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TORRE DO FRADE – RESERVA 2004 
 

Símbolo de excelência e o primor da qualidade,  
num vinho que ficará  

 
O vinho tinto alentejano “TORRE DO FRADE – Reserva 2004” arrecadou mais 
uma medalha de ouro. Desta feita no Concurso Nacional de Vinhos 
Engarrafados 2007. Esta medalha vem juntar-se à medalha de ouro obtida em 
2006 na maior prova cega do mundo, o reconhecido concurso alemão, Mundus 
Vini ® (http://www.mundusvini.de). 
Trata-se de uma edição familiar de autor produzida em solos xistosos da sub 
região de Borba da qual foram tão só produzidas 7.849 garrafas. Este projecto 
de excelência é liderado por Fernando Carpinteiro Albino e seus pares. 
Nas palavras do seu enólogo, Paulo Laureano: “trata-se de um vinho de cor 
granada profunda, com aromas concentrados de ameixas negras em compota, 
especiaria e folha de tabaco. Na boca a uma macieza inicial sucede-se uma 
frescura equilibrada, num conjunto que se mostra elegante e de enorme 
persistência.” 
Para apreciadores menos tecnicistas, trata-se um vinho encorpado e elegante 
que apreciará mais uns anos em garrafa, mas que pode desde já ser consumido, 
e que acompanha perfeitamente qualquer refeição robusta com bons produtos 
da nossa região alentejana. 
Face à reduzida oferta, este precioso néctar apenas se encontra disponível nas 
melhores garrafeiras, lojas gourmets e restaurantes ou através de venda directa 
com entrega em qualquer ponto do país (www.torredofrade.pt). 
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Sobre a Torre de 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. O ferro da 
casa está presente no gado da raça Alentejana comercializado pela 
Carnalentejana SA, nos cereais certificados e agora também, em cada rótulo. 
Este símbolo representa a marca da Torre do Frade na actividade agrícola 
nacional. Pretende-se produzir o vinho “Torre do Frade” só em anos 
excepcionais. Para a colheita de 2005 já se augura outra potente pomada 
alentejana, que de momento ainda descansa em adega subterrânea. O 
lançamento do “Torre do Frade 2005” deverá surgir em finais de 2007, inícios de 
2008. 
 


