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TORRE DO FRADE – RESERVA 2005 

 
Produtor Alentejano Inova na apresentação do seu 

vinho apostado em promover e desenvolver um dos 
maiores tesouros nacionais, a cortiça. 

  
Portugal é o maior país produtor de cortiça do mundo sendo esta 
maioritariamente aproveitada para o fabrico de rolhas para vedar vinho. Mas 
acontece, que ao nível do mercado dos vedantes para vinho a rolha de cortiça 
começa a perder quota de mercado para os vedantes sintéticos e metálicos 
tendo mesmo perdido a liderança em mercados emergentes ao nível da 
produção de vinho, nomeadamente, na Austrália.  
 
O Torre do Frade Reserva 2005 é o primeiro e único vinho no mundo a enaltecer 
ostensivamente a rolha de Cortiça Natural, um produto nacional por excelência. 
 
 Este conceituado vinho Alentejano Torre do Frade Reserva, aparece na sua 
versão de 2005 com uma forma única e inovadora apresentando-se ao 
consumidor sem cápsula (invólucro que cobre a rolha) mostrando a rolha por 
completo. A esta medida, acresce o evento da garrafa ostentar ainda uma 
gargantilha à volta do pescoço que enaltece o facto do vinho ser vedado com 
rolha natural, onde se pode também ler o seguinte texto: 
 
“Acreditamos que a Rolha Natural faz parte da essência do vinho, como tal, 
optámos por não colocar cápsula apresentando a nossa rolha ao natural” 
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TORRE DO FRADE – RESERVA 2005 
 

Produtor Alentejano Inova na apresentação do seu 
vinho apostado em promover e desenvolver um dos 

maiores tesouros nacionais, a cortiça. 
 
Este produtor é um defensor acérrimo dos bens de alta qualidade criados em 
Portugal, como tal, está apostado em promover e desenvolver a imagem de 
qualidade associada à cortiça natural, diz o responsável por este projecto, 
Fernando Carpinteiro Albino, – “ A cortiça já fez e faz tanto pelo vinho nacional e 
mundial, que está na hora de sermos nós, produtores, a retribuir tentando 
incrementar a notoriedade desta matéria prima, que é quase exclusivamente 
portuguesa. Se não formos nós, produtores portugueses a promover e divulgar 
de forma sustentada  e inovadora, que, o que é nosso é de qualidade, quem o 
fará?” 
 
Sobre a Torre do Frade 
 
A herdade da Torre do Frade situa-se no concelho de Monforte no Alto Alentejo 
pertencendo ainda as suas vinhas à sub-região demarcada de Borba. 
Face à reduzida oferta, este precioso néctar apenas se encontra disponível nas 
melhores garrafeiras, lojas gourmet e restaurantes ou através de venda directa 
com entrega em qualquer ponto do país (www.torredofrade.pt). 
 
 Contactos complementares 
 APCOR  – (Resp. Mkting) Joaquim Lima – 918101882 ou 227 474 040/46   


