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José Paiva Vanda Paiva

Sócio Maioritário

Reconhecido internacionalmente 
como empresário de sucesso 
em várias empresas, na área da 
educação e formação, foi a paixão 
pelos vinhos portugueses e a forte 
ligação familiar com a Castelar 
que decidiu aceitar o desafio e 
investir num mundo tão exigente e 
competitivo como o vitivinícola.

Sócia, Gerente e Enóloga

Com 21 anos de experiência na 
indústria, Vanda deu os primeiros 
passos, no mundo dos vinhos, na “João 
Pires, Vinhos, SA”; passou na Estação 
Vitivinícola da Bairrada e seguiu para 
a Adega Cooperativa de Cantanhede 
onde esteve cinco anos. Em 1997 
juntou-se à Vinícola Castelar. Vanda 
tem o mestrado em Industrias Agro - 
Alimentares no ramo da alimentação 
e tecnologia do vinho.

Manuel Simeão Póvoa

Sócio e Enólogo

Engenheiro Técnico Agrícola e 
Enólogo há mais de 30 anos, é 
Técnico Superior do Laboratório da 
Estação Vitivinícola da Bairrada e 
Provador da Comissão Vitivinícola 
da Bairrada. Seu pai, Jacinto Póvoa, 
foi um dos fundadores da Vinícola 
Castelar e um defensor e amante 
dos vinhos e da região da Bairrada. 
Foi ele que impulsionou e sonhou 
com o projeto que é hoje a Castelar.

Enóloga

Nascida no Ribatejo, terra de grandes 
vinhedos, Teresa  cedo que desenvolveu 
o gosto pela vinicultura. Iniciou a sua 
carreira na Adega Cooperativa da 
Chamusca e na Adega Cooperativa 
de Tomar. Na Vinícola Castelar, 
desempenha o papel de Responsável 
pela Qualidade e Enologia. Faz parte do 
painel de provadores do Wine Masters 
Challenge, competição internacional. 
Tem o mestrado em Agro-indústrias.

Administração

Teresa Nicolau
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Castelar
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A Vinícola Castelar, 

foi fundada em 21 de fevereiro de 1946, em Avelãs 
de Caminho, Anadia – Portugal.

Com 69 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” .

Sobre Nós
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.

A Castelar é uma empresa, 
com raiz tradicional 
e familiar, na arte da 
produção do vinho.
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DOC

VINHOS
FRISANTES

VINHO MESA

ESPUMANTE DOC VEQ CLUBES

O Vinho está incluído na tão conhecida e saudável dieta mediterrânica. É 
essencial para a saúde, exercendo uma função altamente antioxidante. A 
Castelar tem no seu portfólio vinhos tintos com Denominação de Origem 
Controlada (DOC) Bairrada, Alentejo e Douro produzidos com castas 
autóctones dessas regiões. Os vinhos são provenientes de uvas sãs e 
trabalhadas o mais natural possível para tirarmos o maior partido dos seus 
benefícios.

Os vinhos frisantes, são feitos a partir de lotes de vinhos de várias regiões, 
escolhidos atempadamente e com rigor para podermos manter a qualidade 
que os nossos clientes nos exigem

O Espumante é uma bebida de festa, de comemoração, de brindar à vida e 
ao amor. É a bebida dos momentos únicos. É uma bebida de sorte e futuro. 
Desde os DOC Bairrada aos Vinhos Espumantes de Qualidade (VEQ) 
existe uma vasta gama para chegar a diversos países e ao máximo de 
apreciadores deste produto. A Castelar desde 2005 que tem no seu portefólio 
os espumantes com a marca SL Benfica, FC Porto e Sporting CP. 

Índice
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AGUARDENTES

   
AGUARDENTE
VELHÍSSIMA /

BAGACEIRA

   
CLUBES

LICORES
   

CASTELAR
   

CLASSICOS

As Aguardentes Vínicas na Castelar têm merecido a maior das 
atenções, desde 1946 que se vão guardando lotes em carvalho 
francês. Com a designação de velhíssimas, estas aguardentes não são 
comercializadas com menos de 20 anos de envelhecimento. Além da 
marca Trôno Real também temos as marcas SL Benfica, FC Porto e 
Sporting CP.

Os 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 extratos de frutos conseguimos uma 
harmonia de sabores entre frutos e ervas de vários tipos e países. Esta 
harmonia é conseguida através do fascínio e empenho que temos 
com estes produtos podendo dar largas à imaginação nas misturas de 
infusões e aromas. Desde cedo fomos reconhecidos pelos 3 maiores 
clubes de futebol português que nos entregaram as suas marcas para 
rotularmos estas agradáveis explosões de aromas, sabores e cores.

   C
CLUBES

Índice (contin.)
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Vinho Tinto CASTELAR,  DOC Douro, 2010
06015

Vinho Tinto CASTELAR,  DOC Alentejo, 2010
06017

Vinho Tinto CASTELAR,  DOC Bairrada, 2009

06013

VINHO

Vinho Tinto CASTELAR - DOC
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NOME Vinho Tinto - CASTELAR

CÓDIGO 06013 06017 06015

REGIÃO DOC Bairrada - 2009 DOC Alentejo - 2010 DOC Douro - 2010

SOLOS Argilosos (barro), calcários, férteis, boa retenção de 
água

Mediterrâneos, vermelho-amarelos não calcários de 
xisto, pouco férteis e pouca água.

Solos delgados, xistosos, pobres em matéria orgânica 
e fósforo, medianamente ricos em potássio, ácidos, 

de textura franco arenosa fina e franco limosa, pouco 
férteis e pouca água

CASTAS 60% Baga, 30% Touriga Nacional e 10% Jaen 40% Aragonês, 40% Castelão e 20% Trincadeira 40% Touriga Franca, 30% Tinta Barroca e 30% Tinta 
Roriz

GRADUAÇÃO 13,5% vol 14% vol 13,5% vol

VINIFICAÇÃO
Lagares abertos, com desengace e recalques manuais, 
maceração das peliculas, 1 ano de estágio em madeira 

de carvalho

Fermentação lenta com temperatura controlada, 
desengace e maceração das peliculas. Estágio em gar-

rafa.

Fermentação lenta com temperatura controlada, de-
sengace e maceração das peliculas.  Estágio de 1 ano 

em madeira de carvalho.

NOTAS
 DE 

PROVA

Cor Rubi Granada Rubi

Aroma Frutos vermelhos maduros, intenso Boa intensidade aromática, com destaque para os 
aromas de frutas vermelhas

Frutos vermelhos maduros onde sobressaem notas de 
cereja preta

Sabor Ameixa, cereja e notas de baunilha Ameixa, cereja e notas de noz Frutos vermelhos

Final de 
Prova

Boa quantidade de taninos macios, boa estrutura, boa 
persistência e uma excelente capacidade de envelhe-

cimento

Taninos fortes mas redondos, boa estrutura, grande 
persistência e uma excelente capacidade de envelhe-

cimento.

Encorpado, equilibrado e persistente É um vinho que 
vai ganhar com o estágio em garrafa.

GASTRONOMIA Pratos de carne no forno, como pato, leitão e vaca. 
Guisados condimentados e queijos.

Pratos de carne, comida Italiana e Chinesa. Excelente 
com queijos.

Pratos de caça e pratos de carne em geral. Excelente 
com queijos de cabra amanteigados

EMBAL.
Garrafa 0,75 L 0,75 L 0,75 L

Caixa Caixas de 2,3 e 6 garrafas Caixas de 2,3 e 6 garrafas Caixas de 2,3 e 6 garrafas
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Vinho Rosé CATALINO
06213

Vinho Branco CATALINO
06212

 Vinho Tinto CATALINO
06217

MESA
VINHO

Vinho Rosé CATALINO 5L
07003

Vinho Branco CATALINO 5L
07001

 Vinho Tinto CATALINO 5L
07005

Vinho de Mesa CATALINO

Vinho Tinto CASTELAR - DOC
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NOME Vinho Tinto 
CATALINO

Vinho Branco 
CATALINO

Vinho Rosé 
CATALINO

CÓDIGO 06217-0,75L /  06204-1L  /  07005-5L 06212-0,75L  /  06202-1L  /  07001-5L 06213-0,75L  /  06203-1L  /  07003-5L

REGIÃO Várias regiões do país
CASTAS Lotes de vinhos com várias castas de todo o país

GRADUAÇÃO 12%vol ou 13% vol  11% vol ou 12% vol 11% vol ou 12% vol

VINIFICAÇÃO
Desengace, fermentação lenta com temperatura 

controlada e maceração das peliculas. Vinho 
tranquilo

A fermentação é feita com o mosto limpo e com 
a temperatura controlada. Com 1 bar de pressão

Desengace, fermentação lenta com temperatura 
controlada. Com 1 bar de pressão

NOTAS DE 
PROVA

Cor Rubi Citrina Rosado

Aroma Intenso a frutos vermelhos maduros Citrinos e pêssegos maduros Caracterizado por ter um aroma frutado e fresco 
a frutos vermelhos

Sabor Harmonioso, com equilíbrio entre o corpo, o 
ácido e o álcool Fruta madura Frutos vermelhos frescos

Final de
Prova Persistente Persistente Frutos vermelhos. Sabor harmonioso e suave 

mas persistente

GASTRONOMIA Acompanha bem qualquer tipo de refeição, 
nomeadamente carnes e queijos

Perfeito para acompanhar pratos de peixe ou 
marisco, embora também acompanhe bem 

carnes grelhadas

Acompanha muito bem qualquer tipo de pizza 
ou comida Italiana. Excelente acompanhante de 

marisco e carnes assadas

EMBAL.
Garrafa 0,75L , 1 L e 5 L (Pet) 0,75L , 1 L e 5 L (Pet) 0,75L , 1 L e 5 L (Pet)

Caixa Caixas de 2, 3 ou 6 garrafas
Caixa de 3 garrafões

Caixas de 2, 3 ou 6 garrafas
Caixa de 3 garrafões

Caixas de 2, 3 ou 6 garrafas
Caixa de 3 garrafões
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Frisante Rosé CATALINO 
06208

Frisante Branco CATALINO 
06207

 Frisante Tinto CATALINO 
06209

FRISANTE

Frisante Rosé (garrafa de espumante) 
06227

Frisante Branco (garrafa de espumante) 
06226

 Frisante Tinto (garrafa de espumante) 
06228

 Frisante CATALINO

Vinho de Mesa CATALINO
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NOME Vinho Tinto Frisante
 CATALINO

Vinho Branco Frisante 
CATALINO

Vinho Rosé Frisante 
CATALINO

Vinho Tinto Frisante
 (garrafa espumante)

Vinho Branco Frisante 
(garrafa espumante)

Vinho Rosé Frisante 
(garrafa espumante)

CÓDIGO 06209 06207 06208 06228 06226 06227

REGIÃO Várias regiões do país

CASTAS Lotes de vinhos com várias castas de todo o país

GRADUAÇÃO 12% vol ou 13% vol 11%vol ou 12% vol 11% vol ou 12% vol 12% vol ou 13% vol 11%vol ou 12% vol 11% vol ou 12% vol

VINIFICAÇÃO

Desengace, fermentação lenta 
com temperatura controlada 
e maceração das peliculas. 

Com 2,5 bar de pressão

A fermentação é feita com 
o mosto limpo e com a tem-
peratura controlada. Com 2,5 

bar de pressão

Desengace, fermentação lenta 
com temperatura controlada. 

Com 2,5 bar de pressão

Desengace, fermentação lenta 
com temperatura controlada 
e maceração das peliculas. 

Com 2,5 bar de pressão

A fermentação é feita com 
o mosto limpo e com a tem-
peratura controlada. Com 2,5 

bar de pressão

Desengace, fermentação lenta 
com temperatura controlada. 

Com 2,5 bar de pressão

NOTAS 
DE 

PROVA

COR Rubi Citrino Rosado Rubi Citrino Rosado

AROMA Intenso a frutos vermelhos 
maduros

Aromas a citrinos, pêssegos 
maduros e algumas notas de 

maracujá

Aroma frutado e fresco a 
frutos vermelhos

Intenso a frutos vermelhos 
maduros

Aromas a citrinos, pêssegos 
maduros e algumas notas de 

maracujá

Aroma frutado e fresco a 
frutos vermelhos

SABOR
Harmonioso, com equilíbrio 

entre o corpo, o ácido e o 
álcool; persistente

Sabor a fruta madura, per-
sistente

Sabor harmonioso e suave 
mas persistente. Sente-se o 

sabor a fruta vermelha fresca, 
nota-se algumas notas de 

cássis

Harmonioso, com equilíbrio 
entre o corpo, o ácido e o 

álcool; persistente

Sabor a fruta madura, per-
sistente

Sabor harmonioso e suave 
mas persistente. Sente-se o 

sabor a fruta vermelha fresca, 
nota-se algumas notas de 

cássis

FINAL de
PROVA

Na boca sente-se o borbulhar 
do gás carbónico (2,5 bar)

Na boca sente-se o borbulhar 
do gás carbónico (2,5 bar) - 

persistente

Na boca sente-se o borbulhar 
do gás carbónico (2,5% bar)

Na boca sente-se o borbulhar 
do gás carbónico (2,5 bar)

Na boca sente-se o borbulhar 
do gás carbónico (2,5 bar) - 

persistente

Na boca sente-se o borbulhar 
do gás carbónico (2,5% bar)

GASTRONOMIA

Acompanha bem qualquer 
tipo de refeição, nomeada-
mente carnes assadas e bem 
condimentadas, sardinhas 

assadas e queijos

Sendo gaseificados, bem fres-
cos são excelentes. Acompan-
ham churrascos de carne ou 

peixe. Acompanham também 
carnes mais condimentadas e 

peixes assados no forno

Este é um vinho que acom-
panha muito bem qualquer 

tipo de pizza ou comida 
Italiana. Excelente acompan-
hante de marisco e frango de 

churrasco

Acompanha bem qualquer 
tipo de refeição, nomeada-
mente carnes assadas e bem 
condimentadas, sardinhas 

assadas e queijos

Sendo gaseificados, bem fres-
cos são excelentes. Acompan-
ham churrascos de carne ou 

peixe. Acompanham também 
carnes mais condimentadas e 

peixes assados no forno

Este é um vinho que acom-
panha muito bem qualquer 

tipo de pizza ou comida 
Italiana. Excelente acompan-
hante de marisco e frango de 

churrasco

EM-
BAL.

Garrafa 0,75L 

Caixa Caixas de 2, 3 ou 6 garrafas
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Espumante TRÔNO REAL,  DOC Bairrada 
Reserva 2009

01024-bruto / 01025-meio seco

Espumante CASTELAR BAGA, DOC Bairrada 
Reserva 2010
01029-bruto

Espumante CASTELAR, DOC Bairrada  
Reserva 2010

01032-bruto / 01031-meio seco

ESPUMANTE

Espumante - DOC

Frisante CATALINO
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NOME Espumante 
Castelar 

Espumante
 Castelar Baga

Espumante 
Trôno Real

CÓDIGO 01032-bruto / 01031-meio seco 01029-bruto 01024-bruto / 01025 - meio seco

REGIÃO/ANO DOC Bairrada – Reserva 2010 DOC Bairrada – Reserva 2010 DOC Bairrada – 2009

SOLOS Argilosos (barro), calcários, férteis, boa retenção 
de água

Argilosos (barro), calcários, férteis, boa retenção 
de água

Argilosos (barro), calcários, férteis, boa retenção 
de água

CASTAS Bical 30%, Arinto 30%, Maria Gomes 20% e 
Baga 20% 100% Baga Bical 40%, Arinto 30% Maria Gomes 30% 

GRADUAÇÃO 13% vol 13% vol 12,5% vol

AÇUCARES
Bruto 3,8 g/L 3 g/L 3,8 g/L

Meio Seco 37,4 g/L  - 37,4 g/L

Doce  - -  -

VINIFICAÇÃO
A fermentação é feita com o mosto limpo e com a 
temperatura controlada. Método Clássico, sendo 
a segunda fermentação feita em garrafa e com 

estágio em cave no mínimo de 12 meses.

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 tem-
peratura controlada. Este espumante foi feito 

pelo Método Clássico sendo a segunda fermen-
tação feita em garrafa e com estágio em cave no 

mínimo de 12 meses.

A fermentação é feita com o mosto limpo e com a 
temperatura controlada. Método Clássico, sendo 
a segunda fermentação feita em garrafa e com 

estágio em cave no mínimo de 12 meses.

NOTAS DE 
PROVA

Cor É um espumante que mostra bolha fina e intensa, 
aspeto límpido e cor citrina

É um espumante que mostra bolha fina e intensa, 
tem aspeto límpido e cor ligeiramente rosada

É um espumante que mostra bolha fina e intensa. 
Aspecto límpido e cor citrina

Aroma A fruta em destaque no nariz, tem boa frescura A fruta em destaque no nariz, tem boa frescura Aroma a fruta

Sabor Sabor fresco e frutado Sabor frutado, com acidez acentuada Sabor fresco e frutado

Final de Prova Termina longo e persistente. Toda a qualidade em 
perfeito equilíbrio Vinho de qualidade com bom equilíbrio Vinho de qualidade com bom equilíbrio

GASTRONOMIA
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.

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

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.

EMBAL- Garrafa 0,75 L

Caixa Caixas de 2,3 e 6 garrafas
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Espumante R46, Rosé 
01018-bruto/ 01019-meio seco

Espumante R46, Branco
01102-bruto / 01101-meio seco

Espumante Serra Brava, Branco
01116-bruto / 01115 meio seco

 Espumante CARÍCIA, Rosé Doce
01121-suite

Espumante CARÍCIA, Branco Doce 
01120-doce

ESPUMANTE

Espumante - VEQ

Espumante - DOC



17 CASTELAR  Vinhos Portugueses de Qualidade, desde 1946 Espumante - VEQ

NOME Espumante Serra Brava
 Branco

Espumante R46
Branco

Espumante R46
Rosé

Espumante CARÍCIA
Branco

Espumante CARÍCIA
 Rosé

CÓDIGO 01116-bruto / 01115-meio seco 01102-bruto / 01101-meio seco 01018-bruto / 01019-meio seco 01120-doce 01121-doce

SOLOS Mistos Mistos Argilosos (barro), calcários, 
férteis, boa retenção de água Mistos Argilosos (barro), calcários, 

férteis, boa retenção de água

CASTAS 50% Síria, 30% Maria Gomes e 
20% Bical

50% Síria, 30% Maria Gomes e 
20% Bical 100% Baga 100% Maria Gomes 100% Baga

GRADUAÇÃO 12,5% vol 12,5% vol 12,5% vol 12,5% vol 12,5% vol

AÇU-
CARES

Bruto 3,7 g/L 3,7 g/L 3,5g/L  - - 

Meio Seco 37,4 g/L 37,4 g/L 37,4 g/L - -

Doce - - - 55 g/L  55 g/L

VINIFICAÇÃO

A fermentação foi feita com tempera-
tura controlada deixando um vinho 
fresco e frutado. A espumantização 

foi feita pelo Método Clássico sendo 
a segunda fermentação feita em 

garrafa e com estágio em cave no 
mínimo de 12 meses.

A fermentação foi feita com tempera-
tura controlada deixando um vinho 
fresco e frutado. A espumantização 

foi feita pelo Método Clássico sendo 
a segunda fermentação feita em 

garrafa e com estágio em cave no 
mínimo de 12 meses.

Feito com a casta tinta Baga mas pelo 
processo de vinificação em branco. A 
fermentação foi feita com tempera-
tura controlada deixando um vinho 
fresco e frutado. Espumantização 

feita pelo Método Clássico sendo a 
segunda fermentação feita em garrafa 
e com estágio em cave no mínimo de 

12 meses.

A fermentação foi feita com tempera-
tura controlada deixando um vinho 
fresco e frutado. A espumantização 

foi feita pelo método clássico

Feito com a casta tinta Baga mas pelo 
processo de vinificação em branco. A 
fermentação foi feita com tempera-
tura controlada deixando um vinho 
fresco e frutado. A espumantização 

foi feita pelo método clássico

NOTAS DE 
PROVA

Cor Aspeto límpido; cor citrina Aspeto límpido; cor citrina
É um espumante que mostra bolha 
fina e intensa. Aspecto límpido e 

cor  rubi

Bolha fina e persistente. Aspeto 
límpido; cor citrina

É um espumante que mostra bolha 
fina e intensa. Aspecto límpido e cor 

rubi

Aroma Aroma frutado com notas de ananás 
e maracujá

Aroma frutado com notas de ananás 
e maracujá

Bolha fina e persistente, tem aroma 
intenso a frutos vermelhos. Intenso e frutado Tem aroma suave a frutos vermelhos.

Sabor sabor frutado e fresco. sabor frutado e fresco. sabor fresco, ácido  e frutado sabor a frutas frescas: de salientar as 
notas de maracujá maduro e doce Sabor frutado, fresco e doce

Final de Prova Termina longo e persistente. Termina longo e persistente. 
Encontra-se um perfeito casamento 

entre o gás e todos os outros compo-
nentes originando um bom equilíbrio.

Termina longo e persistente. 
Encontra-se um perfeito casamento 

entre o gás e todos os outros compo-
nentes originando um bom equilíbrio.

GASTRONOMIA

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.

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.

Um ótimo acompanhante de carnes 
assadas e grelhadas, como o leitão à 
Bairrada, excelente para acompanhar 
pizzas ou massas, deve ser servido a 

uma temperatura de 8-10ºC.

Excelente como aperitivo e para 
acompanhar sobremesas servido bem 

fresco.

Beber bem fresco com comida 
Italiana ou a acompanhar pratos de 

peixe e marisco. Bom acompanhante 
de bolos secos.

EMBAL. Garrafa 0,75 L
Caixa Caixas de 2,3 e 6 garrafas
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Espumante S.L. BENFICA (C/S Caixa), 
DOC Bairrada - Reserva 2010

Espumante S.L. BENFICA, 
IVV

B01104-bruto  /  B01105-meio seco

Espumante F.C. PORTO, 
DOC Bairrada - Reserva 2010

P01026-bruto / P01027-meio seco

Espumante EUSÉBIO (CAIXA), 
DOC Bairrada - Reserva 2009

B01024-bruto

Espumante SPORTING C.P. 
DOC Bairrada - Reserva 2009

S01026-bruto / S01027-meio seco

ESPUMANTE

Espumante, CLUBES - DOC Bairrada

Espumante - VEQ
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NOME
Espumante

 Sport Lisboa e Benfica 
(C/S caixa)

Espumante
 Sport Lisboa e Benfica

Espumante
Futebol Clube do Porto

Espumante
 EUSÉBIO

(caixa)

Espumante
Sporting Clube de Portugal

CÓDIGO
(c/caixa) B01030-bruto
(s/caixa) B01031-bruto

(s/caixa) B01032-meio seco
B01104-bruto  /  B01105-meio seco P01026-bruto / P01027-meio seco B01024-bruto S01026-bruto / S01027-meio seco

REGIÃO/ANO DOC Bairrada – Reserva 2010 IVV DOC Bairrada – Reserva 2010 DOC Bairrada – Reserva 2009
SOLOS Argilosos (barro), calcários, férteis, boa retenção de água

CASTAS Bical 30%, Arinto 30%, Maria 
Gomes 20% and Baga 20% Bical 40%, Arinto 30% Maria Gomes 30%  

GRADUAÇÃO 12,5% vol

AÇU-
CARES

Bruto 3,8 g/L

Meio Seco 37,4g/L

Doce -

VINIFICAÇÃO

A fermentação é feita com o mosto 
limpo e com a temperatura con-

trolada. Método Clássico, sendo a 
segunda fermentação feita em garrafa 
e com estágio em cave no minimo de 

12 meses.

A fermentação é feita com o mosto limpo e com a temperatura controlada. Método Clássico, sendo a segunda fermentação feita em garrafa e com 
estágio em cave no mínimo de 12 meses.

NOTAS 
DE 

PROVA

Cor
É um espumante que mostra bolha 
fina e intensa, aspeto límpido e cor 

citrina
É um espumante que mostra bolha fina e intensa. Aspecto límpido e cor citrina

Aroma A fruta em destaque no nariz, tem 
boa frescura Frutado suave Fruta branca madura

Sabor Sabor frutado Sabor fresco e frutado Sabor frutado
Final de
Prova

Termina longo e persistente. Toda a 
qualidade em perfeito equilíbrio Vinho de qualidade com bom equilíbrio

GASTRONOMIA

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.

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

EMBAL.
Garrafa 0,75 L
Caixa Caixas de 1 e 6 garrafas Caixas 2, 3 or 6 garrafas
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Aguardente velha Trôno Real
 Grés
02016

Aguardente velha Trôno Real
 Fina
02012

Aguardente velhíssima Vínica
Aniversário

02026

Bagaceira Serra Brava

code: 02004

Aguardente velha Trôno Real 
Vidro Fosco

02002

   
AGUARDENTES

Aguardentes

Espumante, CLUBES - DOC Bairrada
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NOME
Aguardente Velhíssima Aguardente 

Aguardente
Aniversário

Trôno Real
 fina

Trôno Real
 Grés

Trôno Real 
Vidro Fosco Serra Brava

CÓDIGO 02026 02012 02016 02002 02004
TIPO Vínica Velhíssima Bagaceira Branca

DESTILAÇÃO Processo de Charentais ou Bidestilação Processo tradicional
GRADUAÇÃO 40% vol 38% vol

ESTÁGIO Estágio em barricas de car-
valho durante 50 anos Estágio em barricas de carvalho durante 20 anos

NOTAS 
DE PRO-

VA

COR Aspecto límpido, de cor 
dourada Aspecto límpido, de cor topázio Aspecto límpido e incolor

AROMA Aroma característico de um envelhecimento lento e prolongado, com um perfeito casamento entre o álcool e a ma-
deira  Frutado típico do bagaço

SABOR Na boca é macia, quente e com notas de baunilha. Frutado típico do bagaço

FINAL DE
PROVA Intenso, perlongado e suave

Intenso e persistente. A 
macieza característica desta 

aguardente de bagaço é 
devida à idade da mesma

GASTRONOMIA 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.

É um precioso digestivo, 
apreciado de diversas ma-
neiras: ao natural, frio ou 

junto com o café

EMBAL.
Garrafa 

Cristal Marinha Grande, 
feita à mão pelo sistema 
antigo vidreiro – sopro. 
Garrafa gravada e nu-

merada

Vidro- 0,50L Grés – 0,70L Vidro – 0,70L Vidro branco 1L

Caixas Caixa unitária de madeira Caixa unitária de cartão Caixa unitária de cartão Caixas de 2,3 ou 6 
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Aguardente Sporting  
Sporting Clube de Portugal

S02002

Aguardente FC Porto 
Futebol Clube do Porto

P02012

Aguardente SL Benfica -1961-2011 
Sport Lisboa e Benfica

B02012

   
AGUARDENTES

Aguardentes, CLUBES

Aguardentes
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NOME Aguardente Velhíssima 1961-2011 
Sport Lisboa e Benfica

Aguardente Velhíssima FC Porto 
Futebol Clube do Porto

Aguardente Velhíssima Sporting  
Sporting Clube de Portugal

CÓDIGO B02012 P02012 S02002

TIPO Vínica Velhíssima

DESTILAÇÃO Processo de Charentais ou Bidestilação

GRADUAÇÃO 40% vol

ESTÁGIO Estágio em barricas de carvalho durante 20 anos

NOTAS 
DE PRO-

VA

Cor Aspecto límpido, de cor topázio

Aroma Aroma característico de um envelhecimento lento e prolongado, com um perfeito casamento entre o álcool e a madeira

Sabor Na boca é macia, quente e com notas de baunilha

Final de Prova Intenso, perlongado e suave

GASTRONOMIA 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.

EMBAL.
Garrafa Vidro - 0,50L Vidro – 0,50L Vidro – 0,70L

Caixas Caixa unitária de cartão Caixa unitária de madeira Embrulhada em Veludo Verde
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Licor de Pêssego
03103

Licor de Maça
03102

Licor de Tamarindo
03101

Licor de Anis Escarchado
03109

Licor de Banana
03104

Licor de Café
03105

Licor de Ananás
03111

Licor de Maracujá
03112

Licor de Ginja
03110

Liqueur of Manga
03113

Licor de Noz
03108

Licor de Amêndoa
03106

Licor de Banana Kiwi
03107

LICORES

Licores, CASTELAR

Aguardentes, CLUBES
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NOME
Licor

de
Tamarindo

Licor
de

Maçã

Licor 
de

Pêssego

Licor
 de

Banana

Licor 
de

Anis
Escarchado

Licor 
de

Amêndoa

Licor 
de

Noz

Licor
de

Maracujá

Licor 
de

Ananás

Licor 
de

Café

Licor
 de

Manga

Licor
 de

Ginja

Licor 
de

Banana
Kiwi

CÓDIGO 03101 03102 03103 03104 03109 03106 03108 03112 03111 03105 03113 03110 03107

INGREDIENTES Água, açúcar, álcool, infusões e aromas naturais de frutos e ervas; corantes naturais

GRADUAÇÃO 20% vol

NO-
TAS DE 
PROVA

Cor Estes licores têm a cor dos próprios frutos

Aroma Estes licores têm os aromas dos próprios frutos

Sabor Intenso a 
tamarino

Intenso 
a maçã 
verde

Pêssegos 
maduros

Banana 
madura 

da
Madeira

Intenso a 
anis

Amêndoa 
suave

Intenso a 
noz

Maracujá
maduro

Ananás
doce

Café 
acabado 
de torrar

Manga
madura

Ginja
madura

Intenso
a frutos

RECOMENDA Deve beber-se fresco ou com uma pedra de gelo antes das refeições como aperitivo. À temperatura ambiente como digestivo ou em cocktails.

EMBALA-
GEM

Garrafa Fosca ou lisa de cor branca, 0,50 L

Caixas Caixas de 6 garrafas
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Licor de Café
Serra Brava

03018

Licor de Castanha e Mel
Serra Brava

03042

Licor de Castanha
Serra Brava

03041

Licor de Poejo 
Serra Brava

03043

Licor de Amêndoa
Serra Brava

03005

Licor de Ponche
Rani
03003

Licor de Anis
Carícia 
03029

Licor de Ginja
Serra Brava 

03016

 Licor de Banana e Kiwi
 “Pilinhas”

03040

Licor de Noz
“Bichaninha”

03039

Licores, CLÁSSICOS

LICORES

Licores, CASTELAR
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NOME
Licor de

 Castanha  
Serra Brava

Licor de 
Castanha e Mel 

Serra Brava

Licor  de 
Café

Serra Brava

Licor de 
Amêndoa  

Serra Brava

Licor de
 Poejo 

Serra Brava

Licor de
 Ginja

Serra Brava 

Licor de 
Anis

Carícia 

Licor de 
Ponche

Rani

Licor de
 Noz 

“Bichaninha”

Licor de 
Banana e Kiwi 

“Pilinhas”

CÓDIGO 03041 03042 03018 03005 03043 03016 03029 03003 03039 03040

INGREDIENTES

Água, álcool, 
açúcar, aroma 

natural de castanha 
e corante E150d

Água, álcool, açú-
car, aroma natural 
de castanha e Mel. 

Corante E150d

Água, álcool, açú-
car, essência de café 

e café moído.

Água, álcool, 
açúcar, aroma 

natural de amêndoa 
e corante E150d

Água, açúcar, ál-
cool, aroma natural 
de poejo. Corante 

E102

Água, álcool, 
açúcar, infusão de 

ginja, aroma natural 
de ginja e corante 

E150d. Com e sem 
fruto.

Água, álcool, açú-
car e aroma natural 

de anis

Água, álcool, 
açúcar, chá, aromas 
naturais de ervas e 

corante E150d

Água, álcool, açú-
car, aroma natural 
de noz e corante 

E150d.

Água, álcool, açú-
car, aroma natural 
de Kiwi e banana, 
corantes E102 e 

E132

GRADUAÇÃO 20% vol 20% vol 20% vol 20% vol 18% vol 20% vol 20% vol 20% vol 18% vol 18% vol

NOTAS 
DE PROVA

Cor Castanho escuro Castanho dourado Castanho escuro Castanho claro Amarelo Castanho escuro

Incolor, contem 
pedras pequenas ou 
maiores e um ramo 

de anis.

Castanho escuro Castanho dourado Verde 

Aroma Intenso a castanha
A castanhas 

misturadas com um 
pouco de mel. 

Tem o verdadeiro 
aroma a café 

acabado de torrar.
Aroma a amêndoa Intenso a poejo Ginja  madura Intenso a anis A ervas Noz madura A banana com notas 

de Kiwi

Sabor Persistente e avelu-
dado a castanhas

A castanhas mistur-
adas com um pouco 
de mel, que lhe dá 

um sabor aveludado 
e persistente.

Tem o verda-
deiro sabor a café 
acabado de torrar.

Encontram-se 
algumas notas de 
amêndoa tostada.

A poejo, persistente.
Suave a ginjas 

maduras, persis-
tente.

Suave e persistente,

É um líquido 
espesso e avelu-

dado, tem o sabor 
subtil a várias ervas 

aromáticas.

Persistente à noz 
acabada de partir.

Casamento subtil 
entre o sabor a 

banana e o sabor a 
kiwi.

RECOMENDAÇÕES

Deve beber-se após 
as refeições ou a 
acompanhar um 

lanche. Ótimo com 
castanhas assadas

Deve beber-se após 
as refeições ou a 
acompanhar um 

lanche. Ótimo com 
castanhas assadas

Deve beber-se 
como digestivo, 

ou como refresco 
misturando umas 
gotas de limão e 

uma pedra de gelo.

É um licor que 
normalmente é 

bebido com gelo 
como aperitivo, em-
bora também possa 

servir-se como 
refresco juntando 

água tónica e limão, 
e como digestivo.

Deve beber-se bem 
fresco no Verão 

e natural no resto 
do ano

Beber como diges-
tivo à temperatura 
ambiente. É muito 
agradável bebido 

com chocolate

É uma bebida 
extremamente refr-
escante servida bem 
gelada, simples ou 
com água tónica.

Tem propriedades 
calmantes da tosse 
e de constipações 
se bebida quente 
simples ou mistu-
rado com leite. É 

também um óptimo 
digestivo.

Deve beber-se 
fresco ou com uma 
pedra de gelo antes 
das refeições como 
aperitivo. À tem-
peratura ambiente 

como digestivo. Ou 
ainda misturada ( 

no mínimo a 50%) 
com café.

É uma bebida 
extremamente refr-
escante servida bem 
gelada, simples ou 
com água tónica.

EMBAL.

Garrafa  
(L) Branca, 0.70 Branca, 0.70 Fosca de cor 

branca, 0.70
Fosca de cor 
branca, 0.70 Branca, 0.70 Cor branca, 1 Cor branca, 1 Estanhada com 

capacidade de 1
Fosca de cor 
branca, 0.70

Fosca de cor 
branca, 0.70

Caixas Caixas de 6 garrafas Caixas de 6 garrafas Caixas de 6 garrafas Caixas de 6 garrafas Caixas de 6 garrafas Caixas de 6 garrafas Caixas de 6 garrafas Caixas de 6 garrafas Caixas de 6 garrafas Caixas de 6 garrafas
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Licor de Ginja SL Benfica
B03016

Licor de Noz SL Benfica
B03009

Licor de Amêndoa SL Benfica
B03005

Licor do Benfica
B03034

Licor de Café SL Benfica
B03018

Licor de Banana Kiwi FC Porto
P03010

Licor de Café FC Porto
P03018

Licor de Amêndoa Sporting CP
S03005

Licor de Noz Sporting CP
S03009

Licor de Ginja FC Porto
P03016

Licor de Noz FC Porto
P03009

Licor de Amêndoa FC Porto
P03005

Licor de Ginja Sporting CP
S03016

Licor do Sporting
S03034

Licor de Café Sporting CP
S03018

Licores, CLUBES

LICORES

Licores, CLÁSSICOS
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NOME

Licores
 Sport Lisboa e Benfica

Licores 
Futebol Clube do Porto

Licores 
Sporting Clube de Portugal

Amêndoa Noz Ginja Café Benfica Amêndoa Noz Ginja Café Banana
Kiwi Amêndoa Noz Ginja Café Sporting

CÓDIGO B03005 B03009 B03016 B03018 B03034 P03005 P03009 P03016 P03018 P03010 S03005 S03009 S03016 S03018 S03034

INGREDIENTES Água, açúcar, álcool, infusões e aromas naturais de frutos e ervas; corantes naturais
GRADUAÇÃO 20% vol

NOTAS DE 
PROVA

Cor Estes licores têm a cor dos próprios frutos
Aro-
ma Estes licores têm os aromas dos próprios frutos 

Sabor Amêndoa 
suave

Intenso a 
noz

Ginja
madura

Café 
acabado 
de torrar

Frutos 
silvestres

Amêndoa 
suave

Intenso a 
noz

Ginja
madura

Café 
acabado 
de torrar

Intenso 
aos frutos

Amêndoa 
suave

Intenso a 
noz

Ginja 
madura

Café 
acabado 
de torrar

Intenso 
a

Frutos
Tropicais

RECOMENDAÇÕES Deve beber-se fresco ou com uma pedra de gelo antes das refeições como aperitivo. À temperatura ambiente como digestivo ou em cocktails

EMBAL-

Gar-
rafa Fosca ou lisa de cor branca, 0.70  L

Caix-
as Caixas de 6 garrafas
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Exportação / Contactos

Vinícola  Castelar, Lda
Estrada Nacional Nº1
Avelãs de Caminho
3780-351 Anadia - Portugal
Tel. +351 234 730 810 (811)

Site: www.vinicolacastelar.pt
e-mail: geral@vinicolacastelar.pt
GPS: 4’ 34’’ 0 W 21’ 44’’ 55 N

Exportação:

- Espanha
- França
- Alemanha
- Polónia
- Brasil
- Guiné
- Nigéria
- Angola
- China
- Japão

Licores, CLUBES








