
 
Próximo Mês – Tema: Região – Piemonte. 

 
Clube 50  Clube 90  Clube 130 

Barbera d’Asti DOCG  Nebbiolo Langhe “Alladio” DOC  Barbera d’Alba “Trevigne” WS91 
Tinto – 2009  Tinto – 2005  Tinto – 2006 
Azienda Bera  Azienda Bera  Domenico Clerico 

Itália – Piemonte  Itália – Piemonte  Itália – Piemonte 
Vinci  Vinci  Vinci 

De R$57,00 por R$50,00  De R$108,50 por R$90,00  De R$159,00 por R$130,00 
Para cancelamento ou pedido maior do vinho do próximo mês, favor comunicar por email 
(contato@clubemalucosporvinho.com.br) até o dia 30/11/12. 
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Vinho Vinho da Defesa Safra 2010 
Produtor Herdade do Esporão País Portugal 
Tipo Tinto Seco Região Alentejo 
Volume 750ml Sub.reg Monsaraz, Évora 
Uvas Touriga Nacional, Syrah. Álcool 14,5% 
Importadora Qualimpor Valor De R$58,00 

Por R$50,00 

 
Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 16° Consumir até 2014 

 
 

Histórico 
 
A antiga propriedade da Herdade do Esporão foi adquirida pela Finagra em 1973. Localizada em 
pleno coração do Alentejo, mais precisamente em Reguengos de Monsaraz, a herdade tem como 
principal objetivo produzir vinhos de grande qualidade. 
 
A moderna adega foi construída em 1987 e, dois anos mais tarde, já era lançado o primeiro vinho 
Esporão, sendo rapidamente considerado um dos melhores vinhos portugueses. Em 1995, depois 
dos vinhos já estarem consolidados, novos investimentos foram efetuados: cultivo de uma nova 
área de vinha, renovação da área existente, instalação de sistema de irrigação por gotejamento 
em toda a vinha e construção de uma barragem com 100ha de área submersa. 
 
A compra da Herdade dos Perdigões com 190ha de vinha, a construção da Casa do Enoturismo, a 
expansão da adega e a aquisição de um moderno lagar para a produção dos Azeites Virgens 
Herdade do Esporão foram as mais recentes apostas de uma empresa dinâmica no 
desenvolvimento da Herdade. Hoje, a herdade conta com quase 600ha de vinhas espalhadas por 
05 propriedades, 2.000 barricas de 225lts. (sendo 75% de carvalho americano e 25% de carvalho 
francês) e, em 2008, foi eleita a Empresa do Ano. 
 
 

Curiosidades 
 
A Torre do Esporão, edificada entre 1457 e 1490, é uma das mais importantes torres construídas 
na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Situada na Herdade do Esporão, em 
Reguengos de Monsaraz, sua primeira utilidade era de moradia e depois, militar (defesa). Hoje 
abriga um museo que, entre outras atividades, expõe os vestígios de um povoado que alí existiu 
há cerca de 5.000 anos (Povoado dos Perdigões). 
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Ficha Técnica 

 
Vinificação: Os vinhedos têm 12 anos de idade. A colheita foi feita em separado, por 

casta. Depois seguiu o desengace, esmagamento, fermentação alcoólica 
com temperaturas controladas em cubas de inox (22 ºC a 25 ºC) e 
prensagem. A transformação malolática ocorreu em cuba de inox. Parte 
do lote estagiou em madeira de carvalho francês durante 06 meses. Após 
o engarrafamento seguiram-se mais 06 meses de estágio em garrafa. O 
rendimento é de 50hl/ha. 

 
Visual: Rubi Pleno com traços violáceos, intensidade alta e densidade média. 

Ainda está jovem e não apresenta halo de evolução. 
 
Olfativo: Vinho fresco com aromas bem marcados de flores (violetas), frutas 

vermelhas e pretas maduras (framboesa, morango, cassis, cereja e 
ameixa preta), especiarias (anis estrelado, pimenta do reino branca, 
canela) e algum mentol. A passagem por madeira é discreta e bem 
integrada (chocolate e cacau). 

 
Gustativo: Ótimo equilíbrio entre acidez, álcool e taninos macios, deixando o vinho 

mais redondo, fresco e fácil de beber. O corpo é médio com intensidade 
média alta e persistência média. Os aromas de boca confirmam o nariz. 
Recomendo que deixem o vinho respirar por uns 15 minutos antes de 
degustar para diminuir a sensação do álcool mais volátil inicial. 

 
Combinação: Sem dúvida é um vinho que está pronto para o consumo (sozinho ou 

não). Combina com uma infinidade de pratos e culinárias. Recomendo: 
Culinária Árabe (michui bovino, kibe assado, kafta e legumes grelhados), 
vegetais e massas com molhos vermelhos apurados (lasagna vegan, 
berinjela recheada...), lingüiças (calabresa, toscana), costela suína no 
bafo e pizzas básicas. Dentre os queijos: amarelos de massa prensada e 
não curados (estepe, maasdam, emmental, gouda...). 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
Vinho tinto versátil para dias mais quentes e com ótima relação de custo/benefício. 
Produzido pela famosa Herdade do Esporão, que é referência para a região alentejana. 
 


