
Espumantes
Sparkling wines

Bairrada

Sidónio de Sousa Brut Rosé

12,00 €     30,00 €

01.22

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Lisboa

Lagoalva

11,00 €     30,00 €

Douro

Murganheira Brut

37,00 €

Champagne

Laurent Perrier

70,00 €



Vinho Rosé
Rosé Wine

01.22

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Alentejo

Carlos Reynolds Rosé 
Aragonês

10,00 €     33,00 €

Setúbal

Pegos Claros Rosé  
Castelão

32,00 €

Lisboa

Qss Rosé 
Syrah, Touriga Nacional

6,00 €     18,00 €
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Vinho Branco
White Wine

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Lisboa

Qss Branco 
Fernão Pires, Arinto

6,00 €     18,00 €

Chocapalha Branco 
Arinto, Viosinho

10,00 €     32,00 €

Quinta da Lagoalva S.B 
Sauvignon Blanc

8,00 €     28,00 €

Quinta da Lagoalva
Arinto, Chardonnay

34,00 €

Quinta do Lagar Novo
Chardonnay

16,00 €     44,00 €

Lés-a-Lés Arinto
Arinto

58,00 €
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Vinho Branco
White Wine

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Douro

Planalto
Viosinho, Malvasia Fina, 

Côdega de Larinho, Gouveio

7,00 €     21,00 €

Colinas do Douro  
Viosinho, Gouveio, Moscatel Galego

7,50 €     23,00 €

Hasso 
Rabigato, Viosinho

10,00 €     31,00 €

Vallado Prima
Moscatel Galego

12,00 €     32,00 €



01.22

Vinho Branco
White Wine

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Dão

Alentejo

Avô António   
Encruzado

47,00 €

Carlos Reynolds 
Arinto, Antão Vaz

10,00 €     33,00 €

Tapada do Chaves 
Arinto, Antão Vaz, Assario, 

Tamarez, Roupeiro

56,00 €

Quinta da Ponte da Pedrinha  
Encruzado, Malvasia Fina

28,00 €
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Vinho Branco
White Wine

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Beira Interior

Alpedrinha 
Síria, Fonte Cal, Arinto

7,00 €     20,00 €

Trás-Os-Montes

Quinta do Arcossó 
Riesling

37,00 €

Açores

Terras de Lava
Castas Europeias Brancas, 

Castas Tradicionais Brancas

13,00 €     40,00 €

Bairrada

Chumbado  
Maria Gomes, Bical

28,00 €
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Vinho Verde
Vinho Verde

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Soalheiro Granit  
Alvarinho

15,00 €     40,00 €

Dona Paterna  
Alvarinho, Trajadura

9,00 €     30,00 €

Entre-Douro-e-Minho

Valença

Monção de Melgaço

Melgaço

Germinar   
Loureiro

38,00 €
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Vinho Tinto
Red Wine

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Lisboa

Qss Tinto
Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Syrah

6,00 €     18,00 €

Chocapalha
Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Castelão, Alicante Bouschet

12,00 €     32,00 €

Adega Mãe Cabernet Sauvignon 
Cabernet Sauvignon

11,00 €     30,00 €

Quinta de S. Sebastião 
Merlot, Touriga Nacional, Syrah

52,00 €

Infinitude 
Pinot Noir

59,00 €
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Vinho Tinto
Red Wine

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Setúbal

Quinta do Piloto 
Cabernet Sauvignon

11,00 €     34,00 €

Pegos Claros Reserva 
Castelão

36,00 €

Dão

Quinta de Saes  
Touriga Nacional

40,00 €

Vinha Othon Reserva
Alfrocheiro, Touriga Nacional

16,00 €     57,00 €
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Vinho Tinto
Red Wine

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Douro

Colinas do Douro 
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão

30,00 €

Pó de Poeira  
Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, Sousão, Tinta Barroca

16,00 €     51,00 €

Vallado Três Melros  
Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Sousão, Vinhas Velhas

39,00 €

Vallado Reserva Field Blend
Vinhas Velhas (mistura de mais de 35 castas)

60,00 €

Quinta de la Rosa  
Touriga Nacional, Touriga Franca

60,00 €

Quinta do Crasto  
Vinhas Velhas (mistura de 25 a 30 diferentes variedades)

55,00 €

Barca Velha  
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz

900,00 €
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Vinho Tinto
Red Wine

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Bairrada

Nat Cool 
Baga

43,00 €

Avô Fausto  
Baga, Touriga Nacional

62,00 €

Luís Pato  
Baga

30,00 €

Beira Interior

Alpedrinha Tinto   
Jaen, Tinta Amarela, Touriga Nacional

7,00 €     20,00 €

Açores

Terras de Lava
Syrah, Merlot

12,00 €     36,00 €
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Vinho Tinto
Red Wine

CARTA DE VINHOS
WINE MENU

Alentejo

Indígena Rocim  
Alicante Bouschet

13,00 €     41,00 €

Julian Reynolds   
Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon

42,00 €

Tapada do Chaves   
Aragonês, Trincadeira, Alicante Bouschet

56,00 €

Olho de Mocho 
Alicante Bouschet, Trincadeira

52,00 €

Glória Reynolds 
Alicante Bouschet, Trincadeira

80,00 €

Grande Rocim 
Alicante Bouschet

100,00 €



REGIÕES VINÍCOLAS
Wine regions

Lisboa

Açores

Península de Setúbal

Bairrada

Dão

Trás-os-Montes

Douro / Porto

Alentejo

Algarve

Tejo

Beira Interior 
e Távora-Varosa

Minho / Vinho Verde

Madeira

Aromáticos e leves
Aromatic and light
Frutados e frescos
Fruity and fresh

Aromáticos e gastronómicos
Aromatic and gastronomic
Frutados e frescos
Fruity and fresh

Aveludados e aromáticos
Velvety and aromatic
Leves, frescos e aromáticos
Light, fresh and aromaticBoa capacidade de envelhecimento 

Good ageing capacity
Frutados e pouco alcoólicos 
Fruity and low alcoholic content

Complexos, harmoniosos e frutados
Complex, harmonious and fruity 
Frescos, frutados e de cor citrina
Fresh, fruity and citrus-coloured 

Leves de cor rubi 
Light ruby-coloured
Frutados de cor citrina 
Fruity and citrus-coloured

Frutados e estruturados
Fruity and structured
Forte personalidade e frutados
Fruity and with a strong personality

Frescos, leves e aromáticos
Fresh, light and aromatic
Frescos, aromáticos e de cor citrina
Fresh, aromatic and citrus-coloured

Aromáticos de cor rubi
Aromatic and ruby-coloured
Frutados de cor palha
Fruity and straw-coloured

Equilibrados, aromáticos e de cor rubi
Balanced, aromatic and ruby-coloured
Encorpados, equilibrados e de cor palha
Full-bodied, balanced and straw-coloured

Aveludados, frutados e de tom rubi
Velvety, fruity and ruby-coloured
Suaves, delicados e de tom palha
Soft, delicate and straw-coloured

Aromáticos e frescos
Aromatic and fresh

Maduros, leves e aromáticos
Mature, light and aromatic

01.22



Boa é a vida, mas melhor é o vinho
Life is good, but wine is better

Fernando Pessoa, in Poesias Inéditas/Unpublished Poems (1930-1935)



LENDAS DO VINHO

Conta a lenda que, há muitos anos atrás, um homem passou quase toda a sua vida fora do seu 
país e, quando se sentiu velho, decidiu regressar à terra natal. Resolveu levar com ele uma linda 
videirinha, pois não se lembrava de na sua infância ter ali visto tal planta. Como não tinha vaso 
para a transportar, utilizou o que tinha à mão: um osso de galo. Meteu dentro do osso as raízes 

da planta com um pouco de terra. Como se deslocava a pé, demorou muito tempo a fazer 
a viagem e a videira cresceu. Então o homem mudou a videira para um osso de leão que 

encontrou pelo caminho. Mas como a viagem era longa, a videira continuava a crescer e qual 
foi a sua sorte quando encontrou um osso de burro e assim mudou mais uma vez a sua 

videirinha. Consta que daquela videira se fizeram muitas outras videiras. Por ela ter crescido 
em tão estranhos vasos, quem bebe pouco vinho fica alegre como o galo; quem bebe mais, 

fica forte como um leão; e quem muito abusa do vinho, perde as ideias 
e fica mesmo estúpido como um burro.

Legend has it that, many years ago, a man spent most of his life outside his country and, 

when he felt old, he decided to return to his homeland. He decided to take a beautiful grape 

vine with him, as he could not remember ever having seen such a plant there in his childhood. 

As he had no vase to transport it in, he used what he had at hand: a cockerel bone. He placed the 

roots of the plant inside the bone with a little soil. As he was travelling on foot, he took a long time 

to make the journey and the vine grew. So the man moved the vine to a lion's bone that he found 

along the way. But as the journey was long, the vine kept growing and what luck he had when he 

found a donkey bone and so he changed his vine once again. It is said that from that vine many 

other vines grew. Because it grew up in such strange vases, whoever drinks a little wine is happy as 

a rooster; whoever drinks more, is strong as a lion; and whoever abuses wine too much, 

loses his mind and becomes as stupid as a donkey.

Wine legends
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OS VINHOS PORTUGUESES
Portuguese Wines

Os vinhos portugueses são o resultado de uma sucessão de tradições introduzidas em Portugal 
pelas diversas civilizações que aí se sucederam, como os fenícios, cartagineses, gregos e, 

acima de tudo os romanos. A exportação dos vinhos portugueses iniciou-se para Roma durante 
o Império Romano. A exportações modernas desenvolveram-se com o comércio para o Reino 
Unido, após a assinatura do Tratado de Methuen, também referido como Tratado dos Panos 

e Vinhos, assinado entre a Grã-Bretanha e Portugal, em 1703.

Portuguese wines are the result of a succession of traditions introduced into Portugal by the various 

civilizations that succeeded there, such as the Phoenicians, Carthaginians, Greeks and, above all, 

the Romans. Portuguese wines began being exported to Rome during the Roman Empire. 

Modern exports developed with the trade to the United Kingdom, after the signing 

of the Methuen Treaty, also referred to as the Treaty of Cloth and Wine, 

signed between Great Britain and Portugal in 1703.  

Portugal tem o mais antigo sistema de apelação do mundo, a região demarcada do Douro. 
Esta região, entre outras, como a dos Vinhos Verdes, produzem alguns dos vinhos mais 

requintados, exclusivos e valorizados do mundo. Portugal possui duas regiões produtoras 
de vinho protegidas pela UNESCO como património mundial: a Região Vinhateira do Alto 
Douro, onde se produz o conhecido generoso Vinho do Porto, e a Paisagem da Cultura da 
Vinha da Ilha do Pico. A vastíssima quantidade de castas nativas (cerca de 2851) permite 

produzir uma grande diversidade de vinhos com personalidades muito distintas.

Portugal has the oldest appellation system in the world, the demarcated Douro region. 

This region, among others, such as the Vinho Verde region, produces some of the most exquisite, 

exclusive and valued wines in the world. Portugal has two wine producing regions protected 

by UNESCO as World Heritage: the Alto Douro Wine Region, where the famous Port Wine 

is produced, and the Pico Island Vineyard Landscape. The vast quantity of native 

grape varieties (around 2,851) allows for the production of a great diversity 

of wines with very distinct personalities.

O guia The Oxford Companion to Wine descreve o país como um verdadeiro "tesouro de castas 
locais". A qualidade e carácter único dos seus vinhos fazem de Portugal uma referência entre 

os principais países produtores, com um lugar destacado e em crescimento, 
entre os 10 principais produtores, com 4% do mercado mundial (2003).

The Oxford Companion to Wine describes the country as a true "treasure trove of local grape 

varieties". The quality and unique character of its wines make Portugal a reference among 

the main producing countries, with a prominent and growing place among the top 

10 producers, with 4% of the world market (2003).  

Considerado um produtor tradicional do Velho Mundo, 8% do continente é dedicado à cultura 
da vinha. Algumas das castas tintas Portuguesas mais importantes são: Touriga Nacional, Baga, 
Castelão, Touriga Franca e Trincadeira (ou Tinta Amarela). Entre as castas brancas Portuguesas 

destacam-se: Alvarinho, Loureiro, Arinto, Encruzado, Bical e Fernão Pires. Tradicionalmente 
combinam-se diversas castas brancas. Na sequência da devastação causada 

pela filoxera em finais do século XIX, passou a ser utilizada uma casta 
americana como porta-enxerto das castas portuguesas. 

Considered a traditional Old World producer, 8% of the continent is devoted to growing vines. 

Some of the most important Portuguese red grape varieties are: Touriga Nacional, Baga, 

Castelão, Touriga Franca and Trincadeira (or Tinta Amarela). Among the Portuguese white grape 

varieties are: Alvarinho, Loureiro, Arinto, Encruzado, Bical and Fernão Pires.Traditionally several 

white grape varieties are combined. Following the devastation caused by phylloxera 

at the end of the 19th century, an American grape variety was used 

as a rootstock for the Portuguese grape varieties. 

Apesar de terem características próprias, há que considerar que a mesma casta de uva poderá 
produzir vinhos diferentes consoante as condições em que é cultivada. Tem existido um debate 

em Portugal relativamente ao uso de castas estrangeiras. O debate continua, uma vez que 
muitos mercados estrangeiros parecem preferir castas que já conhecem como Cabernet 

Sauvignon em relação às castas Portuguesas, menos conhecidas.

Although they have their own characteristics, it should be considered that the same grape variety 

may produce different wines depending on the conditions in which they are grown. There has been 

a debate in Portugal about the use of foreign grape varieties. The debate is ongoing, as many 

foreign markets seem to prefer grape varieties they already know, like Cabernet Sauvignon, 

to lesser known Portuguese grape varieties.

01.22



Os vinhos portugueses são o resultado de uma sucessão de tradições introduzidas em Portugal 
pelas diversas civilizações que aí se sucederam, como os fenícios, cartagineses, gregos e, 

acima de tudo os romanos. A exportação dos vinhos portugueses iniciou-se para Roma durante 
o Império Romano. A exportações modernas desenvolveram-se com o comércio para o Reino 
Unido, após a assinatura do Tratado de Methuen, também referido como Tratado dos Panos 

e Vinhos, assinado entre a Grã-Bretanha e Portugal, em 1703.

Portuguese wines are the result of a succession of traditions introduced into Portugal by the various 

civilizations that succeeded there, such as the Phoenicians, Carthaginians, Greeks and, above all, 

the Romans. Portuguese wines began being exported to Rome during the Roman Empire. 

Modern exports developed with the trade to the United Kingdom, after the signing 

of the Methuen Treaty, also referred to as the Treaty of Cloth and Wine, 

signed between Great Britain and Portugal in 1703.  

Portugal tem o mais antigo sistema de apelação do mundo, a região demarcada do Douro. 
Esta região, entre outras, como a dos Vinhos Verdes, produzem alguns dos vinhos mais 

requintados, exclusivos e valorizados do mundo. Portugal possui duas regiões produtoras 
de vinho protegidas pela UNESCO como património mundial: a Região Vinhateira do Alto 
Douro, onde se produz o conhecido generoso Vinho do Porto, e a Paisagem da Cultura da 
Vinha da Ilha do Pico. A vastíssima quantidade de castas nativas (cerca de 2851) permite 

produzir uma grande diversidade de vinhos com personalidades muito distintas.

Portugal has the oldest appellation system in the world, the demarcated Douro region. 

This region, among others, such as the Vinho Verde region, produces some of the most exquisite, 

exclusive and valued wines in the world. Portugal has two wine producing regions protected 

by UNESCO as World Heritage: the Alto Douro Wine Region, where the famous Port Wine 

is produced, and the Pico Island Vineyard Landscape. The vast quantity of native 

grape varieties (around 2,851) allows for the production of a great diversity 

of wines with very distinct personalities.

O guia The Oxford Companion to Wine descreve o país como um verdadeiro "tesouro de castas 
locais". A qualidade e carácter único dos seus vinhos fazem de Portugal uma referência entre 

os principais países produtores, com um lugar destacado e em crescimento, 
entre os 10 principais produtores, com 4% do mercado mundial (2003).

The Oxford Companion to Wine describes the country as a true "treasure trove of local grape 

varieties". The quality and unique character of its wines make Portugal a reference among 

the main producing countries, with a prominent and growing place among the top 

10 producers, with 4% of the world market (2003).  

Considerado um produtor tradicional do Velho Mundo, 8% do continente é dedicado à cultura 
da vinha. Algumas das castas tintas Portuguesas mais importantes são: Touriga Nacional, Baga, 
Castelão, Touriga Franca e Trincadeira (ou Tinta Amarela). Entre as castas brancas Portuguesas 

destacam-se: Alvarinho, Loureiro, Arinto, Encruzado, Bical e Fernão Pires. Tradicionalmente 
combinam-se diversas castas brancas. Na sequência da devastação causada 

pela filoxera em finais do século XIX, passou a ser utilizada uma casta 
americana como porta-enxerto das castas portuguesas. 

Considered a traditional Old World producer, 8% of the continent is devoted to growing vines. 

Some of the most important Portuguese red grape varieties are: Touriga Nacional, Baga, 

Castelão, Touriga Franca and Trincadeira (or Tinta Amarela). Among the Portuguese white grape 

varieties are: Alvarinho, Loureiro, Arinto, Encruzado, Bical and Fernão Pires.Traditionally several 

white grape varieties are combined. Following the devastation caused by phylloxera 

at the end of the 19th century, an American grape variety was used 

as a rootstock for the Portuguese grape varieties. 

Apesar de terem características próprias, há que considerar que a mesma casta de uva poderá 
produzir vinhos diferentes consoante as condições em que é cultivada. Tem existido um debate 

em Portugal relativamente ao uso de castas estrangeiras. O debate continua, uma vez que 
muitos mercados estrangeiros parecem preferir castas que já conhecem como Cabernet 

Sauvignon em relação às castas Portuguesas, menos conhecidas.

Although they have their own characteristics, it should be considered that the same grape variety 

may produce different wines depending on the conditions in which they are grown. There has been 

a debate in Portugal about the use of foreign grape varieties. The debate is ongoing, as many 

foreign markets seem to prefer grape varieties they already know, like Cabernet Sauvignon, 

to lesser known Portuguese grape varieties.

01.22



LISBOA

A região vitivinícola de Lisboa é uma das mais produtivas de Portugal. As vinhas são bastante 
influenciadas pelo mar e pelos ventos por estarem tão junto à costa atlântica, mas também 
existem vinhas plantadas mais no interior, protegidas por montanhas. A região de Lisboa 

é composta por nove sub-regiões. Bem perto da capital, a sul, encontram-se Bucelas, Colares 
e Carcavelos. No centro, Alenquer, Arruda, Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras, e a Norte ficam 
as Encostas de Aire. O solo pode ser argilo-calcário e argilo-arenoso. O clima é temperado, 

sem grandes extremos térmicos. As vinhas de Lisboa remontam à antiguidade, encontram-se 
aqui vestígios de Fenícios, Gregos Romanos e Visigodos. A Ordem de Cister, em Alcobaça, 

teve também um papel importante na viticultura. Aqui, encontram-se as mais tradicionais castas 
portuguesas bem como as mais famosas internacionais. Produz-se uma grande quantidade 

e variedade de vinhos. São surpreendentes os brancos com castas locais como 
Vital e Arinto ou com as internacionais Sauvignon Blanc e Chardonnay.

The wine-growing region of Lisbon is one of the most productive in Portugal. The vineyards 

are greatly influenced by the sea and winds because they are so close to the Atlantic coast, 

but there are also vineyards planted further inland, protected by mountains. The Lisbon region 

is made up of nine sub-regions. Close to the capital, to the south, are Bucelas, Colares 

and Carcavelos. In the centre are Alenquer, Arruda, Lourinhã, Óbidos and Torres Vedras, 

and to the north are the Encostas de Aire. The soil may be clayey-calcareous and sandy-clayey. 

The climate is temperate, without great thermal extremes. Lisbon's vineyards date back to 

antiquity; Phoenician, Greek, Roman and Visigoth remains can be found here. The Cistercian 

Order, in Alcobaça, also played an important role in viticulture. Here, one can find the most 

traditional Portuguese grape varieties as well as the most famous international ones. 

A great quantity and variety of wines are produced. The whites with local grape 

varieties such as Vital and Arinto or with the international varieties 

Sauvignon Blanc and Chardonnay are surprising.

A região vinícola de Lisboa, também era conhecida como Estremadura e tem mais de 30 
hectares de cultivo com mais de 9 mil aptas à produção de Vinho Regional de Lisboa e Vinho 
com Denominação de Origem Controlada. Em 2009, passam a designar-se Vinhos de Lisboa, 

para se diferenciarem da região vitivinícola espanhola de mesmo nome.

The wine-growing region of Lisbon was also known as Estremadura and has over 30 hectares 

of cultivation with more than 9,000 suitable for the production of Lisboa Regional Wine 

and Wine with Denomination of Controlled Origin. The name changed in 2009 to Lisboa in order 

to differentiate it from the region of the same name in Spain, which also produces wines.

Lisbon
As suas características geográficas proporcionam certa complexidade à região, pois está situada 
climaticamente em zona de transição dos ventos húmidos e estios, com solo de idades variadas, 

secos, encostas e maciços montanhosos se contrapõem a várzeas e terras de aluvião. 

Its geographical characteristics give the region a certain complexity, as it is located climatically 

in a transition zone between humid and summery winds, with soil of varying ages, dry, slopes 

and mountainous massifs contrasting with floodplains and alluvial soil. 

BUCELAS

Bucelas é uma pequena região a norte de Lisboa, no concelho de Loures, que produz um dos 
vinhos brancos mais históricos de Portugal. Inicialmente foi conhecido pelo nome de "Charneco"

e mais tarde pelo nome de Lisbon Hock (vinho branco de Lisboa). As vinhas instalam-se em 
"caeiras", no vale do rio Trancão, em solos derivados de margas e calcários duros. Com um clima 
bastante frio no inverno e temperado no verão, a casta dominante é a Arinto, com uma presença 
mínima de 75%, seguida da Sercial e Rabo de Ovelha. Os vinhos brancos de Bucelas são secos, 

leves e quando envelhecidos ganham tom dourado e aromas complexos.

Bucelas is a small region north of Lisbon, in the municipality of Loures, which produces one 

of Portugal's most historic white wines. It was initially known by the name of "Charneco", and later 

by the name of Lisbon Hock (white wine from Lisbon). The vineyards are planted in "caeiras" in the 

valley of the Trancão River on soils derived from hard marl and limestone. With a climate that 

is quite cold in winter and temperate in summer, the dominant grape variety is Arinto, 

with a minimum presence of 75%, followed by Sercial and Rabo de Ovelha. Bucelas' white 

wines are dry, light and when aged take on a golden colour and complex aromas. 

COLARES

Pequena região vinícola em redor da vila de Colares, entre a serra de Sintra e o Atlântico. 
As suas características únicas são principalmente o facto de a vinha ser instalada em 

"chão de areia", com as videiras plantadas diretamente na areia, sem recurso a porta-enxertos: 
os solos arenosos conseguiram manter afastada a filoxera, por isso certas vinhas de Colares, 
não enxertadas, estão entre as mais antigas de Portugal. A casta tinta tradicional da região 

é a Ramisco, com representação mínima de 80% nos vinhos DOC da região, assim como 
a Malvasia, nas castas brancas.

 Small wine region around the town of Colares, between the Sintra hills and the Atlantic. 

Its unique characteristics are mainly the fact that the vines are planted on "sand floors", 

with the vines planted directly on the sand, without the use of rootstocks: the sandy soils have 

managed to keep out phylloxera, so certain Colares vines, not grafted, are among the oldest 

in Portugal. The region's traditional red grape variety is Ramisco, with a minimum representation 

of 80% in the region's DOC wines, as well as Malvasia in the white varieties.  

CARCAVELOS

Carcavelos é a mais pequena região vinícola portuguesa e situa-se em torno 
da freguesia de Carcavelos, nos concelhos de Cascais e de Oeiras. A região tem a classificação 

DOC, Denominação de Origem Controlada. Com uma tradição vinícola que remonta ao Marquês 
de Pombal, que aí possuía vinhas, a região distingue-se pelo vinho licoroso, cor de topázio, com 

sabores e aromas amendoados, adquirindo um perfume acentuado com o envelhecimento. 

Carcavelos is the smallest Portuguese wine region and is located around the parish 

of Carcavelos, in the municipalities of Cascais and Oeiras. The region has DOC classification, 

Denomination of Controlled Origin. With a winegrowing tradition that goes back to the Marquis 

of Pombal, who owned vineyards there, the region is distinguished by its liqueur wine, 

topaz-coloured, with almond flavours and aromas, acquiring an accentuated perfume with ageing.  

ALENQUER

A zona de Alenquer, no momento atual e no panorama vitivinícola de Lisboa, é seguramente 
a que detém uma posição de maior destaque, não apenas em valor absoluto quanto à área 
ocupada por vinha, mas sobretudo pelo prestígio que os vinhos ali produzidos têm vindo 

a alcançar, sejam eles vinhos com denominação de origem, ou muito particularmente 
os vinhos integrados na classificação de vinho regional.

The Alenquer area, at the present moment and in the vitivinicultural panorama of Lisboa, is surely 

the one that holds a more prominent position, not only in absolute value as regards the area 

occupied by vineyards, but mainly due to the prestige that the wines produced there have 

achieved, whether they are wines with denomination of origin or, more particularly, 

the wines integrated in the regional wine classification.

ARRUDA DOS VINHOS

Qualquer referência à importância do setor vitivinícola neste concelho torna-se irrelevante 
face ao destaque que lhe é concedido ao integrar o próprio topónimo – Arruda dos Vinhos.  

Embora não existam na região maciços montanhosos ou altitudes significativas, o relevo 
predominantemente de encosta, a orientação dos vales e a influência atlântica, condicionam 

o seu clima que pode então ser caracterizado por temperaturas amenas, precipitação 
média, ausência de geadas tardias, fraca nebulosidade e humidade relativa 

do ar variando pouco ao longo do ano.

Any reference to the importance of the wine sector in this municipality becomes irrelevant in view 

of the importance given to it by including the very toponym - Arruda dos Vinhos. Although there 

are no mountain ranges or significant altitudes in the region, the predominant relief of the slopes, 

the orientation of the valleys and the Atlantic influence, condition its climate, which may 

be characterized by mild temperatures, average rainfall, absence of late frosts, 

little cloudiness and relative humidity varying little throughout the year.
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A região vitivinícola de Lisboa é uma das mais produtivas de Portugal. As vinhas são bastante 
influenciadas pelo mar e pelos ventos por estarem tão junto à costa atlântica, mas também 
existem vinhas plantadas mais no interior, protegidas por montanhas. A região de Lisboa 

é composta por nove sub-regiões. Bem perto da capital, a sul, encontram-se Bucelas, Colares 
e Carcavelos. No centro, Alenquer, Arruda, Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras, e a Norte ficam 
as Encostas de Aire. O solo pode ser argilo-calcário e argilo-arenoso. O clima é temperado, 

sem grandes extremos térmicos. As vinhas de Lisboa remontam à antiguidade, encontram-se 
aqui vestígios de Fenícios, Gregos Romanos e Visigodos. A Ordem de Cister, em Alcobaça, 

teve também um papel importante na viticultura. Aqui, encontram-se as mais tradicionais castas 
portuguesas bem como as mais famosas internacionais. Produz-se uma grande quantidade 

e variedade de vinhos. São surpreendentes os brancos com castas locais como 
Vital e Arinto ou com as internacionais Sauvignon Blanc e Chardonnay.

The wine-growing region of Lisbon is one of the most productive in Portugal. The vineyards 

are greatly influenced by the sea and winds because they are so close to the Atlantic coast, 

but there are also vineyards planted further inland, protected by mountains. The Lisbon region 

is made up of nine sub-regions. Close to the capital, to the south, are Bucelas, Colares 

and Carcavelos. In the centre are Alenquer, Arruda, Lourinhã, Óbidos and Torres Vedras, 

and to the north are the Encostas de Aire. The soil may be clayey-calcareous and sandy-clayey. 

The climate is temperate, without great thermal extremes. Lisbon's vineyards date back to 

antiquity; Phoenician, Greek, Roman and Visigoth remains can be found here. The Cistercian 

Order, in Alcobaça, also played an important role in viticulture. Here, one can find the most 

traditional Portuguese grape varieties as well as the most famous international ones. 

A great quantity and variety of wines are produced. The whites with local grape 

varieties such as Vital and Arinto or with the international varieties 

Sauvignon Blanc and Chardonnay are surprising.

A região vinícola de Lisboa, também era conhecida como Estremadura e tem mais de 30 
hectares de cultivo com mais de 9 mil aptas à produção de Vinho Regional de Lisboa e Vinho 
com Denominação de Origem Controlada. Em 2009, passam a designar-se Vinhos de Lisboa, 

para se diferenciarem da região vitivinícola espanhola de mesmo nome.

The wine-growing region of Lisbon was also known as Estremadura and has over 30 hectares 

of cultivation with more than 9,000 suitable for the production of Lisboa Regional Wine 

and Wine with Denomination of Controlled Origin. The name changed in 2009 to Lisboa in order 

to differentiate it from the region of the same name in Spain, which also produces wines.

As suas características geográficas proporcionam certa complexidade à região, pois está situada 
climaticamente em zona de transição dos ventos húmidos e estios, com solo de idades variadas, 

secos, encostas e maciços montanhosos se contrapõem a várzeas e terras de aluvião. 

Its geographical characteristics give the region a certain complexity, as it is located climatically 

in a transition zone between humid and summery winds, with soil of varying ages, dry, slopes 

and mountainous massifs contrasting with floodplains and alluvial soil. 

BUCELAS

Bucelas é uma pequena região a norte de Lisboa, no concelho de Loures, que produz um dos 
vinhos brancos mais históricos de Portugal. Inicialmente foi conhecido pelo nome de "Charneco"

e mais tarde pelo nome de Lisbon Hock (vinho branco de Lisboa). As vinhas instalam-se em 
"caeiras", no vale do rio Trancão, em solos derivados de margas e calcários duros. Com um clima 
bastante frio no inverno e temperado no verão, a casta dominante é a Arinto, com uma presença 
mínima de 75%, seguida da Sercial e Rabo de Ovelha. Os vinhos brancos de Bucelas são secos, 

leves e quando envelhecidos ganham tom dourado e aromas complexos.

Bucelas is a small region north of Lisbon, in the municipality of Loures, which produces one 

of Portugal's most historic white wines. It was initially known by the name of "Charneco", and later 

by the name of Lisbon Hock (white wine from Lisbon). The vineyards are planted in "caeiras" in the 

valley of the Trancão River on soils derived from hard marl and limestone. With a climate that 

is quite cold in winter and temperate in summer, the dominant grape variety is Arinto, 

with a minimum presence of 75%, followed by Sercial and Rabo de Ovelha. Bucelas' white 

wines are dry, light and when aged take on a golden colour and complex aromas. 

COLARES

Pequena região vinícola em redor da vila de Colares, entre a serra de Sintra e o Atlântico. 
As suas características únicas são principalmente o facto de a vinha ser instalada em 

"chão de areia", com as videiras plantadas diretamente na areia, sem recurso a porta-enxertos: 
os solos arenosos conseguiram manter afastada a filoxera, por isso certas vinhas de Colares, 
não enxertadas, estão entre as mais antigas de Portugal. A casta tinta tradicional da região 

é a Ramisco, com representação mínima de 80% nos vinhos DOC da região, assim como 
a Malvasia, nas castas brancas.

 Small wine region around the town of Colares, between the Sintra hills and the Atlantic. 

Its unique characteristics are mainly the fact that the vines are planted on "sand floors", 

with the vines planted directly on the sand, without the use of rootstocks: the sandy soils have 

managed to keep out phylloxera, so certain Colares vines, not grafted, are among the oldest 

in Portugal. The region's traditional red grape variety is Ramisco, with a minimum representation 

of 80% in the region's DOC wines, as well as Malvasia in the white varieties.  

CARCAVELOS

Carcavelos é a mais pequena região vinícola portuguesa e situa-se em torno 
da freguesia de Carcavelos, nos concelhos de Cascais e de Oeiras. A região tem a classificação 

DOC, Denominação de Origem Controlada. Com uma tradição vinícola que remonta ao Marquês 
de Pombal, que aí possuía vinhas, a região distingue-se pelo vinho licoroso, cor de topázio, com 

sabores e aromas amendoados, adquirindo um perfume acentuado com o envelhecimento. 

Carcavelos is the smallest Portuguese wine region and is located around the parish 

of Carcavelos, in the municipalities of Cascais and Oeiras. The region has DOC classification, 

Denomination of Controlled Origin. With a winegrowing tradition that goes back to the Marquis 

of Pombal, who owned vineyards there, the region is distinguished by its liqueur wine, 

topaz-coloured, with almond flavours and aromas, acquiring an accentuated perfume with ageing.  

ALENQUER

A zona de Alenquer, no momento atual e no panorama vitivinícola de Lisboa, é seguramente 
a que detém uma posição de maior destaque, não apenas em valor absoluto quanto à área 
ocupada por vinha, mas sobretudo pelo prestígio que os vinhos ali produzidos têm vindo 

a alcançar, sejam eles vinhos com denominação de origem, ou muito particularmente 
os vinhos integrados na classificação de vinho regional.

The Alenquer area, at the present moment and in the vitivinicultural panorama of Lisboa, is surely 

the one that holds a more prominent position, not only in absolute value as regards the area 

occupied by vineyards, but mainly due to the prestige that the wines produced there have 

achieved, whether they are wines with denomination of origin or, more particularly, 

the wines integrated in the regional wine classification.

ARRUDA DOS VINHOS

Qualquer referência à importância do setor vitivinícola neste concelho torna-se irrelevante 
face ao destaque que lhe é concedido ao integrar o próprio topónimo – Arruda dos Vinhos.  

Embora não existam na região maciços montanhosos ou altitudes significativas, o relevo 
predominantemente de encosta, a orientação dos vales e a influência atlântica, condicionam 

o seu clima que pode então ser caracterizado por temperaturas amenas, precipitação 
média, ausência de geadas tardias, fraca nebulosidade e humidade relativa 

do ar variando pouco ao longo do ano.

Any reference to the importance of the wine sector in this municipality becomes irrelevant in view 

of the importance given to it by including the very toponym - Arruda dos Vinhos. Although there 

are no mountain ranges or significant altitudes in the region, the predominant relief of the slopes, 

the orientation of the valleys and the Atlantic influence, condition its climate, which may 

be characterized by mild temperatures, average rainfall, absence of late frosts, 

little cloudiness and relative humidity varying little throughout the year.
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A região vitivinícola de Lisboa é uma das mais produtivas de Portugal. As vinhas são bastante 
influenciadas pelo mar e pelos ventos por estarem tão junto à costa atlântica, mas também 
existem vinhas plantadas mais no interior, protegidas por montanhas. A região de Lisboa 

é composta por nove sub-regiões. Bem perto da capital, a sul, encontram-se Bucelas, Colares 
e Carcavelos. No centro, Alenquer, Arruda, Lourinhã, Óbidos e Torres Vedras, e a Norte ficam 
as Encostas de Aire. O solo pode ser argilo-calcário e argilo-arenoso. O clima é temperado, 

sem grandes extremos térmicos. As vinhas de Lisboa remontam à antiguidade, encontram-se 
aqui vestígios de Fenícios, Gregos Romanos e Visigodos. A Ordem de Cister, em Alcobaça, 

teve também um papel importante na viticultura. Aqui, encontram-se as mais tradicionais castas 
portuguesas bem como as mais famosas internacionais. Produz-se uma grande quantidade 

e variedade de vinhos. São surpreendentes os brancos com castas locais como 
Vital e Arinto ou com as internacionais Sauvignon Blanc e Chardonnay.

The wine-growing region of Lisbon is one of the most productive in Portugal. The vineyards 

are greatly influenced by the sea and winds because they are so close to the Atlantic coast, 

but there are also vineyards planted further inland, protected by mountains. The Lisbon region 

is made up of nine sub-regions. Close to the capital, to the south, are Bucelas, Colares 

and Carcavelos. In the centre are Alenquer, Arruda, Lourinhã, Óbidos and Torres Vedras, 

and to the north are the Encostas de Aire. The soil may be clayey-calcareous and sandy-clayey. 

The climate is temperate, without great thermal extremes. Lisbon's vineyards date back to 

antiquity; Phoenician, Greek, Roman and Visigoth remains can be found here. The Cistercian 

Order, in Alcobaça, also played an important role in viticulture. Here, one can find the most 

traditional Portuguese grape varieties as well as the most famous international ones. 

A great quantity and variety of wines are produced. The whites with local grape 

varieties such as Vital and Arinto or with the international varieties 

Sauvignon Blanc and Chardonnay are surprising.

A região vinícola de Lisboa, também era conhecida como Estremadura e tem mais de 30 
hectares de cultivo com mais de 9 mil aptas à produção de Vinho Regional de Lisboa e Vinho 
com Denominação de Origem Controlada. Em 2009, passam a designar-se Vinhos de Lisboa, 

para se diferenciarem da região vitivinícola espanhola de mesmo nome.

The wine-growing region of Lisbon was also known as Estremadura and has over 30 hectares 

of cultivation with more than 9,000 suitable for the production of Lisboa Regional Wine 

and Wine with Denomination of Controlled Origin. The name changed in 2009 to Lisboa in order 

to differentiate it from the region of the same name in Spain, which also produces wines.

As suas características geográficas proporcionam certa complexidade à região, pois está situada 
climaticamente em zona de transição dos ventos húmidos e estios, com solo de idades variadas, 

secos, encostas e maciços montanhosos se contrapõem a várzeas e terras de aluvião. 

Its geographical characteristics give the region a certain complexity, as it is located climatically 

in a transition zone between humid and summery winds, with soil of varying ages, dry, slopes 

and mountainous massifs contrasting with floodplains and alluvial soil. 

BUCELAS

Bucelas é uma pequena região a norte de Lisboa, no concelho de Loures, que produz um dos 
vinhos brancos mais históricos de Portugal. Inicialmente foi conhecido pelo nome de "Charneco"

e mais tarde pelo nome de Lisbon Hock (vinho branco de Lisboa). As vinhas instalam-se em 
"caeiras", no vale do rio Trancão, em solos derivados de margas e calcários duros. Com um clima 
bastante frio no inverno e temperado no verão, a casta dominante é a Arinto, com uma presença 
mínima de 75%, seguida da Sercial e Rabo de Ovelha. Os vinhos brancos de Bucelas são secos, 

leves e quando envelhecidos ganham tom dourado e aromas complexos.

Bucelas is a small region north of Lisbon, in the municipality of Loures, which produces one 

of Portugal's most historic white wines. It was initially known by the name of "Charneco", and later 

by the name of Lisbon Hock (white wine from Lisbon). The vineyards are planted in "caeiras" in the 

valley of the Trancão River on soils derived from hard marl and limestone. With a climate that 

is quite cold in winter and temperate in summer, the dominant grape variety is Arinto, 

with a minimum presence of 75%, followed by Sercial and Rabo de Ovelha. Bucelas' white 

wines are dry, light and when aged take on a golden colour and complex aromas. 

COLARES

Pequena região vinícola em redor da vila de Colares, entre a serra de Sintra e o Atlântico. 
As suas características únicas são principalmente o facto de a vinha ser instalada em 

"chão de areia", com as videiras plantadas diretamente na areia, sem recurso a porta-enxertos: 
os solos arenosos conseguiram manter afastada a filoxera, por isso certas vinhas de Colares, 
não enxertadas, estão entre as mais antigas de Portugal. A casta tinta tradicional da região 

é a Ramisco, com representação mínima de 80% nos vinhos DOC da região, assim como 
a Malvasia, nas castas brancas.

 Small wine region around the town of Colares, between the Sintra hills and the Atlantic. 

Its unique characteristics are mainly the fact that the vines are planted on "sand floors", 

with the vines planted directly on the sand, without the use of rootstocks: the sandy soils have 

managed to keep out phylloxera, so certain Colares vines, not grafted, are among the oldest 

in Portugal. The region's traditional red grape variety is Ramisco, with a minimum representation 

of 80% in the region's DOC wines, as well as Malvasia in the white varieties.  

CARCAVELOS

Carcavelos é a mais pequena região vinícola portuguesa e situa-se em torno 
da freguesia de Carcavelos, nos concelhos de Cascais e de Oeiras. A região tem a classificação 

DOC, Denominação de Origem Controlada. Com uma tradição vinícola que remonta ao Marquês 
de Pombal, que aí possuía vinhas, a região distingue-se pelo vinho licoroso, cor de topázio, com 

sabores e aromas amendoados, adquirindo um perfume acentuado com o envelhecimento. 

Carcavelos is the smallest Portuguese wine region and is located around the parish 

of Carcavelos, in the municipalities of Cascais and Oeiras. The region has DOC classification, 

Denomination of Controlled Origin. With a winegrowing tradition that goes back to the Marquis 

of Pombal, who owned vineyards there, the region is distinguished by its liqueur wine, 

topaz-coloured, with almond flavours and aromas, acquiring an accentuated perfume with ageing.  

ALENQUER

A zona de Alenquer, no momento atual e no panorama vitivinícola de Lisboa, é seguramente 
a que detém uma posição de maior destaque, não apenas em valor absoluto quanto à área 
ocupada por vinha, mas sobretudo pelo prestígio que os vinhos ali produzidos têm vindo 

a alcançar, sejam eles vinhos com denominação de origem, ou muito particularmente 
os vinhos integrados na classificação de vinho regional.

The Alenquer area, at the present moment and in the vitivinicultural panorama of Lisboa, is surely 

the one that holds a more prominent position, not only in absolute value as regards the area 

occupied by vineyards, but mainly due to the prestige that the wines produced there have 

achieved, whether they are wines with denomination of origin or, more particularly, 

the wines integrated in the regional wine classification.

ARRUDA DOS VINHOS

Qualquer referência à importância do setor vitivinícola neste concelho torna-se irrelevante 
face ao destaque que lhe é concedido ao integrar o próprio topónimo – Arruda dos Vinhos.  

Embora não existam na região maciços montanhosos ou altitudes significativas, o relevo 
predominantemente de encosta, a orientação dos vales e a influência atlântica, condicionam 

o seu clima que pode então ser caracterizado por temperaturas amenas, precipitação 
média, ausência de geadas tardias, fraca nebulosidade e humidade relativa 

do ar variando pouco ao longo do ano.

Any reference to the importance of the wine sector in this municipality becomes irrelevant in view 

of the importance given to it by including the very toponym - Arruda dos Vinhos. Although there 

are no mountain ranges or significant altitudes in the region, the predominant relief of the slopes, 

the orientation of the valleys and the Atlantic influence, condition its climate, which may 

be characterized by mild temperatures, average rainfall, absence of late frosts, 

little cloudiness and relative humidity varying little throughout the year.
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