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Vinhos
da região 

de dão-lafões

Mendes Barros constitui-se como uma empresa familiar

proveniente de São Pedro de Sul e inserida nas Terras do Dão, inicia em 1910 uma ligação

profunda à vinha e à produção agrícola pela aquisição da primeira quinta por José

Mendes. Nesse mesmo ano, a primeira geração assume o desígnio da produção de vinhas

de excelência.

Nos anos 90, a terceira geração, com semelhança a muitas outras

famílias portuguesas, migra do interior para o litoral, em busca de

novos ramos profissionais e oportunidades, descontinuando a

produção vinícola.

Em 2020, o vinho Mendes Barros rejuvenesce e entra no mercado

envolvendo os viticultores da região por via da aquisição das suas

uvas. Os dois irmãos da quarta geração com experiências além-

fronteiras e inspirados na cultura tradicional portuguesa,

reencontram-se no desejo e na paixão espirituosa pelo vinho, mas

sobretudo no desejo profundo de recuperar a sua história, uma

história de família para que esta viva de gerações em gerações.

Francisco Barros, da segunda geração e casado com Margarida Mendes, filha de José

Mendes, deu continuidade tendo os seus vinhos da zona Dão-Lafões sido premiados.



Colheita Selecionada



classificação

variedades

Dão Denominação de Origem Controlada

Touriga-Nacional, Alfrocheiro, Jaen e

Tinta Roriz.

vinificação
Fermentação alcoólica em cubas de inox

atemperatura controlada entre 27ºC a 28ºC.

sugestão de consumo
Ideal para acompanhar carnes vermelhas,

borrego, caça, peixe assado e queijo curado.

Consumir à temperatura de 16°C - 18°C.

Análise laboratorial

SECO |  -5g/L de açúcar residual

ROLHA: Cortiça Micro Granulada

VOLUME (%VOL)| 12,5% 

ACIDEZ TOTAL (g/l): 5,2

pH | 3,60



classificação

variedades

Dão Denominação de Origem Controlada

Encruzado, Malvasia Fina e Cerceal.

vinificação
Fermentação alcoólica em cubas de inox a

temperatura controlada entre 27ºC a 28ºC.

sugestão de consumo
Ideal para acompanhar saladas frias,

marisco pratos de peixe e carnes brancas.

Consumir à temperatura de 6°C - 8°C.

Análise laboratorial
SECO |  -5g/L de açúcar residual

ROLHA: Cortiça Micro Granulada

VOLUME (%VOL)| 12,5% 

ACIDEZ TOTAL (g/l): 5,6

pH | 3,20



classificação

variedades

Dão Denominação de Origem Controlada

Touriga Nacional e Aragonês.

vinificação
Pelo método de "bica aberta", clarificação

estática. Fermetação alcoólica à temperatura

de  15°C - 16°C.

sugestão de consumo
Ideal para acompanhar sushi, marisco e

carnes brancas. Consumir à temperatura

de 6°C - 8°C.

Análise laboratorial

SECO |  -5g/L de açúcar residual

ROLHA: Cortiça Micro Granulada

VOLUME (%VOL) | 12,5% 

ACIDEZ TOTAL (g/l): 5,8

pH | 3,18



PRÊMIOS 2021



mercados presentes



Vamos
 

brindar juntos
 

e partilhar 

 

a tradição familiar!

Rua Santo António à Estrela N94

13450-294 Lisboa Portugal

hello@mendesbarros.pt

(+351) 915 618 243 

WWW.MENDESBARROS.PT


