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A EXCELÊNCIA E
QUALIDADE DO VINHO
PORTUGUÊS.
EXCELLENCE AND PORTUGUESE WINE QUALITY

Solo Nostrum, é uma marca portuguesa
dedicada à comercialização de produtos
portugueses. O foco inicial está no vinho
de pequenos e médios produtores e na sua
costumização para a exportação. O “wine
design”, é um serviço de excelência que
permite ao nosso cliente escolher o seu
vinho em várias etapas. No final terá um
vinho próprio de acordo com o seu gosto e
expectativa.

Solo Nostrum, is a Portuguese brand dedicated to the marketing and retail of Portuguese Products. The initial focus is on
small and medium wine producers and their
upstart for export. The “wine design” is an
excellent service that allows our customers
to choose their wine in several stages. At the
end, the client will have its own wine according to his taste and expectations.

Solo Nostrum nasce da ambição de dois jovens empreendedores em elevar o que Portugal tem de melhor na produção de vinho,
personalizado à medida do cliente.

Solo Nostrum was born of the ambition of
two young entrepreneurs to raise what Portugal has to offer in wine production and
regional products, Taylor Made to it client’s
needs.

Procuramos constantemente uma relação
qualidade/preço com ofertas alargadas ás
necessidades do nosso cliente.

Constantly looking for quality / price ratio
with offers extended to the needs of our client.

“O vinho português tem conseguido afirmar-se a nível internacional por ser uma
proposta única e diferenciadora, baseada
na diversidade e singularidade das suas castas e dos seus terroirs, a que se associa uma
qualidade muito consistente e uma excelente
relação qualidade/preço.”
via: http://www.viniportugal.pt/

PRÉMIOS,
PONTUAÇÕES &
ESTATÍSTICAS
AWARDS, SCORES & STATISTICS
“Os vinhos portugueses têm sido reconhecidos pela crítica internacional e, ao longo
de 2014, foram distinguidos com 3535
prémios em prestigiados concursos internacionais. Os concursos internacionais
continuam a premiar a qualidade dos vinhos nacionais. Os 3535 prémios atribuídos
nos mais diversos concursos internacionais
comprovam o reconhecimento e a notoriedade alcançados pelos vinhos de Portugal.”
via: http://www.viniportugal.pt/

725

milhões de euros
de exportações
de vinho português
milion euros
of exportation of
Portuguese wine

66%

é a representatividade dos vinhos
portugueses na exportação dos
produtos “bebidas, líquidos
alcoólicos e vinagres” portugueses;
represents the Portuguese
Wines in the rank of “drinks,
alcoholic beverage and vinegars;

via: http://www.viniportugal.pt/

“Portuguese wines have been recognized by
international critics and along 2014 were
distinguished with around 3535 awards
in prestigious International Competitions.
The International Competitions continue to
recognize and reward the quality of national
wines. These 3535 awards attributed in several international competitions prove that
recognition and notoriety achieved by Portugueses wines.”
via: http://www.viniportugal.pt/

11%

do VAB das Industrias
Alimentares e Bebidas;
of VAB of Food and
Beverage Industries;

45%

1,5%

do valor total das
exportações nacionais
de bens é assegurado pelo
vinho português;
of the value of the Portuguese
export is asured by the
nacional wine

9º

é a percentagem de
produção de vinho
exportada;

é o lugar de Portugal
no ranking do comércio
internacional do vinho

is the persentage of the exported
portuguese wine production

is the place where Portugal is
on the ranking of international
wine market

A NOSSA OFERTA
OS
NOSSOS VINHOS
OUR OFFER, OUR WINES

A Alcoviteira
Região Lisboa
s.m., Aquela que alcovita;
que faz mexericos ou
intrigas; fofoqueira

A Alcoviteira

Lisbon Region. S.M.
means a person who
gossips; intrigues;
traditional ancient
character in Lisbon
old times

OS NOSSOS VINHOS
OUR WINES

A Alcoviteira - 2012
A Alcoviteira, é a primeira personagem do
nosso portfólio de vinhos. Representa a
Região de Lisboa.

A Alcoviteira, is the first Character of our
wine portfolio, representing the Lisbon
Region.

“A Região de Lisboa é a região produtora
de vinhos mais ocidental da Europa. Aqui,
os vinhos são feitos sem pressa: o clima
moderado com influência marítima
contribui decisivamente para uma
maturação lenta
e equilibrada das uvas, originando vinhos
com um equilíbrio
e elegância excepcionais.”
in: http://ramilowines.wix.com/portugues

“The Lisbon region is Europe westernmost
wine region. Here, wines are made without
haste, the moderate climate with maritime
influence contributes decisively for a
slow maturation and balanced grapes,
originating wines with a balance and
exceptional elegance.”

O nosso vinho é produzido
por Casal do Ramilo.
“O vinho aparece na vida da família
Ramilo pela mão do bisavô, Manuel
Francisco Ramilo, que no início do século
XX dedicava grande parte da área dos
seus terrenos à produção de vinho. O
tempo e a dureza do trabalho nos terrenos
acidentados da região levou, no entanto, as
gerações seguintes a concentrarem o seu
negócio na distribuição e comercialização
de vinhos de outras regiões, seguindo a
tendência de abandono da actividade
agrícola que se verificou na região nos
finais do século XX.”

in: http://ramilowines.wix.com/portugues
Our wine is produced
by Casal Ramilo.
“The wine appears in the life of the
family Ramilo by the hand of the greatgrandfather, Manuel Francisco Ramilo,
who at the beginning of 20th century
devoted much of area of their land to the
production wine. The time and hardness
work in rough ground of the region led,
however, to the following generations to
focus their business in the distribution
and marketing of wines of other regions,
following the trend of abandonment of
farming which occurred in the region in the
final the 20th century.”

OS NOSSOS VINHOS
OUR WINES

A Alcoviteira - 2012
Vinho Regional Lisboa
Tinto. 2012

Vinho Regional Lisboa
Red Wine. 2012

Região
A Região de Lisboa é a região produtora
de vinhos mais ocidental da Europa.
Aqui, os vinhos são feitos sem pressa:
o clima moderado com influência
marítima contribui decisivamente para
uma maturação lenta e equilibrada das
uvas, originando vinhos com um equilíbrio
e elegância excepcionais.
Enólogo
Professor Virgílio Loureiro.
Castas
Touriga Nacional e Aragonez
Vinificação
Vindima manual, com desengaçe total
à chegada à adega. Vinificação em
pequenas cubas de inox à temperatura
de 26ºC. Estágio de 6 meses em
pequenas cubas de inox, antes do
engarrafamento.
Parâmetros Analíticos
Teor Alcoólico (%): 13.66
Acidez Total (g/l): 5.90 PH: 3.67
Notas de Prova
Cor rubi violácea. Os aromas florais da
Touriga Nacional combinam na perfeição
com a elegância do Aragonez. Boa acidez
com final longo e agradável.
Sugestões de Consumo
Acompanhe-o com carnes vermelhas,
assados e todo o tipo de queijos de sabor
intenso.

Region
The Lisbon region is Europe westernmost
wine region. Here, wines are made without
haste, the moderate climate with maritime
influence contributes decisively for
a slow maturation and balanced grapes,
originating wines with a balance and
exceptional elegance.
Winemaker
Professor Virgílio Loureiro.
Varieties
Touriga Nacional and Aragonez
Winemaking
Manual harvest with total destemming
on arrival at the winery. Winemaking in
small stainless steel vats temperature 26ºC.
Stage 6 months in small stainless steel tanks
before bottling.
Analytical parameters
Alcohol Content (%): 13.66
Total Acidity (g/l): 5.90 PH: 3.67
Test results:
Ruby violet. The floral aromas Touriga
Nacional combine perfectly with the
elegance of Aragonez. Good acidity with
long final and very pleasant.
Serving Suggestions
Drink with red meats, roasts and all types
of cheese with intense flavor.

A Alcoviteira
s. f., quela que alcovita;
que faz mexericos
ou intrigas; fofoqueira.
Vinho Regional
de Lisboa 2012
Lisbon Region. S.M. means
a person who gossips; intrigues;
traditional ancient character
in Lisbon old times.

OS NOSSOS VINHOS
OUR WINES

A Alcoviteira - 2012
Vinho Regional Lisboa
Branco. 2012

Vinho Regional Lisboa
White Wine. 2012

Região
A Região de Lisboa é a região produtora
de vinhos mais ocidental da Europa.
Aqui, os vinhos são feitos sem pressa:
o clima moderado com influência
marítima contribui decisivamente para
uma maturação lenta e equilibrada das
uvas, originando vinhos com um equilíbrio
e elegância excepcionais.
Enólogo
Professor Virgílio Loureiro.
Castas
Arinto, Vital e Seara Nova.
Vinificação
As uvas foram colhidas de manhã.
À chegada à adega, foram desengaçadas
e cuidadosamente prensadas.
A fermentação ocorreu em pequenas cubas
de inox, a temperatura controlada.
Parâmetros Analíticos
Teor Alcoólico (%): 12.70
Acidez Total (g/l): 5.80 PH: 3.22
Notas de Prova
Aromas florais e frutados com suave toque
de limão e ananás. Na boca, revela-se
fresco e mineral, com acidez equilibrada
e final suave.
Sugestões de Consumo
Ideal para beber por si, ou acompanhado
de queijos suaves, pratos leves e todo
o tipo de saladas.

Region
The Lisbon region is Europe westernmost
wine region. Here, wines are made without
haste, the moderate climate with maritime
influence contributes decisively for a
slow maturation and balanced grapes,
originating wines with a balance and
exceptional elegance.
Winemaker
Professor Virgílio Loureiro.
Varieties
Arinto, Vital and Seara Nova.
Winemaking
The grapes were harvested in the morning.
On arrival at the winery, they were
destemmed and carefully pressings.
Fermentation took place in small stainless
steel vats,controlled temperature.
Analytical parameters
Alcohol Content (%): 12.70
Total Acidity(g/l): 5.80 PH: 3.22
Test results
floral and fruity aromas with soft twist
of lemon and pineapple. In the mouth, it
proves to be fresh and mineral, with acidity
balanced and with a smooth finish.
erving Suggestions
Ideal to drink solo or accompanied by soft
cheeses, light dishes and all kinds salads.

A Alcoviteira
s. f., quela que alcovita;
que faz mexericos
ou intrigas; fofoqueira.
Vinho Regional
de Lisboa 2012
A Alcoviteira
Lisbon Region. S.M. means
a person who gossips; intrigues;
traditional ancient character in
Lisbon old times.

OS NOSSOS VINHOS
OUR WINES

A Alcoviteira - Touriga Nacional 2012
Vinho Regional Lisboa
Touriga Nacional 2012

Vinho Regional Lisboa
Touriga Nacional 2012

Região
A Região de Lisboa é a região produtora
de vinhos mais ocidental da Europa. Aqui,
os vinhos são feitos sem pressa: o clima
moderado com influência marítima contribui
decisivamente para uma maturação lenta e
equilibrada das uvas, originando vinhos com
um equilíbrio
e elegância excepcionais.
Enólogo
Professor Virgílio Loureiro.
Castas
100% Touriga Nacional.
Vinificação
As uvas foram colhidas à mão e
criteriosamente escolhidas e desengaçadas à
chegada à adega. A fermentação ocorreu em
lagares à temperatura de 25ºC. Estágio em
madeira de Carvalho Francês.
Parâmetros Analíticos
Teor Alcoólico (%): 12.50
Acidez total (g/l): 6.20
PH: 3.54
Notas de Prova
Aspecto violáceo com os aromas florais da
Touriga Nacional bem presentes. Na boca, a fruta
vermelha combina na perfeição com a elegância
do carvalho francês. Final longo e suave.
Sugestões de Consumo
Aprecie-o por si só na companhia ideal, ou
combine-o com carnes grelhadas ou queijos
de sabor intenso.

Region
The Lisbon region is Europe westernmost
wine region. Here, wines are made without
haste, the moderate climate with maritime
influence contributes decisively for a
slow maturation and balanced grapes,
originating wines with a balance and
exceptional elegance.
Winemaker
Professor Virgílio Loureiro.
Varieties
100% Touriga Nacional.
Winemaking
The grapes were harvested by hand and
carefully chosen and de-stemmed upon
arrival at the winery. Fermentation took
place in mills at 25ºC. stage on French oak.
Analytical parameters
Alcohol Content (%): 12.50
Total Acidity (g/l): 6.20
PH: 3.54
Test results
Purplish aspect with floral aromas
of Touriga Nacional varieties present.
In the mouth, the red fruit blends perfectly
combine with the French oak elegance.
Long and smooth final on the mouth.
Serving Suggestions
Enjoy it alone in the ideal company by the
fireplace or in the fresh summer night, or
combine it with grilled meats or intense
flavored cheese.

A Alcoviteira
s. f., quela que alcovita;
que faz mexericos
ou intrigas; fofoqueira.
Vinho Regional
de Lisboa 2012
A Alcoviteira
Lisbon Region. S.M. means
a person who gossips; intrigues;
traditional ancient character in
Lisbon old times.

OS NOSSOS VINHOS
OUR WINES

A Alcoviteira - Arinto 2012
Vinho Regional Lisboa
Arinto 2012

Vinho Regional Lisboa
Arinto 2012

Região
A Região de Lisboa é a região produtora
de vinhos mais ocidental da Europa.
Aqui, os vinhos são feitos sem pressa:
o clima moderado com influência
marítima contribui decisivamente para
uma maturação lenta e equilibrada das
uvas, originando vinhos com um equilíbrio
e elegância excepcionais.
Enólogo
Professor Virgílio Loureiro.
Castas
Arinto.
Vinificação
As uvas de Arinto foram colhidas na
frescura da manhã e cuidadosamente
prensadas à entrada da adega.
A fermentação ocorreu em pequenas
cubas de inox , à temperatura de 16ºC.
Parâmetros Analíticos
Teor Alcoólico (%): 13.30 / Acidez total
(g/l): 6.50 / PH: 3.27
Notas de Prova
Aromas discretos e frescos, pois a natureza
da casta assim o dita. Na boca, surpreende
pela sua frescura e mineralidade,
perfeitamente conjugadas com uma acidez
viva. O tempo fá-lo-á brilhar.
Sugestões de Consumo
A delicadeza do seu aroma e a sua
mineralidade combinam na perfeição com
pratos de peixe grelhado, bem como com
toda a generalidade de pratos de marisco.

Region
The Lisbon region is Europe westernmost
wine region. Here, wines are made without
haste, the moderate climate with maritime
influence contributes decisively for a
slow maturation and balanced grapes,
originating wines with a balance and
exceptional elegance.
Winemaker
Professor Virgílio Loureiro.
Varieties
Arinto.
Winemaking
The Arinto grapes were harvested in the
morning freshness and carefully pressed to
the winery entrance. Fermentation occurred
in small stainless steel tanks at 16ºC.
Analytical parameters
Alcohol Content (%): 13.30
Total Acidity (g/l): 6.50
PH: 3.27
Test results
Discreet aromas and fresh, because
the nature of caste so dictates.
In the mouth, it surprises for its freshness
and minerality, perfectly combined with a
lively acidity.
The time will make it shine.
Serving Suggestions
The delicacy of its aromas and its
minerality combine perfectly with grilled
fish dishes, as well as with
any generality seafood dishes.

A Alcoviteira
s. f., quela que alcovita;
que faz mexericos
ou intrigas; fofoqueira.
Vinho Regional
de Lisboa 2012
A Alcoviteira
Lisbon Region. S.M. means
a person who gossips; intrigues;
traditional ancient character in
Lisbon old times.
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