Portugal

A ENOSU é uma empresa de vinhos com marcas próprias
e parceira de vinícolas das regiões do Douro, Minho e
Alentejo, estando esta dedicada à comercialização e
internacionalização dos vinhos, nos mercados externos.
Os vinhos são qualidade premium internacionalmente
reconhecidos.
As nossas relações comerciais a nível mundial permitemnos ter acesso aos melhores vinhos e produtores das
regiões. Os clientes fazem questão de nos distinguir pela
diferença e excelência dos produtos comercializados e
dos serviços prestados. Desde o início da sua pesquisa até
ao momento da entrega, dando todo o apoio e
acompanhamento necessário à sua total satisfação.
O nosso ofício é o vinho e temos como objetivo
colaborar com os nossos clientes e parceiros de negócio
a fim de construir um relacionamento duradouro com
base na integridade, execução e confiança mútua.

www.enosuwines.com

O conhecimento das origens da sua família remota ao
séc. XVI em Terras de Bouro. A palavra Araújo é oriunda
do complexo linguístico galego-português. Os Araújos
são oriundos de fidalgos de Lobios/Galizia, que
passaram para o reino Portugal (Minho), em torno de
1375. Afamados e poderosos senhores, donos de
muitas terras e Alcaides do Castelo de Lindoso.
Foram progenitores das famílias deste apelido no
Minho. Um destes Araújos, por matrimónio uniu-se
aos Pereiras, oriundos da Casa de Paços Vedros
de Magalhães de Ponte da Barca e da Casa Solar de
Bertiandos. Deocleciano, (nome de imperador
romano) descendente da linhagem destas famílias,
nasceu em Gaifar, Ponte
de
Lima
e
reside
atualmente em Fragoso, Barcelos.

Castelão

Castelão

Fernão Pires

13,5%

13,5%

13,5%
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18
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DEOCLECIANO
Reserva Tinto 2015
Proveniente de vinhas velhas com cerca de 50
anos, vinificado em lagar de pedra e pisa
tradicional
Região Demarcada: Alentejo;
Cor: rubi intenso;
Aroma: guloso a fruta vermelha muito madura;
Paladar: ligeiro toque a madeira e uma boca
aveludada;
Gastronomia: excelente acompanhante de
pratos de carne, ou de culinária mais elaborada.

DEOCLECIANO
Vinhas Velhas Tinto 2015
Oriundo de vinhas velhas, com mais de 50 anos.
Região Demarcada: Alentejo;
Cor: rubi intenso;
Aroma: frutos vermelhos muito maduros,
combinados com frutos secos;
Paladar: estrutura cheia, com taninos redondos e
complexos;
Gastronomia: excelente para acompanhar carnes
vermelhas e de caça.

DEOCLECIANO
Vinhas Velhas Branco 2017
Oriundo de vinhas velhas, com mais de 50 anos.
Região Demarcada: Alentejo;
Cor: citrino e cristalino ;
Aroma: evidenciam-se os aromas a lima e flor de
laranjeira ;
Paladar: boca aveludada, longa e persistente.
Gastronomia: acasala bem com peixe e marisco,
bem como com pratos de carne branca.

Alvarinho

Alvarinho 70%
Trajadura 30%

Loureiro

13,5%

11,5%

12,5%

3

3

3

DEOCLECIANO
Alvarinho

DEOCLECIANO
Loureiro

DEOCLECIANO
Alvarinho/Trajadura

Inspire-se e eleve todos os seus sentidos
com este extraordinário Alvarinho, nobre
de raiz.
Denominação: Vinho Verde;
Cor: límpido e citrino;
Aroma: tropical intenso;
Paladar: elegante e persistente;
Gastronomia: acompanha bem entradas,
todo o tipo de peixe e algumas carnes
brancas.

Inspire-se e eleve todos os seus sentidos
com este extraordinário Verde Loureiro,
nobre de raiz.
Denominação: Vinho Verde;
Cor: límpido e citrino;
Aroma: floral e frutado;
Paladar: elegante e persistente;
Gastronomia: acompanha bem tábua de
queijos, peixe, bacalhau e carnes brancas.

Inspire-se e desafie os seus sentidos com
este blend perfeito de harmonia entre duas
das mais nobres castas dos vinhos verde.
Denominação: Vinho Verde;
Cor: límpido e citrino;
Aroma :com notas tropicais;
Paladar: intensidade e frescura demarcam a
sua personalidade;
Gastronomia: acompanha bem entradas,
peixes, marisco e carnes brancas.

Douro Superior

Tinto Cão;
Tinta Roriz;
Tinta Barroca;
Touriga Franca;
Touriga Nacional

Tinto Cão;
Tinta Roriz;
Tinta Barroca;
Touriga Franca;
Touriga Nacional

14,5%

14,5%

13,5%
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ARYES Douro DOC
Tinto Reserva 2013

SOFIS Douro DOC
Tinto Reserva 2013

Aparência: clara e brilhante;
Cor: rubi intenso ;
Aroma: forte presença de frutas vermelhas
maduras e ameixa seca, nuances florais de
lavanda e violeta, e um componente fantástico de
especiarias;
Paladar: fruta vermelha madura e seco em pluma
junto com especiarias e notas balsâmicas. Longo
e complexo, com estrutura e elegância;
Gastronomia: pratos ricos em carnes vermelhas,
enchidos e queijos.

Aparência: clara e brilhante;
Cor: rubi intenso;
Aroma: boa intensidade aromática, vínico
intenso e muito elegante;
Paladar: encantador na boca, fruta madura,
amora madura, chocolate e baunilha;
Gastronomia: pratos ricos em carnes
vermelhas, enchidos e queijos.

Tinto Cão;
Tinta Roriz;
Tinta Barroca;
Touriga Franca;
Touriga Nacional

SOFIS Douro DOC
Tinto 2011
Aparência: clara e brilhante;
Cor: rubi;
Aroma: boa intensidade aromática, vínica
e elegante;
Paladar: encantador na boca com fruta
madura;
Gastronomia: pratos ricos em carnes
vermelhas, enchidos e queijos.

Tinto Cão;
Tinta Roriz;
Tinta Barroca;
Touriga Franca;
Touriga Nacional

Tinta Roriz;
Tinta Barroca;
Touriga Franca;
Touriga Nacional

Loureiro

14%

13,5%

11%

18

16
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PURO REQUINTE Reserva
Tinto 2011
Douro Superior
Aspeto: límpido e brilhante;
Cor: rubi intenso;
Aroma: boa intensidade aromática,
vinosidade, muito elegante;
Paladar: envolvente na boca, fruta
madura, chocolate e baunilha;
Gastronomia: pratos ricos em carnes
vermelhas, enchidos e queijos.

PURO REQUINTE
Tinto 2011
Douro Superior
Aspeto: límpido e brilhante;
Cor: rubi;
Aroma: boa intensidade aromática,
vinosidade, fruta madura;
Paladar: elegante, encorpado, fresco e
equilibrado;
Gastronomia: cozinha mediterrânea,
pratos ricos em carnes vermelhas,
enchidos e queijos.

PURO REQUINTE Reserva
Verde Branco 2016
Aspeto: límpido e brilhante;
Cor: amarelo muito pálido;
Aroma: muito intenso, boa complexidade,
sobressaindo as notas a citrinos e as notas
florais;
Paladar: fantástica harmonia e
complexidade. Elegante e muito fresco. Final
longo e persistente;
Gastronomia: Cozinha italiana e asiática
(sushi), pratos de peixe, mariscos, saladas e
carnes brancas.

Touriga Nacional;
Tinta Roriz;
Alfrocheiro

Touriga Nacional;
Tinta Roriz;
Alfrocheiro

13,5%

13%

13,5%

18

18

16

BACHUSICON
Dão Reserva Tinto 2011

BACHUSICON
Dão Tinto 2011

Aparência: límpido e brilhante;
Cor: rubi intenso;
Aroma: vinoso e complexo, fruta vermelha
madura, frutos negros e notas doces do tipo
baunilha da madeira;
Paladar: boa estrutura, fresco e boa acidez.
Equilíbrio entre a acidez e o álcool, com um
final de boca longo e limpo. Mineral e
encorpado;
Gastronomia: carnes vermelhas e de caça.
Peixes guisados ou de caldeirada.

Aparência: límpido e brilhante;
Cor: rubi intenso;
Aroma: vinoso, fruta vermelha jovem
e madura e algumas notas doces;
Paladar: boa estrutura, fresco e boa
acidez.Equilíbrio entre a acidez e o
álcool, com um final
harmonioso e equilibrado;
Gastronomia: carnes vermelhas,
assadas e grelhadas ou guisadas.

Encruzado

BACHUSICON Reserva
Branco Encruzado 2013
Aparência: límpido e brilhante;
Cor: citrina ligeiramente esverdeado;
Aroma: mineral, com fruta branca madura,
nuances florais e de chá (tília e cidreira)
em conjunto com notas tostadas e doces
do estagio em barrica;
Paladar: estruturado e bem fresco com boa
acidez. Equilíbrio entre a acidez e o álcool,
com um final encorpado, mineral e longo;
Gastronomia: entradas, charcutarias quentes
ou queijos. peixes quentes, lampreia, atum.

Encruzado

Alvarinho

Alvarinho

13%

13%

12,5%

18

BACHUSICON
Branco Encruzado 2013
Aparência: límpido e brilhante;
Cor: citrina ligeiramente esverdeado;
Aroma: mineral, com fruta branca madura,
nuances florais, citrinas e de chá verde;
Paladar: bem fresco com boa acidez. Equilíbrio
entre a acidez e o álcool, com um final
mineral, alguma estrutura e equilibrado;
Gastronomia: entradas, charcutarias quentes ou
queijos. peixes quentes, lampreia, atum.

BARÃO DE MONÇÃO
Alvarinho Reserva 2015
Aparência: claro e brilhante;
Cor: amarelo muito pálido;
Aroma: muito intenso e complexo,
excelente equilíbrio entre normalidade e
notas tropicais;
Palato: elegante e muito fresco, mas rico e
denso. Longo e charmoso terminar;
Gastronomia: pratos de carne não muito
elaborados, peixes gordos e mariscos.

BARÃO DE MONÇÃO
Alvarinho 2015
Aparência:clara e brilhante;
Cor: amarelo citrino;
Aroma: excelente intensidade
aromática, dominado pela
mineralidade e pelas notas tropicais;
Paladar: vinho muito fresco mas
estruturado e rico, excelente
equilíbrio e persistência invulgar;
Gastronomia: pratos de carne não
muito elaborados, peixes gordos e
mariscos

Das vinhas ao vinho, todo o processo envolvente é minucioso e criterioso,
apresentando um estilo muito próprio que visa satisfazer as expectativas dos
mais exigentes.
Elaborados a partir das castas autóctones da região, os nossos vinhos
exprimem a singularidade e originalidade do nosso “terroir”.
Nos Brancos e Rosés, apreciamos uma grande intensidade aromática e muita
frescura e suavidade em boca.
Nos Tintos, é possível experimentar várias sensações, texturas cremosas, finais
de boca muito ricos, untuosos e gulosos…
Devido à nossa ampla gama, conseguimos ter uma oferta de vinhos que se
encaixa nas mais diversas ocasiões. Estamos sem dúvidas ansiosos pelo que aí
vem, porque sabemos que o futuro deste Gato Bravo promete.

Mistura de
Variedades
Tradicionais

Mistura de
Variedades
Tradicionais
13,5%

GATO BRAVO
Tinto
Desengace total, maceração
pelicular prolongada e fermentação
alcoólica a 28ºC.
Cor: rubi;
Aroma: frutos vermelhos maduros,
com um toque especial a frutos
secos;
Paladar: corpo aveludado com final
longo e persistente;
Gastronomia: carnes vermelhas e
carnes de caça.

12,5%

Mistura de
Variedades
Tradicionais

Mistura de
Variedades
Tradicionais

12%

12%

GATO BRAVO
Branco

GATO BRAVO
Tinto

Desengace total, prensagem
pneumática e fermentação alcoólica a
18ºC.
Cor: cítrico;
Aroma: aroma floral e frutos maduros;
Paladar: corpo complexo e elegante;
Gastronomia: carnes brancas,
mariscos, peixes, bacalhau e saladas.

Desengace total, maceração pelicular
intensa e fermentação alcoólica a
28ºC.
Cor: rubi;
Aroma: frutos vermelhos, com final
ligeiro a especiarias;
Paladar: complexo, aveludado e
persistente;
Gastronomia: carnes vermelhas e
carnes de caça.

GATO BRAVO
Branco
Desengace total, prensagem
pneumática e fermentação alcoólica
a 18ºC.
Cor: cítrico;
Aroma: frutas tropicais e flor de
laranjeira;
Paladar: complexo, intenso e com
final longo;
Gastronomia: frutos do mar, peixes,
bacalhau e carnes brancas.

Arinto;
Loureiro;
Trajadura

Espadeiro

Arinto;
Loureiro;
Trajadura

Vinhão;
Touriga
Nacional

10,5%

10,5%

9,5%

9,5%

GATO BRAVO
Verde Branco DOC
Denominação: Vinho Verde;
Com um toque gentil e pinceladas de
paixão, cria-se um vinho rico e
perfumado, complexo e sofisticado.
Cor: citrino e cristalino;
Aroma: aromas tropicais, minerais e
com apontamentos cítricos;
Paladar: estrutura elegante, fresca e
complexa;
Gastronomia: carnes brancas,
marisco, peixe, bacalhau e saladas.

GATO BRAVO
Verde Rosé DOC
Denominação: Vinho Verde;
Dedicado a todas as mulheres que
sabem o que querem beber, com prazer,
em todas as ocasiões e momentos
inesquecíveis da vida.
Cor: rosado cristalino;
Aroma: aromas a frutos silvestres, com
ligeira doçura;
Paladar: estrutura elegante, fresca e
complexa;
Gastronomia: carnes brancas, marisco,
peixe, bacalhau e saladas.

GATO BRAVO
Verde Branco DOC
Denominação: Vinho Verde;
Perfil alegre e atrevido. Aprecie a
expressão e a originalidade deste
“terroir”.
Cor: citrino, com nuances limonadas;
Aroma: flores brancas e frutos tropicais;
Paladar: estrutura complexa com final
persistente;
Gastronomia: legumes gratinados,
marisco e peixe.

GATO BRAVO
Verde Rosé DOC
Denominação: Vinho Verde;
Com um corpo bem esculpido,
acompanhado de um nariz exuberante,
define-se o perfil deste Rosé, que
promete primar pela diferenciação no
seu mercado.
Cor: rosa salmão;
Aroma: frutas vermelhas, com especial
toque de morango;
Paladar: boca aveludada com prolongada
frescura;
Gastronomia: peixes e carnes brancas.

Com mais de quatro séculos de história, muitas
são as lendas e "estórias" que lhe estão na origem,
muitas delas contadas pelos diversos espaços
envolventes, desde o antigo palacete às grutas,
passando pelo lago, jardins e vinhedos. A
produção de vinho verde é a atividade principal da
Quinta de Curvos, tendo sido realizados, ao longo
do tempo, investimentos com vista a aproveitar
todo o potencial das diversas castas ali produzidas
e assim assegurar a qualidade dos seus vinhos.
A quinta ganhou uma nova alma, e ainda hoje é
uma empresa 100% familiar que, conta já com a
dedicação da segunda geração para dar
continuidade ao projeto.
Face ao ambiente competitivo no mercado dos
vinhos, a Quinta de Curvos, enquanto empresa
familiar, aposta num código de valores de
excelência, tradição e inovação, nunca
esquecendo o respeito pelo meio ambiente e a
paixão genuína pelo vinho.

“10 HECTARES DE PATRIMÓNIO NATURAL”
A Quinta de Curvos parece saída de um conto de fadas. Desde a gruta rodeada por um amplo
lago até aos seus jardins e vinhedos, é um local que convida a visitar e explorar os seus diversos
recantos.
Cuidar dos seus 10 hectares de jardins, permite além de preservar este património natural,
minimizar o impacto da cultura da vinha através da retenção de CO2 pelas suas árvores e
vegetação.

Touriga Nacional;
Touriga Franca;
Tinta Roriz

Touriga Nacional;
Touriga Franca;
Tinta Roriz

14%

14,5%

18

12

12

12

PROVA CEGA
Reserva 2016
Denominação: Douro D.O.C.
Cor: vermelho intenso, com reflexos violáceos;
Aroma: rico e complexo, em que sobressai a
fruta vermelha, perfeitamente casados com
notas fumadas e abaunilhadas resultantes do
estágio francês;
Paladar: corpo estruturado, complexo com
taninos longos e suaves;
Gastronomia: Pratos ricos em carnes vermelhas,
enchidos e queijos.

PROVA CEGA
Tinto 2018
Denominação: Douro D.O.C.
Cor: vermelho intenso, com reflexos
violáceos;
Aroma: complexo com notas de fruta
vermelha e um toque de especiarias;
Paladar: apresenta-se estruturado, macio
com taninos longos e suaves;
Gastronomia: cozinha mediterrânea,
pratos ricos em carnes vermelhas,
enchidos e queijos.

Gouveio;
Viosinho;
Rabigato

13%

PROVA CEGA
Branco 2018
Denominação: Douro D.O.C.
Cor: tons citrinos;
Aroma: notas de fruta de pomar como a
pera e a ameixa branca;
Paladar: rico, estruturado e complexo;
Gastronomia: Carnes não muito
elaboradas, peixes gordos e mariscos.

Loureiro 90%;
Trajadura 10%

9,5%

AFECTUS
Early Harvest
Denominação: Vinho Verde;
Cor: tons citrinos;
Aroma: floral com notas cítricas e
tropicais;
Paladar: na boca é vivo, equilibrado e
com alguma doçura;
Gastronomia: óptimo como aperitivo
e acompanhamento de sobremesas à
base de frutas e doces.

Alvarinho

Avesso

Loureiro

13%

13%

12%

AFECTUS
Alvarinho
Denominação: Vinho Verde Alvarinho;
Cor: tons citrinos;
Aroma: floral delicado, com notas de
frutas maduras e tropicais;
Paladar: na boca é encorpado, com
grande estrutura e complexidade;
Gastronomia: pratos de carne não
muito elaborados, peixes gordos e
mariscos

AFECTUS
Avesso
Denominação: Vinho Verde;
Cor: tons citrinos;
Aroma: composto por notas de frutas
de pomar, ameixa e pêra;
Paladar: apresenta-se com caráter,
grande estrutura e persistência na
boca;
Gastronomia: Pratos de carne não
muito elaborados, peixes gordos e
mariscos.

AFECTUS
Loureiro
Denominação: Vinho Verde;
Cor: tons citrinos;
Aroma: varietal intenso e com notas
tropicais;
Paladar: corpo jovem, vivo, guloso e
irreverente;
Gastronomia: cozinha italiana e
asiática (sushi), pratos de peixe,
mariscos, saladas e carnes brancas.

Loureiro 75%;
Trajadura 15%;
Arinto 10%

Espadeiro

Vinhão

Touriga Nacional;
Touriga Franca;
Tinta Roriz

12%

12%

13,5%

14%

AFECTUS
Branco
Denominação: Vinho Verde;
Cor: tons citrinos;
Aroma: delicado, floral e com notas de
frutos citrinos e tropicais;
Paladar: fresco, com juventude e muito
vivo;
Gastronomia: cozinha italiana e asiática
(sushi), pratos de peixe, marisco, saladas
e carnes brancas.

AFECTUS
Rosé
Denominação: Vinho Verde;
Cor: rosa salmão;
Aroma ressaltam notas de frutas
vermelhas jovens, amora e framboesa;
Paladar: oferece um corpo fresco,
aromático e persistente, quando na
boca;
Gastronomia: saladas, peixes e
mariscos.

AFECTUS
Vinhão
Denominação: Vinho Verde;
Cor: vermelho granada;
Aroma: vinoso com notas de frutos
vermelhos, como o morango e a amora;
Paladar: revela uma equilibrada acidez,
com taninos suaves e agradável
persistência, tornando-o um vinho
extremamente gastronómico;
Gastronomia: cozinha tradicional
Portuguesa, como rojões, sarrabulho,
cozido à portuguesa e sardinha assada.

AFECTUS
Douro DOC
Denominação: Douro D.O.C.
Cor: vermelho intenso, com reflexos
violáceos;
Aroma: complexo, com notas de fruta
vermelha madura, amora e um toque de
especiarias;
Paladar: estruturado, macio com taninos
longos e suaves;
Gastronomia: cozinha tradicional
Portuguesa e mediterrânica, pratos ricos
em carnes vermelhas, enchidos e queijos.

Avesso

Avesso 60%
Loureiro 40%

Espadeiro

13,5%

13%

12%

CURVOS
Reserva 2017
Denominação: Vinho Verde;
Cor: tons citrinos com nuanças aloiradas;
Aroma: fruta de pomar madura, com um toque
abaunilhado;
Paladar: com carácter, grande estrutura e
persistência;
Gastronomia: pratos de carne não muito
elaborados, peixes gordos e mariscos.

CURVOS
Colheita Selecionada 2018
Denominação: Vinho Verde;
Cor: citrino;
Aroma: frutas brancas com um toque de
especiarias;
Paladar: encorpado com grande estrutura e
complexidade;
Gastronomia: excelente acompanhamento de
pratos de carnes não muito elaborados, peixes
gordos e mariscos.

CURVOS
Rosé
Denominação: Vinho Verde;
Cor: rosé;
Aroma: ressaltam notas de frutas
vermelhas jovens, aroma e framboesa;
Paladar: oferece um corpo fresco,
aromático e persistente, quando na boca;
Gastronomia: Saladas, peixes e mariscos.

Loureiro 75%;
Trajadura 15%
Arinto 10%
12%

CURVOS
Superior
Denominação: Vinho Verde;
Cor: tons citrinos;
Aroma: delicado, floral e com notas de
frutos citrinos e tropicais;
Paladar: fresco, com juventude e
muito vivo;
Gastronomia: cozinha italiana e
asiática (sushi), pratos de peixe,
marisco, saladas e carnes brancas.

Alvarinho

Avesso

Loureiro

12,5%

13%

12%

CURVOS
Alvarinho
Denominação: Vinho Verde - Alvarinho;
Cor: tons citrinos;
Aroma: floral delicado, com notas de
frutas maduras e tropicais;
Paladar: na boca é encorpado, com
grande estrutura e complexidade;
Gastronomia: pratos de carne não muito
elaborados, peixes gordos e mariscos

CURVOS
Avesso
Denominação: Vinho Verde;
Cor: tons citrinos;
Aroma: composto por notas de frutas
de pomar, ameixa e pêra;
Paladar: apresenta-se com caráter,
grande estrutura e persistência na
boca;
Gastronomia: Pratos de carne não
muito elaborados, peixes gordos e
mariscos.

CURVOS
Loureiro
Denominação: Vinho Verde;
Cor: tons citrinos;
Aroma: varietal intenso e com notas
tropicais;
Paladar: corpo jovem, vivo, guloso e
irreverente;
Gastronomia: cozinha italiana e
asiática (sushi), pratos de peixe,
mariscos, saladas e carnes brancas.

Sauvignon Blanc

Vinhão

Vinhão

13,5%

13,5%

13,5%

CURVOS
Sauvignon Blanc 2018
Denominação: Vinho Verde;
Cor: tons citrinos com nuances aloiradas;
Aroma: notas de fruta tropical, lichia e um toque
de espargos;
Paladar: volumoso, estruturado e complexo;
Gastronomia: pratos de carne não muito
elaborados, peixes gordos e mariscos.

CURVOS
Vinhão Reserva 2018
Denominação: Vinho Verde;
Cor: vermelho granada com reflexos
violáceos;
Aroma: vinoso com notas de frutos vermelhos
com um toque abaunilhado;
Paladar: corpo jovem, estruturado, com
taninos suaves e agradável frescura;
Gastronomia: cozinha tradicional portuguesa,
como lampreia, rojões, sarrabulho, cozido à
portuguesa e sardinha assada.

CURVOS
Vinhão
Denominação: Vinho Verde;
Cor: vermelho granada com reflexos violáceos;
Aroma: vinoso com notas de frutos do bosque;
Paladar: intenso, estruturado com taninos suaves
e agradável persistência;
Gastronomia: cozinha tradicional Portuguesa,
como lampreia, rojões, sarrabulho, cozido à
portuguesa e sardinha assada.

Avesso 80%
Arinto 20%

Vinhão

Vinhão

12,5%

13,5%

13,5%

36 meses em
carvalho francês

CURVOS
Bruto 2016
Denominação:Espumante Vinho Verde
Cor: tons citrinos;
Aroma: fresco com notas de frutas de caroço;
Paladar: complexo, revelando uma mousse
delicada;
Temperatura de Serviço: 5ºC - 7ºC;
Gastronomia: pratos de carne não muito
elaborados, peixes gordos e mariscos.

CURVOS
Super Reserva Bruto 2015
Denominação: Espumante Vinho Verde
Cor: tons citrinos;
Aroma: elegante, delicado e frutado;
Paladar: complexo, crocante e com uma
envolvente mousse;
Capacidade: 1500ml;
Temperatura de Serviço: 5ºC - 7ºC;
Gastronomia: muito versátil. Ideal como
aperitivo ou para acompanhar assados no forno

CURVOS
Reserva Bruto 2016
Denominação: Espumante Vinho Verde
Cor: tons citrinos;
Aroma: elegante e delicado;
Paladar: complexo e com uma envolvente
mousse;
Temperatura de Serviço: 5ºC - 7ºC;
Gastronomia: Muito versátil. Ideal como aperitivo
ou para acompanhar assados no forno.

A D’Alegria é uma marca de vinhos
100% nacional, fundada em 2012. A
paixão, o conhecimento e a
experiência dos fundadores na área
do vinho ditou o sucesso da marca.
A D’Alegria começou apenas por
fazer engarrafamento de vinho e
hoje dirige todo o processo de
produção dos seus vinhos - desde a
vinha, passando pelo processo de
vinificação até ao engarrafamento.
Ao longo dos anos, o grupo D’Alegria
foi adquirindo várias vinhas,
alargando a sua gama de produtos e
refinando o seu processo de
vinificação.

Avesso

Loureiro

Alvarinho 70%
Trajadura 30%

13,5%

13%

12%

NOTÁVEL
Alvarinho
Denominação: Vinho Verde;
Cor: límpido e citrino;
Aroma: tropical intenso;
Paladar: elegante e persistente;
Gastronomia: acompanha bem entradas,
todo o tipo de peixe e algumas carnes
brancas.

NOTÁVEL
Loureiro
Denominação: Vinho Verde;
Cor: límpido e citrino;
Aroma: floral e frutado;
Paladar: elegante e persistente;
Gastronomia: acompanha bem tábua de
queijos, peixe, bacalhau e carnes brancas.

NOTÁVEL
Alvarinho/Trajadura
Denominação: Vinho Verde;
Cor: límpido e citrino;
Aroma :com notas tropicais;
Paladar: intensidade e frescura demarcam
a sua personalidade;
Gastronomia: acompanha bem entradas,
peixes, marisco e carnes brancas.

Castelão

Fernão Pires

Castelão

Fernão Pires

14%

13,5%

13,5%

13%

12

6

6

3

12

12

3

VINHAS DA HERDADE
Vinhas Velhas Tinto
Região Demarcada dos Vinhos do
Alentejo
Cor: rubi intenso;
Aroma: frutos vermelhos muito maduros,
combinados com frutos secos;
Paladar: estrutura cheia, com taninos
redondos e complexos;
Gastronomia: excelente para
acompanhar carnes vermelhas e de caça.

VINHAS DA HERDADE
Vinhas Velhas Branco
Região Demarcada dos Vinhos do
Alentejo
Cor: citrino e cristalino;
Aroma: evidenciam-se os aromas a lima e
flor de laranjeira;
Paladar: boca aveludada, longa e
persistente;
Gastronomia: acasala bem com peixe e
marisco, bem como com pratos de
carne branca.

FORAL DA SESMARIA
Tinto
Região Demarcada dos Vinhos do
Alentejo
Cor: rubi intenso;
Aroma: notas marcadas de groselha e
framboesa, combinadas com frutos
secos;
Sabor: taninos firmes, acompanhados de
boa acidez, conferindo um final longo e
persistente;
Gastronomia: boa afinidade com carnes
vermelhas e de caça.

2

FORAL DA SESMARIA
Branco
Região Demarcada dos Vinhos do
Alentejo
Cor: citrino e cristalino;
Aroma: tília e flor de laranjeira
associado a alguma mineralidade
Sabor: boca fresca, elegante e
persistente;
Gastronomia: peixe, marisco, saladas
e pratos de carne branca.

Arinto;
Loureiro;
Trajadura

Espadeiro

10,5%

10,5%

CASAL PONTES
Branco
Região Demarcada dos Vinhos Verdes
Com um toque gentil e pinceladas de
paixão, cria-se um vinho rico e
perfumado, complexo e sofisticado.
Cor: citrino e cristalino;
Aroma: tropicais, minerais e com
apontamentos cítricos;
Paladar: estrutura elegante, fresca e
complexa;
Gastronomia: carnes brancas,
marisco, peixe, bacalhau e saladas.

CASAL PONTES
Rosé
Região Demarcada dos Vinhos Verdes.
Dedicado a todas as mulheres que
sabem o que querem beber, com prazer,
em todas as ocasiões e momentos
inesquecíveis da vida.
Cor: rosado cristalino.
Aroma: frutos silvestres, com ligeira
doçura;
Paladar: estrutura elegante, fresca e
complexa;
Gastronomia: carnes brancas, marisco,
peixe, bacalhau e saladas.

Arinto;
Loureiro;
Trajadura

Vinhão;
Touriga Nacional

9,5%

GAVIÃO
Branco
Região Demarcada dos Vinhos Verdes.
Perfil alegre e atrevido. Aprecie a
expressão e a originalidade deste
“terroir”.
Cor: citrino, com nuances limonadas;
Aroma: flores brancas e frutos
tropicais;
Paladar: estrutura complexa com final
persistente;
Gastronomia: legumes gratinados,
marisco e peixe.

9,5%

GAVIÃO
Rosé
Região demarcada dos vinhos verdes.
Este tinto revela-se austero e ousado
ao olfacto, culminando com um final
de boca rico e guloso.
Cor: ruby, vibrante e intenso;
Aroma: rico e perfumado,
destacando-se a fruta vermelha e
nuances de groselha;
Paladar: textura cremosa seguida de
um final longo e persistente;
Gastronomia: carnes vermelhas e de
caça.

Mistura de
variedades
tradicionais

Mistura de
variedades
tradicionais

Mistura de
variedades
tradicionais

Mistura de
variedades
tradicionais

13,5%

12,5%

12%

12%

LUAR DE PIAS
Tinto
Desengace total, maceração
pelicular prolongada e
fermentação alcoólica a 28ºC.
Aparência: límpida;
Cor: rubi;
Aroma: frutos vermelhos e grãos
torrados;
Paladar: macio e equilibrado;
Gastronomia: carnes vermelhas e
de caça.

LUAR DE PIAS
Branco
Desengace total, prensagem
pneumática e fermentação alcoólica a
18ºC.
Aparência: cristalino;
Cor: cítrico;
Aroma: frutos secos com nuances de
citrinos;
Paladar: suave macio com bom
volume de boca;
Gastronomia: carnes brancas, saladas,
peixes e marisco.

CANCELA DA VINHA
Tinto
Desengace total, maceração pelicular
prolongada e fermentação alcoólica a
28ºC.
Aparência: límpida;
Cor: rubi;
Aroma: frutos vermelhos e grãos
torrados;
Paladar: macio e equilibrado;
Gastronomia: carnes vermelhas e de
caça.

CANCELA DA VINHA
Branco
Desengace total, prensagem
pneumática e fermentação alcoólica a
18ºC.
Aparência: cristalino;
Cor: cítrico;
Aroma: frutos secos com nuances de
citrinos;
Paladar: suave macio com bom
volume de boca;
Gastronomia: carnes brancas, saladas,
peixes e marisco.

Na região vitivinícola da Bairrada, conhecida pela excelência dos seus vinhos espumantes, a empresa Positive
Wine gere duas adegas, a Adega Quatro Cravos e a Adega Original, que produzem vinhos DOC Bairrada e IGP
Beira Atlântico. Os vinhos tranquilos e espumantes aqui produzidos irão surpreendê-lo e, a sua qualidade
resulta da combinação do património rico em métodos tradicionais com tecnologia de ponta. No ano de 1911
é registada a primeira produção de vinho na Adega Quatro Cravos. Durante mais de cem anos, passando de
geração em geração, a família manteve a tradição na produção de vinhos.
O conhecimento e o património familiar, e a experiência da vinha e do vinho perduraram até ao presente. A
construção da Adega Original e a aquisição de terrenos para plantação de vinhas novas, vieram solucionar a
limitada capacidade da centenária Adega Quatro Cravos e permitiram ganhar dimensão e consistência na
produção de vinhos tranquilos e espumantes de elevada qualidade. A Adega Original remete para a ideia de
algo novo, puro e autêntico e representa o reinício de um novo ciclo empresarial moderno e genuinamente
bairradino. A identidade da adega centra-se no conceito da palavra origem, que significa o início, a raiz das
coisas que existem, o ponto de partida.

Baga

Bical;
Arinto

Baga;
Touriga Nacional

Arinto

14%

13,5%

13,5%

13,5%

9

8

6

10

6 meses
carvalho
francês

6

PÉ DE GANSO
Tinto Reserva 2018
Bairrada DOC
«Chenopodium Murale» é a designação
botânica da erva conhecida por Pé de
Ganso, existente nas vinhas que deram
origem a este vinho.
Cor: rubi intenso;
Aroma: frutos silvestres maduros;
Paladar: macio, redondo e afinado;
Gastronomia: a sua estrutura é ideal para
acompanhar carnes de caça e queijos de
paladar forte.

6 meses
carvalho
francês

6

PÉ DE GANSO
Branco Reserva 2017
Bairrada DOC
Cor: amarela dourada brilhante;
Aroma: com ligeiras notas de
amêndoa, avelã e manga verde;
Paladar: muito complexo, é volumoso,
mineral e contém uma acidez
equilibrada. Final de boca muito longo
com notas de café torrado;
Gastronomia: acompanha com
excelência pratos de peixe no forno,
caldeiradas e cataplanas.

ORIGINAL
Tinto Reserva 2017
Bairrada DOC
Cor: rubi intensa;
Aroma: especiarias como a pimenta e
noz-moscada, com ligeiras notas de
coco e compota;
Paladar: volumoso, com nota de
frutos do bosque e revela taninos
macios e redondos. Final de boca
longo e requintado;
Gastronomia: ideal em carnes nobres
grelhadas e carnes de caça.

ORIGINAL
Branco Reserva 2017
Bairrada DOC
Cor: amarela cítrica brilhante;
Aroma: tostado com notas florais de
laranjeira e tília, e alperce;
Paladar: contém acidez viva com notas de
tosta e citrinos. Final de boca elegante e
longo;
Gastronomia: pratos de peixe no forno,
caldeiradas e queijos amanteigados. Pronto
a ser consumido, no entanto, pode evoluir
cerca de 10 anos em garrafa.

Baga;
Tinta Roriz;
Touriga Nacional

Bical;
Maria-Gomes

Baga
Tinta Roriz

13%

13,5%

13%

18 meses
em inox

6 meses
em inox

6 meses
em inox

6

6

6

POSITIVO
Tinto 2017
Bairrada DOC
Cor: vermelho cereja;
Aroma: no nariz destacam-se as notas de frutos
vermelhos como o morango, a framboesas e
cereja, e ligeira nota de folha de tabaco;
Paladar: volumoso na boca, com notas de frutos
vermelhos maduros e uma acidez viva onde
sobressaem taninos equilibrados. Apresenta um
final persistente;
Gastronomia: indicado para acompanhar sopas e
caldos, pratos de carne, bacalhau, caça e queijos
fortes.

POSITIVO
Branco 2019
Bairrada DOC
Cor: citrina;
Aroma: frutado, com predominância de
frutos de polpa branca e apontamentos de
aromas tropicais;
Paladar: na boca apresenta-se frutado, com
uma frescura elegante e agradável;
Gastronomia: perfeito com pratos de peixe
grelhados e mariscos.

POSITIVO
Rosé 2019
Bairrada DOC
Cor: rosé;
Aroma: frutos silvestres maduros;
Gastronomia: com a sua estrutura e
leveza, acompanha na perfeição
mariscos e sushi.

Bical
Maria-gomes

Bical;
Maria-Gomes

12,5%

12%

12%

12%

10

6

6

6

Bical;
Maria-Gomes

POSITIVO
Royal Bruto
Bairrada DOC
Cor: cítrica com uma efervescência fina
e persistente;
Aroma: fresco, floral e de fruta branca.
Cítrico suave e tosta discreta;
Paladar: ácido presente com bolha fina
persistente. Equilibrado e com
excelente volume de boca. A mousse
cremosa e leve combina com a acidez
viva para um final equilibrado;
Gastronomia: pratos de carne
apimentados e marisco.

POSITIVO
Branco Bruto
Bairrada DOC
Cor: cristalino;
Aroma: a frutos silvestres maduros.
Cremoso e equilibrado. Bolha fina e
persistente;
Paladar: fresco, macio e com um
final agradável;
Gastronomia: excelente aperitivo
acompanha também com excelência
pratos leves como saladas e carnes
leves;

POSITIVO
Branco Meio-Seco
Bairrada DOC
Cor: amarela pouco intensa;
Aroma: aromas cítricos macerados com
notas de caramelo;
Paladar: bolha fina e persistente. Com
uma frescura elegante e tranquila.
Espuma cremosa na boca, de média
persistência;
Gastronomia: ideal para acompanhar
sobremesas, com sabores adocicados
mais acentuados e para finalizar refeições.

Baga;
Tinta Roriz

POSITIVO
Rosé Bruto
Bairrada DOC
Cor: rosé;
Aroma: frutos silvestres maduros;
Paladar: cremoso e equilibrado. Bolha
fina e persistente;
Gastronomia: excelente aperitivo
acompanha também com excelência
pratos leves como saladas e carnes
leves;

Touriga Nacional

Bical

Baga

12,5%

12,5%

12,5%

18

12

18

ORIGINAL
Super Reserva Bruto
Bairrada DOC

ORIGINAL
Cuvée Branco Bruto
Bairrada DOC

ORIGINAL
Baga Bruto
Bairrada DOC

Espumante encorpado, cremoso de bolhas
finas e persistentes.
Aroma: notas de caramelo e frutos secos
torrados pelo estágio em garrafa;
Paladar: na boca é arredondado e cremoso.
Complexo e com excelente volume final;
Gastronomia: a sua estrutura e
complexidade é ideal para harmonizar com
lagostas, salmão, linguado ou mesmo
carnes brancas com molho suave;

Cor: cítrica brilhante com uma bolha fina e elegante;
Aroma: notas suaves de pêssego e frutos brancos
maduros;
Paladar: notas suaves de pêssego e frutas brancas
maduras a sobressair no final. Acidez crocante e
cremosa. Acabamento equilibrado com excelente
volume de boca;
Gastronomia: é ideal como aperitivo servido com
saladas e mariscos e acompanha com excelência
peixes grelhados.

Cor: cítrica com uma bolha fina e elegante;
Aroma: frutado e ligeiro floral que proporciona
uma profunda e prolongada frescura. Na boca
revela notas de frutos maduros e ligeiros
tostados com final persistente;
Paladar: cremoso e equilibrado com um final
longo de elevada complexidade;
Gastronomia: servido a 6ºC, ideal para
acompanhar queijos fortes envelhecidos, carnes
e peixes de sabor intenso.

Baga

Baga

12,5%

12%

Bical;
Maria-Gomes

12%
Bical
Maria-Gomes

6 meses
em inox

FLUTT
Blanc de Noir Bruto
Bairrada DOC
Cor: amarelo cítrico;
Aroma: sobressaem notas de tangerina
e alperce;
Paladar: apresenta notas de frutos
silvestres maduros com ligeira tosta.
Cremoso e equilibrado. Bolha fina e
elegante. Final longo e persistente;
Gastronomia: a sua estrutura harmoniza
bem com mariscos e peixes, tornandoo um excelente acompanhamento.

6 meses
em inox

FLUTT
Rosé Bruto
Bairrada DOC
Cor: rosada com tonalidades de
salmão, uma bolha fina e elegante;
Aroma: apresenta aroma a frutos
silvestres maduros com ligeira tosta;
Paladar: sente-se uma mousse cremosa
com uma acidez viva e equilibrada. Final
fresco e agradável;
Gastronomia: excelente como
aperitivo, acompanha com ostras e
sushi, pratos de peixe, marisco ou pasta.

6 months
em inox

11,5%

FLUTT
Branco Bruto
Bairrada DOC

FLUTT Semi-Sparkling
Branco 20cl
Bairrada DOC

Cor: amarela cítrica com uma bolha fina
e elegante;
Aroma: com notas de mais tosta e
menos fruta;
Paladar: arredondado e cremoso, com
sabor a caramelo e frutos secos torrados.
Final longo e persistente;
Gastronomia: acompanha com
excelência peixes e mariscos e pratos de
pasta. Perfeito como aperitivo.

Alternativa individual, fácil de
transportar, prática e inteligente.
Cor: citrina brilhante e
efervescente;
A frescura e o aroma delicado
suavizam a energia com equilíbrio
e prazer.
Servir a 6º C em copo ou
diretamente da embalagem.

ENOSU, LDA.
Rua Adriano Pinto Basto 14
4760-114 Vila Nova de Famalicão
+351 911 725 914
geral@enosuwines.com
www.enosuwines.com

