
Monte do Pintor
Vinho Regional Alentejano

Reserva

Tinto 2008

A vinha está instalada em encostas suaves expostas a Sul. No encepamento 
predominam as tradicionais castas Alentejanas - Trincadeira e Aragonez, conjugadas 
com outras que conferem ao vinho uma personalidade própria, influenciada pela 
mancha de solos predominante, definidora de um distinto “Terroir”. 

Castas  Trincadeira, Aragonez e 
Cabernet Sauvignon

Teor Alcoólico  14%

Acidez total  4,8

pH  3,62

Acidez Volátil  0,70

Enologia  David Patricio

Produção  13 500 garrafas

Capacidade 0,75l 

Expedição  Europalete

• O rótulo é da autoria do Escultor Português João Cutileiro.
•Este vinho não foi sujeito a estabilização tartárica pelo que, com o tempo pode vir a apresentar ligeiro depósito.

“Monte do Pintor. Espiritualmente perfeito.”

Tecnologia de Produção
As uvas são criteriosamente seleccionadas e colhidas à mão 
para pequenas caixas. Após o desengaçe total, a fermentação 
ocorre separadamente, em cubas de inox, a uma temperatura 
controlada, procedendo-se a uma maceração prolongada. 
Passa por um estágio em barricas de Carvalho Francês por um 
período de 12 meses e após engarrafado, permanece na cave 
por mais 12 meses. Não é filtrado.

Notas de Prova 
Uma selecção de uvas das casta Aragonez, Trincadeira e 
Cabernet Sauvignon, cuidadosamente vinificadas e estagiadas 
em barricas novas de carvalho francês, permitem uma correcta 
expressão do melhor “terroir” das vinhas do Monte do Pintor. 
Aromas complexos e atractivos de compotas de ameixa, com 
notas de especiaria e chocolate despertam a nossa atenção 
para um vinho marcante de taninos sólidos mas suaves com 
uma longa e desafiante persistência.

Sugestões de Serviço
Para preservar as características deste vinho, aconselha-se o 
consumo a 16-18ºC.
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Vinho Regional Alentejano

Tinto 2008

Castas  Aragonez, Trincadeira e

                 Castelão 

Teor Alcoólico  14%

Acidez total   5,2

pH   3,56

Acidez Volátil  0,65

Enologia  David Patricio  

Produção  3 000 garrafas

Capacidade 0,375l

Expedição  Europalete

Tradicionalmente do Alentejo, em 2003 surge um vinho de forte personalidade, 
com o contributo predominante das castas tradicionais, Trincadeira e Aragonez.
Um combinado perfeito com o “Terroir” e com a vinha que proporciona a produção 
de vinhos distintos e diferenciados.

• O rótulo é de autoria do Escultor Português João Cutileiro.

Este vinho não foi estabilizado pelo que, com o tempo, pode vir a apresentar ligeiro depósito.

“Monte do Pintor. Emocionalmente distinto.”

Técnicas de Produção
Vinificado com curtimenta completa em cubas de aço 
inox (maceração de 10 a 15 dias) com controle de 
temperatura. Estágio de 18 meses em madeira e 6 
meses em garrafa.

Notas de Prova
Este Monte do Pintor 2008, mostra a expressão das 
melhores uvas das castas Aragonez, Trincadeira e 
Castelão. O vinho depois de estagiado durante 18 
meses em barricas de carvalho francês, mostra 
aromas concentrados de compotas de frutas negras 
e especiaria, num conjunto fresco, equilibrado e de 
longa e elegante persistência.

Sugestões de Serviço
Para preservar as características deste vinho, 
aconselha-se  consumo a 16-18ºC.
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Vinho Regional Alentejano

Tinto 2008

Castas  Aragonez, Trincadeira e

                 Castelão 

Teor Alcoólico  14%

Acidez total   5,2

pH   3,56

Acidez Volátil  0,65

Enologia  David Patricio  

Produção  25 000 garrafas

Capacidade 0,75l

Expedição  Europalete

Tradicionalmente do Alentejo, em 2003 surge um vinho de forte personalidade, 
com o contributo predominante das castas tradicionais, Trincadeira e Aragonez.
Um combinado perfeito com o “Terroir” e com a vinha que proporciona a produção 
de vinhos distintos e diferenciados.

• O rótulo é de autoria do Escultor Português João Cutileiro.

Este vinho não foi estabilizado pelo que, com o tempo, pode vir a apresentar ligeiro depósito.

“Monte do Pintor. Emocionalmente distinto.”

Técnicas de Produção
Vinificado com curtimenta completa em cubas de aço 
inox (maceração de 10 a 15 dias) com controle de 
temperatura. Estágio de 18 meses em madeira e 6 
meses em garrafa.

Notas de Prova
Este Monte do Pintor 2008, mostra a expressão das 
melhores uvas das castas Aragonez, Trincadeira e 
Castelão. O vinho depois de estagiado durante 18 
meses em barricas de carvalho francês, mostra 
aromas concentrados de compotas de frutas negras 
e especiaria, num conjunto fresco, equilibrado e de 
longa e elegante persistência.

Sugestões de Serviço
Para preservar as características deste vinho, 
aconselha-se  consumo a 16-18ºC.
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Vinho Regional Alentejano

Tinto 2008

Castas  Aragonez, Trincadeira e

                 Castelão 

Teor Alcoólico  14%

Acidez total   5,2

pH   3,56

Acidez Volátil  0,65

Enologia  David Patricio  

Produção  1 300 garrafas

Capacidade 1,5l

Expedição  Europalete

Tradicionalmente do Alentejo, em 2003 surge um vinho de forte personalidade, 
com o contributo predominante das castas tradicionais, Trincadeira e Aragonez.
Um combinado perfeito com o “Terroir” e com a vinha que proporciona a produção 
de vinhos distintos e diferenciados.

• O rótulo é de autoria do Escultor Português João Cutileiro.

Este vinho não foi estabilizado pelo que, com o tempo, pode vir a apresentar ligeiro depósito.

“Monte do Pintor. Emocionalmente distinto.”

Técnicas de Produção
Vinificado com curtimenta completa em cubas de aço 
inox (maceração de 10 a 15 dias) com controle de 
temperatura. Estágio de 18 meses em madeira e 6 
meses em garrafa.

Notas de Prova
Este Monte do Pintor 2008, mostra a expressão das 
melhores uvas das castas Aragonez, Trincadeira e 
Castelão. O vinho depois de estagiado durante 18 
meses em barricas de carvalho francês, mostra 
aromas concentrados de compotas de frutas negras 
e especiaria, num conjunto fresco, equilibrado e de 
longa e elegante persistência.

Sugestões de Serviço
Para preservar as características deste vinho, 
aconselha-se  consumo a 16-18ºC.
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Vinho Regional Alentejano

Branco 2010

Castas  Antão Vaz, Arinto e

                 Verdelho 

Teor Alcoólico  12,5%

Acidez total   7,1

pH   3,01

Acidez Volátil  0,50

Enologia  David Patricio  

Produção  7 000 garrafas

Capacidade 0,75l

Expedição  Europalete

Depois de vários anos a produzir apenas vinhos tintos, eis que surge neste 
ano de 2011 o primeiro Monte do Pintor Branco.

Oriundo das novas vinhas, traduz-se num vinho cheio de vivacidade e 
requinte.

• O rótulo é de autoria do Escultor Português João Cutileiro.

Este vinho não foi estabilizado pelo que, com o tempo, pode vir a apresentar ligeiro depósito.

“Monte do Pintor. Apaixonantemente distinto.”

Técnicas de Produção
As uvas depois de vindimadas durante a madrugada, 
afim de evitar as elevadas temperaturas da planície 
Alentejana, foram transportadas em pequenas caixas 
para a adega, onde passaram por uma rigorosa 
selecção. De seguida foram prensadas e 
fermentaram em cubas de inox a ba ixas 
temperaturas.

Notas de Prova
Este Monte do Pintor Branco mostra a expressão das 
melhores uvas das castas Antão Vaz, Arinto e 
Verdelho. Depois de fermentado em cuba de inox a 
baixas temperaturas, este vinho revela aromas 
tropicais e cítricos. Na boca é volumoso, com notas 
cítricas e minerais a dar frescura e persistência. É 
um branco vigoroso, austero e com carácter,  fruto do 
seu Terroir.

Sugestões de Serviço
Para preservar as características deste vinho, 
aconselha-se  consumo a 10-12ºC.
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Vinho Regional Alentejano

PEQUENO PINTOR

Tinto 2008

Vinha instalada em encostas suaves expostas a Sul, predominando as 
castas tradicionais do Alentejo, Trincadeira e Aragonez, conjugadas com 
Alicante Bouschet que conferem a este “Pequeno”, mas grande vinho, uma 
personalidade própria influenciada por um distinto “Terroir”.

Castas Trincadeira, Aragonez e     
Alicante Bouschet

Teor Alcoólico   13,5%

Acidez total  5,1

pH   3,63

Acidez Volátil  0,70

Enólogo  David Patricio

Produção  40 000 garrafas

Capacidade 0,75l

Expedição  Europalete

“Pequeno Pintor. Um mundo de paixões.”

 O rótulo é de autoria do Escultor Português João Cutileiro.

Este vinho não foi estabilizado pelo que, com o tempo, pode vir a apresentar ligeiro depósito.

Tecnologia de Produção
Após a colheita manual, as uvas são totalmente 
desengaçadas  e fermentam em cubas de inox a 
temperatura controlada. Após uma ligeira maceração, o 
lote passa para barricas de Carvalho Francês por um 
período de 6 meses, conferindo-lhe uma maior 
estrutura e elegância.

Notas de Prova
“Pintou-se” de cor granada, mostrando aromas de 
grande finura, persistentes e complexos, onde 
sobressaem as notas harmoniosas de fruta madura. No 
sabor é espesso, revelando a mesma complexidade e 
juventude, manifestada pelo ligeiro acídulo. 

Potencia grande longevidade e uma maior expressão, 
resultantes dos bons taninos que estão presentes 
neste vinho.

Sugestões de Serviço
Para preservar as características deste vinho, 
aconselha-se o consumo a 16-18ºC. 
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