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Romance, amor, flores, chocolates e vinho…
Estes são apenas alguns dos elementos mais esperados no dia mais romântico do ano, o Dia de São Valentim. Há
semelhança de anos anteriores, queremos sugerir‐lhe alguns dos nossos vinhos mais especiais, para que possa
brindar com a sua cara‐metade no próximo dia 14 de Fevereiro.
Se gosta de vinhos marcantes, inesquecíveis, o Palácio da Bacalhôa 2009 e o T da Quinta da Terrugem 2011 são ótimas
escolhas. Dois vinhos com um perfil intenso, estruturado e que irão marcar este dia especial.
Momentos românticos e espumante são indissociáveis. Por esse motivo, os espumantes Aliança Rosé Bruto e o Loridos
Rosé Bruto, ambos com uma cor sugestiva ao romance, vão surpreendê‐lo.
Para terminar este dia com mais doçura, prove o Bacalhôa Moscatel Roxo Superior e faça um brinde à sua felicidade.
Afinal, já dizia o poeta grego Eurípedes: “Sem vinho não há amor”.

MAIS DE 10 VINHOS SÃO BEST BUYS
13 vinhos da Bacalhôa e Aliança Vinhos de Portugal foram incluídos, pela revista
norte‐americana Wine Enthusiast, no Guia de Compras “Best of Year 2014”.
Da gama da Bacalhôa, o destaque vai para o Má Partilha 2010 , que recebeu 91 pontos.
Este vinho mono‐varietal (100% Merlot) foi incluído na categoria “Editors´ Choice”
graças às “enormes quantidades de especiarias, aos sabores concedidos pelo estágio
em barricas de carvalho e aos taninos amargos”.
O Quinta dos Quatro Ventos Reserva 2008 , oriundo do Douro, foi o vinho da Aliança
mais pontuado neste guia, somando 93 pontos. As ervas, os frutos de baga escura, os
leves sinais de especiarias e os sabores a couro fazem deste vinho o mais pontuado
da Aliança.
Para conhecer os restantes vinhos da Bacalhôa e Aliança destacados neste guia, visite‐nos em www.bacalhoa.com.
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Rainha Ginga e Maravilhas Paisagísticas de Angola
Se visitou recentemente a Bacalhôa Vinhos de Portugal, em Azeitão, provavelmente já deve ter notado na nova
exposição inaugurada no espaço de Enoturismo.
Com o objetivo de estreitar laços com o povo irmão de Angola, a Bacalhôa
inaugurou recentemente uma exposição dedicada à Rainha Ginga e três
maravilhas paisagísticas de Angola – as Pedras Negras de Pungo Andongo,
a Fenda de Tundavala e as Quedas de Kalandula.
Símbolo da resistência angolana contra o domínio colonial português e
holandês, durante o século XVII, Ginga foi uma rainha dos reinos do
Ndongo e Matamba. O seu título real na língua quimbunda, (Ngola), foi
utilizado pelos portugueses para denominar aquela região.
Durante a visita a esta exposição, poderá observar vários episódios da mítica Rainha de Angola: o seu baptismo, a
audiência com o vice‐rei de Angola (Fernão de Souza), o seu enterro, entre outros. Para mais informações sobre as
visitas de Enoturismo, consulte o website www.bacalhoa.com

T da Quinta da Terrugem 2011
A celebração de um ano extraordinário
“Concentrado, elegante, acetinado, contido, fruto preto, mineral, fumados,
especiarias, complexo, barrica e fruto em perfeita comunhão, taninos de aço
muito bem calibrados, denso, coeso e longo”.
Estas são apenas algumas notas de prova atribuídas ao T da Quinta da
Terrugem, um vinho extraordinário que a Aliança produz apenas em anos fora
de série (1999, 2001, 2002, 2008 e agora 2011).
Um vinho topo de gama do Alentejo produzido graças à seleção das melhores
uvas das castas Aragonez, Trincadeira e Cabernet Sauvignon vindimadas a partir
da Quinta da Terrugem, na região de Borba.
Já disponível na nossa Loja Online em http://store.bacalhoa.pt/
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Vinhos da Bacalhôa e Aliança à prova em feiras nacionais e internacionais

Durante o final do mês de Fevereiro e meados de Março, vai poder provar os vinhos da Bacalhôa e da Aliança em
diversas feiras nacionais e internacionais.
Em território nacional, de 26 de Fevereiro a 1 de Março, a 12.ª edição da Essência
do Vinho – Porto, no Palácio da Bolsa (Porto), promete levar muitos enófilos até à
cidade Invicta. Se é amante de comida e vinho, não perca esta feira e aproveite para
visitar‐nos e provar as novas colheitas já disponíveis no mercado. Mais informações
em www.essenciadovinhoporto.com
No mesmo fim‐de‐semana, de 25 de Fevereiro a 1 de Março, a FIL – Feira
Internacional de Lisboa, recebe a 27.ª edição da BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa).
Durante 5 dias, fique a conhecer melhor os nossos espaços de Enoturismo – Quinta
da Bassaqueira (Península de Setúbal), Quinta da Bacalhôa (Península de Setúbal),
Palácio da Bacalhôa (Península de Setúbal), Quinta do Carmo (Alentejo), Quinta dos
Loridos (Bombarral) e Aliança Underground Museum (Sangalhos, Anadia). Mais
informações em www.btl.fil.pt
Aposta contínua na internacionalização
Os mercados externos continuam a ser prioritários para a Bacalhôa e Aliança e, nesse sentido, a equipa de exportação
vai marcar presença em duas grandes feiras, durante o mês de Março.
De 2 a 4 de Março, a FIL (Feira internacional de Lisboa) organiza a 20.ª edição do SISAB (Salão Internacional do Setor
Alimentar e Bebidas). Uma excelente oportunidade para promover as marcas da Bacalhôa e Aliança junto de públicos
estrangeiros. Consulte o website www.sisab.org para mais informações.
Já de 15 a 17 de Março, Düsseldorf (Alemanha) volta a receber a maior feira internacional intimamente ligada ao trade,
a Prowein, que contará também com a presença da nossa equipa de exportação. O maior e mais importante evento
do sector vitivinícola a ser organizado no continente europeu continua a ser um local preferencial, no que diz respeito
ao lançamento de novas tendências, produtos e marcas. Em www.prowein.com pode aceder a mais informações sobre
esta feira.
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