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OS VINHOS 
SÃO COMO OS HOMENS: 
COM O TEMPO 
OS MAUS AZEDAM 
E OS BONS APURAM.
Cícero
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14 episódios
Onde, na 1º temporada, procuramos as histórias 

e curiosidades escondidas por detrás das famílias 
e produções Vinícolas em Portugal.

Série 
documental

Duração de 25 minutos a serem transmitidos na RTP3
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INTENÇÕES

6 7 248
APRESENTADORA CAST SINOPSE ESTRATÉGIA
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Portugal parte do “velho mundo” no que respeita ao vinho  
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 trás de nomes que 
já todos ouvimos falar mas que não sabemos, ao certo, 
qual a sua verdadeira história e identidade, através de 
entrevistas com historiadores, enólogos, sommeliers, 
críticos, produtores. 
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NOTA DE INTENÇÕES



ANA CATARINA 
AFONSO
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enólogo

JOÃO 
PAULO 
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Enólogo  
criador  
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SEABRA

the wine detective
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Escritor, 
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Jornalista
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Jornalista, 
enólogo
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RECURRING
CAST

PORTUGUÊS INGLÊS



SINOPSE
EPISÓDIOS
DOS
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O barão Bodo Von Bruemmer nasceu 
numa província do Báltico, 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 
garantia 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 edifícios 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 Ádraga.
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1O EPISÓDIO

BARÃO 
BODO VON 

BRUEMMER



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, Sebastião 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 enviado à corte de 
Pequim como presente, pelo rei D. José mas 
foram as tropas inglesas levaram consigo 
o nome e a fama do Vinho de Carcavelos, 
tornando-o conhecido num dos maiores 
mercados internacionais. 
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2O EPISÓDIO

VINHO DE CARCAVELOS



Inspirado na qualidade dos 
vinhos “resgatados” de barcos 
naufragados, após estarem 
“perdidos” nas profundezas dos 
oceanos, um produtor vitivinícola 
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”.
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3O EPISÓDIO

VINHO D’ÁGUA



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, tintos e 
palhetes num terroir é extremamente 
favorável: terras altas e argilosas  
ou barrentas, clima muito quente em 
época de estio, vindima mais tardia,  
o que origina elevado grau alcoólico. 
A casta mais utilizada 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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4O EPISÓDIO

O VINHO MEDIEVAL



No início do Século XIX, nascia uma das mais 
interessantes páginas do Vinho Português, 
nascia um vinho que viria a tornar-se um ícone, 
alvo de cobiça, mas que sempre foi mantido, 
por vontade própria, fora das luzes da ribalta.

O seu criador, Alexandre de Almeida, aliou  
a hotelaria de luxo a 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 antigamente. 

A sua “mistura”, das regiões do Dão e da 
Bairrada, garantia assim, um vinho genial, 
que evoluía nobremente em garrafa e os seus 
fantásticos e nobres rótulos, que mantêm até 
aos dias de hoje, o símbolo do seu pedigree, 
da sua estirpe. 
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5O EPISÓDIO

VINHO DO BUÇACO



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 última 
cláusula, engarrafando um número exclusivo 
de garrafas que, como não podia deixar de ser, 
serão vendidas numa embalagem supinamente 
luxuosa... a preços bem extravagantes. 

15VERITAS

6O EPISÓDIO

TAYLOR’S SCION



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. Investiu, 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. 
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7O EPISÓDIO

SENHORA DO DOURO 

            A  
FERREIRINHA 



As uvas são cultivadas em Portugal  
desde a antiguidade. Os escritos de Estrabão,  
o grande geógrafo da antiga 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, cultivaram 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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8O EPISÓDIO

VINHO DO PORTO



Em 1703, a assinatura do Tratado de Methuen 
entre Inglaterra e Portugal criou ainda mais 
incentivos 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 
práticas 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 vitivinícola 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).
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9O EPISÓDIO

MARQUÊS 
DE POMBAL



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 constituir uma 
associação de carácter informal 
denominada “Douro Boys”. Este 
projecto destina-se a desenvolver 
acções conjuntas de promoção 
nos mercados externos, através de 
participações 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.

“Cinco produtores de excelência 
que pretendem promover o região  
do vale do Douro no mercado Mundial. “
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10O EPISÓDIO

DOURO BOY’S



Oito mulheres jovens do sector 
do vinho decidiram juntar-se com 
o objectivo de conciliar esforços, 
reforçar redes de contactos e 
optimizar custos numa perspectiva  
de promoção e presença no mercado. 

Tudo isto começou por acaso, 
aquando de uma reportagem 
na Notícias Magazine realizada 
pelo conhecido Fernando Melo, 
relacionada com a liderança e 
gestão por parte de mulheres no 
sector do vinho, sendo que das doze 
participantes oito acabaram por se 
reunir neste grupo, com orientações 
 e estratégias similares.

20VERITAS

11O EPISÓDIO

O VINHO 
NO FEMININO



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 incultivável. Com mestria 
plantam vinhas nas fendas das rochas 
e para as proteger dos fortes ventos do 
Atlântico, 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 com Património 
Mundial da Humanidade pela UNESCO.
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12O EPISÓDIO

VINHO DO PICO



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 
destino às Índias e Américas, entre os sécs XVI 
e XVIII, que no último caso se mantêm até aos 
nossos dias.

A fama e prestígio 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.
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13O EPISÓDIO

VINHO MADEIRA



E assim se continua a escrever 
a Estória do vinho em Portugal. 

O último episódio da primeira 
temporada vamos dedicá-lo  
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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14O EPISÓDIO

OS 
PEQUENOS 

E NOVOS 
PRODUTORES



INSTAGRAM  
PÁGINA DEDICADA

Post de fotografia  
e/ou vídeo antes da 

transmissão do episódio 
para aliciar o espectador.

SITE 
RESPONSÁVEIS.

Revelação das marcas 
de vinho do programa.

SITE 
PRODUTORA

Consulta de 
informação e 

conteúdo realizado.

REDES  
SOCIAIS 

Performance ao 
vivo via IGTV da 
apresentadora 

e recurring cast 
português e inglês.
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ESTRATÉGIA
 DIGITAL  

MULTI-PLATAFORMA 



Este documento é confidencial 
& propriedade da OF MOVIES
Algum do conteúdo deste documento pertence  
a outras entidades e não pode ser reproduzido, 
partilhado ou manipulado sem expressa 
autorização dos autores.
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