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Casa D’Almear Wine Compromise
A Casa D’Almear - Classic Vineyards define um estilo próprio de produção de vinhos com
respeito pelo savoir-faire tradicional, com intervenção moderada da componente de inovação
contemporânea, compatível com o modelo de sustentabilidade e absoluta integração com a Natureza.
Os Vinhos Casa D’Almear - Classic Vineyards, destinguem-se pelo seu carácter elegante e atitude
profundamente festiva, envolvendo cada momento num ambiente de pura Celebração e Sucesso.
A Filosofia Casa D´Almears expressa princípios que são a matriz dos seus
Valores e Identidade, e que definem o nosso Vinho Compromisso.

A NATUREZA PRIMEIRO

HERANÇA

A Natureza ocupa e lídera o tempo e o espaço que
habitamos. A nossa responsabilidade enquanto
produtores reside na capacidade de a saber escutar,
e de tentarmos aproximar-nos da resposta que
contínuamente exige.
Apelamos a uma absoluta entrega às condições e
condicionantes naturais, seja na apropriação integrada
do seu espaço físico, como no recurso ao ofício vitivinícola
tradicional de diálogo secular com a Natureza, bem como
na dinâmica do processo alquímico natural do vinho.

A certeza de que as nossas crianças são os mais atentos e
críticos observadores, deixa- nos a responsabilidade de
exigirmos mais de nós individualmente, e de preservarmos
os recursos que partilhamos, mantendo o seu equilíbrio e
promovendo o seu desenvolvimento sustentável.
O reconhecimento e protecção de um legado de saber
que transcende as margens da História e da Ciência, e
a salvaguarda e preservação do valioso acervo que
constitui o património natural que possuímos, deixanos a esperança de podermos oferecer a melhor das
heranças às gerações futuras.
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UMA UTOPIA DE INSPIRAÇÃO

O ESTILO CASA D’ALMEAR - CLASSIC VINEYARDS

Uma família alargada à comunidade, pela união em
espírito de alegria, verdadeira liberdade e partilha, são
também fonte de inspiração e garantia de sucesso.
Mulheres, homens, jovens, crianças, enólogos, mestres
de adega, e outros profissionais, juntos desenhamos
este lugar, a Casa D’Almear, animados por um sentido
fraterno e horizonte de perfeição, que imprime liberdade
de acção e rigor profissonal, permitindo-nos criar vinhos
distintos e atractivos para os nossos clientes.

O estilo Casa D’Almear - Classic Vineyards define-se pelo
seu carácter jovem, de semblante nobre e temperamento
profundamente alegre.
Expresso em atitude e em autenticidade, o estilo Casa
D’Almear traduz-se em vinhos e espumantes de natureza
festiva, que Celebram a Vida e que eternizam cada um
dos seus momentos com significado próprio e Sucesso. Estilo
distinto pelo seu corpo frutado brilhante, pela presistência
de um paladar atraente e uma maturidade especial.

SAVOIR - FAIRE TRADICIONAL
A beleza do espírito da arte tradicional vitivinícola,
expressa no romantismo do seu diálogo com a Natureza,
na progressão lenta, paciente, e gradual da vinha para
a adega, e na destreza dos ofícios complementares
dos vitícultores, inspira e disciplina desde cedo o nosso
modus operandi.

ENOLOGIA E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
Apelamos a uma enologia não oxidativa que respeita
o potencial inato das uvas, assim como o potencial de
envelhecimento natural dos próprios vinhos, optimizando
máximos de qualidade e excelência.
Acreditamos
numa
enologia
responsável
e
personalizada, comprometida com o desenvolvimento
sustentável, com intervenção mínima para que se
preserve a diversidade natural e específicidades
características das nossas uvas e vinhedos.

INOVAÇÃO
O recurso ao legado mais original do ritual vitivinícola,
define a matriz primária da nossa metodologia de
produção. Ao mesmo tempo, acreditamos em métodos
vitícolas e enólogos contemporâneos, compatíveis com a
filosofia de valores da Casa D’Almear – Classic Vineyards.
A componente de inovação é introduzida quando incrementa
uma melhoria significativa da qualidade dos nossos vinhos,
promove a sustentabilidade, e permite motivar com ênfase
o interesse e a satisfação dos nossos clientes.

ARQUITECTURA DE VINHOS CASA D’ALMEAR
Firmitas
Estrutura
Articulado profundo de alguma complexidade
Flexibilidade e acessibilidade combinadas
para plenitude
Maturidade singular
Redondeza
Utilitas
Bouquet expressivo e atraente
Paladar
generoso e apelativo
Espontaneidade
Acidez adequada
Frescor
Venustas
Cor elegante
Corpo translúcido etéreo
Nuances luminosas
Carisma

A ELEGÂNCIA DA CULTURA DE BEM BEBER
Apelamos ao consumo responsável de vinho, como parte
de um estilo de vida jovem e saudável, associado de
forma livre à diversidade da dieta mediterrânica, à
cozinha de autor, e às mais recentes vanguardas da
Cozinha Contemporânea Portuguesa e Internacional.
* Firmitas, Utilitas e Venustas, em analogia com a tríade Vitruviana,
publicada em ‘Ten Books of Architecture’. Tratadistíca italiana do século XV.
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