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Clube	
 

 
Dezembro 2015 

 
Vinho Pequeno Pintor VrA Safra 2012 
Produtor Monte do Pintor País Portugal 
Tipo Tinto Seco (FeA – 06M/F) Região Alentejo 
Volume 750ml Sub.reg Arraiolos 
Uvas Trincadeira, Aragonez, Alicante Bouschet. Álcool 14% 
Importadora Adega Alentejana Valor De R$84,60 

Por R$58,00 
 

Temp.de Guarda 14° Temp.de Serviço 14° Consumir até 2017 
 
 

Histórico 
 
Empresa familiar, fundada em 1991 nos arredores da pequena vila de Arraiolos, ao norte de Évora. Seus 
primeiros vinhedos (apenas 04 hectares) foram instalados em encostas suaves com exposição Sul, num 
solo muito específico, quase um “terroir”. A adega, estrategicamente construída no meio das vinhas, é 
moderna e está bem equipada. Para manter a temperatura correta e ter boas condições para o 
envelhecimento dos vinhos, a adega é subterrânea. 
 
O primeiro vinho foi apresentado ao mercado em 1993, alcançando sucesso imediato. O Brasil sempre 
foi um dos principais objetivos da vinícola, representando cerca de 15% das vendas. Em 2006, o casal 
Carlos e Teresa Gonçalves (apaixonados pelo Brasil) adquiriu a vinícola e investiu em novos vinhedos. 
Atualmente, possuem cerca de 200 hectares de terras, sendo 30 ha de vinhedos e 80 ha de sobreiros 
(árvore da qual se extrai a cortiça para fazer as rolhas). 
 
As castas principais privilegiam as tradições alentejanas: Verdelho, Arinto, Antão-Vaz (brancas), 
Trincadeira, Aragonez, Alicante Bouschet, Alfrocheiro, Tinta Caiada, Moreto e Castelão (tintas). 
 
Os proprietários sempre apostaram na qualidade e não pretendem aumentar a produção que gira em 
torno de 90.000 garrafas/ano. Sem dúvida, o Monte do Pintor é um dos menores e melhores produtores 
do Alentejo. 
 

Curiosidade 
 
As garrafas têm uma apresentação muito cuidadosa, os rótulos são de autoria do escultor João Cutileiro. 
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Ficha Técnica 
 
Vinificação: Colheita manual apenas em vinhedos próprios. Após a seleção e o desengace, 

cada mosto seguiu para os tanques de aço inox onde ocorreu a fermentação 
alcoólica com temperatura controlada e leveduras selecionadas. Foi feita uma 
ligeira maceração pós fermentativa antes do corte (mistura). O “blend” foi 
então transferido para as barricas de carvalho francês, onde permaneceu 06 
meses antes de ser engarrafado sem filtragem. A produção foi de apenas 30 
mil garrafas. 

 
Visual: Rubi pleno e violáceo. Apresenta intensidade alta, densidade média alta e 

sem halo de evolução. 
 
Olfativo: O primeiro ataque é intenso de frutas vermelhas e negras maduras (cereja, 

amora, framboesa, mirtilo). Logo em seguida, surgem aromas de especiarias 
(noz moscada, canela, pimenta branca, anis estrelado) e um ligeiro floral 
(violeta). Num segundo momento, aromas de menta, lácteo e um discreto 
tostado e resina de madeira. 

 
Gustativo: Muito bom volume de boca, onde a acidez e o álcool estão bem integrados 

com os taninos ainda firmes. Seco e com corpo médio para maior; este vinho 
apresenta intensidade alta e persistência média. Os aromas de boca 
confirmam o nariz. O vinho ainda está bem jovem e merece algum tempo de 
evolução, mesmo assim, já se mostra guloso, suculento e fácil de gostar. 
Muito típico. 

 
Combinação: É um ótimo exemplo de “Vinho do Sol”: macio, redondo e fácil de beber. É 

um vinho para o dia a dia com muita qualidade. Pode ser degustado sozinho, 
mas vai muito bem à mesa. Recomendo os Molhos Vermelhos semi apurados, 
Carnes magras, Aves assadas e linguiças. Pizzas em geral, Esfiha tradicional, 
Empanadas e Polenta mole são combinações fáceis e certeiras. Frituras em 
geral vão bem. Dentre os queijos, prefira os amarelos curado ou semi 
curados. 

 
 
 
 
 
 

Motivo da Escolha 
A vinícola sempre apresentou vinhos de grande qualidade e com muita tipicidade; a gente 
pode sentir o Sol e o calor alentejano nesses vinhos e, ainda assim, se surpreender com a 
acidez. Para mim, este é um dos grandes achados da região. 
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