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SOBRE NÓS

ABOUT US

Presente no mercado desde 2004, a Vinicom
conta com 18 anos de história na distribuição
de vinhos e bebidas alcoólicas de grandes
produtores e marcas, portuguesas e internacionais,
reconhecidas pelo consumidor. Em parceria com
o Grupo Freixenet, beneficia de um conhecimento
permanente das tendências do setor vinícola a
nível mundial.

Present in the market since 2004, Vinicom has
18 years of history in the distribution of wines
and alcoholic beverages of major producers
and well-known, Portuguese and international
brands. In partnership with the Freixenet Group,
it benefits from a permanent knowledge of the
wine industry’s worldwide trends.

A equipa Vinicom está focada no desenvolvimento
das marcas que comercializa, em relação estreita
com os produtores que, ao longo dos anos muito
têm feito para fazer crescer o seu negócio e, para
apresentar produtos de qualidade ao consumidor.
Trabalhamos todos os dias com dedicação, com
o cliente no centro da decisão, adequando-nos
ao perfil do seu negócio, de forma a fortalecer
parcerias duradouras e, inovando continuamente
para, cada vez mais, sermos uma referência na
distribuição de bebidas em Portugal.

Vinicom team is focused on the development of
the brands it commercializes, in close relationship
with the producers who, over the years, have
worked hard to grow their business and to present
quality products to the consumer. We work every
day with dedication and the clients at the center
of the decision, adapting ourselves to the profile
of their business, to establish long life relationships
and innovating continuously to, each time more, be
a reference in the distribution of premium beverages
in Portugal.

CAVA | PROSECCO | ASTI |
SPARKLING | SANGRIA
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SEGURA VIUDAS
Vinhos cavas de notoriedade mundial

Cavas wines of worldwide notoriety

Há quase mil anos, edificou-se a propriedade
onde ainda hoje se elaboram os cavas e vinhos
Segura Viudas.

Almost a thousand years ago, the property
was built where the Segura Viudas cava are
still produced today.

Desde 1969, a Segura Viudas começou a vender
os produtos, sendo atualmente a nível mundial,
uma das empresas que mais prémios tem obtido
pela qualidade dos seus vinhos.

Segura Viudas started commercializing its products
in 1969, currently being, among the sparkling wine
companies from all over the world, one of the most
awarded for the quality of its products.

SEGURA VIUDAS

RESERVA HEREDAD BRUT
750ml | 1500ml
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FREIXENET
A maior produtora de Cava do mundo

The largest Cava brand worldwide

A Freixenet foi fundada da união de duas
famílias espanholas, com uma longa tradição em
viticultura. O nascimento da marca remonta aos
princípios do século XX, quando Pedro Ferrer
Bosch e a sua esposa Dolores Sala Vivé decidem
dedicar-se exclusivamente à elaboração de
vinho espumante, seguindo o método tradicional
em Penedès, local de Denominação de Origem
Controlada de Cava, uma região privilegiada
e influenciada pelo clima mediterrâneo e com 3
diferentes zonas de cultivo: encosta, planície e
montanha, ideais para as variedades clássicas
de Cava: Macabeo, Xarel-Io e Parellada.

Freixenet was founded by the union of two Spanish
families with a long tradition in viticulture. The
birth of the brand dates back to the beginning
of the 20th century, when Pedro Ferrer Bosch and
his wife, Dolores Sala Vivé, decided to dedicate
themselves exclusively to the production of
sparkling wine, following the traditional method
in Penedès, a place of controlled Denomination
of Origin of Cava, a privileged region influenced
by the Mediterranean climate and with three
different cultivation areas: hillside, plain and
mountain, ideal for the classic varieties of
Cava: Macabeo, Xarel-Io e Parellada.

FREIXENET

FREIXENET

FREIXENET

FREIXENET

RESERVA REAL BRUT

ELYSSIA GRAN
CUVÉE BRUT

ELYSSIA PINOT
NOIR ROSÉ BRUT

GRAN CUVÉE BRUT

750ml

750ml

750ml

750ml
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FREIXENET

FREIXENET

FREIXENET

FREIXENET

CORDON NEGRO BRUT

CARTA NEVADA MEIO SECO/MEDIUM DRY

200ml | 375ml | 750ml | 1500ml

200ml | 750ml

BLANC DE
BLANCS BRUT

CARTA ROSÉ
EXTRA SECO/DRY

750ml

750ml
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FREIXENET

FREIXENET

FREIXENET

FREIXENET

FREIXENET

I HEART

ICE ROSÉ MEIO SECO/
MEDIUM DRY

ICE CUVÉE MEIO SECO/
MEDIUM DRY

PROSECCO
EXTRA DRY

ITALIAN ROSÉ
EXTRA DRY

ASTI

ASTI

750ml

750ml

200ml | 750ml

200ml | 750ml

200ml | 750ml

200ml | 750ml
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MIA
Mia por Freixenet

Mia by Freixenet

Mía é um projeto inovador realizado em parceria
entre a enóloga Gloria Collell e o Grupo Freixenet,
reconhecido mundialmente pela produção de
Cava. A linha Mía tem o objectivo de oferecer
vinhos e espumantes mais leves e descontraídos,
com diferentes castas de uva.

Mía is an innovative project carried out in
partnership with the winemaker Gloria Collell
and the Freixenet Group, recognized worldwide
for the production of Cava. The Mía line aims
to offer lighter and more relaxed wines and
sparkling wines, with different grape varieties.

O nome surgiu no seguimento de conversas com
produtores, designers e distribuidores, que gostaram
bastante da ideia e queriam fazer parte do projeto,
começando a chamá-lo por “meu”. Por esta razão
ficou “Mía”, a palavra espanhola de “minha”.

The name came from conversations with producers,
designers and distributors, who liked the idea a lot
and wanted to be part of the project, beginning
to call it “mine”. For this reason it was “Mía” which in
Spanish is the word for “mine”.

MÍA

MÍA

SANGRIA WHITE FRIZZANTE

SANGRIA CLASSIC ROYAL RED

750ml

750ml
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DUBOIS / CASTELL D´ORDAL
Os espumantes produzidos pelo método charmat

Sparkling wines produced by the charmat method

Ao contrário do método tradicional ou champanhês
em que a segunda fermentação dos espumantes
ocorre na garrafa, no método charmat esta segunda
fermentação ocorre em tanques de inox, atribuindo
aos espumantes um aroma mais frutado e suave, e um
caráter mais jovem e refrescante.

Unlike the traditional method, in which the second
fermentation of sparkling wines takes place in the
bottle, in the charmat method this second fermentation
takes place in tanks of inox, attributing to these sparkling
wines a more fruity and gentle aroma, and a younger
and more refreshing character.

DUBOIS

DUBOIS

DUBOIS

MEIO SECO/MEDIUM DRY

ROSÉ SECO/DRY

BRUTO/BRUT

750ml

750ml

750ml
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MIONETTO

CASTELL D’ORDAL

CASTELL D’ORDAL

CASTELL D’ORDAL

BRUTO/ BRUT

SEMI SECO/ MEDIUM DRY

750ml

750ml

SEMI SECO/ MEDIUM DRY
ROSÉ
750ml
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Mais do que um Prosecco

More than just a Prosecco

A Mionetto foi fundada em 1887 por Francesco
Mionetto na pequena vila de Valdobbiadene,
localizada a norte de Veneza, nas colinas da
deslumbrante região italiana de Veneto.

Mionetto was founded in 1887 by Francesco
Mionetto in the small village of Valdobbiadene,
located north of Venice, in the hills of the stunning
Italian region of Veneto.

Aqui, no coração da região património da Unesco,
a Mionetto produz um Prosecco excepcional,
tendo-se tornado na marca nº1 internacional
da categoria.

Here in the heart of the UNESCO heritage region,
Mionetto produces exceptional Prosecco, having
become the #1 prosecco brand worldwide.

VINHO DO PORTO

MIONETTO

PRESTIGE PROSECCO DOC BRUT

PORT WINE

200ml | 750ml
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BLACKETT
O renascer de uma marca histórica

The rebirth of a historical brand

George Blackett, originário da cidade de Leeds,
estabeleceu-se na cidade do Porto no século
XIX como comerciante de Vinhos do Porto.

George Blackett, originally from the city of Leeds,
settled down in the city of Porto in the 19th century
as a merchant of Port Wines.

O compromisso da Blackett Port Wines fundamenta-se na exigência de um padrão de qualidade único,
que permita garantir a sua diferenciação no mercado,
pela excelência dos seus produtos.

Blackett Port Wines’ commitment is based on the
requirement of a unique quality standard, which
ensures its differentiation in the market, by the
excellence of its products.

BLACKETT

BLACKETT

BLACKETT

BLACKETT

VINTAGE

TAWNY 40 ANOS/
YEARS

TAWNY 30 ANOS/
YEARS

TAWNY 20 ANOS/
YEARS

750ml

750ml

750ml

750ml
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BLACKETT

BLACKETT

BLACKETT

BLACKETT

BLACKETT

TAWNY 10
ANOS/YEARS

TAWNY RESERVE

RUBY RESERVE

750ml

750ml

WHITE 10 ANOS/
YEARS

EXTRA DRY
WHITE

750ml

750ml

750ml
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VINHOS DO DOURO
DOURO WINES
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QUINTA DO VALE MEÃO
Desde D. Antónia Adelaide Ferreira

Since Antónia Adelaide Ferreira

Em 1877, D. Antónia Adelaide Ferreira, já proprietária
do maior património agrícola do Douro, comprou
300 hectares de terra virgem. O seu sonho era
construir, a partir do nada, uma exploração-modelo, concretizando nela toda a vasta
experiência acumulada ao longo da sua vida.

In 1877, Antónia Adelaide Ferreira, already owner
of the largest agricultural heritage of Douro, bought
300 hectares of virgin land. Her dream was to build,
from nothing, a model exploration, with all the vast
experience accumulated throughout her life.

O principal objectivo da Quinta do Vale Meão é
explorar ao máximo, em benefício da originalidade
e complexidade dos seus vinhos, a combinação das
diferentes castas tradicionais do Douro, provenientes
de parcelas separadas e os diferentes estilos que
resultam da variedade geológica dos seus solos.

The main objective of Quinta do Vale Meão
is to explore, for the benefit of the originality
and complexity of its wines, the combination of
the different traditional Douro grapes varieties,
coming from separate parcels of land and the
different styles that result from the geological
variety of its soils.

QUINTA DO VALE MEÃO

QUINTA DO VALE MEÃO

QUINTA DO VALE MEÃO

QUINTA DO VALE MEÃO

AZEITE/OLIVE
OIL BIO

TAWNY PORT
10 ANOS/YEARS

VINTAGE PORT

TINTO/RED

750ml

750ml | 1500ml | 3000ml

500ml

750ml
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MONTE MEÃO

MONTE MEÃO

MONTE MEÃO

MEANDRO DO VALE MEÃO

MEANDRO DO VALE MEÃO

CASA DAS MÁQUINAS
TINTO/RED

MONTE MEÃO

MEANDRO DO VALE MEÃO

CABEÇO VERMELHO
TINTO/RED

VINHA DA CANTINA
TINTO/RED

VINHA DOS NOVOS
TINTO/RED

TINTO/RED

BRANCO/WHITE

750ml

750ml

750ml | 1500ml | 3000ml

750ml | 1500ml

MEANDRO FINEST RESERVE RUBY
VINHO DO PORTO/PORT WINE

750ml

750ml

750ml
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VALE DA CORÇA
Há 300 anos ao cuidado das mesmas mãos

300 years in the same hands

A Quinta de Brunheda, propriedade da família
Mesquita desde 1720, na qual nascem os
vinhos Vale da Corça, é composta por 360
hectares de terra, situados num anfiteatro
de rara beleza natural, que se estendem ao
longo das duas margens do Rio Tua, afluente
do Rio Douro.

Quinta de Brunheda has been in the
possession of the Mesquita family since
1720, in which Vale da Corça wines are
produced. It is composed of 360 hectares
of land, situated in an amphitheater of
rare natural beauty, which extends along
the two banks of the Tua River, a tributary
of the Douro River.

Os vinhos Vale da Corça são exclusivamente
produzidos a partir das castas tradicionais
do Douro, tintas e brancas.

Vale da Corça wines are exclusively produced
from traditional Douro grapes varieties, paints
and whites.

VALE DA CORÇA

BRUNHEDA

BRUNHEDA

GRANDE RESERVA TINTO/RED

VINHAS VELHAS TINTO/RED

750ml

750ml

GRANDE RESERVA
BRANCO/WHITE
750ml
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LAVRADORES DE FEITORIA

BRUNHEDA

BRUNHEDA

BRUNHEDA

BRUNHEDA

RESERVA TINTO/RED

RESERVA BRANCO/
WHITE

TINTO/RED

BRANCO/WHITE

750ml

750ml

750ml

750ml
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A prova de que a união faz a força

The proof that united we are stronger

Lavradores de Feitoria é um projeto único,
iniciado há 21 anos e, que resultou da união de
15 produtores proprietários de 18 quintas
distribuídas pelos melhores terroirs do Douro. O
objectivo foi criar vinhos equilibrados, elegantes
e com potencial de envelhecimento, tendo por
base um compromisso declarado com a excelência
e tradição do Douro. Com quintas espalhadas
pelo Douro, a Lavradores de Feitoria tem matéria-prima diferenciada, com uvas de todas as castas,
cepas de todas as idades, plantadas a múltiplas
altitudes, com diferentes exposições, numa enorme
heterogeneidade de solos.

Lavradores de Feitoria is a unique project,
created in 2000, which resulted from the
union of 15 producers who own 18 farms
distributed by the best terroirs of Douro. The
purpose from the beginning was to create
balanced, elegant wines with aging potential,
based on a declared commitment to the
excellence and tradition of Douro. With farms
scattered throughout Douro, Lavradores de
Feitoria has a differentiated raw material,
with grapes of all varieties, strains of all ages,
planted at multiple altitudes, with different
exposures, in a huge heterogeneity of soils.
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MERUGE

MERUGE

QUINTA DA COSTA DAS AGUANEIRAS

TRÊS BAGOS

TRÊS BAGOS

TRÊS BAGOS

TINTO/RED

BRANCO/WHITE

TINTO/RED

750ml

750ml

G.E. ESTÁGIO PROLONGADO TINTO/
PROLONGED BOTTLE-AGEING RED

GRANDE ESCOLHA TINTO/RED

750ml

COLHEITA TARDIA/
LATE HARVEST
375ml

750ml

750ml
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TRÊS BAGOS

TRÊS BAGOS

TRÊS BAGOS

LAVRADORES DE FEITORIA

LAVRADORES DE FEITORIA

LAVRADORES DE FEITORIA

LAVRADORES DE FEITORIA

SAUVIGNON BLANC

RESERVA TINTO/RED

RESERVA BRANCO/WHITE

TINTO/RED

BRANCO/WHITE

ROSÉ

750ml | 1500ml

375ml | 750ml | 1500ml

750ml

18 ANIVERSARIO/
ANNIVERSARY

750ml | 2000ml

750ml | 2000ml

750ml

1500ml
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QUINTA DO CÔTTO
Um verdadeiro ícone do Douro

A true icon of Douro

A Quinta do Côtto é o terroir de excelência
da casa Montez Champalimaud. Localizada
no mais antigo e tradicional setor de
produção do vinho do Douro, é uma das
mais emblemáticas propriedades de toda
a região e os seus 70 hectares de vinha
constam nos mais antigos documentos oficiais de
plantação da região.

Quinta do Côtto is the terroir of excellence
of the Montez Champalimaud house. Located
in the oldest and most traditional Douro wine
production sector, it is one of the most emblematic
properties in the entire region. Its 70 hectares
of vineyards are included in the oldest official
documents of the region, as part of the first to
be planted in the Douro valley.

A Quinta do Côtto segue a tradição e as boas
práticas de uma viticultura responsável, em harmonia
com o ecossistema onde está integrada.

Quinta do Côtto follows the tradition and best
practices of responsible viticulture, in harmony
with the ecosystem where it is integrated.

QUINTA DO CÔTTO

QUINTA DO CÔTTO

GRANDE ESCOLHA TINTO/RED

VINHA DO DOTE TINTO/RED

750ml | 1500ml

750ml | 1500ml

37

38

QUINTA DO CÔTTO

QUINTA DO CÔTTO

QUINTA DO CÔTTO

SOUSÃO TINTO/RED

TINTO/RED

ROSÉ

750ml

375ml | 750ml | 1500ml

750ml

VINHOS VERDES
GREEN WINES
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ABC DARIUM
Vinhos verdes da sub-região de Amarante

Green wines from the sub-region of Amarante

A AB Valley Wines dedica-se à produção
de vinhos verdes e, surge em 2016 fruto de
uma parceria entre António Sousa, enólogo
da região, e Bernardo Lencastre, vigneron
na região e um perfeito wine lover.

AB Valley Wines is dedicated to the production
of green wines and appeared in 2016 resulting
from a partnership between António Sousa,
winemaker of the region, and Bernardo Lencastre,
vigneron in the region and a perfect wine lover.

Esta linha de vinhos diferenciada no mercado
exprime o potencial das castas autóctones
e do terroir da sub-região de Amarante nos
Vinhos Verdes.

This differentiated wine portfolio expresses the
potential of the native varieties and the terroir
of the sub-region of Amarante in green wines.

OPÇÃO

ABC DARIUM

ABC DARIUM

AVESSO RESERVA VERDE BRANCO/WHITE

AVESSO VERDE
BRANCO/WHITE

ALVARINHO VERDE
BRANCO/WHITE

750ml

750ml

750ml
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PAÇO DE TEIXEIRÓ

42

ABC DARIUM

ABC DARIUM

ABC DARIUM

ABC DARIUM

AZAL DOCE VERDE BRANCO
/WHITE VERDE SWEET

SUPERIOR VERDE
BRANCO/WHITE

AZAL VERDE
BRANCO/WHITE

ARINTO VERDE
BRANCO/WHITE

750ml

750ml

750ml

750ml

A preservação de um legado, geração
após geração

The preservation of a legacy, generation
after generation

O projeto de Paço de Teixeiró é um legado
preservado geração após geração. A
propriedade está na posse da família há
vários séculos e está focada na produção dos
melhores vinhos verdes da região do Douro.

The project of Paço de Teixeiró is a legacy
preserved generation after generation. The
property has been in the family’s possession
for several centuries, focused on the production
of the best green wines in the Douro region.

Os vinhos da casa Montez Champalimaud
são o reflexo da natureza, expressam a
autenticidade e o carácter da região e
do “terroir” onde são produzidos.

The wines of the Montez Champalimaud
house are the reflection of nature, express
the authenticity and character of the region
and the “terroir” where they are produced.
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PAÇO DE TEIXEIRÓ

PAÇO DE TEIXEIRÓ

AVESSO VERDE BRANCO/WHITE

VERDE BRANCO/WHITE

750ml

750ml

VINHOS DO DÃO
DÃO WINES
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QUINTA DE STO ANTÓNIO
Séculos de história encerrados em garrafas

Centuries of history encased in bottles

Situada em plena região nobre da região
demarcada do Dão, a Quinta de Sto António
rege-se pela paixão, integridade e exigência,
assumindo a responsabilidade de levar ao
consumidor o carácter único das castas
tradicionais do Dão.

Situated in the noble region of the demarcated
region of Dão, Quinta de Sto António is governed
by passion, integrity and demand, assuming the
responsibility of bringing to Portugal and the
global market the unique character of the typical
grapes of Dão.

Os seus vinhos são comercializados sob a
marca Terras de Sto António a partir das
principais castas do Dão: Touriga Nacional,
Tinta Roriz, Jaén, Alfrocheiro e Rufete.

Its wines are commercialized under the brand
Terras de Sto António from the main varieties
of Dão: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Jaén,
Alfrocheiro and Rufete.

TERRAS DE STO ANTÓNIO

TERRAS DE STO ANTÓNIO

TERRAS DE STO ANTÓNIO

TOURIGA NACIONAL
TINTO/RED

ALFROCHEIRO
TINTO/RED

RESERVA TINTO/RED

750ml |1500ml

750ml |1500ml

750ml |1500ml
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TERRAS DE STO ANTÓNIO

TERRAS DE STO ANTÓNIO

TERRAS DE STO ANTÓNIO

ENCRUZADO BRANCO/WHITE

TINTO/RED

BRANCO/WHITE

750ml

750ml

750ml

VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
PENÍNSULA DE SETÚBAL WINES
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AMEIAS
Com mais de 55 anos de história, um
vinicultor premiado

With over 55 years of history, an award-winning winemaker

O seu portfólio de vinhos de moscatéis é
reconhecido em Portugal e internacionalmente
como apresentando dos melhores vinhos
desta bela região vinícola portuguesa.

Its portfolio of wines and muscatels is recognized
in Portugal and internationally as including some
of the best wines of this beautiful Portuguese
wine region.

Os vinhos da gama Ameias são vinhos sem
açúcares ou aromas adicionados, ou seja, vinhos
puros com grande carácter e respeitando o
terroir próprio da região de Palmela.

The Ameias wines are wines without added
sugars or aromas, pure wines with great
character and respectful of the terroir, of
Palmela region.

AMEIAS

AMEIAS

AMEIAS

BRUT NATURE ROSÉ

MOSCATEL DE SETÚBAL

MOSCATEL ROXO

750ml

750ml

750ml
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AMEIAS

AMEIAS

AMEIAS

AMEIAS

AMEIAS

AMEIAS

AMEIAS

TOURIGA NACIONAL
TINTO/RED

SYRAH TINTO/RED

SAUVIGNON BLANC

RESERVA TINTO/RED

TINTO/RED

BRANCO/WHITE

ROSÉ

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml
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BOJADOR

VINHOS DO ALENTEJO
ALENTEJO WINES
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A tradição dos vinhos de talha

The tradition of carving wines

Bojador é um projeto do enólogo Pedro Ribeiro
que materializou o sonho de transformar em
vinho a ligação que tem ao Alentejo e à história
portuguesa ligada ao mar. Em 2010, na Vidigueira,
local com uma tradição milenar de dedicação à
viticultura e também de ligação a Vasco da Gama,
Bojador começou a dar os primeiros passos.
Os vinhos são produzidos em vinhas biológicas,
fruto da recuperação de vinhas velhas e
castas autóctones e com uma enologia
minimalista na intervenção. São vinhos minerais,
frescos, elegantes, emotivos e autênticos.

Bojador is a personal project of the winemaker
Pedro Ribeiro that materialized its dream and
transformed into wine the connection he has to
Alentejo and to the Portuguese navigators.
In 2010 in Vidigueira, unique place, with a
millenary tradition of dedication to vines and
wine, and also connected to Vasco da Gama,
Bojador started taking the first steps. Wines
are produced from organic vines, from the
recovery of old vines and grapes and with
minimalistic intervention. The wines are mineral,
fresh, elegant, emotional and authentic.
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BOJADOR

BOJADOR

BOJADOR

BOJADOR

BOJADOR

BOJADOR

BOJADOR

BOJADOR

BOJADOR

ESPUMANTE/SPARKLING
BLANC DE BLANCS

VINHO DE TALHA
TINTO/RED

VINHO DE TALHA
BRANCO/WHITE

EDIÇÃO ESPECIAL/
SPECIAL EDITION

RESERVA TINTO/
RESERVE RED

RESERVA BRANCO/
RESERVE WHITE

TINTO/RED

BRANCO/WHITE

ROSÉ

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml

750ml
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TANGENTE
Puro Alentejo

Pure Alentejo

A filosofia de produção na marca Tangente By
J Costa Vargas está associada a um grande
respeito pelo terroir marcadamente Alentejano, a
processos enológicos de intervenção mínima nas
uvas, que sustentam uma constante tentativa de
evidenciar as características locais.

The philosophy of production in the brand Tangente
By J Costa Vargas is associated with a great
respect for the Alentejo terroir, with enological
processes of minimal intervention that support a
constant attempt to highlight local characteristics.

É este Puro Alentejo, presente na origem dos vinhos
“Tangente”, cuja garrafa é fechada com cápsula de
cera, que se expressa no copo.

It is this pure Alentejo that is at the origin of the
Tangente Wines, whose bottle is closed with wax
capsule, that expresses itself in the glass.

TANGENTE

TANGENTE

TANGENTE

RESERVA TINTO/ RED

TINTO/RED

BRANCO/WHITE

750ml

750ml

750ml
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Beba com moderação. Limitado ao stock existente.
Drink in moderation. Limited to existing stock.

