





A VINÍCOLA CASTELAR, foi fundada em 21 de fevereiro de 1946, em Avelãs  
de Caminho, Anadia – Portugal. 
A Castelar é uma empresa fundamentada na tradição familiar vinícola, que desenvolveu 
uma estratégia de crescimento sustentado. Com 67 anos de idade, a Castelar chega aos 
nossos dias com uma carteira fiel e ampla de clientes e amigos nacionais e 
internacionais. Essa preferência tem sido um grande incentivo para a implementação de 
novos padrões de excelência, apoiados na experiência e valor dos nossos funcionários , 
na ampliação do espaço físico e investimento na criação e inovação de novos produtos 
de qualidade. 

O nome "Castelar" vem da existência de um Palácio Real localizado em Avelãs de 
Caminho, na região demarcada da Bairrada, conhecido entre os moradores como 
"Castelo", que era um importante lugar de pernoita  por membros da família real, nas 
suas viagens entre as cidades de Lisboa e Porto. Há relatos de eventos históricos 
importantes no século XIII como o que envolveu D. Maria Paes Ribeira, nascida de uma 
das mais nobres famílias portuguesas, conhecida pelo apelido de Ribeirinha. Ela foi 
protagonista de muitas aventuras, como foi o famoso romance de amor com D. Sancho 
I, Rei de Portugal, que aconteceu no "Castelo" . 
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Investimos em pessoal altamente qualificado, muitos deles, com vasta 
experiência de trabalho em grandes produtores de vinho. Dirigimos todos os 
recursos na escolha das castas, permitindo uma  maior flexibilidade em 
relação ao produto que se pretende. Temos uma vasta carteira de produtores 
de vinhos de todas as regiões, fazendo uma pré-seleção anualmente (tendo 
como objectivo a qualidade e o tipo de vinho para esse ano) das vinhas e 
produtores com quem iremos trabalhar. Acompanhamos todos os trabalhos na 
vinha, a vindima e a vinificação nos produtores escolhidos. Compramos vinho 
aos produtores que nos dão mais garantias de qualidade. 
 
 
Fazem parte do nosso portfólio os Vinhos Espumantes de Qualidade, os Vinhos 
DOC de várias regiões do país como a Bairrada, Alentejo e Douro, os Vinhos 
de Mesa em garrafão e em garrafa, Vinhos Frisantes, Aguardentes, Licores e 
Xaropes. Estes produtos existem com as marcas CASTELAR, TRONO REAL, 
R/46, CATALINO, SERRA BRAVA e CARÍCIA. As marcas dos três principais 
clubes de futebol Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting 
Clube de Portugal também fazem parte do nosso portfólio utilizando-as para 
os espumantes, licores e aguardentes. 
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Países de  
Exportação 
- Portugal 
- Espanha 
- França 
- Alemanha 
- Polónia 
- Brasil 
- Guiné 
- Nigéria 
- Angola 
- China 
- Japão 
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O VINHO PORTUGUÊS tem-se diferenciado nos mercados internacionais pela sua 
diversidade e singularidade das castas autóctones de elevado potencial  e dos seus 
terroirs.  A sua afirmação também se deve à grande tradição de trabalhar a vinha, 
produzir vinho e da paixão das pessoas que movem todo este sector. 
 
O VINHO É SINÓNIMO DE ALEGRIA, amizade e companheirismo. Em Portugal e nos 
países de tradição vitivinícola o vinho faz parte da festa, dos negócios, dos convívios 
comemorando e brindando à vida e ao futuro.  
 
O VINHO TINTO está incluído na tão conhecida e saudável  dieta mediterrânica. É 
essencial para a saúde, exercendo uma função altamente antioxidante.  
 
O CONSUMO MODERADO de vinho tinto está associado à diminuição do risco de 
doenças cardíacas; ajuda a prevenir o cancro, derrames e acidentes vasculares 
cerebrais; diminui o risco de infartos; ajuda a controlar a pressão alta e a diminuir o 
colesterol. 
 
O «VINHO» é o produto obtido exclusivamente por fermentação alcoólica, total ou 
parcial, de uvas frescas transformando o açúcar das uvas em álcool, libertando  CO2  
gasoso.  
A vindima é feita manual ou mecanicamente, as uvas são pesadas, escolhidas e 
separadas por critérios de qualidade tendo em conta o produto final. Faz-se o 
desengace das uvas. O mosto, nas cubas de fermentação, dá início à fermentação 
alcoólica que é feita com temperatura controlada. Depois da fermentação alcoólica 
deixa-se fazer a fermentação maloláctica para que o vinho fique microbiologicamente 
estável ficando mais redondo e equilibrado. Dependendo do vinho final que se 
pretende o vinho poderá estagiar em madeira e de seguida em garrafa. 

 

VINHO 

"O vinho é uma das coisas mais civilizadas 
do mundo, que foi trazido para a maior 
perfeição, e oferece uma gama maior de 
prazer e apreciação do que, possivelmente, 
qualquer outra coisa puramente sensorial”. 
 
- Ernest Hemingway 
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Vinho Tinto CASTELAR, DOC Bairrada - Reserva 2009 
Produzido no ano de 2009 com as castas Baga, Touriga Nacional e Jaen de vinhas muito velhas. Com um grau 
alcoólico de 13,5% . De Cor rubi. Aroma Intenso a frutos vermelhos maduros. Sabor a ameixa, cereja e notas 
de baunilha. Revela boa quantidade de taninos macios, boa estrutura, boa persistência e uma excelente 
capacidade de envelhecimento. 

Excelente para acompanhar pratos de carne no forno, como pato, leitão e vaca. Guisados condimentados e 
queijos. 

É vendido em caixas de 2, 3 ou 6 garrafas. 
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VINHO - DOC (Designação de Origem Controlada) 



Vinho Tinto CASTELAR, DOC Alentejo - Reserva 2010 
Produzido no ano de 2010 com as castas Aragonez, Castelão e Trincadeira. Com 14 % vol álcool. De cor 
granada. Com boa intensidade aromática, destacando-se os aromas a frutas vermelhas e o sabor a ameixa, 
cereja e notas subtis de noz. Revela taninos fortes mas redondos, boa estrutura, grande persistência e uma 
excelente capacidade de envelhecimento.  

Acompanha bem qualquer prato de carne, comida Italiana e Chinesa. Excelente com queijos. 

Embalado em caixas de 2,3 ou 6 garrafas. 
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VINHO - DOC (Designação de Origem Controlada) 



Vinho Tinto CASTELAR, DOC Douro - Reserva 2010 
Produzido no ano de 2010 com as castas Touriga Franca, Tinta Barroca e Tinta Roriz. Com um grau de 13,5%. 
De cor rubi, aroma a frutos vermelhos maduros onde sobressaem notas de cereja preta. No sabor além dos 
frutos vermelhos sente-se um vinho encorpado, equilibrado e persistente É um vinho que vai ganhar com o 
estágio em garrafa.  

Acompanha muito bem pratos de caça e pratos de carne em geral.  Excelente com  queijos de cabra 
amanteigados. 

É vendido em caixas de 2, 3 ou 6 garrafas. 
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É caracterizado por ter aroma 
intenso a frutos vermelhos. 
Sabor harmonioso, com 
equilíbrio entre o corpo, o 
ácido e o álcool; persistente. 

Acompanha bem qualquer tipo 
de refeição, nomeadamente 
carnes e queijos 

Teor de Álcool: 12%, 13% vol. 
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Vinhos de mesa com a marca Catalino, são uma escolha cuidadosa de lotes de diferentes regiões de Portugal, a fim de manter lotes de boa 
qualidade e homogéneos. Esta gama de vinhos de mesa Catalino tem em garrafas de 0,75 L vinho tinto, branco e rosé e têm uma pressão de 1 bar. 
Também existem em garrafas de 1L e garrafões de 5L (em pet). 

 Vinho Branco CATALINO   Vinho tinto CATALINO  Vinho Rosé CATALINO  
É caracterizado por ser 
aromático e frutado. De 
salientar os aromas a citrinos e 
pêssegos maduros. Sabor a 
fruta madura, persistente. 

É um vinho perfeito para 
acompanhar pratos de peixe 
ou marisco, embora também 
acompanhe bem carnes 
grelhadas. 

Teor de Álcool: 11%, 12% vol. 

É caracterizado por ter um 
aroma frutado e fresco a 
frutos vermelhos. Sabor 
harmonioso e suave mas 
persistente. Sente-se o sabor 
a fruta vermelha fresca. 

Este é um vinho que 
acompanha muito bem 
qualquer tipo de pizza ou 
comida Italiana. Excelente 
acompanhante de marisco e 
carnes assadas. 

Teor de Álcool: 12%, 13% 
vol. 

VINHO DE MESA 



Caracteriza-se por ter aroma 
intenso a frutos vermelhos. 
Sabor harmonioso, com 
equilíbrio entre o corpo, o 
ácido e o álcool; persistente. 
Na boca sente-se o borbulhar 
do gás carbónico (2,5 bar). 

Acompanha bem qualquer tipo 
de refeição, nomeadamente 
carnes assadas e bem 
condimentadas, sardinhas 
assadas e queijos. 

Teor de Álcool: 12%, 13% vol. 
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VINHO – FRISANTE (2,5 bar) 

Vinhos de mesa com a marca Catalino, são uma escolha cuidadosa de lotes de diferentes regiões de Portugal, a fim de os manter  com boa qualidade 
e homogéneos. Esta gama de vinhos de mesa Catalino, vêm em garrafas de 0,75 L vinho tinto, branco e rosé e têm uma pressão de 2,5 bar.  

 Frisante Branco CATALINO   Frisante Tinto CATALINO  Frisante Rosé CATALINO  

Caracteriza-se por ser aromático e 
frutado. De salientar os aromas a 
citrinos, pêssegos maduros e 
algumas notas de maracujá. Na 
boca sente-se o borbulhar do gás 
carbónico (2,5 bar). Sabor a fruta 
madura, persistente.  

Sendo gaseificados, bem frescos 
são excelentes acompanhantes de 
churrascos de carne ou peixe. 
Acompanhando também carnes 
mais condimentadas e peixes 
assados no forno.  

Teor de Álcool: 11%, 12% vol. 

Caracteriza-se por ter um aroma 
frutado e fresco a frutos 
vermelhos. Na boca sente-se o 
borbulhar do gás carbónico 
(2,5% bar). Sabor harmonioso e 
suave mas persistente. Sente-se 
o sabor a fruta vermelha fresca, 
nota-se algumas notas de 
cássis.  

Este é um vinho que acompanha 
muito bem qualquer tipo de 
pizza ou comida Italiana. 
Excelente acompanhante de 
marisco e frango de churrasco. 

Teor de Álcool: 11%, 12% vol. 



 
FOI HÁ CERCA DE 344 ANOS que esta bebida foi descoberta por Dom Pérignom, monge 
responsável pelas adegas da Abadia de Hautvilleres, em Reims, na França. Após o 
engarrafamento do vinho, os viticultores reparavam que este voltava a fermentar dentro das 
garrafas, o que provocava a libertação de gás carbónico e, consequentemente, uma forte 
pressão que fazia rebentar as garrafas. Dom Pérignom, achando aquela bebida curiosa, 
experimentou garrafas mais fortes e utilizou rolhas amarradas com arame. Após a segunda 
fermentação em garrafa tínhamos o espumante. 
 
EM PORTUGAL este produto tem mais de um século de existência na Bairrada e em Lamego, 
regiões onde existem castas autóctones portuguesas excelentes para a produção deste vinho. 
 
O VINHO ESPUMANTE DE QUALIDADE é obtido através da segunda fermentação alcoólica, em 
recipiente fechado, libertando, quando se procede à abertura do recipiente, dióxido de carbono 
proveniente exclusivamente da fermentação. 
 
UM ESPUMANTE É SEMPRE PRODUZIDO EM DUAS GRANDES FASES:  
A vinificação do vinho base, que é feita com uvas de excelente qualidade, ainda em 
submaturação. A vindima  é manual, os cachos são descarregados numa prensa que faz 
pressões muito baixas, evitando a dilaceração das películas. A fermentação é feita com o mosto 
limpo e com a temperatura controlada, para que se mantenham os aromas e a frescura do 
vinho. Após trasfegado e clarificado obtém-se o vinho base espumante. 
A produção do espumante: pelo “Método Clássico” ou “Mèthode Champenoise”, é feita em várias 
fases que podem durar entre 6 e 24 meses (dependendo do tempo de estágio).  
Engarrafa-se o vinho base com  leveduras para fermentar e produzir dióxido de carbono natural. 
As garrafas são empilhadas em cave para fermentarem e estagiarem em local fresco e escuro. 
Durante a fermentação acumula-se borra na garrafa que se tem de retirar. Esse processo 
chama-se “remuage” ou removimento e consiste em fazer-se todos os dias, duas vezes por dia, 
a rodagem das garrafas em ¼ de volta. Após as garrafas estarem “em pontas” (de gargalo para 
baixo), com a borra toda junta no gargalo, o vinho está limpo e pode-se proceder ao 
“degorgement” (descabeçamento) que consiste na retirada da carica e da borra e adição do licor 
de expedição, rolha de cortiça e açaime ou “musulet”. É no licor de expedição que se vai definir 
se o espumante é bruto, meio seco ou doce. 
 

 

ESPUMANTE 
O ESPUMANTE é uma bebida de festa, de 
comemoração, de brindar à vida e ao amor. É 
a bebida dos momentos importantes. É uma 
bebida de sorte e futuro. A elevada qualidade 
deste produto e a tradição que já existe na 
Europa no consumo deste vinho, faz com que 
também seja escolhido para acompanhar as 
refeições, nomeadamente pratos de peixe, 
marisco, Sushi ou carnes grelhadas e assadas 
no forno 
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Espumante CASTELAR, DOC Bairrada – Reserva 2010 
Este Vinho Espumante de Qualidade Produzido em Região Demarcada (VEQPRD) Bairrada foi vinificado com 
uvas de excelente qualidade, ainda em submaturação, das castas portuguesas: Baga, Maria Gomes e Bical. A 
primeira fermentação foi realizada com temperatura controlada.   Este espumante foi feito pelo Método 
Clássico ou Méthode Champenoise, sendo a segunda fermentação feita em garrafa e com estágio em cave no 
minimo de 12 meses. 
Tem 12,5% de Vol de álcool e poderá sair como Bruto ou Meio Seco. 
 
É um espumante que mostra bolha fina e intensa, aspeto límpido e cor citrina. A fruta em destaque no nariz, 
tem boa frescura, sabor frutado, termina longo e persistente. Toda a qualidade em perfeito equilíbrio 
 
Excelente para acompanhar peixes, mariscos e carne assada no forno. No final da refeição com os doces deve 
ser servido a uma temperatura de 8-10ºC. É também um óptimo aperitivo. 
 
Pode ser vendido em caixas de 2, 3 ou 6 garrafas ou em garrafa personalizada individual. 
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Espumante CASTELAR BAGA, DOC Bairrada – Reserva 2009 
Este VEQPRD Bairrada foi vinificado com uvas de excelente qualidade, ainda em submaturação, unicamente 
da casta Baga, esta casta é de uvas tintas e estas foram vinificadas como se fossem uvas brancas ( blanc de 
noir) o que lhe da uma cor rosada e acidez acentuada característica das uvas tintas, a fermentação foi feita  
com temperatura controlada.   Este espumante foi feito pelo Método Clássico ou Méthode Champenoise, sendo 
a segunda fermentação feita em garrafa e com estágio em cave no mínimo de 12 meses.  

Tem 12,5% de Vol de álcool e sai todo com a designação de Bruto. 

É um espumante que mostra bolha fina e intensa, tem aspeto límpido e cor ligeiramente rosada. A fruta em 
destaque no nariz, tem boa frescura, sabor frutado, com acidez acentuada, termina longo e persistente. Toda 
a qualidade em perfeito equilíbrio. 

Excelente para acompanhar pratos de carne e toda a cozinha mais sofisticada. 

Pode ser vendido em caixas de 2, 3 ou 6 garrafas ou em garrafa individual personalizada. 
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ESPUMANTE – VEQPRD 



Espumante TRÔNO REAL,  DOC Bairrada - Reserva 2009 
Este VEQPRD Bairrada foi vinificado com uvas de excelente qualidade, ainda em submaturação, das castas 
portuguesas: Arinto, Maria Gomes e Bical. É um espumante tipicamente Bairradino. A primeira fermentação 
foi realizada com temperatura controlada.   Este espumante foi feito pelo Método Clássico ou Méthode 
Champenoise, sendo a segunda fermentação feita em garrafa e com estágio em cave no mínimo de 12 meses.  

Tem 12,5% de Vol de álcool e poderá sair como Bruto ou Meio Seco. 

É um espumante que mostra bolha fina e intensa. Aspecto límpido e cor citrina. Aroma a fruta, sabor fresco e 
frutado. Vinho de qualidade com bom equilíbrio. 

Deve beber-se bem fresco como aperitivo ou a acompanhar peixe e marisco á refeição, ou leitão à Bairrada. 
Acompanha bem qualquer tipo de sobremesa. 

Pode ser vendido em caixas de 2, 3 ou 6 garrafas. 
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ESPUMANTE – VEQPRD 



Este espumante tinto de 
qualidade foi feito com a casta 
Baga. É um vinho tradicional da 
Bairrada e muito apreciado em 
Portugal. Feito pelo método 
clássico só existe com a 
denominação Bruto. Tem 12,5% 
de grau. 

Características: Cor Rubi, bolha 
fina e persistente, tem aroma 
intenso a frutos vermelhos 
(groselha e morangos). Sabor 
frutado. 

Final de Prova: Encontra-se um 
perfeito casamento entre o gás e 
todos os outros componentes 
originando um bom equilíbrio. 

Recomendações: É um óptimo 
acompanhante de carnes 
assadas e grelhadas, como o 
leitão à Bairrada, ou com peixes 
gordos como a sardinha assada. 

Embalagem: Caixas de 2,3 ou 6 
garrafas. 
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 Espumante  R46, Tinto  

Este espumante branco de 
qualidade, foi produzido com as 
castas: Síria, Maria Gomes e Bical. 
Foi feito um controlo de maturação 
sendo as uvas apanhadas pouco 
maduras. A fermentação foi feita 
com temperatura controlada 
deixando um vinho fresco e 
frutado. A espumantização foi feita 
pelo método clássico e existe em 
Bruto e Meio Seco. Tem um grau 
de 12,5% Vol. 

Características: Aspeto límpido; 
cor citrina; aroma frutado com 
notas de ananás e maracujá; sabor 
frutado e fresco. 

Recomendações: Excelente para 
acompanhar peixes, mariscos e 
carne assada no forno. No final da 
refeição com os doces deve ser 
servido a uma temperatura de 8-
10ºC. 

Embalagem: Caixas de 2,3 ou 6 
garrafas 

Este espumante rosé de 
qualidade, foi feito com a casta 
tinta Baga mas pelo processo de 
vinificação em branco. Tem 
12,5% vol e existe em Bruto e 
Meio seco 

Características: Cor Rubi, bolha 
fina e persistente, tem aroma 
intenso a frutos vermelhos. Sabor 
frutado. 

Final de Prova: Encontra-se um 
perfeito casamento entre o gás e 
todos os outros componentes 
originando um bom equilíbrio. 

Recomendações: É um ótimo 
acompanhante de carnes assadas 
e grelhadas, como o leitão à 
Bairrada, excelente para 
acompanhar pizzas ou massas. 

Embalagem: Caixas de 2,3 ou 6 
garrafas. 

 Espumante  R46, Branco  Espumante R46, Rosé 

ESPUMANTE – VEQ   



Este vinho espumante de qualidade foi feito 
apenas com a casta Maria Gomes para 
obtermos um vinho bastante frutado. Tem 
um grau de 12,5% vol e tem a denominação 
de doce. 

Este espumante foi feito a pensar nos países 
mais quentes, a sua combinação entre o 
frutado, o doce e a frescura é perfeita. 

Características: Especto límpido; cor citrina; 
aroma intenso e frutado; sabor a frutas 
frescas: de salientar as notas de maracujá 
maduro e doce. 

Recomendações: Excelente como aperitivo e 
para acompanhar sobremesas servido bem 
fresco. 

Embalagem: Caixas com 2, 3 ou 6 garrafas 
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 Espumante CARÍCIA, Branco  

Ligeiramente mais ácido, este vinho 
espumante de qualidade foi feito apenas 
com a casta Baga para obtermos um vinho 
bastante fresco e frutado. Tem um grau de 
12,5% vol e tem a denominação de doce. 

Este espumante foi feito a pensar nos países 
mais quentes, a sua combinação entre o 
frutado, o doce e a frescura é perfeita. 

Características: Cor rubi, bolha fina e 
persistente, tem aroma suave a frutos 
vermelhos. Sabor frutado e fresco. 

Recomendações: Beber bem fresco com 
comida Italiana ou a acompanhar pratos de 
peixe e marisco. Bom acompanhante de 
bolos secos. 

Embalagem: Caixas com 2, 3 ou 6 garrafas 

 Espumante CARÍCIA, Rosé 

ESPUMANTE – VEQ  



Espumante S.L. BENFICA, DOC Bairrada - Reserva 2010 
Este Vinho Espumante de Qualidade Produzido em Região Demarcada (VEQPRD) Bairrada foi vinificado com 
uvas de excelente qualidade, ainda em submaturação, das castas portuguesas: Baga, Maria Gomes e Bical. A 
primeira fermentação foi realizada com temperatura controlada.   Este espumante foi feito pelo Método 
Clássico ou Méthode Champenoise, sendo a segunda fermentação feita em garrafa e com estágio em cave no 
minimo de 12 meses. 

Tem 12,5% de Vol de álcool e poderá sair como Bruto ou Meio Seco. 

É um espumante que mostra bolha fina e intensa, aspeto límpido e cor citrina. A fruta em destaque no nariz, 
tem boa frescura, sabor frutado, termina longo e persistente. Toda a qualidade em perfeito equilíbrio 

Excelente para acompanhar peixes, mariscos e carne assada no forno. No final da refeição com os doces deve 
ser servido a uma temperatura de 8-10ºC. É também um óptimo aperitivo. 

Pode ser vendido em caixas de 2, 3 ou 6 garrafas ou em garrafa personalizada individual. 
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SPARKLING WINE – CLUBS - VEQPRD 

Sendo o espumante uma bebida de festa, alegria e amizade, nada melhor que um espumante Bairrada para acompanhar um bom jogo de futebol na 
companhia dos amigos e festejar a vitória do seu clube. Estes espumantes especiais já festejaram inúmeras vitórias dos que são simplesmente os 3 
maiores clubes portugueses. Com cerca de 450 000 sócios e 5 milhões de adeptos na europa foram várias vezes campeões europeus. 



Espumante F.C. PORTO, DOC Bairrada - Reserva 2010 
Este Vinho Espumante de Qualidade Produzido em Região Demarcada (VEQPRD) Bairrada foi vinificado com 
uvas de excelente qualidade, ainda em submaturação, das castas portuguesas: Baga, Maria Gomes e Bical. A 
primeira fermentação foi realizada com temperatura controlada.   Este espumante foi feito pelo Método 
Clássico ou Méthode Champenoise, sendo a segunda fermentação feita em garrafa e com estágio em cave no 
minimo de 12 meses. 

Tem 12,5% de Vol de álcool e poderá sair como Bruto ou Meio Seco. 

É um espumante que mostra bolha fina e intensa, aspeto límpido e cor citrina. A fruta em destaque no nariz, 
tem boa frescura, sabor frutado, termina longo e persistente. Toda a qualidade em perfeito equilíbrio 

Excelente para acompanhar peixes, mariscos e carne assada no forno. No final da refeição com os doces deve 
ser servido a uma temperatura de 8-10ºC. É também um óptimo aperitivo. 

Pode ser vendido em caixas de 2, 3 ou 6 garrafas ou em garrafa personalizada individual. 
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Sendo o espumante uma bebida de festa, alegria e amizade, nada melhor que um espumante Bairrada para acompanhar um bom jogo de futebol na 
companhia dos amigos e festejar a vitória do seu clube. Estes espumantes especiais já festejaram inúmeras vitórias dos que são simplesmente os 3 
maiores clubes portugueses. Com cerca de 450 000 sócios e 5 milhões de adeptos na europa foram várias vezes campeões europeus. 

SPARKLING WINE – CLUBS - VEQPRD 



Espumante SPORTING C.P. - DOC Bairrada - Reserva 2009 
Este VEQPRD Bairrada foi vinificado com uvas de excelente qualidade, ainda em submaturação, das castas 
portuguesas: Arinto, Maria Gomes e Bical. É um espumante tipicamente Bairradino. A primeira fermentação 
foi realizada com temperatura controlada.   Este espumante foi feito pelo Método Clássico ou Méthode 
Champenoise, sendo a segunda fermentação feita em garrafa e com estágio em cave no mínimo de 12 meses. 
Tem 12,5% de Vol de álcool e poderá sair como Bruto ou Meio Seco. 

É um espumante que mostra bolha fina e intensa. Aspecto límpido e cor citrina. Aroma a fruta, sabor fresco e 
frutado. Vinho de qualidade com bom equilíbrio. 

Deve beber-se bem fresco como aperitivo ou a acompanhar peixe e marisco á refeição, ou leitão à Bairrada. 
Acompanha bem qualquer tipo de sobremesa. 

Pode ser vendido em caixas de 2, 3 ou 6 garrafas. 
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Sendo o espumante uma bebida de festa, alegria e amizade, nada melhor que um espumante Bairrada para acompanhar um bom jogo de futebol na 
companhia dos amigos e festejar a vitória do seu clube. Estes espumantes especiais já festejaram inúmeras vitórias dos que são simplesmente os 3 
maiores clubes portugueses. Com cerca de 450 000 sócios e 5 milhões de adeptos na europa foram várias vezes campeões europeus. 

SPARKLING WINE – CLUBS - VEQPRD 



Espumante EUSÉBIO, DOC Bairrada - Reserve 2009 
Este VEQPRD Bairrada foi vinificado com uvas de excelente qualidade, ainda em submaturação, das castas 
portuguesas: Arinto, Maria Gomes e Bical. É um espumante tipicamente Bairradino. A primeira fermentação 
foi realizada com temperatura controlada.   Este espumante foi feito pelo Método Clássico ou Méthode 
Champenoise, sendo a segunda fermentação feita em garrafa e com estágio em cave no mínimo de 12 meses. 
Tem 12,5% de Vol de álcool e poderá sair como Bruto ou Meio Seco. 

É um espumante que mostra bolha fina e intensa. Aspecto límpido e cor citrina. Aroma a fruta, sabor fresco e 
frutado. Vinho de qualidade com bom equilíbrio. 

Deve beber-se bem fresco como aperitivo ou a acompanhar peixe e marisco á refeição, ou leitão à Bairrada. 
Acompanha bem qualquer tipo de sobremesa. 

Pode ser vendido em caixas de 2, 3 ou 6 garrafas. 
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Esta garrafa foi feita para o 50º aniversário do Eusébio no Sport Lisboa e Benfica. As garrafas são de colecção e estão todas numeradas. 

SPARKLING WINE – CLUBS - VEQPRD 



O LÍQUIDO OBTIDO NA DESTILAÇÃO tem três nomes distintos: as cabeças (primeiro 
corte), o coração (o etanol) e o rabo. A arte da destilação consiste em saber quando 
começar a recolher os corações e quando parar, por ser o liquido mais desejado e 
deve ser totalmente transparente e sem cheiro. Os destiladores têm de ter os 
sentidos bem apurados para determinar os pontos de corte, através do cheiro e do 
sabor pois as cabeças geralmente têm um gosto apurado e um cheiro desagradável. 
 
O PROCESSO DE DESTILAÇÃO Charentais deve ser realizado seguindo o método 
tradicional, o que significa que a Aguardente Velha é bidestilada em alambiques de 
cobre. 
O Charentais é de cobre, tem uma forma característica e trabalha sobre fogo direto, 
tem uma cabeça em forma de um turbante, e um tubo em forma de pescoço de 
cisne, que continua para uma bobina, passando através de um tanque de 
resfriamento. O vinho, produto da Região Bairrada é introduzido no vaso (ou 
caldeira). O vinho é levado ao seu ponto de ebulição. Os vapores de álcool são 
libertados e acumulam-se na cabeça de destilação, os álcoois voláteis passam 
através do pescoço de cisne  e, finalmente, chegam  à bobina de condensação. 
Quando eles se encontram na água fria, condensam-se e formam um líquido turvo. 
Este líquido é retornado para a caldeira para uma segunda destilação. Os primeiros 
litros de destilado, obtidos a partir da segunda destilação, são referidos como as 
"cabeças". Eles têm um alto teor de álcool e serão separados do resto. O destilador 
realiza a delicada operação conhecida como "corte ". As "cabeças" representam 1-2 
% do volume. Gradualmente, o teor de álcool no destilado reduz. Depois das 
"cabeças", o destilador obtém o "coração", um líquido claro e brilhante que irá 
produzir Aguardente Velha. O "coração" é, então, colocado em barris de carvalho 
para iniciar o seu processo de envelhecimento. O sucesso do ciclo de destilação, que 
dura cerca de 24 horas, encontra-se em constante monitoramento, e conta com a 
atenção e experiência do destilador. 

AGUARDENTE 
Do Latim “de-stillare” significa gotejar. O processo 
de destilação consiste na separação de um liquido 
através da sua evaporação e condensação. No 
século IV a.C., Aristóteles escreveu: “Através da 
destilação podemos tornar a água do mar potável 
e o vinho, assim como outros líquidos podem ser 
submetidos a este mesmo processo”. A destilação 
é um processo feito desde os tempos antigos. A 
destilação de bebidas alcoólicas e espirituosas têm 
sido feitas desde a antiguidade. É feita pela 
condensação dos vapores de álcool que escapam 
mediante o aquecimento de um vinho. O termo 
francês “Eau de Vie”, que significa “água da vida”, 
teve origem nas propriedades medicinais das 
bebidas espirituosas, a que eram  atribuídas a 
virtude de prolongar a vida. 
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Aguardente Vínica Velhíssima Trôno Real  
Com um grau de 40% Vol. é uma aguardente vínica velhíssima, com estágio em barricas de carvalho durante 
20 anos. Aspecto límpido, de cor topázio. Tem o aroma característico de um envelhecimento lento e 
prolongado, com um perfeito casamento entre o álcool e a madeira. Na boca é macia, quente e com notas de 
baunilha.  

É um precioso digestivo que deve ser ligeiramente aquecido com o calor das próprias mãos. É este calor que 
vai evidenciar a sua verdadeira personalidade. 

Garrafa de vidro canela de 0,50L devidamente rotulada e rolhada. É embalada em caixa de madeira. 
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AGUARDENTE VÍNICA VELHÍSSIMA 



Aguardente Velhíssima  
Trôno Real  - Grés 

 
Com um grau de 40% Vol.  é uma 
Aguardente vínica velhíssima, com estágio 
em barricas de carvalho durante 20 anos. 
Aspecto límpido, de cor topázio. Tem o 
aroma característico de um envelhecimento 
lento e prolongado, com um perfeito 
casamento entre o álcool e a madeira. Na 
boca é macia, quente e com notas de 
baunilha.  

É um precioso digestivo que deve ser 
ligeiramente aquecido com o calor das 
próprias mãos. É este calor que vai 
evidenciar a sua verdadeira personalidade. 

Garrafa de Grés de 0,70L  

Aguardente Vínica Velhíssima 

Trôno Real rotulada, rolhada e lacrada. É 
embalada em caixa de cartão, identificada. 
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Aguardente Velhíssima  
Trôno Real  - Vidro Fosco 

 

Características: Aguardente vínica velhíssima, 
com estágio em barricas de carvalho durante 
20 anos. Aspecto límpido, de cor topázio. Tem 
o aroma característico de um envelhecimento 
lento e prolongado, com um perfeito 
casamento entre o álcool e a madeira. Na boca 
é macia, quente e com notas de baunilha.  

Recomendações: É um precioso digestivo que 
deve ser ligeiramente aquecido com o calor 
das próprias mãos. É este calor que vai 
evidenciar a sua verdadeira personalidade. 

Exibição final da Aguardente Trono Real: 
Garrafa de vidro verde fosca devidamente 
rotulada, rolhada e lacrada. É embalada em 
caixa de cartão individual. 

 
 

 
 
 

AGUARDENTE VÍNICA VELHÍSSIMA 



Serra Brava – Aguardente de Bagaço Branca 
Características: Aspecto límpido e incolor. Aroma e sabor 
frutado típicos do bagaço. A macieza característica desta 
aguardente de bagaço é devida à idade da mesma.  

Recomendações: É um precioso digestivo, apreciado de diversas 
maneiras: ao natural, frio ou junto com o café. 

Exibição final da Aguardente Serra Brava: Garrafa de vidro 
branco devidamente rotulada. 

Grau: 38% Vol. 

Garrafa: Vidro Branco (1l) 
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AGUARDENTE DE BAGAÇO 



Classificação: Garrafa comemorativa 
dos 50 anos da conquista da 
primeira taça europeia da história do 
futebol português conquistada pelo 
Benfica, em Berna. Garrafa de 
colecção numerada 

Grau: 40% Vol. 

Garrafa:  Garrafa cor de canela 
escura 0.50 Lt 

Características: Aguardente vínica 
velhíssima, com estágio em barricas 
de carvalho durante 20 anos. 
Aspecto límpido, de cor topázio. Tem 
o aroma característico de um 
envelhecimento lento e prolongado, 
com um perfeito casamento entre o 
álcool e a madeira. Na boca é macia, 
quente e com notas de baunilha.  

Recomendações: É um precioso 
digestivo que deve ser ligeiramente 
aquecido com o calor das próprias 
mãos. É este calor que vai 
evidenciar a sua verdadeira 
personalidade. 

Embalagem: cartão personalizado 
com 1 UN.  
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 Aguardente Velhíssima SL Benfica 1961-2011 

Classificação: Aguardente  
vínica 

Grau: 40% Vol. 

Garrafa: Com capacidade de 
0,50 Lt 

Características: Aguardente 
vínica velhíssima, com estágio 
em barricas de carvalho 
durante 20 anos. Aspecto 
límpido, de cor topázio. Tem o 
aroma característico de um 
envelhecimento lento e 
prolongado, com um perfeito 
casamento entre o álcool e a 
madeira. Na boca é macia, 
quente e com notas de 
baunilha. 

Recomendações: Deve beber-se 
ligeiramente aquecida de 
preferência com as  mãos a ver 
um bom jogo de futebol 

Embalagem: caixa de madeira 
com 1 UN 

Grau: 40% Vol. 

Garrafa: Vidro Verde Fosco 0.70 
Lt. 

Características: Aguardente 
vínica velhíssima, com estágio 
em barricas de carvalho durante 
20 anos. Aspecto límpido, de cor 
topázio. Tem o aroma 
característico de um 
envelhecimento lento e 
prolongado, com um perfeito 
casamento entre o álcool e a 
madeira. Na boca é macia, 
quente e com notas de baunilha.  

Recomendações: É um precioso 
digestivo que deve ser 
ligeiramente aquecido com o 
calor das próprias mãos. É este 
calor que vai evidenciar a sua 
verdadeira personalidade. 

Embalagem: A garrafa vem 
embrulhada num tecido de 
veludo verde, personalizada com 
1 UN. 

AGUARDENTE VÍNICA VELHÍSSIMA, (CLUBES) 
Aguardente Velhíssima FC Porto  Aguardente Velhíssima Sporting CP 



Os monges, na idade média, estudavam as plantas, as raízes e as ervas para a cura 
de várias doenças. Nesta altura o vinho era o principal antisséptico existente. 
Dados históricos falam de Arnaldo de Vilanova, sábio catalão nascido em 1240, como  
inventor “das tinturas modernas nas quais as virtudes das ervas são extraídas pelo 
álcool” e dizem que foi o primeiro a escrever o tratado sobre o álcool e divulgar 
receitas de licores curativos. Misturava no álcool: açúcar, limão, rosas e flor de 
laranjeira. Há quem diga que também adicionava pepitas de ouro às misturas, 
consideradas panaceias (remédios para todos os males). A Inquisição perseguia-o 
pelas suas ideias avançadas. Mas, Villeneuve,  com uma poção de vinho, ervas e 
ouro salvou o Papa da morte, livrando-se ele também do mesmo destino. No século 
XV quando a Europa ficou cheia de Peste Negra, os licores associados a bálsamos 
vegetais e tônicos tornaram-se medicamentos preciosos. 
 
Licor é a bebida espirituosa resultante da mistura de álcool etílico de origem agrícola 
ou aguardente com  água e açúcar; e aromatizada por infusão de substâncias 
vegetais (frutos e ervas), pelo seu destilado ou ainda por adição de aromatizantes e 
extractos de frutos. 
 
Estes  licores são produzidos artesanalmente sob rigorosas regras e formulas  que 
têm mais de 60 anos de existência. Com diversos tipos de infusões, aromas naturais  
e extractos de frutos conseguimos uma harmonia de sabores entre frutos e ervas de 
vários tipos e países. 
Todos estes licores podem ser bebidos simples, com gelo ou em diversos cocktails. 

LICOR 
COCKTAIL DE NOZ 
INGREDIENTES:  
o  LICOR NOZ (4CL); 
o ½ COLHER DE MEL; 
o 2 CUBOS DE GELO; 
o GOTAS DE SUMO DE LIMÃO. 
CONFECÇÃO:  
UTILIZAR SHAKER, DECORAR COM NOZ 
MOÍDA E LIMÃO 
http://www.vinicolacastelar.pt/pt/cocktails 
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http://www.vinicolacastelar.pt/pt/cocktails


Desde os sabores e aromas quentes do café, castanha, mel, amêndoa e noz aos sabores e aromas frutados e frescos do 
banana e kiwi, poejo, conseguimos uma vasta gama de licores de grande qualidade. Todos têm entre 18 a 20%vol e a 
garrafa é de 0,70L. 
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LICOR CLÁSSICO 
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O licor de Ginja, Anis e o Ponche são 
licores tradicionais portugueses que 
as suas fórmulas já contam com 
mais de um século de existência. 

As garrafas são de 1L e o seu grau é 
de 20% vol.  

 Licor de Anis  

CARÍCIA 

 Licor de Ginja 

SERRA BRAVA 

Licor de Ponche 

RANI  

LICOR - CLÁSSICO 



Estão disponíveis nos seguintes sabores: Tamarindo, Maçã, Pêssego, Banana, Anis, Amêndoa, Noz, Maracujá, Ananás, Café, Manga, Ginja 
e Banana.  
 
Características: Todos eles têm sabor aos frutos acabados de cortar e/ou espremer. Os aromas são intensos aos  frutos que os 
caracterizam. As cores são vivas e de acordo com o fruto. 
Recomendações: Deve beber-se fresco simples ou em cocktail 
 
Classificação: LICOR 
Grau: 20% 
Garrafa: Branca fosca de 0,50 L 
Embalagem: Caixas de 2,3 ou 6 garrafas. 
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LICOR - CASTELAR 

A MARCA CASTELAR EM LICORES, é 
uma novidade. Os licores são 
preparados com infusões, extractos 
naturais de fruta e aromas naturais 
dos mais variados frutos, feitos a 
pensar nos paladares mais 
requintados e ousados. São já um 
sucesso no mercado angolano e 
português.  
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 Licor de 

 Amêndoa 

LICOR – (SL BENFICA) CLÁSSICO 

 Licor  

 Benfica 

Licor de 

Noz 
 Licor de 

 Ginja 

 Licor de 

 Café Classificação: LICOR 
Grau: 20% 
Garrafa: Branca fosca de 0,70 L 
Características: Os licores dos clubes são 
produzidos com o mesmo rigor e qualidade . 
Todos eles têm sabor aos frutos acabados de 
cortar e/ou espremer. Os aromas são intensos 
aos  frutos que os caracterizam. As cores são 
vivas e de acordo com o fruto. 
Recomendações: Deve beber-se fresco simples 
ou em cocktail. São excelentes companheiros 
para assistir a um bom jogo de futebol com 
amigos. Doces e espirituosos dão força e 
alegria para gritar pelo seu favorito durante 90 
minutos.  
 
Embalagem: Caixas do clube de 2,3 ou 6 
garrafas. 
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 Licor de 

 Amêndoa 

LICOR – (FC PORTO) CLÁSSICO 

 Licor  

 Banana / Kiwi 

Licor de 

Noz 
 Licor de 

 Ginja 

 Licor de 

 Café Classificação: LICOR 
Grau: 20% 
Garrafa: Branca fosca de 0,70 L 
Características: Os licores dos clubes são 
produzidos com o mesmo rigor e qualidade . 
Todos eles têm sabor aos frutos acabados de 
cortar e/ou espremer. Os aromas são intensos 
aos  frutos que os caracterizam. As cores são 
vivas e de acordo com o fruto. 
Recomendações: Deve beber-se fresco simples 
ou em cocktail. São excelentes companheiros 
para assistir a um bom jogo de futebol com 
amigos. Doces e espirituosos dão força e 
alegria para gritar pelo seu favorito durante 90 
minutos.  
 
Embalagem: Caixas do clube de 2,3 ou 6 
garrafas. 
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 Licor de 

 Amêndoa 

LICOR – (SPORTING CP) CLÁSSICO 

 Licor  

 Sporting 

Licor de 

Noz 
 Licor de 

 Ginja 

 Licor de 

 Café Classificação: LICOR 
Grau: 20% 
Garrafa: Branca fosca de 0,70 L 
Características: Os licores dos clubes são 
produzidos com o mesmo rigor e qualidade . 
Todos eles têm sabor aos frutos acabados de 
cortar e/ou espremer. Os aromas são intensos 
aos  frutos que os caracterizam. As cores são 
vivas e de acordo com o fruto. 
Recomendações: Deve beber-se fresco simples 
ou em cocktail. São excelentes companheiros 
para assistir a um bom jogo de futebol com 
amigos. Doces e espirituosos dão força e 
alegria para gritar pelo seu favorito durante 90 
minutos.  
 
Embalagem: Caixas do clube de 2,3 ou 6 
garrafas. 
 



Vinícola Castelar, Lda. 

Estrada Nacional n.1 

Avelãs de Caminho 

3780-351 Anadia [Portugal] 

Tel. +351 234 730 810 

Fax: +351 234 730 819 

 

E-mail: geral@vinicolacastelar.pt 

GPS: 4’ 34’’ 0 W 21’ 44’’ 55 N 
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Site: www.vinicolacastelar.pt 

CONTATOS 

OBRIGADO! 

http://www.vinicolacastelar.pt/
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