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VERITAS 
Série Documental 

Briefing de Produção 
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Apresentação  

Série Documental onde vão ser contadas histórias à volta do vinho. 

Procuramos as histórias e curiosidades escondidas por trás das Produções 
Vinícolas. 

A ideia desta série documental é desvendar mistérios por detrás de nomes 
que já todos ouvimos, mas não sabemos ao certo de onde vêm e qual a 
sua verdadeira idenCdade. 

Cada episódio será composto por uma história desconhecida, ou pelo 
menos pouco divulgada,  e com mais detalhes sobre o mundo do vinho. 

         “Histórias com Estória à volta do vinho.” 
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 Nota de Intenção  

Somos uma país de tradições vínicas, onde o vinho faz parte integrante da 
nossa cultura popular e erudita e nos desperta ligações afeCvas. Fazemos 
parte do “velho mundo” e, ao longo de séculos, moldamos a nossa 
sociedade em redor do vinho e assim foram nascendo estórias com Reis e 
Czares, estórias de famílias, estórias de paixão pela arte de fazer este 
néctar, estórias que se fundem com a própria história de Portugal.  
Com este documentário, proponho uma viagem por este mundo 
fascinante, mas não para falar da diversas fases que envolvem a produção 
do vinho, já tantas vezes contadas e recontadas por outros, mas sim para 
desvendar estórias escondidas por detrás de nomes que já todos ouvimos 
falar mas que não sabemos, ao certo, qual a sua verdadeira história e 
idenCdade, através de entrevistas com historiadores, enólogos, 
sommeliers, críCcos, produtores. Vamos entrar por portões adentro de 
casa repletas de tradição, falar com pessoas fascinantes e com um grande 
amor por este fabuloso néctar, vamos visitar locais inusitados onde se 
produz vinho, vamos senCr os aroma, as texturas, falar de tradições 
seculares e de personagens que contribuíram para que o vinho seja este 
bebida inebriante que nos acompanha durante uma vida, tanto em 
momentos de alegria ou de tristeza.  

Ana Grade 
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Estrutura do Episódio 

PARTE I  |  IdenCficar a História do Vinho e as Famílias associadas ao 
mesmo e Produção Vinícola em causa. 

Perfil dos atuais Responsáveis da Família e Equipa de Produção do Vinho. 
Enquadramento da propriedade e as peculiaridades da  segmentação 
produCva da empresa.  

PARTE II |  Produção Vinícola em causa 

Conhecemos o processo de maturação do vinho e as suas coleções e se há 
produções Vintage.  

  PARTE III | Projetos Futuros   
  Que alterações futuras estão a projetar quanto às castas, ao modo  de  
maturação, novos vinhos e parcerias de coleções.  
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               Referências 

VICE 
hTps://youtu.be/D2qBIgTZodU 

MasterClass 
hTps://www.youtube.com/watch?v=6-GK5drjjyw 

                                        

Episódios 

1º  Barão Bodo Von Bruemmer  
2º  Vinho de Carcavelos  
3º  Vinho d’Água  
4º  Vinho de Ourém  
5º  Vinho do Buçaco  
6º  Taylor’s Scion  
7º  A Ferreirinha, a Senhora do Douro  
8º  Vinho do Porto, o Rei  
9º  Marquês de Pombal  
10º Douro Boy’s  
11º  D’Uva, o vinho no feminino  
12º  Pico, Património Mundial da Humanidade  
13º  Vinha Madeira  
14º  Os pequenos e novos produtores  
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Sinopses Episódios 

“Barão Bodo Von Bruemmer” 

1º Episódio  

O barão Bodo Von Bruemmer nasceu numa província do BálCco, oriundo 
de uma abastada família. Com a chegada das tropas bolcheviques, aos 7 
anos, teve de fugir pelo meio da floresta. Sobreviveu a duas guerras 
mundiais, a uma meningite, a um cancro no Pâncreas e a uma cirurgia 
mais recente, a que o médico lhe garanCa que não ir sobreviver. Foi o 
cancro que o trouxe a Portugal, no início dos anos 60, onde finalmente 
encontrou a paz e o lar que procurava, em Colares. Reconstruiu os 
ediscios de uma quinta a que chamou  Casal de Santa Maria. As suas 
marcas de vinho mais conhecidas são Casal de Santa Maria e Senhor d
´Adraga. 

“Vinho de Carcavelos” 

2º Episódio  

O Vinho de Carcavelos detém qualidades reconhecidas e confirmadas, 
desde 18 de Setembro de 1908 por Carta de Lei. No entanto, foi no 
reinado de D. José I, e sob forte influência do 1º Conde de Oeiras e 
Marquês de Pombal, SebasCão José de Carvalho e Mello, que o vinho de 
Carcavelos, produzido na sua quinta em Oeiras, conheceu o seu apogeu. 
Este vinho iniciou o seu percurso além fronteiras aquando do envio à corte 
de Pequim como presente pelo rei D. José,  mas foram as tropas inglesas 
que levaram consigo o nome e a fama do Vinho de Carcavelos, tornando-o 
conhecido num dos maiores mercados internacionais.  
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“Vinho d’Água” 

3º Episódio 

Inspirado na qualidade dos vinhos "resgatados" de barcos naufragados, 
após estarem "perdidos" nas profundezas dos oceanos, um produtor 
viCvinícola do Alentejo decidiu submergir 30 mil garrafas,  Conde 
d’Ervideira reserva Tinto 2014, na albufeira do Alqueva para criar o "Vinho 
da Água”. Seladas, lacradas as garrafas vão estagiar, por um período 
mínimo de 8 meses, nas profundezas da albufeira após terem estagiado 
oito meses em barrica, chegando ao mercado, mais tarde, como "Vinho da 
Água". 

“O Vinho Medieval” 

                                               4º Episódio 

Este vinho, produzido na zona de Ourém, é património nacional com 800 
anos de história e chega até nós através dos monges de Císter, que 
produziam brancos, Cntos e palhetes num terroir é extremamente 
favorável: terras altas e argilosas ou barrentas, clima muito quente em 
época de esCo, vindima mais tardia, o que origina elevado grau alcoólico. 
A casta mais uClizada é a Fernão Pires. Este vinho, também conhecido por 
Vinho de Ourém, foi servido com abundância nas tabernas da região e 
vendidos à porta dos produtores quer a locais, quer a clientes que vinham 
de fora especificamente para adquirir. 
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“Vinho do Bucaço” 

                                               5º Episódio  

No início do Século XIX, nascia uma das mais interessantes páginas do 
Vinho Português, um vinho que viria a tornar-se um ícone, alvo de cobiça, 
mas que sempre foi manCdo, por vontade própria, fora das luzes da 
ribalta. O seu criador, Alexandre de Almeida, aliou a hotelaria de luxo a 
uma uma adega e um vinho próprio. Os vinhos do Buçaco eram assim 
objectos de culto, limitados a círculos muito fechados, à elite. Os Buçaco 
foram, e ainda o são, sempre vinificados da mesma maneira, com os 
mesmos preceitos de anCgamente. A sua "mistura", das regiões do Dão e 
da Bairrada garanCa, assim, um vinho genial, que evoluia nobremente em 
garrafa e os seus fantásCcos e nobres rótulos, que mantêm até aos dias de 
hoje, o símbolo do seu pedigree, da sua esCrpe.  

“Taylor’s Scion” 

6º Episódio  

Um dia David Guimaraens descobriu duas pipas de um Vinho do Porto 
ainda pré-filoxérico, de meados do século XIX, na cave de uma família 
tradicional do Douro. Aparentemente, por volta de 1850 teriam sido 
atestadas três pipas com este vinho, uma das quais acabaria por ser 
comprada por Winston Churchill, tendo os herdeiros decidido vender 
agora o vinho à Taylor’s. Perante tal valor em mãos, a Taylor’s teve de 
decidir entre reservá-lo para abrilhantar os lotes de vinhos mais velhos da 
casa... ou engarrafá-lo em separado, oferecendo um Porto de 155 anos, 
nunca antes engarrafado. Como se percebe, a casa decidiu-se pela úlCma 
cláusula, engarrafando um número exclusivo de garrafas que, como não 
podia deixar de ser, serão vendidas numa embalagem supinamente 
luxuosa... a preços bem extravagantes.  
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“A Ferreirinha, a Senhora do Douro” 

7º Episódio 

Esta senhora do Douro, membro da família Ferreira, foi apelidada de 
Ferreirinha. Esta alcunha entranhou-se de tal forma que assim chegou até 
aos nossos dias, fazendo quase que esquecer o seu nome, D. Antónia 
Adelaide Ferreira. Enfrentou as pragas da vinha, as más colheitas ou a 
queda de preços. De uma enorme energia, a Ferreirinha chegou a 
administrar cerca de duas dezenas de quintas. InvesCu, também, em novos 
terrenos em zonas até aí não exploradas e fora da então área da Região 
Demarcada do Douro. Foi, durante anos, a maior exportadora de Vinho do 
Porto e permanece na História como uma das maiores empresárias 
Portuguesas.  

“Vinho do Porto” 

8º Episódio 

As uvas são culCvadas em Portugal desde a anCguidade. Os escritos de 
Estrabão, o grande geógrafo da anCga Grécia, indicam que os habitantes 
do noroeste da Península Ibérica já bebiam vinho há dois mil anos. Os 
romanos, que chegaram a Portugal no século II AC e permaneceram por 
mais de 500 anos, culCvaram vinhas e faziam vinho nas margens do rio 
Douro, onde o vinho do Porto é hoje produzido. No entanto, o 
aparecimento do vinho do Porto ocorreu muito mais tarde, por volta de 
1675 . O que torna este vinho licoroso tão especial a fermentação das uvas 
não é completa, sendo interrompida dois ou três dias depois do início, 
pela adição de aguardente vínica neutra com teor alcoólico a rondar os 
77º. É esta a combinação que torna o vinho tão doce. 
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“Marquês de Pombal” 

9º Episódio  

Em 1703, a assinatura do Tratado de Methuen entre Inglaterra e Portugal 
criou ainda mais incenCvos para o negócio do vinho do Porto. A 2ª década 
do século XVIII marcou o início de trinta anos de rápido crescimento nas 
exportações de vinho do Porto e um período de grande prosperidade para 
os seus produtores Contudo, este rápido crescimento da procura deu 
origem a especulações no comércio e a práCcas fraudulentas. O Marquês 
de Pombal, Ministro de Estado de Portugal, determinou imediatamente o 
controlo estatal sobre o comércio do vinho do Porto sob a forma de uma 
empresa, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 
delimitando a área viCvinícola do vinho do Porto foram demarcados e a 
sua posição assinalada com 335 pilares de pedra, conhecidos como os 
marcos pombalinos, dando origem do moderno conceito de DOC 
(Denominação de Origem Controlada). 

“Douro Boy’s” 

10º Episódio 

Cinco Produtores de Excelência que pretendem promover a região do vale 
do Douro no mercado mundial.  

A Quinta do Vallado, em conjunto com mais quatro produtores da região 
do Douro e com o apoio da agência de comunicação austríaca 
especializada em vinhos Wine & Partners, decidiu consCtuir uma 
associação de carácter informal denominada “Douro Boys”. Este projecto 
desCna-se a desenvolver ações conjuntas de promoção nos mercados 
externos, através de parCcipações em feiras e certames internacionais, da 
realização de provas e workshops e do convite a jornalistas e “sommeliers” 
para visitarem as 5 Quintas, os cinco produtores pretendem promover o 
região do Vale do Douro no mercado mundial. 

“O vinho no feminino” 
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11º Episódio  

Entrevista 

Oito mulheres jovens do sector do vinho decidiram juntar-se com o 
objeCvo de conciliar esforços, reforçar redes de contactos e oCmizar 
custos, numa perspecCva de promoção e presença no mercado. Tudo isto 
começou por acaso, aquando de uma reportagem na No�cias Magazine 
realizada pelo conhecido Fernando Melo, relacionada com a liderança e 
gestão por parte de mulheres no sector do vinho sendo que, das doze 
parCcipantes, oito acabaram por se reunir neste grupo, com orientações e 
estratégias similares. 

As oito entrevistadas: Rita Nabeiro, Francisca van Zeller, Luísa Amorim, 
Maria Manuela Poças Maia, Catarina Vieira, Mafalda Guedes, Rita Fino e 
Rita Cardoso Pinto. 

“Vinho do Pico” 

12º Episódio  

Vinhas em chão de lava, separadas por muros de rochas vulcânicas. 
A história das vinhas do Pico começa com os primeiros habitantes que 
chegaram ao arquipélago dos Açores, em 1427, encontrando uma terra 
dura, inóspita e não culCvável. Com mestria, plantam vinhas nas fendas 
das rochas e, para as proteger dos fortes ventos do AtlânCco, constroem 
muros de basalto. Esta pedra retém o calor de dia para libertar à noite, 
criando, assim uma espécie de estufa, adocica o vermelho, que no século 
XVI é servido a nobres e czares. 
Em 2004, é reconhecida como Património Mundial da Humanidade pela 
UNESCO. 
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“Vinho Madeira” 

13º Episódio  

Mais de 5 séculos de existência, permitem contar uma história de 
internacionalização que passa pelas mais diversificadas rotas de 
exportação, com destaque  das rotas com desCno às Índias e Américas, 
entre os sécs XVI e XVIII, que no úlCmo caso se mantêm até aos nossos 
dias.. A fama e pres�gio deste Vinho, podem ainda ser atestados por 
inúmeros episódios, entre os quais, a celebração da independência dos 
Estados Unidos, em 1776, que foi comemorada com um brinde de Vinho 
Madeira. Muitas foram as personalidades que se deixaram deslumbrar por 
este Vinho como George Washington e Thomas Jefferson, que eram 
profundos conhecedores de Vinho Madeira ou Winston Churchil que, nas 
suas visitas à ilha, teve oportunidade de o conhecer e apreciar. Mas são 
também conhecidas as referências ao Vinho Madeira em obras literárias 
tais como as de Shakespeare. 

   

                          “Os Pequenos e novos Produtores” 

14º Episódio 

E assim se conCnua a escrever a Estória do vinho em Portugal. O úlCmo 
episódio da primeira temporada será dedicado a 5 novos produtores. 
Histórias de vida que levaram enólogos e produtores a desenharem vinhos 
de autor. Embora com produções pequenas, alguns destes vinhos 
concorrem com os melhores e apresentam-se como preciosidades. 
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Narradora e Apresentadora  

Ana Catarina Afonso 

Recurring Cast Português 

Convidados Especiais:  

Francisca Van Zeller 
Uma das figuras mais presentes em entrevistas. Pertence à 15º Geração de 
uma das famílias mais importantes do mercado do vinho. 

João Paulo MarCns 
Considerado o “Papa dos Vinhos” de Portugal Historiador, Enólogo e Autor 
de “Histórias com Vinho”. 

Luís Seabra 
Enólogo criador do Projeto CRU.  
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Recurring Cast Inglês 

Convidados Especiais: 

Sarah Ahmed 

A deteCve dos vinhos. Recomenda vinhos Portugueses e Australianos 
todos provados pela própria. 

Jamie Goode 

Escritor das obras “Wine Science: The ApplicaCon of Science in 
Winemaking”, “The Science of Wine: From Vine to Glass”.   

É colunista de vinhos do The Sunday Express. Goode também escreve para 
Harpers Wine & Spirit,The World of Fine Wine, Decanter, Grapes TALK e 
Sommelier Journal. 

Julia Harding 

Escreve  na JancisRobinson.com, é co-editor do Oxford Companion to 
Wine e co-autor do Wine Grapes. Foi responsável por editar e atualizar os 
mapas das edições do Atlas Mundial de Vinho. 

Joshua Green 

 Diretor da revista de vinho americana Wine Spectator. 

15

https://en.wikipedia.org/wiki/Wine
https://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Express#Sunday_Express
https://en.wikipedia.org/wiki/The_World_of_Fine_Wine
https://en.wikipedia.org/wiki/Decanter_(magazine)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sommelier_Journal


EQUIPA TÉCNICA 

 Produtora Responsável 
Oficina de Filmes 
       
Autora 
Ana Grade 
  
Produção 
Produtora Delegada | Lizzie Nassar 
Chefe de Produção | Filipa Sousa  

Guionista 
Guilherme Manzarra 

Narradora 
Ana Catarina Afonso 

Anfitreão 
x 

Realização 
Realizador |  Rui Lino   
Anotador |  Paula Egea 

Imagem 
Diretor de Fotografia  |  João Pedro Plácido 
Operador de Câmara 2  |  José Cunha 
Operador de Câmara 3 |  

Som  
Captação de Som | Tony G. 
       
Pós-Produção  
Editor de Imagem | Beatriz Franco 
Pós-Produção de Som | Tony G. 
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 CRONOGRAMA COMPLETO DE PRODUÇÃO  

14 episódios para televisão, num dia da semana a definir, com a duração 
de 25 minutos a serem transmiCdos na RTP3. 

                                             PARTE I  

FLOW DE PRODUÇÃO 

  

LEGENDA 

  

 PPX - PRÉ-PRODUÇÃO  

    EX - PÓS PRODUÇÃO 

X - (NÚMERO DO EPISÓDIO) 

IN T - INÍCIO TRANSMISSÃO 

  

            

PP1 PP3 PP5 PP7 PP9 PP11 PP13     

PP2 PP4 PP6 PP8 PP10 PP12 PP14      

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 ...

  IN T          
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Parte II 

DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO 

Início de Trabalho dia 1 mês anterior para: AUTORIZAÇÕES DE LOCAIS E 
CEDÊNCIA DE IMAGEM DOS RETRATADOS. 

Início Trabalhos de Pré-Produção  > Dia 1 do Mês 
Fecho Trabalhos de Pré-Produção > Dia 15 do Mês 

          DEPARTAMENTO DE REALIZAÇÃO 

DE ACORDO COM A PRÉ-MINUTAGEM GUIÃO PRÉ-ESTABELECIDA. 

Início Trabalhos de Pré-Produção > Dia 1 do Mês 
Fecho Trabalhos de Pré-Produção > Dia 8 do Mês 

• >ESCRITA DO EPISÓDIO  
                    (Fecho de Trabalho dia 4 do Mês) 
  

• SHOOTING SCHEDULE COM PLANOS DE REALIZAÇÃO DO EPISÓDIO  
                    (Fecho de Trabalho dia 8 do Mês) 

DEPARTAMENTO DE ARTE 

    > DOCUMENTO DE LEVANTAMENTO DE ARTE DO EPISÓDIO 
      (Início de Trabalho  dia 4 do Mês) 

     > ALUGUER DE ARTE  
       (Fecho dia 12 do Mês) 
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EDIÇÃO DE IMAGEM 

INÍCIO DE TRABALHO 1 DIA APÓS FILMAGEM. 
Para que os relatórios  da  Rodagem  sejam feitos e entregues à Produção. 

MONTAGEM IMAGEM 

Início Trabalhos de Edição de Imagem > Dia 19 do Mês  
Fecho Trabalhos Edição de Imagem > Dia 23 do Mês 
                   

 EDIÇÃO DE SOM 

 PÓS-PRODUÇÃO SOM 
                    
 Início Trabalhos de Pós-Produção de Som  > Dia 24 do Mês 
 Fecho Trabalhos de Pós-Produção de Som  > Dia 28 do Mês 

  
    ENTREGA EPISÓDIO: DIA 29 DO MÊS  
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     Parte III 

   MAPA DE TRABALHO 

Necessidade de Alojamento da Equipa um dia antes da 
Filmagem. 

  

Número de Dias de Filmagem:  2  

+  do que 1 Quinta:  3 dias 

A hora de partida Equipa (Lisboa - Localidade): 08h30              
Hora de Acordar Equipa Alojamento: 08h30 
Hora de Início de Filmagem: 09h30 
Hora de Almoço Equipa:  13h30
Hora de Fim de Filmagem: 18h30 
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PARTE IV 

Estabelecimento de Parcerias 

Carcavelos 

Onde iremos visitar a Confraria do Vinho de Carcavelos.

Iremos também entrevistar um responsável da Câmara Municipal de 
Oeiras,  que nos explicará o protocolo de cooperação com a 
Estação Agronómica Nacional.

Sintra  

Onde iremos conhecer Nicholas Von Bruemmer que se 
estabeleceu, há quase dois anos,  em Colares, deixou uma carreira 
na alta finança na Suíça para seguir os passos do avô, o Barão 
Bodo Von Bruemmer, em Portugal. A Quinta Casal de Santa Maria 
será a segunda quinta a ser conhecida pelo espectador.

Carvoeira 

Vamos ao encontro de Rita Cardoso que se encontra na Quinta do 
Pinto. Merecem especial referência, dentro paleta de quase duas 
dezenas de castas: Arinto, Fernão Pires, Touriga Nacional, Tinta 
Miúda, Aragonez, Alfrocheiro, Marsanne, Roussanne, Viognier, 
Syrah e Merlot.
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Alentejo  

1º  Iremos visitar Catarina Vieira e o José Ribeiro Vieira, à Herdade 
do Rocim. Uma propriedade com cerca de 120 hectares, dos quais 
70 são de vinha, entre a Vidigueira e Cuba, no Baixo Alentejo. 

2º  No Alentejo está também a Mafalda Guedes, na Herdade do 
Peso, e a equipa de enologia da Herdade do Peso é  liderada pelo 
enólogo Luís Cabral de Almeida.

3º  Conde D'Ervideira Reserva que pertence à empresa produtora 
de vinhos, sediada no Alqueva concelho de Évora. Este vinho é 
batizado como o Vinho da Água. Iremos conhecer a administração 
da Ervideira que é assegurada por Dona Maria Isabel Leal da 
Costa, a matriarca da família e pelos seus seis filhos, sendo Duarte 
Leal da Costa o diretor executivo. A direção enológica é da 
responsabilidade de Nelson Rolo.

4º  A Adega Mayor, em Campo Maior, estende-se ao longo de 350 
hectares de montado de azinho, galerias ribeirinhas e campos 
agrícolas, onde iremos conhecer a Rita Nabeiro. No topo do terraço 
panorâmico, avista-se, na linha do horizonte, a vinha, o olival da 
Herdade, Espanha e a Serra de Portalegre. Com um olhar 
contemporâneo, reinventa-se a arte de bem viver. 

5º  Visitamos a Herdade do Monte da Penha juntamente com a Rita 
Fino. A herdade tem um total de 22 hectares de vinha. Foram 
plantados em 1987, 10 hectares de uva tinta e 2 hectares de uva 
branca, sendo as castas de tinto: a Trincadeira, o Aragonez 
(Tempranillo em Espanha), o Alicante Bouschet e o Moreto. As 
castas de branco são: o Fernão Pires, o Roupeiro, o Arinto e a 
Trincadeira das Pratas. 
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Ourém  

Vinho Medieval de Ourém com denominação de origem Encostas 
d’Aire. O responsável Hélder Miguel afirma “É nobre beber-se vinho, 
vê-se no cinema”.

Buçaco 

O nosso convidado será o Alexandre de Almeida que nos irá 
apresentar o Buçaco VM.

Porto 

1º  Quinta de Nossa Senhora do Carmo, cercada por uma paisagem 
estonteante que se estende pelo vale, ao longo de 1,5 km de 
margem com o rio Douro, onde conheceremos a Luísa Amorim. 

2º  Quinta do Castro, em 1981, Leonor Roquette, filha de Fernando 
Moreira d’Almeida, e o seu marido Jorge Roquette assumiram a 
maioria do capital e a gestão da propriedade e, com a ajuda dos 
seus filhos, deram início ao processo de remodelação e extensão 
das vinhas, bem como ao projeto de produção de Vinhos do Douro 
de Denominação de Origem Controlada (DOC);  

3º  A Equipa de Produção irá ao encontro do Gerente Jaime Vaz e o Diretor 
Executivo da Taylor’s, Adrian Bridge da garrafeira nacional para falar acerca da 
Taylor´s Scion Porto. 

4º  Quinta do Vallado, onde iremos conhecer os atuais responsáveis da Quinta 
do Vallado  João Ferreira Álvares Ribeiro (CEO) e Francisco Ferreira 
(Administrador responsável pela Gestão Agrícola, Enologia e Produção), 
auxiliados por Francisco Olazábal (Enólogo), todos tetranetos de Dona Antónia 
Adelaide Ferreira. 

5º  Quinta de Nápoles, José Nogueira foi o quarto da sua família a 
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exercer a sua arte na Niepoort, tendo trabalhado na empresa 
durante mais de 50 anos. O seu filho José Rodrigo integrou a 
equipa, em Setembro de 2006, e trabalharam juntos até 2011 
sendo, atualmente, a quinta geração da família Nogueira;  

6º  A Quinta das Carvalhas é uma propriedade de grande beleza e 
espetacularidade, com uma posição predominante na encosta da 
margem esquerda do Rio Douro ,no Pinhão, que se estende pelas 
encostas da margem direita do afluente Rio Torto. 

7º  Poças tem têm três quintas, uma em cada sub-região a que 
iremos visitar é  a Quinta das Quartas, sendo responsável Maria 
Manuel Poças Maia.

8º  A famosa propriedade da Croft, a Quinta da Roêda, no Pinhão, 
no coração do Vale do Douro. 

9º  Quinta do Vale Dona Maria, situada no vale do Rio Torto, a 
poucos quilómetros da margem esquerda do Douro. Está agora 
numa fase nova com o negócio estabelecido, em 2017,  entre 
Cristiano van Zeller e os seus primos Guedes, os donos da Aveleda. 
Onde iremos falar com a Francisca van Zeller. 

10ª  A Casa Ferreirinha adquiriu, em 1978, a Quinta da Leda, 
situada em Almendra, Vila nova de Foz Côa. 

11 º  Quinta do Vale Meão, onde conheceremos Francisco Javier de 
Olazabal, o qual  se dedica,  juntamente com seu filho enólogo 
Francisco de Olazabal y Nicolau de Almeida, à produção, 
envelhecimento e comercialização dos vinhos da quinta, através da 
criação da sociedade F. Olazabal & Filhos, Lda. 
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Açores 

 A Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, onde iremos conhecer a 
equipa de produção: Losménio Goulart, João Costa, Daniel Rosa 
entre outros.

Entretanto, a Curral Atlantis tornou-se numa sociedade totalmente 
familiar, com Manuel Faria a adquirir a parte de Jorge Böhm e a 
integrar os seus filhos Marco e Rui no dia a dia da empresa. Paulo 
Laureano é o enólogo: “Há que saber comunicar e vender a forte 
identidade vínica do local”.

Madeira  

1º Câmara de Lobos, a principal zona vinícola da Madeira

2º Museu da Vinha e do Vinho
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RESUMO ORÇAMENTAL 
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ESTRATÉGIA MULTIPLATAFORMA 

Programa de TV 

Redes Sociais

Instagram Página do Programa “Of Spirits”:

Performance ao vivo via IGTV da Apresentadora e Entrevistado,  
horas antes da transmissão do episódio. Clip de Vídeo gravado 
previamente.

Fotografias Making-Of do Programa revelando o vinho abordado. 
Antes da transmissão do episódio,  lançar-se-á uma fotografia e/ou 
vídeo para causar suspense ao espectador. “Qual será o próximo 
vinho a ser abordado?” 

O Entrevistado e o Consultor do Episódio  (Recurring Cast 
Português / Inglês) irão anunciar nas suas redes sociais e no site da 
marca de vinho sobre a sua participação no programa. Este 
conteúdo irá ser compartilhado com o entrevistado e, depois sim,  
será publicado. 

Site Oficial da Produtora será o link entre o Programa de TV e as 
histórias de vinho abordadas.
Consulta de Informação e conteúdo realizado.

Youtube

A transmissão estará no plataforma numa linguagem adaptada em 
formato Split Screen.
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