)
W-EV: Wine-Essência do Vinho (Portugal)
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Portugal
Mais de 250 uvas nativas, 14 regiões demarcadas, incontáveis tipos
de terroir, quintas e herdades históricas, o inigualável Vinho do Porto.
O patrimônio vinícola de Portugal – o 11º maior produtor do mundo e um
dos três maiores exportadores para o Brasil – oferece vinhos que atendem
a diversos públicos. Quinta do Vallado (Douro), Alvaro Castro (Dão),
Dona Maria - Júlio Bastos e Monte da Glória (Alentejo) são produtores
que atendem a quem busca opções de boa relaçao qualidade-preço
e aos que querem degustar os grandes ícones.

FOTO: AGLIBERTO LIMA
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PORTUGAL

Douro
DOURO

Documentos históricos e lagares do século III, entre outros
achados arqueológicos, são a prova de que a produção de vinhos
ao longo do rio Douro tem quase dois milênios, muito antes de
Portugal se instituir como nação. Protegida por montanhas, a
região tem as condições perfeitas para a produção de vinhos de
qualidade: invernos muito frios e verões quentes e secos, além
de um solo pedregoso (xisto, predominantemente). Primeira
denominação de origem da história, a Região Demarcada do
Douro foi instituída em 1756. Divide-se em três sub-regiões:
Cima Corgo, Baixo Corgo e Douro Superior. Com duas
propriedades – a sede, no Baixo Corgo, e a Quinta do Orgal,
no Alto Douro –, a Quinta do Vallado é um dos mais premiados
produtores durienses.
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PORTO

PORTUGAL

Lisboa

PORTUGAL

DOURO

Quinta do Vallado
Fundada em 1716, a Quinta do Vallado pertenceu à lendária Dona Antónia Adelaide Ferreira e
mantém-se sob a posse de seus descendentes. Durante dois séculos, a quinta produziu apenas
vinho do Porto, a ser comercializado pela Casa Ferreira, que pertencia à família. A partir de 1993, a
Quinta do Vallado, às margens do rio Corgo, afluente do Douro, passou a produzir e comercializar
vinhos com marca própria. Foram plantadas novas vinhas e introduzidos métodos de plantio e
condução, em busca de castas de qualidade. Hoje há 50 hectares de vinhas de 11 a 20 anos – seis
variedades tintas e cinco brancas – e 20 hectares de vinhas velhas com mais de 80 anos, de mais
de 40 castas. Em 2009, foi adquirida a Quinta do Orgal, no Douro Superior, onde há 30 hectares
plantados de Touriga Nacional (69,5%), Touriga Franca (27,1%) e Sousão (3,4%). Esses 300 anos de
história são comandados hoje por João Ferreira Álvares Ribeiro, Francisco Ferreira (responsável
pela gestão agrícola) e pelo enólogo Francisco Olazabal.
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QUINTA DO VALLADO
SOUSÃO

QUINTA DO VALLADO
RESERVA FIELD BLEND

Foi vinificado em lagares
com pisa a pé durante 6 dias.
A fermentação malolática
ocorreu em barricas de 225
litros, onde permaneceu em
estágio. Aromas balsãmicos,
de tabaco e especiarias. Sabor
encorpado, boa acidez e frescor.

Elaborado a partir de vinhas
com mais de 100 anos, com
predominância de Tinta Roriz,
Tinta Amarela, Touriga Franca
e Tinta Barroca. Parte das uvas
tiveram à pisa a pé. Aromas de
tabaco e frutas pretas. Paladar
complexo, boa persistência.

100% Sousão

Vinhas Velhas (45 castas)

18 meses

18 meses

o

o

A 13,5%

A 13,5%

750 ml, 1,5 l

750 ml, 1,5 l, 3 l

92 RP; 92 WS

94 RP; 96 WS

QUINTA DO VALLADO TOURIGA NACIONAL
As parcelas foram vinificadas separadamente em
cubas de inox e, após a malolática, transportadas
para as barricas. Aromas de frutas silvestres
e especiarias; paladar elegante, frutado e com
taninos envolventes.
100% Touriga Nacional
16 meses
o

A 14,5%
750 ml, 1,5 l, 3 l
93-95 RP; 95 WS

11

PORTUGAL

Quinta do Vallado

DOURO

QUINTA DO VALLADO
VINHA DA GRANJA

QUINTA DO VALLADO
VINHA DA COROA

Vinho elaborado a partir de
uma única vinha velha, com
mais de 100 anos. As uvas
fermentaram em barricas de
carvalho. Seus aromas são
extremamente complexos e
balsâmicos. Paladar encorpado,
complexo e persistente.

Provém de uma vinha de 100 anos,
plantada no ponto mais alto da
Quinta do Vallado. Vinificado em
cubas de inox por 14 dias. Aromas
de frutas vermelhas e sabor de
especiarias, com toques herbáceos.
Vinhas Velhas (34 castas)

Vinhas Velhas (34 variedades)

18 meses
o

A 13,5%

28 meses
o

A 14,5%

750 ml

1,5 l

93-95 RP

QUINTA DO VALLADO ADELAIDE DOURO
Foi elaborado com vinhas velhas de mais de 100 anos,
cuja produção média é de 500 gramas por planta. Aromas
concentrados, com notas balsâmicas de tabaco e frutas
pretas. Bom corpo, com taninos acetinados, notas minerais
e final persistente
	Vinhas Velhas (Tinta Roriz, Tinta Amarela, Touriga Franca
e outras 30 variedades)
20 meses
o

A 14,5%
750 ml
95 RP; 92 WS
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VALLADO DOURO SUPERIOR
QUINTA DO ORGAL ORGANIC YARDS
QUINTA DO VALLADO
TINTA RORIZ

Provém de vinhas biológicas da
Quinta do Orgal, situada no Douro
Superior. Cada parcela foi vinificada
separadamente em inox. Aromático,
com notas de florais e de frutas
silvestres, que aparecem também
na boca, assim como o frescor.

Cada parcela deste monovarietal
foi vinificada separadamente em
cubas de aço inoxidável. É um vinho
encorpado, com aromas e sabores
balsâmicos e de frutas vermelhas
maduras. Taninos maduros.

	Touriga Nacional , Touriga Franca
e Sousão

100% Tinta Roriz

16 meses

	16 meses

o

o

A 14,5%

A 14%

750 ml

750 ml

93 RP

91 RP; 92 WS

VALLADO DOURO TINTO
Cerca de 80% das uvas são de vinhas
com 25 anos de idade. Os demais 20%,
de vinhas velhas de 80 anos. Parte das
uvas foi vinificada em lagares. Resulta
em um vinho concentrado, com
aromas de frutas vermelhas,
boas estrutura e persistência.

QUADRIFOLIA BY VALLADO
TINTO
Proveniente de vinhas com cerca
de 20 anos, de várias castas,
majoritariamente Touriga Franca
e Tinta Roriz. Aroma de frutas
vermelhas, médio corpo e paladar
jovem e frutado.

	Touriga Nacinal (25%), Touriga Franca
(25%), Tinta Roriz (25%),
Sousão (5%), Vinhas Velhas (20%)

Touriga Franca e Tinta Roriz

	16 meses (70% em inox)
o

A 13%

12 meses (inox)
o

A 13,5%

375 ml, 750 ml, 1,5 l, 3 l, 5 l

750 ml

90 RP; 91 WS
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PORTUGAL

Quinta do Vallado

DOURO

QUINTA DO VALLADO
EXCELÊNCIA
Composto majoritariamente por
vinhas com mais de 90 anos de
idade, este vinho é concentrado,
exibe taninos maduros,
complexidade e elegância, com
aromas balsâmicos, de frutas
vermelhas e de especiarias.
	75% Vinhas Velhas (33 castas),
25% Touriga Nacional
18 meses
o

A 14%
750 ml
Exclusivo para membros do Clube
Excelência Vallado - PPS Vinhos

VALLADO DOURO BRANCO
As vinhas novas são vinificadas
em sistema de bica aberta
(uvas sem pele e levemente
esmagadas). Aromas florais e
frutas brancas (melão), com
sabores cítricos e minerais.

VALLADO PRIMA
É um raro moscatel seco,
elaborado a partir de três
parcelas: uma de vinhas velhas
de 50 anos e duas outras de
vinhas de 15 anos. Notas florais
dominam os aromas e os sabores.

	Rabigato (40%), Códega (25%),
Viosinho(15%), Gouveio (10%),
Arinto (10%)

100% Moscatel Galego
3 meses (inox)

3 meses (inox)

o

o

A 12,5%

A 12%

750 ml, 1,5 l

750 ml, 1,5 l

92 RP

92 RP
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VALLADO ROSÉ
QUADRIFOLIA BY VALLADO
BRANCO

As uvas deste varietal provêm
de uma vinha localizada no ponto
mais alto da Quinta do Vallado.
Foi vinificado pelo método de
bica aberta, ou seja, sem pele e
levemente esmagadas. Aromas
de frutas silvestres e paladar
refrescante.

As uvas foram fermentadas através
do processo de bica aberta (sem
pele e levemente esmagadas).
É um vinho equilibrado, com aromas
e sabores florais e cítricos, com
boa persistência.

Touriga Nacinal

	Moscatel do Douro (50%), Rabigato (25%),
Códega (15%), Malvasia Fina (10%)

4 meses (inox)
o

A 12,5%

4 meses (inox)
o

A 12,5%

750 ml, 1,5 l

750 ml

90 RP

QUINTA DO VALLADO
RESERVA DOURO BRANCO
Foi fermentado em barricas de carvalho francês
de 500 litros. Ganhou aromas tostados da
madeira, além de mineralidade. Tem boa acidez,
notas cítricas, é encorpado, fresco e persistente.
Gouveio (40%), Arinto (33%) e Rabigato (27%)
7 meses
o

A 12,5%
750 ml, 1,5 l
93-95 RP; 92 WS
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PORTUGAL

DOURO

Quinta do Vallado
QUINTA DO VALLADO PORTO TAWNY 10 ANOS
O vinho estagiou em tonéis, balseiros (30.000 litros)
e cascos de carvalho (600 litros). Apresenta os
clássicos aromas de um Tawny de 10 Anos: notas
de frutos secos caramelizados, praliné, laranja
confitada e tabaco. Paladar aveludado, frescor e final
persistente e complexo.
Vinhas Velhas (Tinta Roriz, Tinta Amarela e outras)
o

A 20%
500 ml
	90 RP; 91 WS; 94 D; 17 RV; IWC (Medalha de ouro)

QUINTA DO VALLADO
PORTO TAWNY 20 ANOS
Com estágio em cascos de carvalho (600
litros), tem aroma rico, notas defumadas
e de frutos secos. Sabor untuoso, licoroso
e com bastante frescor.
	Vinhas Velhas (Tinta Roriz, Tinta Amarela,
Touriga Franca e outras)
o

A 20%
500 ml
	93 WS; 93 RP; 17 JR
IWC (Medalha de prata)

QUINTA DO VALLADO PORTO TAWNY 30 ANOS
Proveniente de vinhas velhas, estagiou em cascos de carvalho
(600 litros). Adquiriu aromas intensos de frutos secos e de mel.
Tem ataque de boca explosivo, com sabor de compota de laranja
e final persistente.
Vinhas Velhas (Tinta Roriz, Tinta Amarela, Touriga Franca e outras)
o

A 19,5%
500 ml
	93 WS; 93 RP
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QUINTA DO VALLADO
PORTO TAWNY 40 ANOS
Este Tawny exibe aromas muito intensos e
complexos, com notas de tabaco e frutos secos.
Na boca, é concentrado, com grande estrutura e
sabor de bolo inglês, frutos secos torrados e figo.
Longuíssima persistência e estágio em cascos de
carvalho (600 litros).
	Vinhas Velhas (Tinta Roriz, Tinta Amarela, Touriga
Franca e outras)
o

A 19,5%
500 ml
	95 RP; 92 W&S; 18 JR

QUINTA DO VALLADO
PORTO TAWNY RESERVA
Com estágio de ao menos sete anos em
tonéis, balseiros (30.000 litros) e cascos
de carvalho (600 litros), este Reserva tem
uma bela cor de tijolo, aromas de frutos
silvestres com frutos secos e especiarias.
Na boca, frescor e final longo.
	Vinhas Velhas (Tinta Roriz, Tinta Amarela,
Touriga Franca, Touriga Nacional e outras)
o

A 19,5%
750 ml

QUINTA DO VALLADO PORTO BRANCO
A fermentação ocorreu em sistema de bica aberta
(uvas sem a pele e levemente esmagadas). Apresenta
aromas muito frescos e intensos, com destaque para
os toques florais e cítricos. Na boca, notas de laranja
cristalizada, com final longo e sutil.
Moscatel Galego
36 meses (inox)
o

A 19,5%
750 ml
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PORTUGAL

DOURO

Quinta do Vallado

QUINTA DO VALLADO
ADELAIDE VINTAGE PORTO
O vinho recebe uvas da sede e de uma
propriedade sob controle da Quinta do Vallado
no Vale do Rio Torto. As uvas (50% com engaço)
foram fermentadas em lagares com pisa a pé ao
longo de 4 dias. Tem aromas intensos de frutos
negros e sabor encorpado, com taninos macios,
estrutura e complexidade.
Touriga Nacional (40%) e Vinhas Velhas (60%)
20 meses (inox)
o

A 19,5%
750 ml
	95 RP; 96 WS; 94 W&S

VALLADO ADELAIDE TRIBUTA VERY OLD PORT 1866
Esta raridade provém de uvas pré-filoxéricas de um lote original
de cinco pipas (550 litros) produzido em 1866, do qual restaram
apenas duas. Estagiou ao longo das décadas em cascos (600 litros),
no que resultou em um néctar de cor âmbar, aromas de frutos secos
(amêndoa, ameixa e figo), especiarias.
Ao paladar, mostra muita concentração, acidez e intensa
persistência. Apenas 1300 garrafas numeradas.
Vinhas Velhas (Tinta Roriz, Tinta Amarela, Touriga Nacional e outras)
o

A 19,5%
750 ml

Maravilhosa experiência.

99 RP; 96 W&S; 19,5 JR

MARK SQUIRES
[ Robert Parker ]
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Pensar que um vinho atravessou as
duas grandes guerras mundiais,
ou que foi feito antes mesmo
da chegada da praga da filoxera
à Europa, nos dá uma dimensão
histórica da raridade do
que estamos tratando aqui.
PRAZERES DA MESA
Especial Top 100 - Jan/2018

VALLADO A.B.F. VERY OLD PORT 1888
Engarrafado em 2016 para celebrar os 300 anos da Quinta do Vallado, o vinho
homenageia António Bernardo Ferreira I, que em 1818 comprou a propriedade.
Feito com pisa a pé em lagares e repousou em três cascos (650 litros),
dos quais restaram 700 litros. O restante evaporou ao longo das décadas.
Aromas extraordinários de especiarias, frutos secos, iodo e melaço.
Na boca, intensidade, acidez e doçura bem integrados e longa persistência.
Vinhas Velhas (Tinta Roriz, Touriga Nacional e outras) |

o

A 19,5% |

750 ml

98 WS; 97 RP; 20 JR; PDM (1º lugar absoluto Top 100, janeiro de 2018)

AZEITE EXTRA-VIRGEM
É um blend das variedades Cobrançosa,
Verdeal, Trasmontana, Cordovil e Madural,
colhidas a mão de plantas com idade média
de 100 anos. Apresenta cor verde com
tons amarelados, aroma frutado, sabor
ligeiramente picante e fresco e acidez <0,2%.
500 ml
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PORTUGAL

Alentejo
Muita resiliência e a presença de diversas culturas marcam
a história do vinho no Alentejo, a maior região produtora de
Portugal. É uma área de clima quente e seco, poucas chuvas
e, mesmo no inverno, de grande amplitude térmica, o que
favorece a produção vitivinícola. Com 20,8 mil hectares de
vinhas, o Alentejo destaca-se pela diversidade de castas:
entre autóctones e estrangeiras, há 32 variedades tintas e 36
brancas em cultivo.
Ao longo de mais de 2.000 anos, a região sofreu com invasões
e intervenções políticas, extermínio e recuperação das vinhas
em diversos períodos. A influência de gregos e romanos, por
sua vez, é vista ainda hoje nas ânforas e talhas, método de
fermentação que tem no premiado produtor Dona Maria –
Júlio Bastos um dos seus maiores expoentes. Assim como ele,
a casa Sabores do Campo, que faz os vinhos Monte da Glória,
está localizada no concelho de Estremoz, sub-região de Borba.
Ali o microclima marcado por um índice de chuvas levemente
superior à média alentejana em combinação com os solos
calcários e argilosos proporcionam vinhos de muita elegância.
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PORTUGAL

ALENTEJO

Lisboa

PORTUGAL

ALENTEJO

Dona Maria _ Julio Bastos
A Quinta de Dona Maria – também conhecida como Quinta do Carmo – foi erguida no século XVIII,
época em que, reza a história, pertenceu a D. João V, que a dedicou a D. Maria, uma cortesã por
quem se apaixonara. A quinta produz vinhos há 150 anos, mas foi a partir dos anos 1980 que eles
ganharam notoriedade com os Quinta do Carmo Garrafeira, sob a gestão do espanhol Júlio Bastos.
Em 1992, Bastos vendeu 50% da marca Quinta do Carmo às Domaines Barons de Rothschild (Lafite)
e, posteriormente, desfez-se de sua participação na sociedade que, a esta altura, produzia vinhos em
outro local. Em 2001, Bastos passou a dedicar-se exclusivamente à Quinta de Dona Maria e lançou
o projeto Dona Maria. Modernizou a adega e a sala de barricas (carvalho francês e americano), sem
prejuízo à tradição dos lagares de mármore e das talhas. Atualmente são 80 hectares de vinhas novas
e velhas com mais de 50 anos, com destaque para Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Petit Verdot
e Aragonez (tintas); e Viognier, Viosinho, Arinto e Antão Vaz (brancas). As vinhas se beneficiam da
boa retenção de umidade dos solos argilosos-calcários, e não são regadas, o que resulta em melhor
qualidade à produção anual de 500.000 garrafas
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DONA MARIA GRANDE RESERVA

DONA MARIA TOURIGA NACIONAL

Elaborado com vinhas velhas de 50 anos,
este aclamado vinho foi fermentado em
lagares de mármore, com a tradicional
pisa. Apresenta cor rubi intensa,
aromas de menta, especiarias e frutas
vermelhas, além de corpo intenso,
taninos aveludados e persistência.

Monovarietal, este vinho expressa
longevidade. Tem marcante cor
violácea, assim como aromas florais e
alguma compota de tangerina. Na boca,
notam-se a boa acidez equilibrada com
os taninos redondos e a destacada
persistência.

Alicante Bouschet, Petit Verdot, Syrah

100% Touriga Nacional

12 meses

12 meses
o

o

A 14%

A 14,5%
750 ml e 1,5 l

750 ml

94 RP; 92 WS; W-EV: Vinho do ano

90 RP

Dona Maria Grande Reserva 2011: Vinho do Ano.
REVISTA WINE – ESSÊNCIA DO VINHO, 2016

JÚLIO B. BASTOS GARRAFEIRA
Ícone da vinícola, resulta da seleção
das melhores uvas das vinhas velhas
de Alicante Bouschet, vinificadas nos
lagares de mármore, com pisa. Aromas
balsâmicos e de frutas silvestres.
Paladar complexo, encorpado,
com taninos maduros e redondos.
Decantar 3 horas antes do consumo.

DONA MARIA PETIT VERDOT
Apresenta toda a tipicidade da
Petit Verdot, desde o aspecto
visual: tem cor rubi densa,
escura. Combina aromas florais
com frutas silvestres; ao paladar
é encorpado, exala frescor,
taninos suaves e persistência.

100% Alicante Bouschet

100% Petit Verdot

14 meses
o

A 14%

12 meses
o

A 14,5%

750 ml

750 ml

96 RP; 17,5 RV

90 RP; 17 RV

23

PORTUGAL

ALENTEJO

Dona Maria _ Julio Bastos

DONA MARIA AMANTIS
RESERVA TINTO
Cor rubi brilhante e estágio em
madeira. Já apresenta grande
complexidade aromática e no
paladar. Frutas silvestres maduras,
menta, especiarias, boa acidez,
frescor e elegância. Recomenda-se
abrir 2 horas antes do consumo.

DONA MARIA TINTO
Vinho jovem, com aspecto visual violáceo.
Nos aromas, denota boa complexidade,
com destaque para frutos silvestres.
Paladar de frutas vermelhas, equilíbrio,
estrutura e boa longevidade, graças ao
estágio em madeira.

	Syrah (25%), Cabernet Sauvignon
(25%), Petit Verdot (25%), Touriga
Nacional (25%)

	Aragonez (50%), Cabernet Sauvignon (20%),
Alicante Bouschet (15%), Syrah (15%)
	6 meses

	12 meses

o

o

A 14,5%

A 14,5%
750 ml

750 ml, 1,5 l, 5 l

90 WS

VP (medalha de ouro)

Júlio Bastos caminhou bem e rapidamente para
se tornar um dos melhores produtores da região.
MARK SQUIRES [ Robert Parker ]

LENDA DE DONA MARIA TINTO
Este tinto de entrada de gama já denota
a identidade dos vinhos de Júlio Bastos.
Com breve estágio em madeira, exibe
cor rubi intensa, aromas de frutas do
bosque (amora) e paladar suculento, com
taninos redondos.

DONA MARIA ROSÉ
Com delicada cor salmão, este
rosé encanta pelo frescor,
tantos nos aromas como
no paladar. Notas de frutas
tropicais, morango, alta acidez
e persistência.

	Alicante Bouschet (35%), Aragonez (35%),
Touriga Nacional (15%)
e Cabernet Sauvignon (15%)

	Aragonez (60%), Touriga
Nacional (40%)

3 meses

o

o

A 12%

A 14,5%

750 ml, 1,5 l

750 ml
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DONA MARIA AMANTIS
RESERVA BRANCO
DONA MARIA VIOGNIER

Este reserva monovarietal
fermenta em barricas de carvalho
francês (400 litros) e também
estagia em madeira. Bela cor
dourado-esverdeada, com
aromas de madeira e de frutas
como manga, pera e laranja. Na
boca é sedoso, tem bom corpo,
acidez e elegância.

Este bem avaliado monovarietal
exibe uma bela cor verde cítrica,
com toques dourados. Nos aromas,
notas florais combinadas com
pera e damasco. Na boca, acidez
equilibrada, bom corpo e longa
persistência.
100% Viognier

100% Viognier

o

A 13%

6 meses

750 ml

o

A 14%

90 RP; 16,5 RV

750 ml
90 WS

Produtor do Ano
REVISTA DE VINHOS, 2009

LENDA DE DONA MARIA
BRANCO

DONA MARIA BRANCO
Blend de três castas tradicionais no
Alentejo, este vinho tem um visual
brilhante, com nuances verdeais
a dourados. No nariz e na boca,
destacam-se notas de frutas cítricas,
acidez equilibrada e elegância.

Este branco de entrada de gama
já apresenta a qualidade e a
identidade do trabalho de Júlio
Bastos. Cor dourado límpido,
aromas cítricos de limão e paladar
cremoso, notas de frutas tropicais
e boa acidez.

Arinto, Antão Vaz, Viosinho
o

A 13%

Antão Vaz (80%), Arinto (20%)
o

A 12,5%

750 ml

750 ml

90 RP; VP (medalha de prata)
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ALENTEJO

Monte da Gloria
Fundada em 2000 na pequenina freguesia de Arcos, no concelho de Estremoz, a Sabores do
Campo é uma empresa familiar, que produz os vinhos Monte da Glória. A cada ano têm sido
engarrafados cerca de 150.000 litros de vinho, das linhas Monte da Glória Branco e Tinto, além
do Reserva. Sob uma filosofia que reúne a tradição alentejana com um rigoroso processo de
produção, a casa procura uma mínima interferência nas uvas, a fim de preservar as características
organolépticas da bebida. Dessa forma, se caracteriza por apresentar vinhos de ótima relação
entre preço e qualidade.
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MONTE DA GLÓRIA BRANCO

MONTE DA GLÓRIA TINTO

É um vinho refrescante, com
marcadas notas de frutas cítricas
e tropicais nos aromas e também
no paladar. Na boca, exibe boa
acidez, frescor e sensação final
agradável.

Vinho de perfil jovem, com
aromas de compota de
frutas vermelhas e paladar
equilibrado, harmônico e de
notável acidez.
	Aragonez, Trincadeira, Alicante
Bouschet, Touriga Nacional

Antão Vaz, Arinto, Perrum
o

o

A 13%

A 13%

750 ml

750 ml

MONTE DA GLÓRIA RESERVA TINTO
O topo de gama da vinícola teve parte do lote
com estágio em madeira. Vinificado em inox,
ganhou cor granada, aromas de compota de frutas
vermelhas e baunilha. Na boca, é gastronômico,
frutado e equilibrado.
Aragonez, Alicante Bouschet, Syrah, Touriga Nacional
6 meses
o

A 14,5%
750 ml
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Dao
Instituída em 1908, a região demarcada do Dão estende suas
vinhas por altitudes que vão dos 200 metros até 1.000 metros
de altitude. Se comparadas às das outras regiões portuguesas,
aqui as vinhas estão espalhadas e distribuídas em pequenas
propriedades, que são cercadas de montanhas por todos os
lados e assentadas sobre solos de granito, muito pobres. A
Serra da Estrela protege a região das influências climáticas
continentais enquanto a Serra do Caramulo resguarda em
relação ao Atlântico. Com isso, o Dão tem invernos frios e
chuvosos e verões quentes e secos – condições perfeitas
para a vinicultura. Em relação às castas, o Dão é o berço das
tintas Touriga Nacional, Alfrocheiro e Baga e se destaca pela
qualidade da Jaen, da Tinta Roriz e da Jaen, entre outras. Nas
brancas, um símbolo é a Encruzado, entre variedades como
Bical, Cercial e Rabo de Ovelha. Nas palavras de Hugh Johnson
e Jancis Robinson, no Atlas Mundial do Vinho, “o Dão mudou
mais, e para melhor, do que qualquer outro vinho português nos
anos 1990. São vinhos bem mais suculentos, mais amigáveis,
incluindo alguns dos mais finos de Portugal”. Sem dúvida, o
enólogo e produtor Alvaro Castro é um dos protagonistas
desta evolução, ao produzir vinhos modernos, como os que
levam seu nome, sem deixar de lado a tradição.
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Lisboa

DÃO ÁLVARO CASTRO
RESERVA TINTO
No blend deste vinho entram uvas
de plantas com idade de 20 a 60
anos. A fermentação ocorreu em
lagar de inox e seguiu-se longo
estágio em barricas usadas.
Notas aromáticas complexas,
que sugerem especiarias, frutas
vermelhas maduras. Na boca,
grande frescor, taninos maduros e
final longo.
	Touriga Nacional (30%), Alfrocheiro
(30%), Vinhas Velhas (40%)
16 meses
o

A 13,3%
750 ml
92+ RP; 90 WS

PORTUGAL

DÃO

Dao Alvaro Castro
Herdeiro de uma família ligada à produção vinícola há séculos,
Álvaro Castro é um dos grandes nomes na região do Dão.
Leva ao mercado cerca de 250.000 garrafas de vinho a
cada colheita. Em seu trabalho, conta com o auxílio da filha,
a enóloga Maria Castro, com experiência em Bordeaux.
Tradição e a modernidade se mesclam nos 66 hectares
de suas quintas: Saes, Pellada e Outeiro, todas situadas na
sub-região da Serra da Estrela, a 500 metros de altitude.
Eleito produtor do ano em 2012 pela Revista de Vinhos,
ele empresta o próprio nome aos cinco vinhos “Dão Álvaro
Castro”, que, nas suas palavras, são “a linha moderna, uma
imagem mais universal para vinhos que, mantendo todo o
perfil da quinta, fazem a ponte entre a vinha e o mundo”. Com
os premiados rótulos Dente d’Ouro e Muleta, o produtor se
volta ao patrimônio que são as vinhas velhas centenárias.
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DÃO ÁLVARO CASTRO
RESERVA ENCRUZADO
Com grande potencial
de envelhecimento, este
monovarietal advém de um
vinhedo com plantas de
15 a 45 anos. Passou por
fermentação lenta, de 2 meses
e meio, seguida de batonage de
3 meses. O processo resultou
em um vinho com aromas de
frutas cítricas frescas, paladar
macio, elegante com boa
acidez e final longo.
100% Encruzado
o

A 13,3%
750 ml
91 RP; 91 WS

DÃO ÁLVARO CASTRO BRANCO

DÃO ÁLVARO CASTRO TINTO

Este branco de caráter moderno
forma-se a partir de um blend de
quatro castas, cujas vinhas têm
de 5 a 20 anos de idade e estão
plantadas a 500 metros de altitude.
Acidez, frescor e frutas cítricas
persistentes marcam o paladar. No
nariz, notas minerais e de frutas
frescas são destaque.

As vinhas deste blend situam-se a
500 metros de altitude e têm idade
entre 15 e 30 anos. Aromas intensos
de especiarias, tostado e compota
de frutas vermelhas precedem um
paladar com taninos maduros, bem
equilibrados.
	Touriga Nacional (30%), Jaen (25%),
Alfrocheiro (25%), Tinta Roriz (20%)

	Encruzado (20%), Cercial Branco e
Bical (60%), Malvasia Fina (20%)

14 meses
o

A 13%

14 meses
o

A 13%

750 ml
90 RP; 16,5 JR

750 ml

DÃO ÁLVARO CASTRO ROSÉ
Para que se preservassem os aromas e a elegância das frutas originárias do vinhedo (de 15 a 45 anos),
as uvas foram colhidas manualmente. Seguiram-se uma prensagem muito suave e lenta fermentação
Como resultado desse processo temos aromas de frutas vermelhas frescas e equilibrada acidez.
Alfrocheiro, Baga |

o

A 12% |

750 ml |

92 RP

Linha Especial

Estes vinhos são feitos com mínima intervenção do enólogo,
de videiras com mais de 100 anos. Foram identificadas castas
como Jaen, Baga, Touriga Nacional e Bastardo, entre outras

DENTE D’OURO
“Este vinho é fruto do esforço para conservar a riqueza genética do Dão”, diz Alvaro Castro. Feito
de vinhas centenárias, plantadas em solo granítico-argiloso e fermentado em lagar, tem estágio em
barricas de 225 litros com 10 anos de uso. Aromas complexos e finos, de frutas silvestres.
Vinhas Velhas 100 anos |

18 meses |

o

A 13,3% |

750 ml |

92+ RP

MULETA
Oriundo de videiras com mais de 100 anos, teve intervenção mínima no processo de produção.
Foi fermentado em lagar e estagiou em barricas com 10 anos de uso. É concentrado, com aroma floral,
de menta e frutas vermelhas. Na boca é complexo, com boa acidez, especiarias, frescor e persistência.
Vinhas Velhas 100 anos |

18 meses |

o

A 13% |

750 ml |

95 RP
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I talia
Razões não faltam para a Itália ter um lugar de grande destaque no mundo
do vinho. Além dos 3.000 anos de história vitivinícola e da liderança
mundial em volume de produção nos últimos cinco anos, o país ostenta
a maior diversidade de uvas autóctones no planeta. São 2.000 tipos,
entre as quais a Sangiovese, a espécie mais plantada e a mais conhecida.
Sua origem é a região da Toscana, berço dos Chianti e dos supertoscanos
– entre eles, destacam-se os elaborados pela casa Poggio Bonelli – e
também dos exclusivos Brunello di Montalcino, que têm em Collemattoni
um dos produtores mais consagrados. Assim como os Brunello, outro
símbolo da viticultura italiana é o Barolo, cuja produção s dá no coração
do Piemonte. Sordo Giovanni é o produtor com a maior quantidade de
terras regulamentadas dentro da DOCG Barolo.
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FOTOLIA

ITÁLIA

Piemonte
PIEMONTE

Fincada no Noroeste da Itália, a região do Piemonte é a terra
das uvas Dolcetto, Barbera e da Nebbiolo, com a qual são feitos
os famosos vinhos Barolo, cuja DOC foi regulamentada em
1966, sendo elevada a DOCG em 1980. Além de ser produzido
exclusivamente com a uva Nebbiolo, um vinho Barolo DOCG
deve ser proveniente de uma área demarcada de aproxidamente
2.054 hectares dentro da comuna de Barolo, que é subdividida
em 181 sub-zonas, e ter um tempo mínimo de envelhecimento
de 38 meses (62 meses nos casos dos Riserva). A Azienda
Agricola Sordo Giovanni, que é dona da maior quantidade
de terras dentro da DOCG Barolo, elabora Barolo e Barolo
Riserva nas seguintes demarcações: Barolo (comuna), Rocche
di Castiglione, Gabutti, Parussi, Perno e Ravera.
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Sordo
Localizados a poucos quilômetros de Alba, no coração da zona de Barolo, os vinhedos de Sordo
Giovanni estão distribuídos em 53 hectares pelas comunas de Castiglione Falletto, Serralunga
d’Alba, Monforte d’Alba, Barolo, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour e Vezza d’Alba.
A impressionante adega, equipada com modernos equipamentos, abriga mais de cem barricas
de carvalho esloveno, 12 metros abaixo do nível do solo, para o perfeito amadurecimento dos
vinhos. Fundada em 1912, Sordo Giovanni é a única que possui terras e produz oito dos mais
importantes Barolo crus, entre os quais os Barolos DoCG Gabutti, Perno, Ravera, Parussi e
Rocche di Castiglione.
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BAROLO DOCG PARUSSI
As plantas deste vinhedo têm entre 15 a 40 anos
e foram semeadas a uma altitude entre 270 e 290
metros, com exposição para o oeste e sudoeste. No
copo o vinho exibe aspecto visual límpido e brilhante,
além de aromas florais, especiarias e resina. Na boca,
acidez, taninos que equilibram o paladar e melhoram
o vinho com o passar do tempo e que sugerem
grande longevidade.
100% Nebbiolo
24 meses
o

A 14%
750 ml
GR (

); 92 WS; 91 WE; 16,5 JR; 90 W&S

BAROLO DOCG
É produzido a partir de vinhas de 10 a 40 anos de idade
que vêm de 8 vinhedos distintos, plantados a altitudes
entre 300 e 400 metros, com solo predominantemente
calcário. Tem uma bela cor granada com halos
alaranjados, aromas intensos e complexos, além de um
paladar cheio, quente e harmônico.
100% Nebbiolo
24 meses
o

A 14 %
750 ml
92 WS; 88 WE; 16 JR

37

ITÁLIA

PIEMONTE

Sordo

BAROLO DOCG ROCCHE DI CASTIGLIONE
Proveniente de um vinhedo localizado a uma altitude de
320 a 350 metros, com plantas de 30 a 60 anos de idade,
numa das melhores áreas de Castiglione Falletto. Tem uma
cor rubi brilhante, buquê intenso de menta e fruta madura.
Na boca é cheio, marcado pela acidez e taninos equilibrados.
Tem grande potencial de guarda.
100% Nebbiolo
24 meses
o

A 14,5%
750 ml
GR (

); 90 WS; 17,5 JR

BAROLO DOC RAVERA
O vinhedo, na comuna de Novello, é um dos mais belos da
região. Está a uma altitude de 420 a 450 metros e suas
videiras já chegaram aos 20 anos de idade. É um vinho com
aromas complexos, de notas herbáceas, tabaco e especiarias.
Grande estrutura e equilíbrio no paladar, com boa acidez
e taninos firmes, o que lhe dá equilíbrio. Bom potencial de
envelhecimento.
100 % Nebbiolo
24 meses
o

A 14,5%
750 ml
GR (

); 92 WS; 17+ JR
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BAROLO DOCG GABUTTI
Este Barolo é feito de um vinhedo com idade de 35 a 50
anos, plantado com exposição sul- sudoeste e altitude de
250 a 300 metros, na subzona de Gabutti, uma das mais
prestigiadas da comuna de Serralunga d’Alba. Aromas florais,
frutas vermelhas frescas e especiarias doces aparecem no
nariz, enquanto no paladar harmoniza boa acidez e taninos
idem. Envelhece muito bem e com o passar dos anos vai exibir
mais e mais sua elegância e pedigree.
100% Nebbiolo
24 meses
o

A 14,5%

Barolo DOCG Gabutti 2010:
Melhor Barolo do Ano

750 ml
95 WS; 17+ JR; 90 W&S

ADAM STURN, Wine Enthusiast

BAROLO DOCG PERNO
Exposição sudeste, vinhas de 25 a 35 anos e
altitude de 270 a 400 metros plantadas em
um vinhedo na comuna de Monforte d’Alba.
Essas características aparecem na tonalidade
brilhante do vinho, nos aromas persistentes
e complexos e nas notas de frutas frescas,
acidez e taninos de qualidade fora do comum.
Grandes prognósticos de envelhecimento.
100% Nebbiolo
24 meses
o

A 14,5%
750 ml
GR (

); 93 WS; 16,5 JR; 93 WE
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Toscana
A região da Toscana está situada no centro da Itália e, no
coração da Toscana, entre Florença, Siena e Arezzo está a
zona de Chianti, cuja beleza é sintetizada pela harmonia entre a
paisagem e a história ligada ao vinho. Cerca de 40 quilômetros
abaixo de Siena, fica a vila de Montalcino, a terra do Brunello.
Desde 1984, Chianti é uma DOCG (Denominazione
d’Origne Controllata e Garantita), a mais alta certificação de
procedência de vinhos italianos. A uva de excelência em Chianti
é a Sangiovese – para um vinho ter a denominação de origem,
deve não apenas ser produzido dentro da área de Chianti mas
também conter ao menos 80% de Sangiovese em seu blend
–, que em Montalcino recebe o nome de Brunello. Ali, apenas
3.600 hectares, de um total de 24.000 hectares de área, são
ocupados por vinhedos. Os Brunello são visivelmente límpidos
e brilhantes, têm um perfume intenso de especiarias, frutas
negras e baunilha, enquanto no paladar exibem muita elegância,
estrutura e persistência. Só vão ao mercado cinco anos depois
da colheita. É um vinho que envelhece bem atingindo seu auge
entre os dez e 30 anos. Assim como Poggio Bonelli representa
a excelência dos Chianti, Collemattoni simboliza a nobreza de
um Brunello de Montalcino.
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COLLEMATTONI
ROSATO IGT
A bela cor deste rosé deriva
do período de 10 a 12 horas
em que as uvas ficaram
em contato com as peles,
depois de suave prensagem.
Seguiram-se dez dias de
fermentação em inox a
temperatura controlada.
Nariz fresco, com notas florais
e frutadas, além de paladar
persistente e boa acidez.
100% Sangiovese
o

A 12,5%
750 ml

ITÁLIA

TOSCANA

Collemattoni
Collemattoni está localizada ao sul de Montalcino, no topo de uma montanha e ao redor da vila
de Sant’Angelo in Colle. Na sede, a 420 metros de altitude, o vinhedo de menos de 2 hectares é
o coração da vinícola. Há mais 9 hectares de vinhas, majoritariamente de Sangiovese (Brunello),
distribuídos em outras quatro propriedades – o Brunello di Montalcino Riserva vem do vinhedo
Fontelontano, que tem as uvas mais antigas, plantadas em 1984. Os resultados da filosofia de
utilizar a tecnologia a serviço do terroir aparecem não só nas altas pontuações dos vinhos mas
também em certificações de qualidade. Paineis solares e um sistema de aquecimento com biomassa
garante 80% de autossuficiência na produção de energia necessária à adega.
Em 2012, Collemattoni obteve o certificado de produtor orgânico. Todos os processos, portantos,
preveem o respeito total ao meio ambiente. À colheita manual, sucede-se a vinificação na renovada
adega e o envelhecimento, em contraponto, se dá em condições naturais em uma sala subterrânea
com barricas de carvalho esloveno e francês.
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BRUNELLO DI MONTALCINO
RISERVA VIGNA FONTELONTANO

BRUNELLO DI MONTALCINO
DOCG

Ícone, este vinho vem do vinhedo
Fontelontano, de meio hectare, a 360
metros de altitude, com rendimento
equivalente a 3.500 plantas por
hectare. Tem intensa cor rubi com
reflexos borgonheses, aromas de
frutas negras, baunilha e especiarias.
É aveludado e austero no paladar,
com grande estrutura e elegância.

Elaborado a 400 metros de
altitude, num vinhedo de baixa
densidade – apenas 4.500 plantas
por hectare. Cor rubi brilhante e
reflexos a la Borgonha. Tem aromas
de frutas negras e cereja. Em boca,
é encorpado, austero e persistente.
Potencial de envelhecimento entre
10 e 20 anos.

100% Sangiovese (Brunello)

100% Sangiovese (Brunello)

	36 meses

	30 meses

o

o

A 14,5%

A 14,5%

750 ml

750 ml e 1,5 l

97 WS

GR (

); 96 WS

Persistente e surpreendente
WINE SPECTATOR
( em relação aos 97 pontos atribuídos ao Brunello di Montalcino Riserva Vigna Fontelontano 2004 )

ROSSO DI MONTALCINO
DOCG

ADONE ROSSO IGT TOSCANO
Vinho de entrada proveniente
de uvas plantadas a 500 metros
de altitude. Denota, portanto,
bastante frescor, com buquê
de violeta, cereja e framboesa.
Na boca é bem agradável, leve
e sugere boa versatilidade
gastronômica.

Provém de um vinhedo de baixa
densidade (apenas 4.500 plantas
por hectare). Expressa a tipicidade
de um Sangiovese jovem: frutas,
aromas florais e, na boca é
equilibrado, seco e quente.
100% Sangiovese (Brunello)

Sangiovese (95%), Merlot (5%)

	12 meses
o

o

A 13,5%

A 13%
750 ml

750 ml

GR (

90 WS

)
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Poggio Bonelli
Situada na comuna de Castelnuovo Berardenga, na fronteira entre a DOCG Chianti Classico
e a sub-região de Chianti Colli Senesi Chianti, a vinícola Poggio Bonelli se estende também
à propriedade Chigi Saracini, muito próxima ao rio Ombrone. Possui 840 hectares de área,
nas quais há 88 hectares de vinhedo: 17 Chianti Classico e 71 na zona de Colli Senesi. É uma
propriedade que remonta à Idade Média, tendo tido diversos proprietários ao longo dos séculos.
Sob a gestão do enólogo Carlo Ferrini – eleito o melhor do mundo em 2008 pela Wine Enthusiast
– a produção engloba as castas Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot e Petit Verdot. A
filosofia de valorizaçãoo do terroir se segue no trabalho na adega, onde as uvas selecionadas são
delicadamente prensadas e acondicionadas nos tanques de inox. A fermentaçãoo se dá entre dez
e 12 dias e na sequência o vinho é mantido em contato com as peles. O envelhecimento ocorre por
longos meses em barricas pequenas de primeiro e segundo uso e, por fim, nas garrafas.
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POGGIASSAI TOSCANA IGT

TRAMONTO D´OCA TOSCANA IGT

Fruto de um vinhedo em
Castelnuovo Berardenga, no
coração de Chianti Classico, este
vinho demonstra sua personalidade
complexa nos aromas de frutas
vermelhas, cogumelo, tabaco
e chocolate. Na boca, te corpo
equilibrado, tanino rico e frescor.

Este monovarietal de Petit Verdot
representa toda a personalidade de
um Poggio Bonelli. A seleção de cachos
é rigorosa no vinhedo, que tem baixo
aproveitamento. É um vinho potente,
tem grande complexidade aromática:
couro frutas vermelhas, especiarias,
cacau e tabaco. Na boca é quente, com
tanino pronunciado e longa persistência.

	Sangiovese (75%), Cabernet
Sauvignon (25%)

100% Petit Verdot
	16 a 18 meses

	16 a 18 meses

o

A 13,5%

o

A 14%

750 ml

750 ml
GR (

GR (

); 91 RP; 94 WS

); 92 RP; 93 WS

Notável produtor
HUGH JOHNSON
E JANCIS ROBINSON
[ Atlas Mundial do Vinho ]

CHIANTI CLASSICO DOCG

CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

De um vinhedo instalado em
uma colina com 280 metros de
altitude e exposição Sul, este
genuíno Sangiovese mescla
aroma de frutas vermelhas, em
especial cereja, com notas de
couro. Na boca, tem bom corpo,
equilibrado pela doçura suave
no carvalho francês.

Este Riserva provém de um vinhedo de baixo
rendimento e expressa toda a tipicidade
de um Chianti Classico aliada à identidade
do produtor. Paladar austero e notas
aromáticas de fruta madura e canela. O
vinho ainda permanece 3 meses estagiando
em garrafa antes de sair ao mercado.
	Sangiovese (95%), outras castas
regulamentadas (5%)

	Sangiovese (90%), outras castas
regulamentadas (10%)

24 meses
o

A 14%

	10 meses
o

A 13,5%

750 ml
GR (

750 ml, 1,5 l, 3 l
GR (

); 90 RP; 91 WS
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); 93 RP; 92 WS
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Poggio Bonelli

TOSCANA

VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO
D.O.C. OCCHIO DI PERNICE

VILLA CHIGI CHIANTI DOCG
Sem estágio em madeira, este
vinho de entrada passa todo
o inverno nas cubas de inox e
é engarrafado na primavera
seguinte. Nota-se a tipicidade
da Sangiovese nos perfumes
florais (gerânio) e de cereja,
assim como nas notas de
especiarias. Na boca, médio
corpo e equilíbrio.

Este precioso vinho vem da melhor
parcela do vinhedo, com exposição sul,
e de uvas selecionadas manualmente.
Passou por uma lenta fermentação
de 4 meses. Exibe bela cor rubi com
reflexos dourados, aromas complexos
de mel, especiarias e frutas secas.
Ao paladar, muita persistência,
elegância e suave doçura.
	Sangiovese (95%), outras castas
regulamentadas (5%)

	Sangiovese (95%), outras castas
regulamentadas (5%)

o

o

A 14,5%

A 13%

500 ml
GR (

750 ml
GR (

)

)

CRETUM IGT TOSCANA ROSATO
Uma rigorosa seleção da melhores
uvas do vinhedo situado a 300
metros de altitude precedeu a
vinificação com fermentação
controlada a 10 graus. O resultado
é um vinho de bela cor rosa clara
e límpida, com nuances de salmão.
Nos aromas e paladar, muita
fruta fresca, em especial morango
e cereja.

CRETUM IGT TOSCANA ROSSO
Após a fermentação das uvas,
em separado e durante 20 dias,
passa rapidamente por toneis de
madeira. Cor rubi, frutas, equilíbrio
e taninos finos marcam o vinho.
	Sangiovese (34%), Merlot (33%),
Cabernet Sauvignon (33%)

100% Sangiovese
o

o

A 12,5%

A 13%

750 ml

750 ml
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PPS Importadora e Distribuidora Ltda.
Al. Lorena, 800 - cj 1308 - São Paulo/SP - Brasil
+55.11 3885-6268 | +55.11 3554-2541
www.ppsimportadora.com.br
contato@ppsimportadora.com.br
www.facebook.com/ppsvinhos
@ppsvinhos

