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A HISTÓRIA
Quinta Valle de Passos situa-se no concelho de
Valpaços, ainda em pleno coração da Terra Quente
Transmontana. Valpaços é uma das três subregiões de Trás-os-Montes.
A Quinta Valle de Passos localiza-se na região
vitivinícola de Trás-os-Montes e é constituída por 80
hectares, dos quais 50 são vinha, divididos em três
quintas. Cerca de três hectares são consideradas
vinhas velhas, com aproximadamente 50 anos.
O clima é outro dos nossos aliados na produção de
vinhos de qualidade, com as grandes amplitudes
térmicas quer entre dia/noite, quer entre
inverno/verão. A baixa pluviosidade também
funciona, normalmente, a nosso favor, não criando
condições favoráveis a doenças. Estas excelentes
condições naturais, para a produção de vinho,
permitem-nos trabalhar em sistema de “Produção
Integrada”.
Este é um modo de produção de culturas de alta
qualidade que utiliza os recursos naturais e
mecanismos de regulação natural, em substituição
de fatores de produção prejudiciais ao ambiente.

Na região, os solos são maioritariamente graníticos,
embora na sub-região de Valpaços encontremos
uma transição entre estes dois tipos de solo, e as
altitudes variam entre os 200-700 metros. As nossas
vinhas de castas brancas encontram-se entre os
550 e os 650 metros de altitude, e as castas tintas
entre os 250 e os 300 metros de altitude.

A HISTÓRIA

Em 138 ac, os romanos - verdadeiros
amantes da vinha e do vinho, estenderam
o seu império até à Península Ibérica,
trazendo consigo o conhecimento da
produção deste néctar. Valpaços foi, então,
palco de transformações que moldaram a
viticultura e a enologia portuguesas.
Entre os vestígios desta passagem
destacam-se os lagares escavados nas
rochas graníticas, na margem do rio
Rabaçal. Lagares nos quais se fazia o
Passum: vinho doce e pouco alcoólico, que
fazia as delícias de Roma!

O Passum era o único vinho que as
mulheres do império bebiam, por ser
mais doce e com “menos” álcool (NOTA:
provavelmente o menor teor alcoólico na
altura seria bastante diferente dos dias de
hoje).
Acredita-se que o nome “Valpaços” teve a
sua origem no nome deste célebre vinho,
que percorreu todo o império Romano.
Do Passum nasceu o Passos, e assim: Valle
de Passos. Um vinho feito por mulheres,
mãe e filha, em jeito de homenagem.

A HISTÓRIA
Caracterização da Região
Trás-os-Montes - Já durante a ocupação dos romanos se
cultivava a vinha e se produzia vinho na região de Trás-osMontes, tornando-se estes conhecidos e apreciados pelas
suas qualidades.
A oriente do Minho e até à fronteira espanhola com a qual
também confina a Norte, estende-se uma vasta região que
termina na margem esquerda do Douro, onde começam as
Beiras.
Os solos desta região são predominantemente formados por
xistos pré-câmbricos e arcaicos, com algumas manchas
graníticas, existindo numa pequena área manchas calcárias
de gneisses e de aluvião.
Os vinhos da Região de Trás-os-Montes são bastante
diferenciados, em função dos microclimas em que têm origem
(altitude, exposição solar, pluviosidade, temperatura, etc.).
Assim, na zona Norte, encontramos a DO Trás-os-Montes
com as suas sub-regiões "Chaves", "Valpaços" e "Planalto
Mirandês".
O vinho com indicação geográfica, comummente designado
por Vinho Regional "Transmontano" produz-se em toda a
região de Trás-os-Montes.

PRINCIPAIS CASTAS
Malvasia Fina
Esta casta é encontrada nas regiões do norte de
Portugal como: Douro, Dão, Beira interior, Távora Varosa e em Lisboa. É uma casta de produtividade
bem inconsistente devido a sua grande
sensibilidade ao oídio, a podridão, ao míldio e ao
desavinho. Seus aromas e sabores normalmente
pouco intensos, comumente nos remetem a mel,
cera e noz moscada. Uma peculiaridade dessa
casta é o fato de que mesmo sem passar por
estágio em madeira costuma trazer aromas
defumados. Apresenta frescor e complexidade
moderados e é geralmente utilizada em corte.
Porém, funciona bem para a produção de vinho
base para espumantes nas regiões de climas mais
frios.

Côdega de Larinho
É uma uva de pele clara e amplamente cultivada
nas áreas vinícolas do Douro, em Portugal. Esta
variedade é conhecida também em outros lugares
do país como Roupeiro ou Síria. Além disso, a uva
Côdega é, muitas vezes, confundida com a casta
Côdega do Larinho – variedade portuguesa
também encontrada no Douro.
Por ser uma variedade branca amplamente
cultivada em diferentes áreas de Portugal e sob
inúmeras formas regionais a Côdega trata-se de
uma casta utilizada quase que exclusivamente em
áreas do interior do país, desde o norte, de Trasos-Montes, até o sul de Portugal.
Esta é uma casta que se adapta melhor em locais
com maiores altitudes, como ao redor de Pinhel,
na região de Beira. Além disso, a Côdega produz
também bons vinhos no sul da denominação de
origem do Alentejo, onde é conhecida como Alva.

PRINCIPAIS CASTAS
Viosinho
É uma variedade de valorização recente,
igualmente apropriada para o vinho do Porto e
vinhos tranquilos. Infelizmente, é também uma
variedade pouco produtiva, com rendimentos
muito baixos, o que ajuda a explicar a
popularidade reduzida. Apesar de pouco
aromática, oferece um excelente equilíbrio entre
açúcar
e
acidez,
proporcionando
vinhos
estruturados, encorpados e ricos em álcool.
Apresenta cachos e bagos pequenos, de
maturação precoce, muito sensíveis ao oídio e à
podridão, preferindo os climas quentes e
soalheiros. Dá origem a vinhos estruturados e
potentes, a que, no entanto, falta habitualmente
vigor e frescura. Por isso é regularmente lotada
com outras castas, capazes de acrescentar a
acidez e riqueza aromática que por vezes lhe
parecem faltar.

Tinta Amarela ou Trincadeira
É uma casta de uva tinta da família das Vitis
vinifera, cultivada essencialmente no Alentejo, na
região do Douro e no Ribatejo. É também é
designada por Trincadeira Preta (Alentejo e
Ribatejo), Tinta Amarela (Douro e Trás-osMontes), Mortágua (Torres Vedras e Alenquer),
Preto Martinho (Arruda e Bucelas), Espadeiro ou
Murteira (Setúbal), Crato Preto (Algarve), Castiço
(Aveiras de Cima) e Santarém.

PRINCIPAIS CASTAS
Touriga Nacional
É uma casta nobre e muito apreciada, talvez a
casta mais elogiada em Portugal, estando hoje
disseminada por, praticamente, todas as regiões
do país. A pele grossa, rica em matéria corante,
proporciona cores intensas. A abundância dos
aromas primários é uma característica da casta,
apresentando-se simultaneamente floral e frutada,
sempre intensa e penetrante. É a quarta casta
mais plantada na Península de Setúbal. A Touriga
Nacional dá vinhos tintos, encorpados, poderosos
e com excepcionais qualidades aromáticas. No
seu aroma macio e quente predominam as notas
de frutos silvestres maduros, tais como; amora e
mirtilo, com nuances florais que lembram violeta,
rosmaninho e por vezes esteva. Origina vinhos
com boa graduação alcoólica, harmoniosos e com
excelente
capacidade
de
envelhecimento,
ganhando complexidade aromática com o estágio
em barrica.

Touriga Franca
A sua popularidade fundamenta-se na extrema
versatilidade,
produtividade,
equilíbrio
e
regularidade da produção, bem como na boa
sanidade geral. Desenvolve-se num ciclo
vegetativo longo, proporcionando vinhos ricos em
cor. Com cachos médios ou grandes, de bagos
médios e arredondados, a Touriga Franca é um
dos pilares estruturais dos lotes durienses,
assomando de forma decisiva no Vinho do Porto e
nos vinhos de mesa. Graças à forte concentração
de taninos, contribui para o bom envelhecimento
dos lotes onde participa. Oferece fruta farta,
proporcionando vinhos de corpo denso e estrutura
firme mas, simultaneamente, elegantes. Por regra
os vinhos sugerem notas florais de rosas, flores
silvestres, amoras e esteva, sendo regularmente
associada com as castas Tinta Roriz e Touriga
Nacional.

Desde 1914
A visão pioneira de Venâncio da Costa
Lima
O fundador desta adega, Venâncio da Costa
Lima, nasceu em 1892 na Quinta do Anjo,
terra de bom queijo, bom pão e bom vinho.
Criado numa casa agrícola, aí se
estabeleceu em 1914 no comércio de vinho,
azeite e cereais. Mas a sua visão levou-o
mais longe: decidido a levar os seus vinhos
a mais apreciadores percorreu o país,
estabelecendo relações duradouras com
clientes fiéis.

Tivemos o privilégio de receber o Sr. Ministro da
Economia em nossa casa. Foi no âmbito da
assinatura dos contratos do programa Valorizar,
iniciativa do Turismo de Portugal, onde aproveitamos
para fazer o lançamento simbólico da primeira pedra
do nosso projeto de enoturismo!

Assim se tornou na década dos anos 30 um
dos maiores produtores, estimado e
respeitado na região.

Quinta Valle de Passos
Do Passum nasceu o Passos e deste
nasceu Valle de Passos. Um vinho feito por
mulheres: mãe e filha, numa homenagem
à sua terra e à sua longa história...

DICAS
COMO GELAR VINHOS BRANCOS E ROSÉS
 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 30 minutos, se o vinho estiver
previamente
armazenado
em
adega
climatizada em 16ºC ou 50 minutos, se o
vinho estiver à temperatura ambiente.
 Geladeira: 2 a 3 horas.
Não é recomendado degustar vinhos brancos e
rosés excessivamente gelados: interfere na
percepção da complexidade do sabor. Quanto
Alguns
acreditam
uma taça mais
maior aespecialistas
complexidade,
maior que
a temperatura
de
arredondada,
permite
mostrar
o
verdadeiro
serviço.
potencial do vinho, explorando a fundo seus
aromas e sabores.

TIPOS DE TAÇA
As taças ideais para o consumo de
vinhos brancos e rosés devem
considerar que a temperatura de
serviço deve ser mantida baixa,
assim, não devemos usar taças muito
grandes, tão pouco servir quantidades
muito grandes de vinho que facilitem
seu aquecimento!

DICAS
COMO GELAR VINHOS BRANCOS E ROSÉS

TIPOS DE TAÇA

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 30 minutos, se o vinho estiver
previamente
armazenado
em
adega
climatizada em 16ºC ou 50 minutos, se o
vinho estiver à temperatura ambiente.

As taças ideais para o consumo de vinhos brancos
e rosés devem considerar que a temperatura de
serviço deve ser mantida baixa, assim, não
devemos usar taças muito grandes, tão pouco
servir quantidades muito grandes de vinho que
facilitem seu aquecimento!

 Geladeira: 2 a 3 horas.
Não é recomendado degustar vinhos brancos e
rosés excessivamente gelados: interfere na
percepção da complexidade do sabor. Quanto
maior a complexidade, maior a temperatura de
serviço.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada, permite mostrar o verdadeiro
potencial do vinho, explorando a fundo seus
aromas e sabores.
Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!

DICAS
COMO GELAR VINHOS BRANCOS E ROSÉS

TIPOS DE TAÇA

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 30 minutos, se o vinho estiver
previamente
armazenado
em
adega
climatizada em 16ºC ou 50 minutos, se o
vinho estiver à temperatura ambiente.

As taças ideais para o consumo de vinhos brancos
e rosés devem considerar que a temperatura de
serviço deve ser mantida baixa, assim, não
devemos usar taças muito grandes, tão pouco
servir quantidades muito grandes de vinho que
facilitem seu aquecimento!

 Geladeira: 2 a 3 horas.
Não é recomendado degustar vinhos brancos e
rosés excessivamente gelados: interfere na
percepção da complexidade do sabor. Quanto
maior a complexidade, maior a temperatura de
serviço.

Temperatura Ideal para vinhos de verão
Recomendado uma temperatura de serviço
de 6ºC a 10ºC.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada, permite mostrar o verdadeiro
potencial do vinho, explorando a fundo seus
aromas e sabores.
Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!

DICAS
COMO RESFRIAR VINHOS TINTOS

TIPOS DE TAÇA

 Balde de gelo: 1/3 gelo e 2/3 de água - Tempo:
durante 05 a 10 minutos, se o vinho não
estiver previamente armazenado em adega
climatizada em 16ºC ou seja, se o vinho
estiver à temperatura ambiente habitual em
nosso país.

As taças ideais para o consumo de vinhos tintos
devem considerar que a temperatura de serviço
deve ser mantida, assim, devemos usar taças
maiores, que permitam a evolução do vinho
durante o tempo de consumo.

Não é recomendado degustar vinhos tintos
excessivamente frios: interfere na percepção da
complexidade do sabor. Quanto maior a
complexidade, maior a temperatura de serviço.

Temperatura Ideal para vinhos de tintos
Recomendado uma temperatura de serviço
De 16ºC a 20ºC.

Alguns especialistas acreditam que uma taça mais
arredondada e bojuda, permite mostrar o
verdadeiro potencial do vinho, explorando a fundo
seus aromas e sabores.
Já estão disponíveis
modelos modernos
de taças que se
propõem a realçar
cada aspecto da
experiência
sensorial do vinho!

CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Valle de Passos Rosé

Valle de Passos Branco

Grau: 13% vol.

Grau: 13% vol.

Castas: Touriga Franca, Touriga
Nacional e Tinta Amarela

Castas: Viosinho, Malvasia Fina e
Códega de Larinho

Vinificação: Maceração parcial com
estágio em cuba inox durante cerca
de 10 meses.

Vinificação: Estágio em cuba inox
durante cerca de 10 meses.

Apreciação: Fresco e delicado, com
notas florais e de frutos vermelhos
recém colhido e frutos tropicais. No
paladar, ataque cheio e volumoso,
com
uma
acidez
fresca
e
envolvente, num final saboroso e
persistente.
Harmonização: Cozinha oriental,
massas, pizzas leves, saladas e
canapés de festas. Dada a sua
estrutura
e
volume
pode
acompanhar frios como salames,
copas, queijos, etc.

Apreciação:
Vinho com ataque
cheio e volumoso, com uma acidez
fresca e envolvente, num final
longo, saboroso e persistente.
Harmonização: Pratos de bacalhau
ou peixes de confecção elaborada.
Dada a sua estrutura e volume pode
acompanhar
algumas
carnes
guisadas.

CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Valle de Passos Tinto
Grau: 13,5% vol.
Castas: Touriga Franca,
Amarela e Touriga Nacional

Tinta

Vinificação: Estágio em cuba inox
durante cerca de 12 meses.
Apreciação: É um vinho elegante na
boca, com a acidez muito bem
integrada, taninos suaves, mas
presentes, que contribuem para a
sua vocação gastronômica.
Harmonização: Recomendado para
acompanhar pratos de carne,
queijos macios de casca rija, entre
outros.

CARACTERÍSTICAS E HARMONIZAÇÕES
Valle de Passos Reserva Branco

Valle de Passos Reserva Tinto

Grau: 13% vol.

Grau: 14% vol.

Castas: Viosinho, Códega do Larinho
e mistura de castas de vinhas velhas

Castas: Touriga Franca,
Amarela, Touriga Nacional

Vinificação:
francês.

Vinificação: Estágio de 18 meses em
que parte do lote estagiou em cuba
inox e outra barricas de carvalho
francês.

Barricas

de

carvalho

Amarelo citrina. No nariz é fresco e
delicado, com notas florais e de frutos
de polpa branca e tropicais, com ligeiro
toque fumado proveniente da madeira
de carvalho onde estagiou. Na boca,
ataque cheio e volumoso, madeira
discreta e bem integrada, com uma
acidez fresca e envolvente, num final
longo, saboroso e persistente..
Harmonização: Recomendado para
acompanhar pratos de bacalhau ou
peixes de confecção elaborada. Dada
a sua estrutura e volume pode
acompanhar algumas carnes brancas,
ou mesmo o tradicional cabrito assado.

Tinta

Apreciação:
Vinho
de
ataque
estimulante. Elegante na boca, com
a acidez viva mas bem envolvida,
taninos
presentes,
mas
bem
integrados, contribuindo em conjunto
para a sua vocação gastronômica.
Gastronomia: Recomendado para
acompanhar
pratos
de
carne
vermelha ou caça, queijos macios de
casca rija, entre outros.

Este produto é um oferecimento especial da Cave D’Or em parceria com a Quinta Valle de Passos uma empresa, reconhecida
internacionalmente e produz vinhos de Trás-os-Montes que alinham tradição e tecnologia inovadora. Conheça nossos produtos e
surpreenda-se!
A DOCWINE é uma jovem importadora de vinhos, localizada no Rio de Janeiro, mas que nasceu em Portugal, país que tem o
mais antigo sistema de região demarcada do mundo, “a do Douro”. Com a expansão para França e Itália surgiram parcerias de
tradição e prestigio, capazes de trazer vinhos agradáveis, de alto valor e excelente custo benefício. Nossa missão é surpreender
nossos clientes com rótulos que transmitam a alma e a qualidade dos vinhos do Velho Mundo!
A Cave D'Or é um charmoso bistrô localizado no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Oferecemos uma grande variedade
de vinhos e bebidas finas de diversos países, além de uma deliciosa delicatessen que surpreende com as mais inesquecíveis
harmonizações. Disponibilizamos cursos, festivais, confrarias, além de eventos fechados para grupos ou empresas, sempre com
a qualidade da Cave D’or.

Elaborado por Cave D’Or Bistrô e Beer Garden | Contato: +55 21 98187 8188

