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Apresentação do vinho Torre do Frade em Coimbra 
 
Neste fim-de-semana, de Sexta-feira dia 15 a Sábado dia 16 de Abril os vinhos 
Torre do Frade vão estar à Prova no Clube do Gourmet no Corte Inglês de 
Coimbra. As provas começam às 17:00 e decorrem até às 20:30. 
Os vinhos são apresentados pelo próprio produtor, Diogo Albino sendo a prova 
acompanhada de enchidos e outras iguarias regionais.  
 
No Sábado e aproveitando o facto de o produtor estar na cidade, vai ser servido 
um jantar vínico no restaurante Arcadas da Capela na Quinta das Lágrimas, 
onde os vinhos Torre do Frade vão harmonizar com as criações do Chef Albano 
Lourenço. 
 
O jantar tem início às 20:00 e a lotação é de 20 pessoas. As marcações devem 
ser feitas através do número: 963819522 ou geral@torredofrade.pt 
 
Os vinhos a apresentar são: 
 

• Torre do Frade Reserva 2006 - Tinto 
 

• Torre do Frade Viognier 2010 - Branco 
 
 
 
Em anexo encontra cópia do Menu a apresentar e os respectivos logos da Torre 
do Frade e da Quinta das lágrimas, caso tenha alguma dúvida, contacte-me sem 
hesitação.  
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Sobre a Torre de Frade 
 
A herdade da Torre do Frade situa-se no concelho de Monforte no Alto Alentejo, 

é uma sociedade agrícola 100% familiar que apenas produz bens com um 

elevado padrão de qualidade. A marca que distingue estes produtos, é o ferro da 

casa, que está presente no gado da raça Alentejana comercializado pela 

Carnalentejana SA, nos cereais certificados e agora também, em cada rótulo.  

Os vinhos com a marca Torre do Frade só saem para o mercado em anos de 

excepcional qualidade. 

 

Siga-nos no Facebook - http://www.facebook.com/torredofrade 
 
A nossa Galeria - http://www.flickr.com/photos/torredofrade/ 
 


