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Ao criarmos este Clube pensamos partilhar com um grupo de amigos todo o entusiasmo que sentimos quando abrimos 
uma garrafa antes de a apresentarmos no mercado. Se corresponde às expectativas que fomos criando durante o ano, 
com o comportamento da vinha face às variações climáticas e, mais tarde, com o desenrolar do processo produtivo na 
adega.

Os nossos sócios vão poder acompanhar-nos nos momentos mais determinantes para a qualidade dos nossos vinhos, 
desde a vindima, o estágio, a composição dos lotes, etc. Ao abrir aquela garrafa, o vinho traduz uma história que 
conhecemos, que é a justificação da qualidade que percebemos.

Selecionamos para o Clube os nossos melhores vinhos. As novas colheitas e as novas referências “GAMA DO CLUBE” 
serão prioritariamente apresentados no seio do Clube, antes da sua entrada no mercado.

Será ainda apresentado todo um programa de eventos vínicos abertos à inscrição dos sócios – Visitas a Caves e Adegas, 
Jantares Temáticos, Provas Comentadas, etc.

Os sócios adquirem os vinhos no Clube em condições especiais (entregas personalizadas nas moradas indicadas, desconto 
permanente na “GAMA DO CLUBE”, informação detalhada dos vinhos adquiridos, harmonizações gastronómicas, 
longevidade previsível, etc.

Propomos que façam esta caminhada connosco e possam desfrutar o prazer na degustação de vinhos incomparáveis.

SELECIONAMOS PARA O CLUBE OS NOSSOS MELHORES VINHOS 

QUE FARÃO AQUI A SUA APRESENTAÇÃO NACIONAL

VINHOS COM ASSINATURA





Foi com a casta Alvarinho, em Monção e Melgaço, que ANSELMO MENDES começou a produzir, em 1998.

Atualmente, é a partir de três castas e em três zonas da Região Demarcada dos Vinhos Verdes que desenvolve o seu 
trabalho como produtor: Alvarinho no Vale do Minho, Loureiro no Vale do Lima e Avesso no Vale do Douro. Mas é 
Alvarinho a sua casta de eleição e aquela na qual tem investido mais tempo e dedicação, procurando tirar o máximo 
partido das suas características naturais e potencialidades.

A adega, na zona do Vale do Minho, é um espaço de experimentação e investigação, a partir de onde a paixão de 
Anselmo Mendes pelo vinho e pela região ganha forma e gosto... um lugar de reinvenção, para fazer de cada vinho 
uma expressão da terra elevada à sua forma mais sublime, um traço cultural, um rasgo de carácter.

O trabalho de Anselmo Mendes é reconhecido em Portugal e no estrangeiro não apenas pela excelência dos vinhos 
que produz mas pela forma surpreendente e consistente como inova. 

A fermentação de uvas Alvarinho em barricas de madeira ou o uso de técnicas de vinificação antigas, como a 
curtimenta, são alguns dos métodos que fazem com que estes vinhos sejam um caso à parte no mundo dos brancos.

Apostando nas castas Alvarinho, Loureiro e Avesso, ANSELMO MENDES produz vinhos brancos tranquilos que 
conquistaram já diversos prémios e distinções e ganharam a confiança dos críticos e apreciadores mais exigentes em 
todo o mundo.



Anselmo Mendes nasceu e cresceu em Monção. 
Foi aí que desde criança se familiarizou com a 
cultura da vinha e a produção do vinho. 

A casta Alvarinho e o seu vinho, ali produzidos, 
entraram desde logo na sua vida, de tal maneira que 
hoje Anselmo Mendes e Alvarinho se confundem.

Licenciou-se em Engenharia Agro-Industrial 
em 1987, pelo Instituto Superior da Universidade 
Técnica de Lisboa, e pós-graduou-se em Enologia 
pela Universidade Católica seis anos depois.

Trabalhar como enólogo num país como Portugal 
é descobrir um universo rico e diverso e responder 
a um grande desafio: acrescentar ao melhor da 
natureza o conhecimento, a intuição e a tecnologia.

Dos Vinhos Verdes à Região de Lisboa, descendo 
pelo Douro e pelo Dão, passando na Bairrada e Beira 
Interior, com “saltos” aos Açores e Brasil, Anselmo 
Mendes tem feito o seu percurso como enólogo 
cultivando uma paixão em cada região, conhecendo 
a expressão de cada terra e procurando enaltecer 
o seu melhor em cada vinho.
 
Hoje, como consultor, conta com vários projetos de 
sucesso de Norte a Sul de Portugal e no estrangeiro.

O PRODUTOR

ANSELMO MENDES
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Em 1991, Nuno Cancela de Abreu, que representa a 4ª geração da família Cancela de Abreu, decidiu dedicar toda a 

sua experiencia na área da viticultura e enologia num projeto que lhe permitisse criar vinhos de alta qualidade com 

carater e personalidade. É neste contexto que nasce as BOAS QUINTAS, como forma de dar continuidade à herança 

familiar, com a plantação de novas vinhas a par do lançamento das marcas Quinta da Fonte do Ouro e Quinta da 

Giesta.

Na vindima de 2010 tomou a decisão de se dedicar por inteiro a este projeto para o desenvolver de uma forma 

sustentável alargando-o a outras regiões, fruto da reorientação estratégica da empresa. A partir desta data as BOAS 

QUINTAS afirmam-se como projeto multi-regional englobando, entre outras, três importantes Quintas: “Quinta da 

Fonte do Ouro” e “Quinta da Giesta” na região do Dão e “Herdade de Gâmbia” na região da Península de Setúbal.

Com a boa recetividade por parte dos críticos e com um rol de prémios desde 1998, a expansão dá continuidade à 

fundação originalmente familiar. Com o alargamento da produção, numa ótica de crescimento e diversificação de 

propostas de vinhos, dá-se a evolução ambiciosa com o desenvolvimento de um portefólio de vinhos que abrange as 

regiões do Dão, Bucelas, Península de Setúbal, Alentejo, Porto e Douro e com uma forte vocação para a exportação.

Do “velho mundo” do vinho, a BOAS QUINTAS é um produtor focado em acompanhar as tendências do mercado, sem 

esquecer as matrizes enológicas portuguesas. Brinda os consumidores com uma produção de vinhos certificados de 

qualidade, resultado da experiência vitivinícola com recurso a tecnologias de topo, que permitem exponenciar as 

qualidades de cada néctar, atribuindo-lhes sofisticação e complexidade. A BOAS QUINTAS tem a firme convicção de 

que o vinho nasce na vinha, sendo o reflexo das condições naturais que a envolvem, razão pela qual existe um especial 

cuidado no trato e respeito pela natureza. A adaptação das nossas melhores castas em cada uma das regiões, em 

função das suas condições edafoclimáticas ímpares, representa a essência qualitativa das mesmas.



Licenciado em Enologia pelo Instituto Superior de 
Agronomia (ISA), em Lisboa em 1980, concluiu uma 
pós-graduação em Viticultura e Enologia na Universidade 
de Montpellier, no Sul de França em 1981.

A sua primeira experiência profissional foi na Região 
do Douro entre 1981 e 1987, paralelamente entre 85 a 87, 
lecionou Enologia na Universidade de Trás-os-Montes 
e Alto Douro.

De 1987 a 2001 foi gerente e enólogo da Quinta da 
Romeira em Bucelas, tendo sido um dos principais 
responsáveis pela recuperação da casta Arinto. 
Atualmente, em consequência desse trabalho, a casta 
Arinto, presente em muitas regiões, é considerada uma 
das melhores variedades de uva branca portuguesa.

Entre 2001 e 2010 teve como desafio a reestruturação 
da Quinta da Alorna no Ribatejo. Ao longo da sua carreira 
foi dando assistência a outros projetos, prestando 
serviços de enologia através da empresa NCA Consultores 
nas regiões de Setúbal e Alentejo.

Nuno Cancela de Abreu tem uma carreira de enólogo 
construída e consolidada ao longo de 30 anos com 
a capacidade de manter intacta, nos vinhos que cria, 
a expressão de cada terroir respeitando as suas 
diferenças e a segmentação das marcas.

O PRODUTOR

NUNO CANCELA
DE ABREU
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O ESPORÃO nasceu no Alentejo, da vontade incondicional de fazer os melhores vinhos. É essa a motivação que 

permanece na base de tudo o que fazemos, agora alargada a outros produtos e territórios.

Em cada lugar, a natureza inspira-nos e ajuda-nos a fazer melhor. Por isso a respeitamos e protegemos, construindo 

um futuro mais promissor.

Acreditamos que as empresas devem estar ao serviço da sociedade, e não o contrário. Procuramos por isso ser 

responsáveis na forma como desenvolvemos a nossa atividade. Essa responsabilidade náo é abstrata nem apenas 

coletiva: é individual, de cada um que faz do ESPORÃO parte da sua vida.

Promovemos o inconformismo, a mudança e a criatividade. Procuramos fazer melhor e não necessariamente mais. 

Aprendemos que o avanço depende do conhecimento que desenvolvemos e aplicamos, de acreditarmos e pormos o 

nosso coração no que fazemos.

ESPORÃO é o Grupo que tem por vocação a produção de vinhos e azeites portugueses de excelência, e que reúne os 

projetos Herdade do Esporão e Quinta dos Murças. A Herdade do Esporão engarrafou o seu primeiro vinho em 1985 

e em 1997 iniciou a produção de azeites virgens e extra virgens. A Quinta dos Murças juntou-se ao universo ESPORÃO 

em Outubro de 2008. Localizada no Cima Corgo, numa extensão de 3,2 km da margem norte do Rio Douro, é uma 

quinta clássica do Douro composta por 60 hectares de vinhas, com diferentes idades e exposições.



João Roquette formou-se em Gestão e 
Administração de Empresas em 1997 e iniciou 
a sua atividade profissional no Banco de 
Investimentos Merrill Lynch International. 
Em 2001 decidiu dedicar-se profissionalmente 
à música, fundando a editora discográfica 
Meifumado em Espanha, da qual ainda faz 
parte. Em 2005 iniciou funções no Esporão 
onde atualmente assume as funções de CEO.

O PRODUTOR

JOÃO ROQUETTE

David Baverstock licenciou-se em Enologia em 1977 
no Roseworthy Agricultural College (Austrália). 
Em 1982 inicia a sua atividade em Portugal tendo 
sido enólogo nas Caves Aliança, Croft e Symingnton. 
Desde 1992 exerce funções na Herdade do Esporão 
onde atualmente é o responsável da Enologia. 
Enólogo do ano em 1999 (Revista de Vinhos) 
e novamente em 2013 e 2015 (Revista Wine). 
Em 2015 recebeu o título de Comendador da Ordem 
do Mérito Empresarial, Classe do Mérito Agrícola.

O ENÓLOGO

DAVID BAVERSTOCK
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Um negócio de família com quase dois séculos de história que, sem nunca repousar sobre as glórias conquistadas, 

tem sabido modernizar-se. A JOSÉ MARIA DA FONSECA exerce a atividade vinícola desde 1834, fruto da paixão 

partilhada de uma família que tem sabido preservar e projetar a memória e o prestígio do seu fundador. Consciente 

da responsabilidade der ser, na atualidade, o mais antigo produtor de vinho de mesa e de Moscatel de Setúbal em 

Portugal, a JOSÉ MARIA DA FONSECA obedece a uma filosofia de permanente desenvolvimento, o que a leva a investir 

sempre mais em suportes de investigação e de produção, aliando as mais modernas técnicas ao saber tradicional. 

Exemplo disso mesmo é a Adega José de Sousa Rosado Fernandes, em Reguengos de Monsaraz, no Alentejo, onde a 

tradição romana de fermentar em potes de barro se mantém a par da última tecnologia. 

Continuando a investir em produtos de referência a nível internacional, sempre pautados pela qualidade, a JOSÉ MARIA 

DA FONSECA tem contribuído de forma decisiva para a divulgação e o prestígio dos vinhos nacionais. Dos quase 650 

hectares de vinhas, e de uma adega dotada de tecnologia de última geração que rivaliza com as melhores do mundo, 

resultam vinhos que aliam a experiência acumulada ao longo da sua história com as mais avançadas técnicas de 

vinificação. 

Além de todos estes recursos utilizados na produção dos seus vinhos, o que mais caracteriza o trabalho na JOSÉ 

MARIA DA FONSECA é uma enorme paixão pela arte de fazer vinho. É esta paixão, geradora de emoções, que a JOSÉ 

MARIA DA FONSECA partilha com o consumidor de cada vez que este prova um dos seus vinhos.



A José Maria da Fonseca é um dos líderes nas áreas da produção e comercialização de vinhos de mesa e generosos, encontrando-se 
as suas marcas presentes em mais de 70 países, são mais de 30 marcas distribuídas por vinhos de mesa, generosos e licorosos, e por 
cinco regiões: Península de Setúbal, Alentejo, Douro, Dão e Vinhos Verdes. Muitas destas marcas são hoje casos de popularidade a 
nível nacional e internacional e autênticos emblemas do nosso País. Este sucesso decorre do enorme investimento humano e material 
e de uma constante capacidade de renovação que, ao longo da sua história, e atualmente já na sétima geração, tem sabido preservar 
uma herança preciosa sem descurar a modernização, correspondendo aos padrões de exigência que os consumidores dela esperam 
e surpreendendo a cada passo.

OS PRODUTORES

FAMÍLIA SOARES FRANCO
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Localizada na região de Lisboa (em Alenquer), a QUINTA DO MONTE D’OIRO é conhecida, desde o séc. XVII, como um 

terroir privilegiado, onde os solos argilo-calcários e o micro-clima mediterrânico com influência atlântica (a Quinta fica 

a apenas 20 km do oceano) e vento soprando em permanência permitem maturações lentas, preservação dos aromas, 

boa acidez e taninos suaves. O desígnio do produtor José Bento dos Santos é a elaboração de vinhos de altíssimo 

gabarito, personalizados e profundamente gastronómicos, com mineralidade, frescura, elegância e complexidade. 

Com o apoio técnico do enólogo francês Grégory Viennois, a viticultura é conduzida em modo 100% biológico com 

vista à expressão máxima do terroir da Quinta. Os rendimentos de produção são mantidos muito baixos, os processos 

de vinificação suaves e extremamente rigorosos e os estágios em madeira decorrem nas melhores barricas de carvalho 

francês. 

Esta filosofia tem permitido atingir, colheita após colheita, resultados excelentes e consistentes: os diversos vinhos da 

Quinta têm recebido o apoio encomiástico da Crítica e do Público, quer em Portugal, quer no estrangeiro, alcançando 

inúmeros prémios e distinções (de que são exemplo os 6 “Prémios de Excelência” da Revista de Vinhos; os 15 vinhos 

eleitos “Os Melhores do Ano” pelo crítico João Paulo Martins; os 28 vinhos classificados no “Top” da revista Wine; 

o “Melhor Vinho da Península Ibérica”; ou as 35 classificações por Robert Parker na restrita categoria dos 90-95 pontos 

– “outstanding”). 

Os vinhos da QUINTA DO MONTE D’OIRO estão presentes em importantes mercados internacionais (como França, 

Bélgica, Holanda, Suíça, Finlândia, República Checa, E.U.A., Canadá, Brasil, Angola e China) e nas Cartas de Vinhos de 

alguns dos mais famosos restaurantes europeus, americanos e asiáticos (Alain Ducasse, Gordon Ramsay, Danny Meyer, 

Alex Atala, Four Seasons, MGM, etc.).



O PRODUTOR

JOSÉ BENTO DOS SANTOS

José Manuel Bento dos Santos é engenheiro Químico-Industrial 
pelo IST, broker de metais, empresário e gestor. A partir de 1990, 
deu início ao ambicioso projeto vitivinícola da sua Quinta do 
Monte d’Oiro, de onde, logo desde a primeira colheita (1997), 
têm saído vinhos de grande prestígio nacional e internacional.

Desde muito cedo que foi notório o seu profundo interesse 
pelo sentido do gosto, dedicando-se toda a vida ao culto 
aprofundado da gastronomia e da própria culinária. 
Nas suas contínuas viagens teve a oportunidade de frequentar 
os mais famosos restaurantes e de contactar com grandes 
cozinheiros de todo o mundo. Ao mesmo tempo, teve o 
privilégio de conhecer e provar os vinhos mais requintados, 
iniciando a sua imponente coleção de vinhos há mais de 40 anos. 
Foi Presidente das Academias Portuguesa e Internacional 
de Gastronomia e Presidente Fundador da Comunidade 
Europeia de Cultura Gastronómica. É membro da Académie 
des Psycologues du Goût, Chevalier des Entonneurs 
Rabelaisiens e Chevalier du Tastevin. Foi condecorado pela 
Presidência da República Portuguesa e pelo Ministro francês 
para a Agricultura e Pescas. Recebeu a Medalha de Mérito 
Turístico e ainda a Medaille d’Or da Chaîne des Rôtisseurs.

É autor dos livros “Subtilezas Gastronómicas - Receitas à volta 
de um vinho”, “O Sentido do Gosto” e “Allgarve Gourmet”, 
publicando ainda artigos regulares sobre gastronomia e vinhos 
e proferindo diversas conferências sobre estas temáticas no 
País e no estrangeiro. José Bento dos Santos foi igualmente 
autor e apresentador das séries televisivas “Segredos do Vinho” 
(SIC, 2004) e “O Sentido do Gosto” (RTP, 2007-2009). 
Foi o coordenador gastronómico do programa “Allgarve Gourmet” 
(2008-2009) e assumiu a coordenação geral do programa de 
promoção da gastronomia portuguesa “Prove Portugal - Taste 
Portugal” (2010-2012).
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Quinta do Monte d’Oiro - MADRIGAL

Quinta do Monte d’Oiro - RESERVA

Lybra
A ALEGRIA E A FRESCURA 

DAS CASTAS SYRAH E VIOGNIER

Quinta do Monte d’Oiro - LYBRA Rosé
Quinta do Monte d’Oiro - LYBRA Viognier, Marsanne & Arinto

Quinta do Monte d’Oiro - LYBRA Syrah





Com uma vida centenária, esta quinta foi propriedade da Casa Real Portuguesa até 1725 e integrou a primeira 

demarcação pombalina, símbolo, já na altura, de vinhos de qualidade superior. Tornou-se QUINTA NOVA quando se 

juntaram, numa só, duas quintas e deve o apelido devoto à santa Nossa Senhora do Carmo, a quem os mareantes dos 

barcos rabelo pediam proteção para passarem sem naufragar na zona perigosa do rio Douro junto à propriedade.

Ainda hoje ali está, ao longo de 1,5 kms de margem com o rio Douro, a pequena capela - memória de fé, assim como, 

na encosta sobranceira, a casa senhorial oitocentista, recuperada para a winery house e restaurante, visitas e provas 

de vinhos e outras atividades ligadas ao enoturismo da quinta. Destaca-se igualmente o edifício da adega de 1764, 

cuidadosamente preservado, com um atelier de vinho próprio, um local de labor artesanal das uvas que originam os 

grandes reserva da quinta.

Em 2005 nasceu um novo projeto que foi para além dos vinhos do Porto e, pela primeira vez, a vindima decorreu com 

o objetivo de se desenharem grandiosos vinhos do Douro. A aposta foi para vinhos que refletissem o seu terroir, tintos 

com elevada elegância e concentração de cor, de estrutura clássica e fruta genuína. Com o tempo, outros vinhos 

foram completando a coleção de grandes reservas.

É a diversidade do Douro na sua melhor expressão, em 41 parcelas de vinha. É o mote e o desafio para a promotora 

e líder do projeto, Luisa Amorim, apostada em dar corpo a vinhos de carácter, mas também com uma assinatura 

própria, onde a qualidade não é a perfeição mas sim a exceção!



A PRODUTORA

LUISA AMORIM

Luisa Amorim conheceu o Douro tinha 24 anos. 
Apesar de o sentir uma terra distante e de difícil 
acesso, voltou três anos mais tarde, quando a 
família Amorim adquiriu a Quinta Nova de 
Nossa  Senhora do Carmo.

No seio familiar ganhou curiosidade por várias 
áreas de negócio e o relacionamento fácil com 
a natureza e o mundo comercial. A sua integração 
no Grupo Amorim possibilitou o contacto com 
muitos produtores de vinhos em diferentes cantos 
do mundo. O início, a sua escola de vinho, teve 
lugar nas caves da J.W. Burmester em Vila Nova 
de Gaia. Aprendeu do setor do vinho do Porto 
a noção de estilo da casa, um trabalho que se faz 
todos os dias, que se constrói no respeito pela 
tradição e pela matéria-prima.

A sua paixão pelos vinhos tem associado o gosto 
pela natureza no qual, seja no negócio do vinho, 
ou noutro como o da cortiça - toda a vida da 
família de Luísa Amorim - sente-se a terra como 
uma pertença, vive-se cada colheita.

Com formação e percurso na hotelaria, marketing 
e gestão, motiva-a igualmente a enologia, o desafio 
de ter diferentes vinhos, de explorar caminhos novos 
e, ao mesmo tempo, de preservar a identidade de 
uma grande casa, um estilo. É esta criatividade e esta 
atenção à qualidade e ao pormenor que a orienta 
quando fecha cada um dos lotes de vinho Quinta Nova.

Para além do fascínio pelos vinhos e outras áreas da 
gestão, dedica parte da sua vida a grandes causas, 
como a fundação da Associação Bagos D’Ouro,
uma organização sem fins lucrativos que promove 
oportunidades educacionais para crianças e jovens 
carenciados do Douro, bem como o projeto D’UVA, 
através do qual se juntou a sete vozes femininas na 
valorização e promoção do vinho português.
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• Participação em atividades na vinha e na adega

Poda, condução da videira, controlo da maturação da uva, lotes, estágios, etc.

É propósito do Clube BLEND’6 diminuir o espaço normal que existe entre o produtor e o consumidor de vinhos. 

É importante que os nossos sócios se familiarizem com aqueles aspetos fundamentais que levam à criação dos 

grandes vinhos das nossas operações.

• Informação e acesso das novas colheitas e novos lançamentos antes da apresentação destes no mercado

• Participação nos eventos organizados pelo Clube 

Visitas a Quintas e Herdades, Jantares Temáticos, Provas de Vinhos, Vindimas, etc.

• Envio cada dois meses de uma seleção de vinhos

O Clube compromete-se com o sócio a enviar para sua casa uma seleção de seis garrafas (3+3), de dois produtores 

diferentes, numa periodicidade bimestral. O sócio, que recebe antecipadamente a informação sobre os dois vinhos, 

pode sempre alterar ou cancelar o envio.

• Aquisição de todos os vinhos referenciados no BLEND’6 em condições de preço diferenciadas

PORQUÊ SER SÓCIO DO CLUBE 
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