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EDITORIAL

A hashtag começou como uma brincadeira. Nos emails que trocávamos entre 
a equipa redatorial, invariavelmente terminávamos com um #somosbejecas. Na 
verdade, ainda não éramos. Pelo menos, de corpo inteiro. Ou copo inteiro, vá. Mas 
à medida que vamos conhecendo o setor e falando com os seus protagonistas, 
vamo-nos apaixonando. Falo por mim, claro. 

Há 18 anos que escrevo sobre Tecnologias da Informação, área na qual me espe-
cializei. E, por isso, quando me lançaram o desafio de coordenar editorialmente a 
Paixão Pela Cerveja, vacilei. Porque não tenho suficiente conhecimento do mer-
cado. Não sei os seus protagonistas, as suas dores, os seus desafios. Estou habi-
tuada a dominar os temas. Este, claramente não o domino. Ainda.

Mas há uma imensa vantagem em tudo isto. Olho para o setor como uma fonte 
de conhecimento, todas as entrevistas me aportam valor e me enriquecem. Todos 
os espaços que visito são novidade e isso reflete-se na minha forma de escrever.

Por isso convidem-nos, desafiem-nos, mandem-nos as vossas novidades e su-
gestões. Porque do produto, do mercado, percebem vocês. Da escrita, claramen-
te tratamos nós.

Hoje, cada vez mais, #somosbejecas.
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Há muitas cervejas especiais, mas não es-
paciais. Isso está, porém, quase a deixar de 
acontecer. É que a 4 Pines Brewing Com-
pany e a Saber Astronautics estão a de-
senvolver a primeira cerveja que pode ser 
apreciada no espaço de forma semelhante 
às que são comercializadas na Terra. A cer-
veja foi batizada como Vostok Space Beer, 
em homenagem à primeira nave espacial 
tripulada. A tecnologia tem de permitir que 
se consiga beber a cerveja com gravidade 

Cerveja ESPACIAL 

zero e que o sabor seja igual no espaço 
ao que é em terra firme. O projeto ainda 
está a recolher fundos através do Indiego-
go para executar a sua última fase. A sen-
sação de beber uma cerveja no espaço é 
diferente do que na Terra, pois os sentidos 
são afetados pela ausência de gravidade e 
tornam-se entorpecidos. Além disso, o im-
pacto do álcool é também muito superior. 
Os parceiros indicam que isso foi tido em 
conta na elaboração da receita da cerveja.

A Coral anunciou a Madeira Beer Lab, 
uma submarca de cervejas especiais 
da produtora. Com esta nova mar-
ca, a Coral indica evoluir “no sentido 
da qualidade da oferta, apresentando 
produções limitadas de cerveja, em 
que todos os ingredientes primam pela 
qualidade e em que o processo de fa-
brico é artesanal, sendo bastante crite-
rioso e controlado do início ao fim”.  A 
Madeira Beer Lab conta desde já com 
uma pale lager e uma dry stout. A Co-
ral promete porém, “novidades muito 
em breve”. Para setembro ficam pro-
metidos dois novos estilos de cerveja, 
sobre os quais a empresa não divulga, 
ainda, quaisquer informações.

CORAL 
cria marca 
de cervejas 
especiais

Os produtores nacionais de cerveja prepa-
ram-se para aumentar a informação nutri-
cional das suas cervejas. O sector consi-
dera importante que o consumidor saiba 
que a cerveja contém um teor baixo em 
calorias, zero de gordura e de sal e um teor 
mínimo de hidratos de carbono. A associa-
ção Cervejeiros de Portugal defende, por 
isso, que as marcas de cerveja nacionais 
rotulem ‘on-label’ ou ‘off-label’ (nos sites 
de internet) a composição nutricional dos 
produtos. A solicitação da associação lusa 
vem no seguimento da campanha “Proud 
to be Clear” (orgulhoso por ser claro, numa 

Cervejas aumentam
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

tradução livre), da The Brewers of Europe. 
Em 2015, esta federação europeia que 
reúne 29 associações nacionais de pro-
dutores de cerveja, comprometeu-se a 
listar de forma voluntária ingredientes e 
informação nutricional, em conformidade 
com a legislação da União Europeia, com a 
Comissão Europeia. Um inquérito de 2016 
da consultora GfK realizado junto de mais 
de nove mil adultos de nove países revelou 
que 86% dos europeus acreditam que as 
bebidas alcoólicas devem listar os ingre-
dientes como outras bebidas e mostrar as 
informações nutricionais por 100 ml.

BEER CLIPPING
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www.beerpraxis.com
coimbra@praxis.pt
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O Esporão concluiu a comprou a empresa 
Os três Cervejeiros, que fundou e se de-
dica, desde 2009, à produção e comer-
cialização das cervejas artesanais Sovina, 
a marca pioneira no setor da cerveja arte-
sanal em Portugal. Os números do negó-
cio não foram revelados pelas partes. “Foi 
motivada (a aquisição) pela oportunidade 
de criação de um mercado de cervejas 

ESPORÃO compra Sovina
de qualidade em Portugal, à semelhança 
do que aconteceu com os vinhos e azei-
tes. A marca Sovina é uma referência no 
mercado das cervejas artesanais, tem um 
posicionamento alinhado com o nosso e 
atributos que admiramos: a elevada qua-
lidade de produto, um portfólio completo 
e excelente imagem”, indica o CEO do Es-
porão, João Roquette. 
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A Font Salem anunciou que vai investir 
mais de 40 milhões de euros na fábrica de 
Santarém ao longo dos próximos três anos 
para duplicar a produção até aos quatro 
milhões de hectolitros. O diretor-geral da 
cervejeira espanhola, Antoni Folguera, deu 
conta à agência Lusa o Plano Estratégico 
Rumo a 2020 permitirá aumentar em 50% 
a capacidade de produção de cerveja, que 
chegará perto dos dois milhões de hecto-
litros e a instalação de mais uma linha de 
enchimento de vidro, para responder à 
procura por parte de clientes internacio-
nais, e que se juntará às seis já existentes 
(uma para barris, uma para vidro, duas para 
latas e duas para ‘pet’, uma delas assético). 
Os outros dois milhões de hectolitros se-

FONT SALEM
investe
40 milhões 

rão de refrigerantes. O mercado nacional 
representa 35% da produção da fábrica de 
Santarém. Com os 40 milhões de euros 
agora anunciados, a Font Salem chegará 
a 2020 com 100 milhões investidos des-

de 2010, ano em que adquiriu a fábrica à 
Iberpartners, de Jorge Armindo, quando a 
unidade inaugurada em 2002 pelo empre-
sário José Sousa Cintra se encontrava em 
processo de insolvência.

Violas compra
posição do BPI na 
SUPER BOCK
O grupo Violas concluiu, em fevereiro, a 
compra de uma participação de 25% na so-
ciedade Viacer – Sociedade Gestora de Par-
ticipações Sociais ao Banco BPI e ao Fundo 
de Pensões do Banco BPI. Com o negócio, 
concluído por 233 milhões de euros, o gru-
po Violas passa a deter 71,5% da Viacer que, 
por sua vez, detém 56% do capital social 
do Super Bock Group. Os restantes 44% 
da antiga Unicer são controlados pela di-
namarquesa Carlsberg. Os restantes 28,5% 
da mantêm-se no grupo português Arsopi. 

Manuel Violas, presidente não-executivo 
do Super Bock Group e presidente do gru-
po Violas, afirmou, em entrevista ao Jornal 
de Negócios, que a operação, “fazia todo 
o sentido”. A mesma fonte salienta que a 
aquisição garante que o controlo do grupo 
cervejeiro fica em mãos portuguesas. Ma-
nuel Violas espera, porém, que a relação 
com a Carlsberg continue bem: “É uma 
relação que já dura há 30 anos. Estamos e 
sempre estivemos bem com eles. Portan-
to, é para continuar”.

MUSA
festejou dois 
anos com festa
a dobrar
A Cerveja Musa assinalou a 13 de maio 
dois anos de existência. Depois de no 
primeiro ano a cervejeira lisboeta não 
ter assinalado o aniversário, em 2018 a 
festa, no dia 12, foi a dobrar e… bipolar e 
com muitos duos e duplos sentidos, nas 
palavras da própria empresa. Os festejos 
começaram com os irmãos Makos-sa e 
o seu afrobeat, a festa continuou com 
a dupla TochaPestana de baile-tecno-
-turbo-rock português e continuou 
noite dentro com Conan Osiris e o mais 
acla-mado bailarino dos últimos tem-
pos. Do Porto também chegaram aos 
pares, um par de teclados e um par de 
perucas malucas, para ajudar à festa dos 
Vive Les Cônes. O fecho de festa de 
dois anos da Musa, noite dentro, coube 
a uma dupla de DJ.



EDIÇÃO 2 • PAIXÃO PELO CERVEJA • 11

PUB

SAGRES CASCADE
tem nova campanha

Uma nova cerveja tem sempre de ser prova-
da, muito mais quando tem um sabor dife-
rente do habitual. Foi com base nesta pre-
missa que a Sociedade Central de Cervejas 
lançou uma campanha multimeios para a 
Sagres Cascade.
Disponível em formato mini de 20 cl, trata-se 
de uma cerveja lager que utiliza Cascade, um 
lúpulo aromático de características cítricas e 
notas florais. O lúpulo é uma planta que pode 
ser considerada como o tempero da cerve-
ja, influenciando o nível de amargor e aroma, 
funcionando também como um conservante 
natural. Este lúpulo é introduzido numa fase 
tardia da ebulição de forma a conferir ainda 
mais aroma de forma suave. “Sagres Cascade. 
Fácil de beber, para quê explicar?” é a assi-
natura da campanha que pretende reforçar o 
carácter desta cerveja, desafiando os consu-
midores a experimentarem.

Mesas BOHEMIA 

A próxima etapa do Mesas Bohemia, iniciativa com que a marca 
da Sociedade Central de Cervejas promove viagens de sabores, 
realiza-se já de 18 a 20 de maio, com o restaurante Toca da For-
miga, de Ermesinde, a instalar-se em Lisboa. Será no restaurante 
Lisboa Rio, junto ao Cais do Gás – Armazém A, no Cais Sodré, 
que a casa dos arredores do Porto dará a provar os seus famosos 
arroz de entrecosto em vinha de alhos, salada de caça ou polvo 
laminado em azeite. Como habitual, cada um dos pratos tem uma 
Bohemia com que “casa” melhor (o arroz com a Bohemia Origi-
nal, a salada com a Bohemia Puro Malte e o polvo com a Bohemia 
Bock). Cada reserva individual tem o preço de 30 euros e inclui 
entrada, três pratos principais, sobremesa, café, cervejas Bohe-
mia e água Luso. As reservas, como habitual, podem ser feitas em 
www.mesasbohemia.pt ou através da Ticketline.
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BEER CLIPPING

As cervejas portuguesas conquistaram 14 
medalhas no Monde Selection de La Qua-
lité 2018. A Super Bock recebeu oito, a Sa-
gres quatro e a Coral duas. 
A Monde Selection de La Qualité é uma or-
ganização independente na área da sele-
ção de qualidade que, desde 1961, analisa, 
avalia e recompensa, através da sua eti-
queta, a qualidade de um vasto número de 
produtos de consumo. A cerimónia anual 
de entrega dos prémios decorre a 24 de 
maio em Valência.
A Super Bock conquistou uma grande me-
dalha de ouro, cinco medalhas de ouro e 
uma de prata. A Super Bock Original con-
ta com 35 medalhas de ouro atribuídas de 
forma consecutiva. Pela sua participação 
no concurso há mais de quatro décadas, o 
Super Bock Group recebeu ainda a distin-
ção Esmerald Prestige Trophy 2018.
Outra cerveja portuguesa a brilhar no 

Cervejas portuguesas
brilham no
MONDE SELECTION 2018

Monde Selection de La Qualité 2018 foi a 
Sagres, com as Sagres branca e Bohemia 
a serem novamente reconhecidas ao con-
quistarem mais quatro medalhas de ouro. 
A Sagres branca recebeu a 21ª medalha de 
ouro e a Bohemia Original a 13ª conse-
cutiva. Também a Bohemia Puro Malte e 
a Bohemia Trigo venceram a medalha de 
ouro, na primeira vez que concorreram. 
Em termos acumulados, a marca Sagres 
tem um total de 60 medalhas no Monde 
Selection.
A Coral Lager e Stout conquistaram uma 
medalha de ouro cada. A Empresa de Cer-
vejas da Madeira conta, no total, com 155 
medalhas atribuídas pela Monde Selection, 
das quais 93 de ouro e 39 de grande ouro.

LETRA VENCEU OURO NA CATALUNHA
Entretanto, a minhota Letra recebeu uma 
medalha de ouro na categoria de Oatmeal 

Stout (cerveja preta feita com aveia) no 
Barcelona Beer Fest, que decorreu de 16 a 
18 de março. No ano passado a Letra rece-
beu 14 medalhas nos diversos concursos 
internacionais em que participou.

CINCO CHAGAS E VADIA PREMIADAS 
EM FRANKFURT
A Cinco Chagas foi uma vez mais galar-
doada com a distinção máxima no Frank-
furt Internacional Trophy com a medalha 
de Grand Gold com a Imperial Black IPA. 
É a quarta vez que a Imperial Black IPA é 
distinguida a nível internacional. 
Também a mais recente edição limitada da 
Cerveja Vadia, a recebeu o ouro no festival 
alemão. Trata-se de uma ‘sour beer’ (‘lam-
bic-style’) com infusão de ginja de Óbidos 
e baunilha do Tahiti, envelhecida em barri-
cas de carvalho onde antes estagiou Vinho 
do Porto.
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NORTH MUSIC FESTIVAL
Datas: 25 e 26 de maio
Local:  Alfândega do Porto
Principais nomes: Gogol Bordello e The Prodigy
Preços bilhetes: Diário 35€; passe dois dias 59€
Cerveja oficial: Super Bock

SERRALVES EM FESTA
Datas: 1, 2 e 3 de junho
Local: Fundação de Serralves e outros pontos do Porto
Principais destaques: Centenas de eventos para públicos 
de todas as gerações
Preços bilhetes: Entrada grátis
Cerveja oficial: Super Bock

THE BEER PROMENADE CASCAIS 
Datas: 2, 3 e 4 de junho
Local:  Jardins do Casino Estoril
Principais destaques: 30 produtores e 150 estilos de cerveja
Preços bilhetes: Entrada grátis
Cerveja oficial: Não tem

NOS PRIMAVERA SOUND
Datas: 7, 8 e 9 de junho
Local: Parque da Cidade do Porto
Principais nomes: Nick Cave, Lord, The Breeders, Jamie 
XX ou Father John Misty
Preços bilhetes: Diário 60€; passes três dias 125€
Cerveja oficial: Super Bock

PORTO BEER FEST 
Datas: 13, 14, 15 e 16 de junho
Local:  Jardins do Palácio de Cristal 
Principais destaques: 30 produtores e 150 estilos de cerveja
Preços bilhetes: Entrada grátis
Cerveja oficial: Não tem

ROCK IN RIO LISBOA
Datas: 23, 24, 29 e 30 de junho
Local: Lisboa, Parque da Bela Vista
Principais nomes: Muse, Bastille, Bruno Mars, Demi Lovato, 
The Killers, The Chemical Brothers, Katy Perry, Jessie J
Preços bilhetes: Diário 69€; passes 23&24 junho e 29&30 
de junho 117€ (dia 24 e passe 23&24 esgotados)  
Cerveja oficial: Super Bock

ALAMEDA BEER FEST
Datas: 5, 6 e 7 de julho
Local:  Jardim da Alameda (Faro) 
Principais destaques: Além da cerveja, gastronomia e 
atmosfera artística
Preços bilhetes: Entrada grátis
Cerveja oficial: Não tem

RFM SOMNI
Datas: 6, 7 e 8 de julho
Local:  Praia do Relógio  (Figueira da Foz)
Principais nomes: Axwell Ingrosso, Steve Angello e Alan 
Walker
Preços bilhetes: Diário 25€; VIP diário 55€; passes três 
dias 61€; VIP três dias 150€; pack campismo 77€ ; pack 
campismo VIP 166€
Cerveja oficial: Super Bock

NOS ALIVE
Datas: 12, 13, e 14 de julho
Local: Passeio Marítimo de Algés
Principais nomes: Pearl Jam, Arctic Monkeys, The 
National, e Franz Ferdinand
Preços bilhetes: Diário 65€; passes dois dias 124€ e três 
dias 149€ 
Cerveja oficial: Sagres

FESTA BRANCA - WHITE WINE & CRAFTBEER PARTY 2018
Data: 14 de julho > 17:00-23:00H
Local: Hotel do Sado
Música: SaxChique - DJ Monchique e Sandro ao saxofone
Preço: 10€ em pré-venda e 12€ no dia, com oferta do copo
Cerveja oficial: Não tem

ART BEER FEST
Datas: 12, 13, 14 e 15 de julho
Local:  Praça Calouste Gulbenkian (Caminha)
Principais destaques: Além da cerveja, gastronomia e 
música
Preços bilhetes: Entrada grátis
Cerveja oficial: Não tem

MEO MARÉS VIVAS
Datas: 20, 21 e 22 de julho
Local: Seca do Bacalhau (Gaia)
Principais nomes: David Guetta, Rita Ora, Jamiroquai, 
Manuel Cruz e Joss Stone
Preços bilhetes: Diário 35€; passes três dias 65€ e três dias 
VIP 150€
Cerveja oficial: Não tem

SUPER BOCK SUPER ROCK
Datas: 19, 20 e 21 de julho
Local: Parque das Nações Lisboa (Gaia)
Principais nomes: The XX, Justice, Benjamin Clementine 
ou Slow J
Preços bilhetes: diário 60€, diário VIP 155€, passes três 
dias 114€ e três dias VIP 265€.
Cerveja oficial: Super Bock 

EDP COOL JAZZ
Datas: 11,17, 18, 20, 26, 28 e 31 de julho
Local: Hipódromo Manuel Possolo e o Parque Marechal 
Carmona (Cascais)
Nomes: David Byrne, BadBadNotGood, Salvador Sobral, 
Gregory Porter, Jessie Ware, Van Morrison e Norah Jones
Preços bilhetes: 25 a 75€ (por concerto)
Cerveja oficial: Super Bock 

VODAFONE PAREDES DE COURA
Datas: 15 a 18 de agosto
Local: Praia fluvial do Taboão (Paredes de Coura)
Principais nomes: Arcade Fire, Fleet Foxes, Skepta, 
Slowdive e The Legendary Tiger Man
Preços bilhetes: 100€ (bilhete único para os quatro dias)
Cerveja oficial: Super Bock 

BYE BYE SUMMER WINE & CRAFT BEER PARTY
Data: 7 de setembro > 17:00-23:00H
Local: Marriott Hotel Lisboa
Principais destaques: Cerveja artesanal, vinhos e iguarias, 
música e animação
Preços bilhetes: 10€ em pré-venda e 15€ no dia, com 
oferta do copo
Cerveja oficial: Não tem

LISBON BEER WEEK
Datas: 16 a 24 de setembro 
Local:  Lisboa
Principais destaques: 50 cervejas de 15 cervejeiras em 40 
restaurantes.
Preços bilhetes: 3€ em todos os restaurantes participantes.
Cerveja oficial: Não tem

Beer & Music
Na rota da animação

BEER & MUSIC

VEJA MAIS EVENTOS PUBLICADOS
NA NOSSA PÁGINA DE FACEBOOK
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Loba
Cerveja à moda do Porto 

> texto Aquiles Pinto > fotografias D.R.

As gentes do Porto são conhecidas pela frontalidade – por vezes até 
confundível com uma certa rudeza no trato –  mas também pela forma 
como cativam o próximo e recebem os visitantes. Foi esta realidade que 

esteve na base do ‘label design’ do logótipo da cerveja Loba.

Desde o início que o território desta marca 
é a cidade do Porto e os seus habitantes a 
fonte de inspiração.
“Queríamos ter uma imagem intimidante, 
mas cativante, que se destacasse da con-
corrência e, com esse objetivo em mente, 
demos início ao processo criativo que nos 
levou até à Loba”, explica, em declarações 
à Paixão Pela Cerveja, António Ramalho, 
Hoppy Mood Maker da Hoppy House  
Brewing, a startup detentora da marca.
A própria escolha do animal que dá o 
nome à cerveja parece ter tido inspiração 
nos habitantes da cidade Invicta.
“Todas as características que normalmen-
te associamos às gentes do norte, e do 
Porto em particular, defensores da sua 
região, do seu grupo de amigos e família, 
agressivos… no bom sentido. Ao querer-
mos transportar estas características para 
a nossa marca, facilmente chegámos ao 
animal da Loba, que partilha todas estas 
características com os portuenses”, indica 
António Ramalho.

Quanto ao processo criativo, António Ra-
malho refere que “a Loba quer liderar a re-
volução das cervejas artesanais” a que se 
assiste e que, por isso, optou por “ter sem-
pre cervejas artesanais diferentes”.
Assim, a Session IPA (4% de álcool, IBU 
50, Dry Hopping Mosaic) foi “feita para ter 
uma explosão de amargor e aroma, mas 
com menos álcool”. Já a Oat Pale Ale (5% 
de álcool, IBU 30, Dry Hopping Citra) tem 
aveia, “o que lhe confere uma espuma den-
sa e cremosa e um aroma cítrico”. Por fim, 
a Rye Red Ale (5,2% de álcool, IBU 25, Dry 
Hopping Lubelski German Tradition), é uma 
cerveja com maltes de centeio e carameli-
zados, de aroma maltado e notas licorosas.
No que se refere ao público-alvo, o Hoppy 
Mood Maker da Hoppy House Brewing 
afirma que “a Loba pretende ser a op-
ção para todos os que têm a coragem de 
aventurar-se pela primeira vez no território 
das cervejas artesanais ou, simplesmente, 
para quem gosta de apreciar uma cerveja 
de elevada qualidade”.

LABEL & DESIGN
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Na base do processo criativo já estavam 
dois elementos da marca: a designação 
Xarlie e a cor principal, que é o amarelo. 
“O nome Xarlie não é mais do que uma 
homenagem a um amigo, o que para nós 
tem um significado e uma simbologia es-
peciais. Na cor que escolhemos quisemos 
passar a mensagem de uma pilsen leve e 
descontraída e dar-lhe um certo desta-
que. Achamos que o amarelo é uma cor 
arriscada, que, no entanto, lhe confere 
uma boa leitura e memória fotográfica. 
Companhia de Cervejas de Leiria desta-
ca a nossa região e será a assinatura de 
referências e marcas que possamos vir a 
lançar, tal como o corvo que reforça no 
logótipo a nossa região, sendo ele um dos 
símbolos da cidade”, referiu à Paixão Pela 
Cerveja o diretor da Cerveja Xarlie, Fábio 
Faustino.
O mesmo responsável salienta que o que 
serviu de inspiração para a criação da cer-
veja e da marca Xarlie foi “a intrínseca von-
tade de querer aprender e lançar novos 
projetos, e claro, uma ligação emocional 
forte que o une as pessoas envolvidas à 
cerveja”.

PILSEN LEVE
COM TOQUES PARTICULARES
Na memória descritiva para o ‘label design’ 
da Xarlie, a cor e o tipo de letra estiveram 
em destaque, de acordo com Fábio Faus-
tino. “Quisemos que os elementos de cor 
nos transportassem para uma pilsen muito 
leve com toques de sabor e aromas parti-
culares. Usamos o amarelo com marcas de 
água do corvo, que julgamos aproximar-
-nos de cervejas de países quentes e tropi-
cais”. O responsável explicou ainda que o 
‘lettering’ Xarlie é reto, simples e forte que, 
ao acabar por cobrir quase todo o diâme-
tro do rotulo, tem, no seu entender, uma 
leitura bastante acessível e marcante. “Nas 
nossas assinaturas, ‘Companhia de Cer-
vejas de Leiria’ e ‘cerveja’ quisemos puxar 
um ‘lettering’ clássico, típico de produtos 
alimentares do género do século passado, 
com o objetivo de lançar um contraste in-
teressante, tal como na coroa de cereais, 
também bastante clássica, num amare-
lo mais torrado. O brasão JLF, no ponto 
mais baixo do rótulo, é uma homenagem 
ao mentor do projeto, José Luis Faustino”, 
explica o diretor da Xarlie.

Xarlie
Tributo à amizade

> texto Aquiles Pinto > fotografias D.R.

A homenagem à amizade e à cidade que viu a marca nascer foi fulcral 
no processo de desenvolvimento do ‘label design’ da Xarlie por parte da 
Companhia de Cervejas de Leiria. A ligação emocional à cerveja esteve, 

também, presente. 
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No mercado das cervejas verificam-se di-
ferentes posicionamentos na relação das 
marcas e comunicação com os seus al-
vos. “Sendo a Coral uma marca regional, 
sempre se posicionou como uma cerveja 
que apela ao orgulho regional, uma cerve-
ja para todos os momentos, uma cerveja 
reconhecida pela sua qualidade”, afirmou 
João Rodrigues, diretor de marketing da 
marca, em declarações à Paixão Pela Cer-
veja. O mesmo responsável explica, po-
rém, quem em 2012, os responsáveis pela 
Coral sentiram “que a marca estava com 
uma imagem desatualizada”. 
Foi por isso que recorreram à agência 
Brandia Central para efetuar um ‘rebran-
ding’. “Pretendíamos reforçar este território 
de posicionamento alicerçado no orgulho 
regional assentado nos valores associados 
à ilha da Madeira: Qualidade, regionalida-
de, orgulho, jovialidade, irreverência e hu-
mor”, indica.
Ao nível da comunicação da marca, a equi-
pa de marketing da empresa procurou uni-
formizar os códigos e ‘layouts’ para criar 
um património visual próprio. O conceito 
criativo estava correlacionado com o posi-
cionamento da marca “É nossa, a Madeira 
é nossa! A Coral é nossa!”.
O resultado final foi o desenvolvimento da 
identidade com personalidade (autocon-
fiante, positiva), um ‘labeling’ mais convicto, 
de igual para igual, um ADN madeirense, a 
criação de um património gráfico comple-
mentar, uma comunicação mais exclusiva (a 
meio do Atlântico) e a afirmação territorial 
da marca, com pontos de venda por toda a 
Ilha. “Todos estes elementos permitiram-nos 

LABEL & DESIGN

capitalizar o posicionamento desejado e 
comunicar os principais atributos da marca, 
como também assegurar a sua diferencia-
ção, inovação e capacidade magnética jun-
to dos consumidores, num mercado muito 
competitivo”, explica João Rodrigues.

146 ANOS NO RÓTULO
Foi, portanto, esta realidade que esteve na 
base da memória descritiva do rótulo atual 
da Coral. O diretor de marketing da mar-
ca elenca alguns pontos fundamentais: 
“Cortante tecnicamente simples; cor ouro, 
vermelho, azul e branco; protagonismo 
assumido ao brand Coral; tipografia asser-
tiva, impactante, auto confiante e de qua-
lidade; protagonismo ao reconhecimento 
da qualidade, com destaque ao número 
de medalhas conquistadas no concurso 
internacional Monde Selection; realce para 
a data 1872, poucas são as cervejeiras com 
146 anos de ‘know-how’; ‘a cerveja da Ma-
deira’ passou a figurar como ‘label state-
ment’; redução do protagonismo da ECM 
[Empresa de Cervejas da Madeira], colo-
cada numa perspetiva técnica; uma maior 
harmonia cromática entre as quatro cores 
e um maior protagonismo ao branco, para 
dar maior leveza, sofisticação e qualidade”, 
explica.
“Oferecemos ao consumidor um produ-
to com uma imagem mais fresca, alegre, 
dinâmica e com linhas de ‘design’ mais 
modernas. Faz parte dos nossos objetivos 
fazer parte do dia a dia dos madeirenses, 
estando presente em diferentes eventos, 
sejam eles desportivos, lúdicos, ou cultu-
rais”, remata João Rodrigues.

Coral
Símbolo da Madeira,
no sabor e no rótulo

> texto Aquiles Pinto > fotografias D.R.

A região autónoma da Madeira é pródiga em símbolos. Não, não vamos 
falar de Cristiano Ronaldo (embora pudéssemos), mas o arquipélago 

tem muitos outros símbolos. Um desses é o Vinho Madeira, mas 
também há uma cerveja nesta equação: a Coral. Isso mesmo foi tido 

em conta no ‘label design’ da marca.



EDIÇÃO 2 • PAIXÃO PELO CERVEJA • 17

O pioneirismo de Topázio e Onyx foi es-
sencial para o processo criativo dos ró-
tulos das cervejas de Coimbra relançadas 
pela Praxis e pela Hoppy House Brewing. 
As marcas tinham sido descontinuadas por 
decisão da Sociedade Central de Cervejas, 
que detém a Hoppy House Brewing, mas 
o grupo dono da Sagres decidiu, no ano 
passado, voltar a apostar nas históricas 
marcas e, assim, reforçar a presença nas 
cervejas artesanais. 
As cervejas da Praxis são um património 
com dois séculos de história: as origens 
remontam à Coimbra do século XIX, com a 
água de Coimbra e a sua qualidade a servi-
rem de “espinha dorsal” de toda esta tradi-
ção. “Com toda a humildade, sentimo-nos 

vejas, a Onyx em tons de azul e a Topá-
zio com o vermelho como cor de fundo. 
A Topázio é uma cerveja do estilo Pilsner, 
com 5,6% de teor alcoólico. Produzida 
com 100% malte cevada, tem cor dourada 
clara. Já a Onyx é uma Dark Lager. Com 
4,5% de teor alcoólico e cor castanho-
-escuro, tem aroma a malte torrado. 
Quanto ao público-alvo de Topázio e Onix, 
Pedro Baptista destaca três tipos. “O que 
procura algo diferente do ‘standard’ ofe-
recido pelo mercado, o que procura um 
produto com qualidade e todos os milhões 
de pessoas que provaram as cervejas de 
Coimbra, enquanto residentes da região 
ou estudantes que por cá passaram, enfim, 
saudosistas da cerveja de Coimbra”, explica.

Topázio e Onyx
Pioneirismo microcervejeiro

no projeto criativo
> texto Aquiles Pinto > fotografias D.R.

De Coimbra para o mundo, a Topázio e a Onyx são duas cervejas históricas da cidade dos estudantes. Esse 
pioneirismo que remonta ao século XIX está, como não poderia deixar de ser, presentes nos rótulos das duas 

marcas, “renascidas” em 2017 pela mão da Central de Cervejas. 

os legítimos herdeiros e defensores desse 
património”, referiu à Paixão Pela Cerveja o 
porta-voz da Praxis, Pedro Baptista.
Foi, justamente, com este peso histórico 
em mente que todo o processo criativo de 
‘Label & Design’ se desenrolou, de acor-
do com a mesma fonte. “O nosso produto 
aparece com a primeira microcervejaria 
nacional, com um produto muito diferen-
te daquilo que o mercado consome, mas 
segue a tendência da valorização do que 
é nosso património e a tendência mundial 
das ‘craft beers’”, indica.

ESPÍRITO ‘VINTAGE’ NOS RÓTULOS
É este espírito ‘vintage’ que, justamente, 
“vive” nos rótulos das duas icónicas cer-
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BEER GPS 

Gulden Draak - Bierhuis Porto
Da Bélgica, com amor

> texto Susana Marvão > fotografias D.R.

A cervejaria ao estilo belga que veio ocupar o espaço do Pausa Bar tem todos os produtos da Gulden Draak, 
inclusivamente os exclusivos e as edições limitadas. Neste momento, a Gulden Draak tem mais de

40 receitas próprias.

Desde fevereiro que o Porto tem um novo 
espaço dedicado à degustação de cerve-
jas. No antigo espaço do Pausa Bar nas-
ceu uma “bierhuis”, ou seja, uma casa da 
cerveja, sendo esta a primeira vez que a 
marca belga aposta num ponto de venda 
oficial em Portugal. Aliás, só há mais um, 
em Praga, na República Checa.
Abílio Monteiro, responsável pelo espaço, 
explicou-nos que a transição para Gulden 
Draak foi mais do que pacífica. As cerve-
jas belgas já tinham lugar de destaque no 
“menu” da casa pelo que quando foram 
contatados pela marca para serem uma 
“extensão da fábrica” não ficaram sur-
preendidos.
Hoje, esta cervejaria ao estilo belga tem to-
dos os produtos da marca, inclusivamente 
os exclusivos e as edições limitadas. “Neste 
momento, a Gulden Draak tem mais de 40 
receitas próprias”. Das torneiras do espa-
ço no Porto saem 12 cervejas à pressão, 
havendo ao todo mais de 70 estilos para 
experimentar.

Mas o que é isto de ser uma casa ao estilo 
belga? Basicamente, o facto dos próprios 
barris serem refrigerados.

MENUS DIFERENCIADOS
Uma das “inovações” que o “braço” por-
tuguês da Gulden Draak apresenta é o 
seu menu. Para além de, obviamente, ser 
uma verdadeira passerele de cervejas, há 
sempre uma crónica na qual o cervejeiro 
faz recomendações. Há ainda um espaço 
“educativo”, que pretende ajudar os clien-
tes na sua escolha e guiá-lo pelo mundo 
da cerveja. Claro que, depois, há petiscos 
prontos a sair, sempre ao estilo belga, ou 
seja, “de picar”. Presunto, salame, pão de 
alho, queijo ou nachos estão sempre dis-
poníveis, sempre em coexistência pacífica 
com a famosa mostarda de Ghent.
Porque é que Abílio Monteiro aceitou o 
desafio de se tornar um Gulden Draak? “A 
oportunidade de trabalhar com pessoas 
que já fazem cerveja desde 1784. São seis 
gerações, não podia recusar”.

Em Portugal, “estamos para o vinho como 
os belgas estão para a cerveja”. Por isso, é 
natural que por aqui, em terras lusas, ainda 
estejamos a aprender a conviver com toda 
esta imensidão de cerveja“.
PS: Provamos a Piraat Triple Hope, uma 
receita com 37 anos... e 10,5 graus. E ado-
ramos.

GULDEN DRAAK - BIERHUIS PORTO
Coordenadas GPS: 
41.14862, -8.61425
Rua José Falcão, Nº82, Porto
Horário: 
Seg - Qui: 15:00 - 00:00
Sex - Sáb: 15:00 - 02:00
www.guldendraak.pt

Esta cervejaria tem todos 
os produtos da marca 

belga, inclusivamente os 
exclusivos e as edições 

limitadas.
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Vadia Brewpub
Cerveja não é só para o tremoço

> texto Susana Marvão > fotografias Carlos Figueiredo

A cerveja é (também) para acompanhar a refeição, não é só para o tremoço, disse-nos Victor Silva, cofundador 
da Vadia, quando o visitamos em Oliveira de Azeméis, local que alberga, há dois anos, o Vadia Brewpub. O 

espaço, amplo e multifacetado, oferece cerveja, petiscos e música. Mais do que tudo, oferece uma experiência.

Mesmo ao longe, o Vadia Brewpub denun-
cia-se. A estrada que nos leva ao “antro de 
culto” da cerveja em Oliveira de Azeméis, 
que há cerca de dois anos abriu as suas 
portas, quase não permite enganos. 
Resolvemos não marcar visita. Num sába-
do à noite aparecemos e não podíamos ter 
sido melhor recebidos.
O espaço é amplo e agradável, com deco-
ração cuidada, dotado de um bar e palco 
de espetáculos ao nível do rés-do-chão 
e de um espaço elevado mais reservado 
que, como nos explicou Victor Silva, CEO 
e cofundador da Vadia, pode ser utilizado 
para eventos, formações ou até ações de 
teambuilding. A ideia é, sobretudo, dina-
mizar o espaço, até porque não foi fácil o 
seu licenciamento industrial.
Sim, porque como qualquer Brewpub que 
se preze, a unidade de produção está per-
feitamente enquadrada no ambiente. Hoje, 

a produção da Vadia centra-se nos 14 mil 
litros por mês, “mas estamos a preparar-
-nos para chegar aos 32 mil litros”.
Sobretudo, confessa-nos Vitctor Silva, os 
vadios - Vadia surge do facto dos três só-
cios, Nicolas Billard, Nuno Marques e Vic-
tor Silva, andarem sempre na vadiagem - 
querem ser conhecidos, mais do que pela 
quantidade que produzem, por “fazerem 
coisas diferentes”. 
Uma ideia que, de resto, está materializada 
neste espaço. Além da degustação e har-
monização das várias cervejas artesanais 
da Vadia, há petiscos disponíveis “que se 
adaptam às cervejas”. Hambúrgueres, tá-
buas de queijos, presunto ou pregos no 
pão desfilam entre o menu. “Queremos 
proporcionar novas experiências a quem 
nos visita, esse é o nosso grande objetivo”.
Para isso, contam com a “ajuda” da vizi-
nhança. A Vadia tem vindo a apostar em 

jantares mensais de harmonização que 
apostam nos produtos da localidade. “A 
cerveja não é só para acompanhar o tre-
moço. É para a refeição!”
Resumindo: há que ir. Ponto.

VADIA BREWPUB
Coordenadas GPS: 
40.841072, -8.435081
Rua Comendador Artur J G Barbosa, 
Oliveira de Azeméis
Horário: 
Sex, Sáb: 18:00 - 00:00
Dom: 00:00 - 03:00
www.vadiabrewpub.pt

Como qualquer Brewpub 
que se preze, a unidade 

de produção está 
perfeitamente enquadrada 

no ambiente
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BEER GPS 

Ir a Lisboa é, também, passar pelo Museu 
da Cerveja, ali no Terreiro do Paço. Visitar 
o museu e não só, já que aqui há pratos 
de comida portuguesa, simplesmente de-
liciosa e há os famosos pastéis de baca-
lhau recheados de Queijo Serra da Estrela. 
Acreditem que vale a pena. 
Quando entramos no espaço somos rece-
bidos por um “altar” de cervejas de todas 
as nacionalidades. É uma linda forma de 
nos sentirmos bem recebidos, seja qual for 
o país de origem. E é, também, a primeira 
amostra da grande hospitalidade que é de-
dicada a cada visitante.
A cervejaria, que ocupa o piso térreo, tem 
uma atmosfera envolvente e requintada, 
deixando espaço para obras de arte de 
artistas portugueses. As mesas permitem 
uma refeição a dois ou um evento de gru-
po. O que não pode é deixar de celebrar a 
vida, brindando com as cervejas portugue-
sas que desfilam nos irreverentes copos, 
especialmente desenvolvidos para o es-
paço. O copo oficial do Museu da Cerve-
ja revela uma garrafa invertida no interior, 

sendo envolvida por vidro, impedindo que 
haja contacto direto da mão com o liquido, 
mantendo a cerveja sempre fresca e per-
feita para o consumo. Os copos são iso-
térmicos e feitos à mão em vidro soprado.
As propostas gastronómicas são muito 
apelativas e diversificadas, desde o presun-
to, aos incontornáveis pastéis de bacalhau 
recheados com Queijo da Serra, aos maris-
cos e aos bifes, passando pelo polvo à la-
gareiro e o pernil de porco assado (as nos-
sas escolhas). Para acompanhar há sempre 
a sair a cerveja branca (blonde beer), a pre-
ta (dark beer) e a bohemia (amber), nas ca-
pacidades de 30 cl (4,00€) ou 60 cl (7,50€), 
e a carta de cervejas, todas produzidas em 
países de língua portuguesa. 
“Nos copos há frases que lembram algo de 
bom, que energizam as pessoas”, destacou 
Carla Laranjeira, responsável pelo núcleo 
museológico, reservas e eventos.
Assim, quando estiver a saborear a sua 
cerveja, preste atenção ao copo. Cada um 
tem uma mensagem, quem sabe não lhe 
servem de inspiração? Por exemplo: “Es-

quece os insultos. Nunca esqueças a bon-
dade” e “Não importa quão devagar cami-
nhas, desde que não pares” (Confúcio) ou 
“A tua vida é curta, por isso não a desperdi-
ces vivendo a vida de outrem” (Steve Jobs). 
Estas frases podem ser um bom começo 
de conversa, servindo de desculpa para 
mais um pastel e a prova de outra cerveja.
O Museu da Cerveja possui uma capacida-
de interior de 240 lugares sentados e uma 
ampla esplanada com 380 lugares, com 
vista privilegiada para o Tejo.
Atualmente são 60 as pessoas que traba-
lham no Museu da Cerveja, para que tudo 
esteja sempre perfeito. António Reis, dire-
tor de operações, garante que já passaram 
mais de 12 milhões de pessoas pelo Museu 
da Cerveja, desde a abertura do espaço, 
ou seja “tantas como as que habitam Por-
tugal”. Há uma rotatividade muito grande, 
seja no restaurante como na esplanada. 
“Queremos passar a língua portuguesa, 
a tradição e o nosso legado, por isso só 
trabalhamos com produtos certificados”, 
destacou à Paixão Pela Cerveja.

Museu da Cerveja
Orgulhosamente português 

> texto Maria Helena Duarte > fotografias Ernesto Fonseca

Está junto ao Terreiro do Paço, em Lisboa, e afirma-se como “o mais pequeno e o mais orgulhoso museu de 
cerveja do mundo”. Isto porque o espaço museológico é apenas dedicado à história das cervejas portuguesas 
e de países de língua portuguesa, mas todo ele criado em pormenor e rigor “com alma e coração”. O espaço 

museológico ganha vida e engrandece o restaurante e esplanada.
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PUB

MUSEU DA CERVEJA
Terreiro do Paço – Ala Nascente 
Nº 62 a 65, 1100-148 Lisboa
T.+ 351 210 987 656
reservas@museudacerveja.pt
www.museudacerveja.pt
GPS: 38°42’29.9”N 9°08’08.0”W

NÚCLEO MUSEULÓGICO
Todos os dias das 12:00H às 22:00H
Bilhete: 5 euros (inclui degustação 
de cerveja)
Menores de 16 anos - gratuito

CERVEJARIA
Aberto todos os dias
12:00H às 24:00H
Preço médio: 45,00€

VIAJAR NO TEMPO:
ÁREA MUSEOLÓGICA E ADEGA 
MONÁSTICA
O museu ocupa o primeiro piso e foi todo 
criado de raiz. E, ao contrário de muitos 
outros museus que já visitou, neste in-
centivam a utilização das câmaras para 
fazer fotografias e vídeos e no percurso 
ainda lhe oferecem uma cerveja. Perfeito, 
não é?
Carla Laranjeira garante que toda a infor-
mação disponível foi devidamente certi-
ficada e que 90 por cento do espólio é 
pertença do museu. Estão representadas 
todas as marcas portuguesas e de países 
africanos de língua oficial portuguesa.

“Somos o mais pequeno e o mais orgu-
lhoso museu, é tudo feito pela equipa, 
com alma e coração, só sabemos tra-
balhar assim. Queremos falar e passar a 
língua portuguesa, a história e o legado 
do nosso antepassado, como os nossos 
produtos e as nossas cervejas”, salienta a 
responsável pelo núcleo museológico. 
Na visita ao museu pode acompanhar a 
história da cerveja com uma breve incur-
são desde os primórdios e até à produção 
industrial, Séc. I a.C. até ao Séc. XIX. De-
pois está o registo histórico dos produ-
tores nacionais, desde o séc. XX até aos 
dias de hoje. “Aqui se narra a história dos 
produtores nacionais que fizeram da nos-

sa cerveja o que ela é hoje. É aqui tam-
bém que tomamos consciência do esfor-
ço e dedicação dos nossos cervejeiros”. 
A informação fica completa com a repre-
sentação das cervejas dos PALOP (Cabo 
Verde, S. Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau), 
“um espaço especial dedicado à amizade, 
à confraternização, a um património co-
mum que o tempo não apaga”.
No final da visita somos levados por um 
corredor de luz ténue, é a entrada para a 
Adega Monástica, do Séc. XVI ou XVII. “Um 
tempo feito de silêncios, de lentidão e de 
um duro labor artesanal. Um tempo longe 
da nossa memória, mas um tempo sempre 
presente em cada cerveja saboreada”.
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Leonel Pereira
As cervejas artesanais

são uma descoberta
> texto Maria Helena Duarte  > fotografias Ernesto Fonseca

Leonel Pereira é um dos cozinheiros mais reconhecidos de Portugal e tem visto o seu trabalho premiado a 
nível nacional e internacional. Traçou o seu percurso cuidadosamente, correu o mundo, sempre em busca de 

mais experiência e conhecimentos. Fomos ao seu encontro, no Algarve, para mais um desafio: harmonizar 
iguarias tailandesas com cervejas artesanais.

É no Algarve, mais precisamente em Al-
mancil, que está um dos grandes tributos 
à gastronomia portuguesa, o restaurante 
São Gabriel, premiado com uma Estrela 
Michelin, e o espaço dedicado à gastro-
nomia tailandesa: o restaurante Thai Gar-
den. Ambos espaços têm em comum Leo-
nel Pereira, cozinheiro que há cinco anos 
abraçou o desafio de fazer destes dois res-
taurantes uma visita incontornável.
“Caí na cozinha de paraquedas”, começou 
por nos contar Leonel, isto porque não há 
registo de cozinheiros de mão cheia na 
família.  E confessa à Paixão Pela Cerveja: 
“O que eu queria mesmo era ser barman 
como os meus amigos. Ambicionava ter 
muitas namoradas suecas” (risos). Um de-
sejo que não viu realizado, porque não ha-
via vaga. Acabou por ir descascar batatas 
e lavar tachos para a cozinha. Mas, ainda 
assim, evidenciou-se nas pequenas coisas, 
tinha talento, e o chefe percebeu que ele 
poderia ter um futuro na cozinha, impul-
sionando os estudos nessa área. “Ainda fui 
para a Universidade para estudar Turismo, 
mas não cheguei a acabar, nunca mais lar-
guei a cozinha!”.
A partir daí a vida de Leonel Pereira foi de 
muita formação, recolha de conhecimen-

tos e experiência. “Trabalhei com grandes 
chefes de cozinha do mundo, investi muito 
a trabalhar e estudar, até aos 28 anos”, par-
tilhou, acrescentando que trabalhou em 
grandes companhias e esteve cerca de 15 
anos fora de Portugal. Por exemplo “num 
hotel do Brasil que tinha 600 quartos, fazia 
banquetes para 12 mil pessoas e geria ob-
jetivos anuais de 10/15 milhões de euros”, 
e destaca Leonel que era esse o seu sonho: 
“ser um grande chefe de um grande hotel, 
em qualquer companhia internacional e 
fazer comida para 30 ou 40 mil pessoas”. 
Foi um percurso importante para chegar 
aos quarenta e assumir algo seu, especial. 
“Não é todos os dias que podes ter um 
projeto na Quinta do Lago, com dois res-
taurantes e alojamento”. Um investimento 
que fez com o sócio Delfim João, e que 
já vai em meio milhão de euros. Um ano 
depois, o restaurante São Gabriel já tinha 
reconquistado a Estrela Michelin (já con-
tava 20 anos de distinções). E seguiram-se 
muitas mais nomeações e conquistas de 
prémios. Um reconhecimento nacional e 
internacional, bem compreendido quando 
se pode usufruir da experiência sublime, 
que é saborear e comer as iguarias que, 
com a sua equipa, prepara. 

THAI GARDEN
TERRA DE MIL SORRISOS
No restaurante Thai Garden a realidade 
é outra. Não há nada a descobrir. Não há 
nada a inovar. Pratica-se uma gastrono-
mia regional tailandesa, com a mestria dos 
cozinheiros da região de Pattaya, que há 
mais de dez anos permanecem na equipa 
do Thai Garden.
Bem-vindo à “terra dos mil sorrisos”. As-
sim se apresenta o restaurante tailandês, e 
é bem verdade, basta ver esta equipa co-
zinhar com alegria, paixão e mãos ágeis, 
preparando saborosas especialidades. Mas 
também porque a satisfação dos clientes 
se vê no regresso em cada ano, avançando 
nas gerações. 
O Thai Garden está instalado numa palho-
ça, que recria o ambiente tailandês, estando 
decorado com cores quentes. A esplanada/
terraço é irresistível no verão, especialmen-
te à noite, e é o spot perfeito para desfrutar 
de uma cerveja acompanhando um destes 
pratos de “confort food” como os identi-
fica Leonel Pereira. O Chef garante que o 
produto é respeitado a 100 por cento, im-
perando a qualidade. “É uma comida com 
pouco picante, mais ajustada aos euro-
peus”. Quisemos experimentar!
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Olhando para a carta, rapidamente perce-
bemos que as legendas fazem muita falta, 
só assim conseguimos escolher os pratos. 
Para acompanhar as iguarias escolhemos 
três cervejas portuguesas e uma tailandesa. 
A Marquês de Pale Ale (Passarola), de cor 
dourada e espuma cremosa, com eviden-
tes notas cítricas a lembrar tangerina, lima 
e limão; sabor envolvente, fresco e adoci-
cado, com amargor médio e final de boca 
longo e seco.
A Letra E, Belgian Dark Strong Ale, de cor 
âmbar, com notas de cereais tostados, ca-
ramelo e frutos secos; muito elegante na 
boca, com um final amargo e sedutor. 
E, também, a Imperial Stout by Pedro Sou-
sa (Post Scriptum), castanha escura, com 
espuma persistente e um aroma intenso a 
malte torrado, café e chocolate; de sabor 
equilibrado, seco e ousado. 
A estas juntamos a cerveja tailandesa 
Singha Beer, uma premium lager, dourada 
com espuma persistente e aroma a malte 
e lúpulos de qualidade; revelando-se rica e 
envolvente na boca, com bom amargor e 
um final prolongado e fresco.
No Thai Garden pode começar por desfru-
tar de entradas, saladas ou sopas. Entre as 
várias propostas, destacamos: Karee Puff, 
um folhado com recheio de carne de vaca 
picada marinada em caril amarelo e legu-
mes (11.00€); Larb Gai, que é uma salada de 
frango picado ao estilo tailandês (14.00€); e 
Yam Talai, uma salada picante de marisco 
(17.90€), que foi a nossa escolha. Se apre-
cia sopa, então experimente Tom Kha Gai, 
uma sopa cremosa de coco com frango, 
cogumelos, ervas tailandesas, folhas de 

lima e chilli (14.50€). E depois há sempre 
as saborosas massas Thai Noodles. A nos-
sa escolha recaiu sobre o Phad Thai, massa 
tailandesa com camarões, rebentos de soja 
e cebolinhas-bebé (18.50€) e Phad Si-Ey 
Moo que é a mesma massa mas com fran-
go (15.90€). Maravilhoso estava, também, 
o Green Curry com camarões (23.50€) e 
o Pad Ka Pao Gai, peito de frango fatiado, 
salteado com folhas de manjericão picante 
e chilli (18.00€). Para terminar, experimente 
“Arroz Doce” com manga “Estilo tailandês” 
(8.50€). Foi uma experiência incrível, que 
recomendamos vivamente.
É certo que, neste espaço, o vinho con-
quista mais atenções para acompanhar as 
refeições, mas à chegada e noutros mo-
mentos mais relaxados, o terraço convida 
a uma cerveja. E, também por isso, o Thai 
Garden vai passar a ter Estrella Damm na 
carta.
O Chef Leonel Pereira, confessa-se apai-
xonado por champanhes, mas também 
gosta muito de cerveja, sendo que ainda 
está a descobrir as artesanais. “Gosto de 
cervejas diferentes”, afirmou à Paixão Pela 
Cerveja. Só lamenta não ter oportunidade 
para provar tantas vezes como desejava, 
por isso as escolhas de consumo acabam 
por ser mais permanentes com a Super 
Bock e a Cristal, as suas preferidas. 
Para já mantém um espírito “craft” mais 
irreverente, de descoberta, e por isso ga-
rante: “não me fidelizo”. O que mais o esti-
mula é “encontrar cervejas que se harmo-
nizem com comida” e destaca gostar delas 
“mais robustas”, admirando a técnica de 
produção. “É uma descoberta!”. 

LEONEL PEREIRA
Nasceu em Martinlongo, concelho 
de Alcoutim no Algarve. É um profis-
sional que, apesar de todo o seu vas-
to currículo de formações nacionais 
e internacionais como a Academia 
Alain Ducasse, Le Nôtre e Institute of 
Culinary Arts, não esqueceu os pala-
dares da aldeia onde nasceu e diz-se 
um eterno aprendiz e experimenta-
lista na evolução dos sabores. Passou 
por hotéis como: Atlantis Vila Moura, 
Hotel Quinta do lago (Oriente Ex-
press) Niko París, Cipriani Veneza Itá-
lia, Alexandra Palace na Suíça. Abriu 
todos os Hotéis Pestana no Brasil, 
Carlton Alvor, Pousadas de Portugal e 
mais recentemente foi chefe execu-
tivo do Hotel Sheraton Lisboa & SPA, 
sendo o restaurante Panorama o seu 
anterior projeto profissional, onde 
conquistou diversos prémios durante 
o período que lá esteve. Abraçou o 
restaurante São Gabriel em março de 
2013 como mais um dos seus gran-
des projetos.
Com diversas formações e presen-
ça constante em congressos, pratica 
uma cozinha com profundas raízes 
nas receitas regionais e por isso a tra-
dição é uma das suas linhas mestras. 

THAI GARDEN
Estrada Vale do Lobo
Quinta do Lago, Almancil | Algarve
Só serve jantares
Encerrado às segundas-feiras
Preço médio: 45,00€
T. +351 289 394 521
www.sao-gabriel.com

Leonel Pereira mantém 
um espírito “craft” mais 

irreverente, de descoberta, e 
por isso garante:
“não me fidelizo”
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Quando, em abril do ano passado, Pedro 
Mota e Tiago Talone fundaram a Norta-
da já tinham como objetivo abrir um bar 
e um restaurante que complementassem 
a fábrica desta cerveja que qualificam de 
“especial”. Atrasos na obra levaram a adia-
mentos nesse projeto, mas em fevereiro 
último, cerca de dez meses depois, a casa 
de três pisos no número 210 da rua de Sá 
da Bandeira ficou completa. 
Com vista para fábrica, engarrafamento, 
laboratório, caldeiras de cobre, tanques e 
o aroma, tudo neste espaço remete para 
o mundo da cerveja. O restaurante era o 
“empurrão” que faltava para a marca da Fá-
brica de Cervejas Portuense.
“O restaurante é a nossa principal ferra-
menta de marketing e comunicação, pelo 
que não está cá apenas pela experiência 
de comida, mas sobretudo para passar o 
que é a nossa imagem de marca e do nos-
so conceito de fazer crescer a cultura cer-
vejeira”, explicou Pedro Mota à Paixão Pela 
Cerveja. 
Por norma, nos restaurantes, a bebida 
acompanha os pratos, mas no restaurante 
da Nortada esse conceito foi invertido e a 
cerveja é a “estrela” da companhia. Aqui, é 
ao contrário. Não que as iguarias não se-
jam importantes, claro está, mas cerveja 
é, sem surpresa, o centro da carta, que é 
muito ao jeito do “para picar”.
A Nortada tem cinco tipos de cervejas “fi-
xos”: Porto Lager, Vienna Lager, Brown 
Porter, India Pale Ale e Imperial Stout. Mas 
há mais variedades de pressão no bar, jun-
tando-se edições limitadas às “cativas”.

“As cinco principais irão manter-se, em 
princípio, mas a ideia é ter bastante rota-
tividade nessas edições limitadas. O que 
interessa aqui é passar muito a cultura 
cervejeira, dar muita experimentação às 
pessoas. Algumas dessas cervejas não vão 
ser vendidas para fora, por isso, as pessoas 
para as provarem têm mesmo de vir aqui 
ao espaço”.
A India Pale Ale conjuga com os pratos de 
caril (6 a 9 euros) propostos, os enchidos 
(6,5 a 9,9 euros) com a Porto Lager, a Bro-
wn Porter com hambúrgueres (7,5 a nove 
euros), a Dark Lager joga melhor com co-
gumelos salteados (3,5 euros) ou o naco 
da vazia (14 euros).
Na dúvida, a mestre cervejeira Diana Canas 
e o chef Pedro Marques, além dos funcio-
nários, estão prontos a ajudar os visitantes 
na escolha da degustação. 
O espaço é recente, mas este responsável 
pela Nortada faz um balanço prévio positi-
vo. “O ‘feedback’ tem sido positivo”.

MOVIDA E TURISMO SÃO “MOTORES”
O restaurante e a marca Nortada estão a 
aproveitar a movida da Baixa portuense. 
“Esta movida da Baixa, que se focava nas 
Galerias de Paris, está a crescer para o eixo 
entre D. João I e a praça dos Poveiros. 
Quando projetámos a marca ainda não 
havia esse movimento, mas agora existe”.
Pedro Mota destaca, também, o movimen-
to originado pelo fervilhante turismo no 
Porto. Neste caso, o conhecimento mé-
dio da realidade das cervejas é, de resto, 
superior ao nacional. “Por norma, para os 

portugueses este espaço serve para trans-
mitir a cultura cervejeira: Já para os turistas 
internacionais, de vários pontos, mas com 
o Estados Unidos à cabeça, funciona muito 
como um local onde eles reconhecem dos 
seus países e acham interessante ver que 
começa a haver em Portugal exemplos de 
espaços desta natureza”. 
O entrevistado realça, com efeito, a enor-
me dinâmica do Porto na captação de tu-
ristas. “Durante a semana, diria que metade 
dos nossos visitantes é turista. Ao fim de 
semana, como há mais portuenses a virem 
cá, desce, mas, mesmo assim, cerca de 
30% são turistas de várias origens”.
Esta realidade também ajuda à construção 
da imagem de marca da Nortada. “Este 
espaço de loja e a nossa loja on-line vão 
ter de ser bastante potenciados para dar 
a conhecer a marca. A loja on-line há de 
funcionar melhor a partir do momento em 
que as pessoas conhecerem este espaço 
aqui. Todo o nosso plano de comunicação 
e marketing está alicerçado neste espaço”, 
indica o entrevistado.

Restaurante Nortada
Viagem ao centro da cerveja 

> texto Aquiles Pinto > fotografias D.R.

O conceito do criador ao fornecedor surge muito quanto o tema é a gastronomia. Na cerveja também pode 
acontecer e é, justamente, o que a Nortada permite com o bar e o restaurante dentro da fábrica em plena Baixa 

do Porto. O objetivo é promover a cultura cervejeira.

RESTAURANTE NORTADA
Rua Sá da Bandeira, 210, Porto
T. +351 220 181 000
Horário: 
Terça a quinta -10h00 às 00h00
Sexta e sábado - 10h00 às 02h00
Encerra aos domingos e segundas
Preço médio: 
18 euros
www.facebook.com/fcportuense  
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Diversidade cervejeira e contemporanei-
dade. Esta é uma das formas de definir ou 
adjetivar as novas cervejas especiais da Su-
per Bock.
As Coruja entraram no mercado em estilo, 
ou melhor, em três estilos de cerveja que 
compõem a gama, todas produzidas com 
recurso à técnica dry hopping e ingredien-
tes 100% naturais, garante a empresa de 
Leça do Balio. Session Saison, American 
Amber Lager e India Pale Ale são, assim, as 
três variedades já disponíveis no mercado.
Bruno Albuquerque, diretor de Marketing 
Cervejas Portugal do Super Bock Group, 
explicou-nos que esta gama de cervejas 
especiais tem, sobretudo, uma imagem e 
posicionamento irreverentes, indo de en-
contro aos estilos cervejeiros modernos, 
de grande distribuição. O objetivo, garan-
tiu-nos o responsável, é “democratizar o 
acesso à variedade e cultura cervejeiras”.
A imagem - definida pela empresa como 
urbana e misteriosa -, foi idealizada pela 
agência SUMMA, sendo a campanha de 

publicidade da responsabilidade da unida-
de criativa Solid Dogma.
 
NATURAL E DRY HOPPING
Uma das características que o Super Bock 
Group “insiste” em comunicar é que os 
produtos desta gama são produzidos com 
ingredientes 100% naturais e que as cer-
vejas Coruja se distinguem pelo caráter 
especial ao serem produzidas utilizando a 
técnica de dry hopping em grande escala, 
naquilo que definem como “um processo 
inovador e inédito em Portugal, que con-
siste no adicionar tardio do lúpulo no pro-
cesso de fabrico e que intensifica o aroma 
e a experiência sensorial”.
Ou seja, ao contrário de, por exemplo, a 
Seleção 1927, feita pelo método de pro-
dução artesanal, a Coruja será produzida 
em grande escala. Daí denominar-se “es-
pecial” e não “artesanal”.
Quanto ao nome, tal como uma verdadei-
ra coruja, também estas cervejas marcam 
a diferença pela personalidade e caráter 

forte. “São animais que simbolizando co-
nhecimento também estão envoltos em 
mistério, precisamente o que queríamos 
incutir nas nossas cervejas”.
O diretor de Marketing fala ainda na “con-
temporaneidade” da Coruja e de uma 
“nova perspectiva e apetência do consu-
midor para experimentar a diversidade”.
Bruno Albuquerque admite que, hoje, a 

Bruno Albuquerque admite 
que, hoje, a cerveja não é 

unicamente uma alternativa 
de “refrescância”, sendo 

agora pensada para várias 
ocasiões que não “apenas” 

matar a sede. Para isso, claro 
que contribui o facto de, 
atualmente, proliferarem 

“novos estilos e cada vez mais 
novos sabores”.

Coruja
Sabor nas asas da criatividade  

> texto Susana Marvão > fotografias D.R.

Personalidade e caráter forte. Assim são as corujas. E assim é a Coruja, uma das mais recentes apostas do 
Super Bock Group. Uma cerveja especial da casa de Leça do Balio que quem gosta, gosta. Quem não gosta, 

aprende a gostar, diz Bruno Albuquerque, diretor de Marketing Cervejas Portugal do Super Bock Group.
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ARTE E SUPER BOCK CORUJA, COMBINAÇÃO PERFEITA
EM PROL DA ARTE PÚBLICA E URBANA

Os artistas portugueses The Caver, Contra, Frame, Glam, Kruella, MAR, Mário Belém, Mo-
saik e Samina são o “Coruja”, artista que surgiu no panorama naciona com intervenções 
disseminadas por Lisboa, Porto e Braga e que marcaram o arranque de uma plataforma de 
apoio à Arte Pública e Urbana, numa parceria entre a Super Bock e a Solid Dogma.
Até 2020, esta plataforma vai motivar o desenvolvimento da Arte Pública e Urbana em 
Portugal enquanto manifestação social e fator importante para a promoção da cultura. 
Ao longo destes três anos, a marca vai implementar um conjunto de iniciativas, várias em 
colaboração com os nove artistas, e também apoiar novos talentos nacionais.
Nos próximos anos, a coincidir com a data de aniversário da plataforma - 20 de abril -, a 
Super Bock Coruja irá atribuir o Prémio “Coruja para as Artes”, uma nova iniciativa no pa-
norama artístico nacional que tem um único propósito: o de promover os novos talentos 
na arte pública. Vai também ser criada uma app que irá mapear as intervenções dos artistas 
envolvidos na campanha de Super Bock Coruja, mas também novos artistas emergentes 
do panorama da arte pública e urbana. Irá também dar oportunidade aos utilizadores de 
identificarem intervenções artísticas, mapeando-as na aplicação.
A Arte Urbana é uma expressão artística à qual a Super Bock está associada há vários anos 
e que sai agora reforçada, garante a empresa. Por ser um território relevante para a marca, 
existe já um histórico que se manifesta em diferentes abordagens e iniciativas. Desde logo 
está patente em eventos como o Prémio Nacional Indústrias Criativas e no Super Bock 
Super Rock, festival que tem contado com as parcerias com os Underdogs, Farh 021.3. e 
Bordallo II – artista responsável pela “Guitrash”, peça icónica que esteve no recinto duran-
te os três dias na última edição.

cerveja não é unicamente uma alternati-
va de “refrescância”, sendo agora pensada 
para várias ocasiões que não “apenas” ma-
tar a sede. Para isso, claro que contribui o 
facto de, atualmente, proliferarem “novos 
estilos e cada vez mais novos sabores”.

OS TRÊS ESTILOS
No que diz respeito à Coruja, encontra-se, 
de forma permanente, em três estilos de 
cerveja especiais. A Session Saison é de-
finida pelo Super Bock Group como uma 
cerveja com toques cítricos, leve e suave 
no aroma e no sabor. Já a American Amber 
Lager afirma-se como uma cerveja onde 
o malte tem o protagonismo: doce e com 
notas tostadas e de caramelo. A India Pale 
Ale é uma cerveja mais amarga e intensa 
de sabor e aroma, graças à presença extra 
do lúpulo.

O PODER DO RÓTULO
As novas cervejas da Super Bock surpreen-
dem igualmente pela imagem forte, de 
resto sendo reconhecida à marca de Leça 
do Balio a capacidade de comunicar de 
forma exímia os seus produtos. 
O rótulo das garrafas, desenhado pela SUM-
MA, assenta “na força e provocação do olhar 
da Coruja”. A empresa explica no comunica-
do que enviou à imprensa aquando da apre-
sentação da no que a agência criou o rosto 
de uma coruja de olhar profundo e intenso 
para ser a imagem da marca e foi a partir da-
qui que se desenvolveram as peças criativas 
que integram a campanha de comunicação.

VANDALISMO?
A ligação à arte urbana é outro dos “valo-
res” que a Coruja aporta (ver caixa). E não 
foi, de todo, um mero lançamento comer-
cial.  Alguns mupis de promoção da nova 
cerveja começaram a ser pintados por um 
artista de rua que se apresentou ao mundo 
igualmente como... Coruja, com provo-
cações que foram sendo partilhadas pelo 
“artista” nas páginas de Facebook e no Ins-
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tagram: “Super Bock, três cervejas com o 
meu nome e nem um obrigado? A Coruja 
sou eu. Já que não me convidaram, co-
lei-me à vossa festa. Assim fica bem mais 
fixe. É uma espécie de royalties pelo hijack 
do nome.”
Entretanto, na página oficial, a Super Bock 
alimentava o mistério, assumindo uma 
busca “incessante” pelo artista. Uma ação 
de marketing que pelos comentários que 
suscitou, foi bem conseguida.
O “parto” da Coruja foi o culminar de cerca 
de um ano de gestação. E não adiantando 
expectativas de venda para a nova gama de 
cervejas, não está colocada fora da equa-
ção o alargamento da oferta. Para já, serão 
apenas estas três variedades disponíveis, de-
pendendo da receptividade do consumidor 
avançarem para novas aventuras Coruja. 
Com este lançamento, a empresa de Leça 
do Baio quer abrir as portas para o novo 
mundo cervejeiro, certos de que “Quem 
gosta, gosta. Quem não gosta, aprende”, 
esclarece Bruno Albuquerque.

MOVIMENTO ARTESANAL
Todo este movimento, chamemos-lhe 
“artesanal”, que tem vindo a caracterizar o 
mercado português e conferindo-lhe, in-
discutivelmente, um novo dinamismo, não 
“assusta” o diretor de Marketing. No seu 
entender este é um processo “normal”, 

pelo qual muitos países já passaram e para 
o qual o Super Bock Group se tem vindo a 
preparar fazendo “investimento muito ele-
vados”. O percurso “clássico” nos merca-
dos em ascensão é, mais tarde, haver uma 
consolidação, apesar de Bruno Albuquer-
que acreditar que ainda é um pouco cedo 
para falar nisso. “Acredito que na Europa 
esse movimento de consolidação não será 
tão vincado como, por exemplo, nos Esta-
dos Unidos”.
Resumindo, é sob a modernidade e o mis-
tério que surge a Coruja da Super Bock 
para “desafiar a curiosidade dos consu-
midores para que conheçam melhor o 
universo cervejeiro e experimentem estas 
novas variedades”. 
E apesar de Portugal não ser os Estados 
Unidos, Bruno Albuquerque de uma coisa 
tem a certeza: o movimento de procura 
por sabores e cervejas diferentes veio para 
ficar. “Até a forma como as pessoas con-
versam sobre a cerveja está a mudar. Há 
curiosidade, o que leva a conhecimento”.

Bruno Albuquerque, diretor de Marketing Cervejas Portugal do Super Bock Group

Bruno Albuquerque, 
diretor de Marketing 

Cervejas Portugal do Super 
Bock Group, explicou-
nos que esta gama de 

cervejas especiais tem, 
sobretudo, uma imagem e 

posicionamento irreverentes, 
indo de encontro aos estilos 

cervejeiros modernos, de 
grande distribuição. 
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TEMA DE CAPA
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Amargas, mas extremamente aromáticas, 
refrescantes e fáceis de beber. Uma cor 
que vai entre o dourado e o acobreado e 
um teor alcoólico que tradicionalmente 
anda entre os 5,5 e os 7,5%. Estas serão as 
principais características de uma India Pale 
Ale, as famosas IPA que começam a susci-
tar curiosidade no mercado nacional, cujo 
consumidor está habituado a cervejas de 
baixo amargor. Ou melhor, estava. 
American, English, Imperial, Session, Bel-
gian, Black, Red e White IPA são tipos de 
India Pale Ale que hoje podemos ver nas 
cartas dos espaços dedicados às cervejas 
que têm vindo a abrir um pouco por todo 
o país. É complicado escolher, já sabemos. 
Primeiro, porque são muitas, depois por-
que de uma forma geral o português ainda 
não tem suficiente cultura cervejeira para 
escolher uma cerveja da mesma maneira 
que, por exemplo, vai tendo para escolher 
o vinho. Mas isso está claramente a mudar.
Resolvemos, por isso, falar com quem de 
direito para nos elucidar sobre as IPA. Não 
tanto sobre qual o seu processo de fabrico 
– isso deixamos para outra altura –, mas 
sobretudo o que devemos esperar de uma 
India Pale Ale.

AROMA E FRESCURA
Manuel Galvão, cervejeiro na Central de 
Cervejas, admite que as IPA são um dos 
seus estilos de cerveja favoritos. “Talvez 
por ser um dos mais desafiantes de pro-
duzir, exigindo um cuidado especial na es-
colha e combinação dos lúpulos”. Sendo 
um adepto incondicional da experimen-
tação em torno das variedades de lúpulo, 
Manuel Galvão encontra nas IPA um mar 
de oportunidades de testar e apreciar di-
ferentes combinações deste ingrediente. A 
escolher, seria uma Session, pois “permite 
apreciar toda a riqueza do aroma e fres-
cura do amargo dos lúpulos, com um teor 
alcoólico mais reduzido”.
A Lagunitas IPA é a que melhor se encaixa 
no perfil deste cervejeiro, visto ser “muito 
equilibrada no corpo e no amargor, ten-
do por isso grande ‘drinkability”. “A La-
gunitas IPA mantém a sua receita há 23 
anos e procura manter as características 
das American IPA originais”, disse Manuel 
Galvão à Paixão Pela Cerveja. “A qualidade 
está muito associada à experiência desta 
cervejeira e ao facto de ser elaborada com 
43 variedades de lúpulo e 65 variedades de 
malte. É uma cerveja com um aroma flo-

ral e cítrico, de amargo intenso, mas com 
um final suave que lhe confere as notas de 
malte”.
Por cá, a Central de Cervejas produz a 
“Bohemia IPA”, classificada pelo cervejei-
ro como uma cerveja de amargo intenso, 
com aroma muito equilibrado obtido pela 
mistura de lúpulos Citra, Amarillo e Casca-
de, introduzidos por Dry Hopping e muito 
fácil de beber. 
Para este profissional, e de resto um pouco 
transversal a todos os entrevistados, há um 
imenso desafio na produção de uma IPA, 

Uma Session permite 
apreciar toda a riqueza do 

aroma e frescura do amargo 
dos lúpulos, com um teor 
alcoólico mais reduzido.

India Pale Ale
No reino do lúpulo  

> texto Susana Marvão > fotografias Shutterstock

India Pale Ale. IPA, para os amigos, tem vindo a conquistar adeptos um pouco por todo o mundo. É uma 
das mais apreciadas Ale a nível internacional, e mesmo em Portugal – onde o consumidor está habituado a 
cervejas de baixo amargor –, começa a ser muito requisitada. Uma coisa é certa: se quase todas as marcas já 

têm uma IPA na sua gama é porque a procura existe.
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Em Portugal já se consomem 
IPA, mas o consumo pode 

melhorar à medida que este 
estilo for mais conhecido

nomeadamente “a combinação ideal de 
lúpulos por forma a obter um aroma equi-
librado e um amargo intenso, mas ao mes-
mo tempo suave, que não sature o paladar 
e não seja agressivo, mas sim refrescante”.
A maior parte das características das Pale 
Ale está presente numa IPA, diz Manuel 
Galvão. Exceção feita ao amargor, mais in-
tenso, e ao extrato que é ligeiramente mais 
acentuado. “O amargo mais intenso sig-
nifica que estas cervejas podem ‘suportar’ 
uma carbonatação mais elevada do que a 

maior parte das ales”, mencionou. “As IPA 
são também normalmente um pouco mais 
claras do que a maior parte das Ales”. E 
como apresentam um teor alcoólico mais 
elevado, o aroma frutado e a ésteres é, em 
geral, mais acentuado, salientou o entrevis-
tado. “Nas IPA, as notas de malte estão mais 
presentes. O uso de lúpulos de aroma é 
opcional, mas normalmente têm um efeito 
bastante positivo nestas cervejas, principal-
mente se for adicionado por Dry Hopping”.
Já o aspeto dominante nestas cervejas é, 

de facto, o amargo do lúpulo, reforça Ma-
nuel Galvão. “As India Pale Ale são as cer-
vejas mais amargas de entre os tipos mais 
conhecidos. É absolutamente essencial 
que não exista qualquer adstringência ou 
acre neste amargo. Daí a necessidade de 
usar lúpulos que sejam o mais fresco pos-
sível”.
O cervejeiro salienta que algumas varieda-
des procuram trazer para os dias de hoje 
aspetos originais de produção, como o en-
velhecimento em cascos de carvalho, que 
lhes confere uma agradável complexidade 
de aroma. “É necessária alguma adaptação 
a este estilo, principalmente por quem está 
habituado a cervejas pouco amargas”.

A ARTE DO EQUILÍBRIO
Miguel Cancela, mestre cervejeiro no Su-
per Bock Group prefere as English e as 
American IPA. E por razões obviamente 
distintas. “As English por causa das notas 
herbais e terrosas das variedades de lúpu-
los inglesas e as American devido à rique-
za aromática dos lúpulos americanos, com 
aromas mais florais e cítricos”.
Admirando particularmente a marca 
Brooklyn, devido à imensa variedade de 
estilos e de cervejas diferenciadoras que 
têm disponíveis para o consumidor, Miguel 
Cancela concorda que o maior desafio na 
produção destas cervejas é a adição de 
variedades de lúpulos (tanto na ebulição 
como no Dry Hopping) e conseguir, mes-
mo assim. ter uma cerveja equilibrada.
Quanto ao que devemos esperar de uma 
IPA, para o mestre deverá ser “uma cerveja 
com bastante corpo, onde o rei acaba por 
ser o lúpulo. Uma cerveja com um sabor 
(amargo) e aroma bastante intenso”.
Miguel Cancela assevera que o consumidor 
de uma India Pale Ale é “diferente”, pois este 
é o tipo de cerveja que “à primeira se detes-
ta”, devido às suas caraterísticas amargas, 
“mas depois de nos habituarmos, se adora”.
Considerando que em Portugal já se con-
somem IPA, admite que o consumo pode 
melhorar à medida que este estilo for mais 
conhecido. 

PORTUGAL TEM AINDA
MUITO PARA DAR
Diana Canas, brewmaster na Fábrica de 
Cervejas Portuense confessa ser mais 
adepta das White IPA, “pois dentro do esti-
lo são um pouco mais leves em termos de 
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O desafio na produção de 
uma IPA parece estar na 

combinação ideal de lúpulos 
por forma a obter um aroma 

equilibrado e um amargo 
intenso, mas ao mesmo 

tempo suave, que não sature 
o paladar e não seja agressivo, 

mas sim refrescante.

PUB

amargor, mas têm um aroma muito fresco e intenso”. A Punk IPA, 
da Brew Dog, é a sua predileta, “porque tem um aroma exótico 
intenso e um amargor final agradável”.
Para a brewmaster, o desafio quando se aborda a conceção de 
uma IPA é conseguir um aroma realmente fresco e intenso, que 
surpreendesse e se mantivesse no produto até ao momento de 
consumo. Assim, opina que o que devemos esperar de uma cer-
veja IPA é “um amargor acentuado e uma explosão de aroma”.
Por tudo isto, para Diana Canas as India Pale Ale irão atrair o con-
sumidor que procura surpresa no momento de beber, “pois o aro-
ma intenso pode não fazer esperar o amargor acentuado e fresco 
característico deste estilo”.
Em Portugal, Diana Canas admite que esta cerveja começa a ter 
alguns apreciadores, “dado que é um estilo que aparece cada vez 
mais e os consumidores começam a conhecer e a gostar. Mas 
considero um estilo que ainda tem muito para dar em Portugal”, 
disse à Paixão Pela Cerveja.

À DESCOBERTA DAS INDIA PALE ALE
Portugal (ainda) não tem cultura cervejeira. Somos, por “defei-
to” um pais vínico, ressalva Nuno Branco, diretor de produção na 
Empresa de Cervejas da Madeira. No entanto, este profissional 
acredita que, com o aparecimento de várias microcervejarias, está 
a surgir o interesse pela descoberta de novas cervejas, de diferen-
tes paladares e estilos, muitas vezes associadas ao denominado 
“foodparing”. Mas, “neste momento, os consumos de diferentes 
estilos de cervejas ainda estão num patamar muito embrionário, 
mas com elevado potencial de crescimento”.
Nuno Branco, assume a preferência pelos lúpulos com caraterísticas 
de frutos tropicais, como o caso do Simcoe. Dentro das marcas por-
tuguesas, a escolha seria “pela IPA da 2 Corvos e pela IPA da Letra”.
Neste momento, esta produtora da Madeira está a desenvolver 
dois estilos de cervejas IPA, que em breve estarão disponíveis na-
quele mercado regional.
Para Nuno Branco, as IPA são cervejas bem diferenciadoras das 
normais lager que existem no mercado, “sendo caracterizada 
com um forte amargor, uma tonalidade ligeiramente mais escura 
e um teor de álcool mais elevado”. O público-alvo, no seu enten-
der, é “jovem, irreverente e alternativo”.
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IMAGINAÇÃO SEM LIMITES
Sérgio Sousa, produtor da Beata, pro-
nuncia que, dos vários tipos de IPA, pre-
fere a IPA inglesa, mais florar e seca, e a 
IPA americana. mais frutada e amarga. “É 
um estilo do qual gosto muito porque tem 
uma enorme capacidade de acompanhar 
comida de diferentes estilos e tipos”. Por 
outro lado, o empresário é da opinião que 
a IPA é um estilo de cerveja que pode ter 
imensos tipos de combinações de lúpulos 
e, por isso, “para um cervejeiro é um estilo 
onde a imaginação não tem limites”. 
Das IPA que conhece a nível nacional, 
existem muito bons exemplares, diz Sérgio 
Sousa. “É o caso da Urraca da 8ª Colina ou 
da Blind Date 2.0, da Passarola. A nível in-
ternacional, a Punk IPA da Brewdog é, para 
mim, um bom exemplo”.
A Cerveja Beata tem, de série, uma IPA e, 
diz o produtor, “até é a cerveja que produz 
com maior saída”. Esta IPA é, por isso, mais 
leve, amarga e com um balanço de aroma 

muito furtado (frutos tropicais maduros), 
uma vez que a marca usar um lúpulo de 
aroma que tem essas características fru-
tadas. “O maior desafio foi determinar as 
quantidades de lúpulos na nossa IPA. Nun-
ca quisemos uma cerveja muito amarga 
nem muito frutada. O balanço do amargor 
com o aroma foi o mais difícil de conse-
guir, e ainda hoje é”.

A DISSEMINAÇÃO DAS INDIA PALE ALE
Pessoalmente, Gonçalo Faustino, produtor 
da Maldita e sommelièr de cerveja, gosta 
e aprecia qualquer estilo de cerveja, pelo 
que não tem nenhuma variante de IPA que 
possa dizer que goste mais. “Tudo depen-
derá do momento e do produto que estiver 
a consumir. São estilos bastante aprazíveis 
e, quando bem produzidos, oferecem ca-
racterísticas dificilmente igualáveis por ou-
tros estilos de cervejas”. 
Quanto a preferências, o sommelièr diz 
que há marcas que nos vão habituando 

à sua qualidade, nomeadamente marcas 
clássicas Inglesas, com as IPA e as marcas 
americanas com as American IPA. “Atual-
mente, com a disseminação das Ameri-
can IPA, temos sempre bons exemplos 
espalhados pelo mundo fora desde a Ásia, 
América do Sul e Central e alguns países 
europeus também já dão cartas”.
Gonçalo Faustino já produziu ocasional-
mente American IPA e o desafio é sempre 
o mesmo: manter a frescura da cerveja. 
“Com isto refiro-me a manter a cerveja 
com as características com que é produ-
zida durante o maior tempo possível. São 
cervejas frágeis e que facilmente perdem 
propriedade com o tempo, luz e oscila-
ções de temperatura. Devem ser con-
sumidas o mais depressa possível e bem 
armazenadas o que traz desafios na sua 
distribuição”.
Resumindo: cá pelo nosso Portugal, as IPA, 
como dizia Pessoa, vão-se estranhando... 
mas definitivamente entranhando.
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Prova Cega 
de Cervejas
Na Revista Paixão Pela Cerveja, todas as provas 
de classificação quantitativa são cegas. As garrafas 
não são mostradas nem no decorrer da prova 
nem na discussão final. As provas foram efetuadas 
numa sala com condições controladas no Hotel 
Tryp Aeroporto, Lisboa, com copos Schott Zwiesel. 
O painel de provadores selecionado pretende 
estabelecer uma relação de equilíbrio entre 
especialistas e consumidores em geral.

38-50
CERVEJAS
EXTRAORDINARIAMENTE
EXCELENTES
E IMPRESSIONANTES!

MARIA HELENA DUARTELUÍS FIGUEIRAEMÍLIA CRAVEIRO

DIOGO TRINDADE DULCE SILVAAUGUSTO LOPES

PRÉMIOS 
PAIXÃO PELA CERVEJA 

EXCELÊNCIA
& PRESTÍGIO

Classificação
45-50 Extraordinária 
Impressionante em qualquer parte do mundo 

38-44 Excelente 
Excelente estilo para momentos perfeitos

30-37 Muito Boa 
Rica e elegante para desfrutar em pleno

21-29 Boa 
Equilibrada e harmoniosa 

14-20 Média 
Simples e agradável

00-13 Fraca
Defeituosa ou desequilibrada
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45 DR. RAPTOR

IMPERIAL IPA %Alc: 9,20  

MESTRE CERVEJEIRO 
GIDO KOOP

INGREDIENTES Água, leveduras, lúpulo e malte

APARÊNCIA
Âmbar intenso, com reflexos alaranjados, 
espuma cremosa e intensa.

AROMA Intensamente frutada, citrinos e frutos 
tropicais, aliados a notas resinosas.

SABOR Toranja, malte e caramelo, excelente 
amargor, lúpulos de grande qualidade, 
termina com sabor quase divinal.

ULTJE BREWIEG COMPANY
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

41 1927 SELECÇÃO 

 %Alc: 6,50  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF 

INGREDIENTES Água, malte de cevada e lúpulo

APARÊNCIA Âmbar, com espuma bege, bastante 
cremosa e persistente.

AROMA Exuberante, intenso em notas de frutos 
tropicais, citrinos e flores de monte.

SABOR Amargor em grande plano, seco, 
especiado, frutado, maltado, excelente 
final de boca. 

UNICER

45 BURGUESA

 %Alc:8,30  

MESTRE CERVEJEIRO 
HUGO ROCHA

INGREDIENTES Malte de cevada, lúpulo, levedura e água

APARÊNCIA
Ouro, espuma branca e muito persistente.

AROMA
Extraordinário aroma a flores citrinas, 
casca de citrinos e bosques verdes. 
Fabuloso!

SABOR Muito equilibrado, ousado, cativante, 
denso, malte e fruta envolvidos num 
majestoso amargor, final prolongado.

MICROCERVEJARIA

42 LUMBER JANE

OAK DOUBLE IPA %Alc:7,80  
MESTRE CERVEJEIRO 
FILIPE MACIEIRA, FRANCISCO PEREIRA
E JOÃO CERQUEIRA

INGREDIENTES Água, maltes de cevada, trigo, aveia, lúpulo 
e levedura

APARÊNCIA Âmbar, com espuma de cor marfim e 
persistência muito boa.

AROMA Interessante, com notas de caramelo, 
tostados, flores de citrinos e fruta.

SABOR Envolvente e apaixonante, confirma o aroma, 
acrescenta toranja, especiarias, baunilha, 
madeira, excelente amargor e final de boca.

FERMENTUM - ENGENHARIA DAS 
FERMENTAÇÕES

40 SADINA LEME

 IPA %Alc:6,00

MESTRE CERVEJEIRO 
JOSÉ RUA

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Cobre, espuma bege, muito persistente e 
cremosa.

AROMA Notas de herbáceas, florais, maçã, citrinos. 
Muito bom!

SABOR Envolvente, excelente estrutura, frutado, 
notas tropicais evidentes, amargor final 
sedutor.

POÇÃO SADINA

40 SOVINA

IPA %Alc:6,00

MESTRE CERVEJEIRO 
ARMINDO MARTINS

INGREDIENTES Água, cereais maltados, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Âmbar com reflexos dourados, espuma 
creme, persistente. 

AROMA Exuberante, elegante, com intensas notas 
florais, frutada.

SABOR Envolvente, com excelente estrutura,
perfil harmonioso e distinto, com o lúpulo 
a marcar  sedutor final.

OS TRÊS CERVEJEIROS

39 5 CHAGAS

AMERICAN IPA %Alc:6,80

MESTRE CERVEJEIRO 
CLÁUDIO OLIVEIRA / ARLINDO JORGE

INGREDIENTES Água, maltes, lúpulo e leveduras

APARÊNCIA Amarelo dourado, espuma branca bem 
persistente.

AROMA Intenso em frutos citrinos frescos, ananás 
confitado e outros frutos tropicais.

SABOR Lúpulo bem presente, frutado, especiado, 
excelente amargor, termina prolongado.

PODER DO LÚPULO CERVEJEIROS

38 BOULEVARD
  

SINGLE-WIDE IPA %Alc:5,70 

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES
Água, malte de cevada e malte de trigo, 
açúcar invertido, levedura e lúpulo

APARÊNCIA Amarelo com reflexos dourados, espuma 
marfim, bem persistente.

AROMA Notas de cereais, banana, especiarias, 
cravinho e frescura do bosque.

SABOR Excelente estrutura, notas herbáceas 
aliadas às especiarias, suave fruta, final de 
boca bem persistente. 

BOULEVARD BREWING
DISTRIBUÍDA POR DCN BEERS

IMPERIAL IPA

BENGAL AMBER IPA
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38 BORN IN THE IPA

IPA %Alc: 6,50   

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO LIMA E NICK ROSICH

INGREDIENTES
Água, puro malte de cevada, levedura e dose 
inspiradora de lúpulos (citra, mosaic, columbus)

APARÊNCIA
Âmbar com reflexos laranja, ligeiramente 
turva, espuma bege e persistente.

AROMA Impressionantes aromas citrinos, com 
notas de toranja e frutos tropicais.

SABOR Amargor em destaque, lúpulos de qualidade, 
frutado, com notas de manga a sobressair, 
excelente corpo, brilhante final de boca.

MUSA CERVEJA INDEPENDENTE

37 LETRA F

 %Alc: 6,50   
MESTRE CERVEJEIRO 
FILIPE MACIEIRA, FRANCISCO PEREIRA E JOÃO 
CERQUEIRA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Acobreada, espuma creme de boa 
persistência.

AROMA Notas de cereais aliadas a frutos citrinos, 
toranja.

SABOR Doce, equilibrado pelo amargor e frescura, 
mantém a fruta, notas de pão e caramelo, 
termina prolongado.

FERMENTUM - ENGENHARIA DAS 
FERMENTAÇÕES

38 D’OURIQUE PRAZERES BRETT INSIDE

 %Alc:7,00   

MESTRE CERVEJEIRO 
HUGO ELIAS

INGREDIENTES
Água, maltes de cereais, lúpulos, açúcares, 
especiarias e leveduras 

APARÊNCIA Âmbar dourado, ligeiramente turva, 
espuma densa.

AROMA Sedutores aromas a frutos citrinos, flores, 
especiarias.

SABOR Mantém o perfil frutado, juntam-se as notas 
resinosas, de bosque, a pimenta, o amargor 
cativante no final de boca persistente.

D’OURIQUE FLAVOURS

38 MARTIN’S

 %Alc:6,90   

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, malta de cevada, açúcar, milho, 
cevada torrada, lúpulo e leveduras

APARÊNCIA Âmbar escuro, denso, com espuma marfim 
de excelente persistência.

AROMA Impressionantes notas florais, associadas 
a fruta madura, uva passa, malte.

SABOR Complexo, ligeiro caramelo, amadeirado, 
notas frutadas, ameixa preta desidratada, 
amargor sedutor, final equilibrado e apelativo.

ANTHONY MARTIN
DISTRIBUÍDA POR DCN BEERS

37 LOBA

SESSION IPA %Alc:4,00

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO SOUSA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Amarelo, espuma branca com boa 
cremosidade.

AROMA Evidentes notas a frutos tropicais e 
citrinos.

SABOR Amargor intenso, frutado, boa estrutura, 
leve mas complexa, termina muito 
persistente.

POST SCRIPTUM BREWERY

36 HOP HEAD

AMERICAN IPA %Alc:8,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Âmbar, espuma consistente de cor marfim.

AROMA Doce, floral, notas de frutos citrinos, 
banana, pão e cereais.

SABOR Notas suaves de caramelo, frutos secos, 
lúpulo bem presente, amargor cativante 
no final longo.

BIT BURGER BRAUGRUPPE
DISTRIBUÍDA POR DCN BEERS

36 MATINÈ

SESSION IPA %Alc:4,50

MESTRE CERVEJEIRO 
SCOTT STEVENS

INGREDIENTES Água, maltes, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Âmbar, espuma creme com boa 
intensidade.

AROMA Especialmente citrina, com notas de 
maracujá e ananás.

SABOR Lúpulo bem evidente, boa fruta, notas 
resinosas, especiaria suave, termina com 
bom amargor.

DOIS CORVOS CERVEJEIRA

35 IBERICAN
  

JUICY SESSION IPA %Alc:3,80  
MESTRE CERVEJEIRO 
FILIPE MACIEIRA, FRANCISCO PEREIRA E JOÃO 
CERQUEIRA

INGREDIENTES
Água, malte de cevada e trigo, aveia, 
lúpulo e levedura

APARÊNCIA Palha, espuma branca e persistente.

AROMA Cereais, floral e frutado, citrino.

SABOR
Mantém o perfil, equilibrado, boa relação 
doçura/acidez, deixa um final de harmo-
nioso amargor.

TRABAZOS  SERVICIOS Y EVENTOS

ESPECIAL BELGIAN IPA 

IPA

BELGIUM’S FINEST IPA 
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35 THARTARUGA BY VADIA

AMERICAN IPA %Alc:6,70    

MESTRE CERVEJEIRO 
NICOLAS BILLARD

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, pils, caramelo 
lúpulo e leveduras

APARÊNCIA Âmbar, espuma branca com boa intensidade.

AROMA Frutado intenso, com evidentes notas 
tropicais, destaque para o maracujá.

SABOR Intenso, com um amargor bem posicionado 
a cativar, frutado, manga e ananás maduro, 
excelente final.

CERVEJA VADIA - ESSÊNCIA D’ALMA

34 UWAGA

 %Alc: 5,40    

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Ouro, espuma creme, persistente, aspeto 
turvo.

AROMA Cereais, fruta do pomar, banana, citrinos.

SABOR
Mantém o perfil, seco, com bom 
lúpulo e amargor, deixa um final 
prolongado.

MMCL CERVEJEIROS

35 REBENDITA MILK SHAKE

 %Alc:6,00    
MESTRE CERVEJEIRO 
FILIPE MACIEIRA, FRANCISCO PEREIRA E JOÃO 
CERQUEIRA

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo, levedura, lactose, 
aveia, trigo e maracujá madeirense

APARÊNCIA Âmbar claro, ligeiramente turva, espuma 
marfim bem persistente.

AROMA Cítrico evidente, notas de maracujá, com 
notas resinosas, condimentado, tostados.

SABOR Mantém o perfil, juntam-se notas florais, seco, 
com bom corpo e final de amargor prolongado.

FERMENTUM - ENGENHARIA DAS 
FERMENTAÇÕES

34 THE NUCLEAR MUTANT BEAST

 %Alc:14,00

MESTRE CERVEJEIRO 
ERNESTO YRIA

INGREDIENTES
Água, malte de cevada e centeio, molaço, 
lúpulo e levedura

APARÊNCIA Preto, com espuma castanha e boa 
cremosidade.

AROMA Notas de caramelo, malte tostado, floral, 
resinoso, com nuances licoradas.

SABOR Acrescem notas de chocolate, frutos
pretos, fumo, especiarias, bom corpo,
bom amargor no final.

YRIA CERVEZA ARTESANA
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

33 LA ROSA 

IPA %Alc:7,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, malte de cevada e lúpulo

APARÊNCIA Cobre, espuma creme intensa.

AROMA Muito cítrico, herbáceo, com notas 
vinosas.

SABOR Bom amargor, estrutura envolvente, 
mantém a fruta, amadeirado, final seco 
e prolongado.

QUINTA DE LA ROSA VINHOS 
DISTRIBUÍDA POR DCN BEERS

33 D’OURIQUE PRAZERES

 %Alc:7,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
HUGO ELIAS

INGREDIENTES Água, maltes de cereais, lúpulos, açúcares, 
especiarias e leveduras 

APARÊNCIA Amarelo dourado, espuma branca e 
persistente.

AROMA Frutado, com notas de pêssego, terroso, 
condimentado.

SABOR Herbáceo, frutado, notas de mel, bom 
amargor, envolvente, deixa um final de 
boca longo.

D’OURIQUE FLAVOURS

33 5 CHAGAS
  

 %Alc:7,00  

MESTRE CERVEJEIRO 
CLÁUDIO OLIVEIRA E ARLINDO JORGE

INGREDIENTES Água, maltes, lúpulo e leveduras

APARÊNCIA Preta, com intensa espuma bege.

AROMA Intenso em notas de caramelo e cereais 
tostados, frutos secos de casca rija.

SABOR
Envolvente, bom volume e estrutura, 
intensas notas de café e chocolate, 
amargor a complexar o final.

PODER DO LÚPULO CERVEJEIROS

PASSION FRUIT IPA 

AMERICAN IPA

BLACK RYE SMOKED IMPERIAL IPA

ESPECIAL BELGIAN IPA

IMPERIAL BLACK IPA

35 CORUJA

IPA %Alc:6,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, malte de cevada e lúpulo

APARÊNCIA Âmbar, com espuma branca de boa 
intensidade.

AROMA Elegante, com notas frutadas, herbáceas 
e a cereais.

SABOR Nuances frutadas e de caramelo, 
associadas a um amargor envolvente que 
marca num final de boca atrativo.

SUPER BOCK GROUP
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32 VUUR & VLAM

IPA %Alc:6,20    

MESTRE CERVEJEIRO 
MENNO OLIVIER

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo, levedura

APARÊNCIA Âmbar, espuma creme de boa persistência.

AROMA Doce, tostados, fumados, frutado.

SABOR Cereais tostados, fruta doce, encorpada
na boca, boa acidez a equilibrar,
bom amargor final.

DE MOLEN BROUWERIJ
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

28 FANTASMA

GLUTEN FREE IPA %Alc:6,50     

MESTRE CERVEJEIRO 
STUART ROSS

INGREDIENTES Água, leveduras, lúpulo e malte

APARÊNCIA Ouro, com espuma branca de média persistência.

AROMA Malte tostado, resinoso, com notas 
citrinas, fresco.

SABOR Mantém o perfil, acrescenta especiarias, 
pimenta branca, fruta discreta, amargor 
suave no final.

MAGIC ROCK BREWING CO
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

30 SIN PECADO

 %Alc: 8,90     

MESTRE CERVEJEIRO 
LUCIO DANIEL RODRIGUES DE NOBREZA

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo, mel  e levedura

APARÊNCIA Acobreada, com espuma marfim de boa 
consistência.

AROMA Notas de caramelo, especiarias, fumo,
fruta desidratada.

SABOR Cereais tostados, fumados, fruta, 
caramelo, bom corpo, bom amargor,
final de boca persistente.

BRW - BREWMASTER’S, PRODUZIDO
NA PROST SCRIPTUM BREWERY

31 CREATURE

 %Alc:6,80    

MESTRE CERVEJEIRO 
SCOTT STEVENS

INGREDIENTES Água malte, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Acobreado, turvo, com espuma marfim de 
boa consistência.

AROMA Notas de caramelo, pão, flores, resinas.

SABOR Complexo, com a doçura a ser equilibrada 
pela acidez e amargor, bom corpo, termina 
longo.

DOIS CORVOS CERVEJEIRA

30 SALAZAR

 %Alc:6,80    

MESTRE CERVEJEIRO 
JOÃO PISCO

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Acobreada, com espuma marfim bem 
persistente.

AROMA Com notas de caramelo, doce, 
condimentado, amadeirado.

SABOR Resinoso, especiado, doce mas com boa 
acidez, pouco frutado, termina com bom 
amargor.

CERPISCOVEJALIMA

28 MANGOMAN
  

 %Alc:5,80   

MESTRE CERVEJEIRO 
ERNESTO YRIA

INGREDIENTES Água, malte, manga lúpulo e levedura

APARÊNCIA Ouro, espuma marfim, média intensidade.

AROMA Intenso em notas de cereais, casca de 
citrinos, frutado.

SABOR
Lúpulo a evidenciar o amargor aliado 
à fruta, notas tropicais, bom corpo,
final médio.

YRIA CERVEZA ARTESANA
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

IPA

DOUBLE IPA

IPA

30 LAGUNITAS

 %Alc:6,20 

MESTRE CERVEJEIRO 
S/ INF

INGREDIENTES Água, malte de cevada, trigo

APARÊNCIA Âmbar, limpo, com espuma marfim de boa 
persistência.

AROMA Doce, floral e cítrico, notas de malte, 
caramelo e resina.

SABOR Mantém o perfil, leve, amargor suave, 
deixa um final harmonioso.

LAGUNITAS BREWING COMPANY
DISTRIBUÍDO POR HOPPY HOUSE

28 5 CHAGAS

IPA %Alc:5,80 

MESTRE CERVEJEIRO 
CLÁUDIO OLIVEIRA / ARLINDO JORGE

INGREDIENTES Água, maltes, lúpulo e leveduras

APARÊNCIA Âmbar com tons alaranjados, espuma 
marfim persistente.

AROMA Frutada, com evidentes notas especiadas.

SABOR Caramelo, maltes tostados, seco, fruta, 
ligeiro cítrico, bom corpo, amargor equili-
brado, bom final.

PODER DO LÚPULO CERVEJEIROS

IPA

MANGO IPA 
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28 LIQUID SEX ROBOT

 %Alc:7,90     

MESTRE CERVEJEIRO 
MIKE MURPHY

INGREDIENTES Maltes, lúpulos, levedura e água

APARÊNCIA Amarelo, turva, com espuma persistente
e de cor marfim.

AROMA Pinho, resina, bosque, cítrico.

SABOR Cítrico evidente, acrescem notas frutadas 
de pomar, algum floral, tem boa acidez
e amargor.

LERVIG BREWERY
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

28 SORVETTE

 %Alc:7,00     

MESTRE CERVEJEIRO 
SCOTT STEVENS

INGREDIENTES Água, maltes, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Amarela, com espuma marfim,
boa persistência.

AROMA Frutada, fresca, maltada, notas lácticas 
evidentes e bem integradas.

SABOR Boca cremosa, envolvente, com lúpulo 
cativante, boa fruta, manga, citrinos 
especiarias, final longo.

DOIS CORVOS CERVEJEIRA

27 MARAFADA

 %Alc:7,10 

MESTRE CERVEJEIRO 
ANDRÉ TEODÓSIO GONÇALVES

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Âmbar, com espuma consistente de cor 
branca.

AROMA Com evidentes aromas a frutos de pomar e 
tropicais, manga.

SABOR Tem bom amargor, equilibrada, com boa 
estrutura e corpo, deixa um bom fim de 
boca.

MARAFADA

26 JOHNNY LOW

 %Alc:2,50 

MESTRE CERVEJEIRO 
MIKE MURPHY

INGREDIENTES Água, malte de cevada, levedura e lúpulo

APARÊNCIA Amarelo dourado, espuma marfim, 
média consistência, turva.

AROMA Herbáceo, citrino e floral.
SABOR

Discretas notas de cereais, cítrico, resinoso, 
amargor médio, final suave.

LERVIG BREWERY
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

DOUBLE IPA

MILKSHAKE IPA 

IPA

IPA

25 HOUBLON CHOUFFE
  

 %Alc:9,00    

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, leveduras, xarope 
de açúcar invertido e lúpulo

APARÊNCIA Amarelo, turvo, com espuma marfim de 
média persistência.

AROMA Notas de pão, banana, frutos de pomar.

SABOR
Doce, maltado, com boa acidez a equi-
librar, amargor suave, final de boca de 
média intensidade.

BRASSERIE D’ACHOUFFE
DISTRIBUIDA POR DCN BEERS

IPA 

25 ROASTED RYE 

BLACK IPA %Alc:7,00    

MESTRE CERVEJEIRO 
SCOTT STEVENS

INGREDIENTES Água, maltes, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Castanho com espuma creme de boa 
persistência.

AROMA Com notas de caramelo, pão, malte tostado.

SABOR Mantém o perfil, ligeiramente herbáceo, 
resinoso, com corpo médio, amargor 
equilibrado.

DOIS CORVOS CERVEJEIRA

Seja responsável! Beba com moderação.

26 PERLER FOR SVIN

 %Alc:6,30   

MESTRE CERVEJEIRO 
MIKE MURPHY

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo de aveia e 
levedura

APARÊNCIA Amarelo, espuma branca de boa 
persistência, turva.

AROMA Herbáceo, cítrico e frutado, notas de 
maracujá e ananás.

SABOR
Doce, cítrico, resinoso, ligeiro floral, 
amargor envolvente, final prolongado.

LERVIG BREWERY
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

IPA
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42 BOHEMIA

HOPPY WEISS %Alc: 4,80

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, malte de trigo, 
lúpulo, extracto de lúpulo

APARÊNCIA
Amarelo claro, espuma branco de 
excelente persistência.

AROMA Frutado, floral e herbáceo, elegante e 
envolvente. 

SABOR Apelativo, com boa fruta, harmonioso, 
com excelente amargor e um final de 
boca sedutor.

SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS

37 XARLIE

PILSENER %Alc: 5,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
TIAGO DUARTE, JOÃO CALIXTO 

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, milho, xarope de 
glicose, lúpulo

APARÊNCIA Ouro, espuma marfim, persistente.

AROMA Notas de cereais, frutos de pomar e 
cítricos, fresco.

SABOR Envolvente, com excelente equilíbrio,
boa frescura, deixa um sedutor amargor 
no final.

BEAM PARK

40 XARLIE EDIÇÃO ESPECIAL

PILSENER %Alc:6,00

MESTRE CERVEJEIRO 
TIAGO DUARTE, JOÃO CALIXTO

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, milho, xarope de 
glicose, lúpulo

APARÊNCIA Ouro, espuma creme de excelente 
persistência

AROMA Exuberante, cereais, fruta de pomar, 
nuances especiadas, rico.

SABOR Envolvente, com boa estrutura e equilíbrio, 
muito elegante, termina com harmonioso 
amargor final.

BEAM PARK

38 VADIA TRIGO

TRIGO %Alc:5,20 

MESTRE CERVEJEIRO 
NICOLAS BILLARD

INGREDIENTES Malte de cevada, malte de trigo, lúpulo, 
água e levedura

APARÊNCIA Amarela, com espuma marfim persistente, 
turva.

AROMA Intensamente frutado, banana, 
tropical.

SABOR Envolvente, muito cativante, seduz 
pelas frescas notas de abacaxi e citrinos, 
excelente amargor final.

CERVEJA VADIA-ESSÊNCIA D’ALMA 

Novidades
em Prova

www.revistapaixaopelacerveja.pt

Cervejas de todos os tipos recentemente 
chegadas ao mercado
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32 BORDALLO ULTIMATUM

APA %Alc: 5,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
PAULO BASTOS

INGREDIENTES Água, malte, açúcar, lúpulos e levedura

APARÊNCIA
Âmbar definido, espuma consistente de 
cor marfim, turva.

AROMA Citrino, tropical, resinoso.

SABOR O lúpulo a deixar um sedutor amargor, 
seco, nuances florais, longo final de boca.

CALDAS DA RAINHA REAL CERVEJEIRA 
CALDENSE

30 BURGUESA

 %Alc: 10,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
HUGO ROCHA

INGREDIENTES
Malte de cevada e trigo, lúpulo, levedura, 
água, lactose e baunilha

APARÊNCIA Preta, com espuma creme consistente.

AROMA Notas de caramelo, cereais, tostados.

SABOR Equilibrado, doce e ácido, com notas 
de frutos secos e especiarias, 
final longo.

A BURGUESA MICRO CERVEJARIA

32 FRANK APA

 %Alc:5,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
 PEDRO LIMA E NICK ROSICH

INGREDIENTES Água, malte de cevada, levedura e lúpulo 
(mosaic, citra)

APARÊNCIA Amarelo, com espuma branca persistente.

AROMA Suave, cítrico, notas de frutos tropicais, 
lúpulado.

SABOR Envolvente, equilibrado, com cativante 
amargor final.

MUSA

AMERICAN PALE ALE 

IMPERIAL STOUT WHISKEY OAK

35 OESTE

AMBER ALE %Alc:6,30

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO POÊJO

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Âmbar, com espuma creme de boa 
persistência.

AROMA Com evidentes notas de pão, passas e 
frutos secos.

SABOR Começa doce mas a ser equilibrado
pelo amargor, bom corpo e volume,
final longo e atrativo.

CERVEJA OESTE

35 ONYX

DARK LAGER %Alc:4,50

MESTRE CERVEJEIRO 
MÁRCIO FERREIRA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, extrato de lúpulo

APARÊNCIA Castanho muito escuro, espuma 
consistente, creme.

AROMA Intenso em aromas de cereais maltados 
torrados.

SABOR Mantém o perfil, acrescem notas de café
e cevada, final seco de elegante amargor.

PRAXIS

35 SAISON OF 69

SUMMER SAISON %Alc:7,00

MESTRE CERVEJEIRO 
NICK ROSICH / DENNIS RATLIFF / PEDRO LIMA

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, flocos de aveia, cevada 
e trigo, raspas de laranja e limão, mel, levedura, 
doses inspiradas dos lúpulos (citra e summit)

APARÊNCIA Amarelo claro, espuma branca e persistente.

AROMA Intensamente frutado, cítrico, notas de 
laranja e mel.

SABOR Envolvente e sedutor, sabe a laranjas frescas 
e doces, especiado, com amargor cativante, 
final prolongado.

BREW BY NUMBERS E MUSA

33 TOPÁZIO
  

PILSNER %Alc:5,60

MESTRE CERVEJEIRO 
MÁRCIO FERREIRA

INGREDIENTES Água, malte de cevada e extrato de lúpulo

APARÊNCIA Dourada, clara, com espuma branca de 
média consistência.

AROMA Equilibrado e harmonioso, com evidentes 
notas de malte, leve e fresco.

SABOR Envolvente, como boa acidez e frescura, 
cevada e cereais, com bom amargor, final 
longo.

PRAXIS

Sabia que…
A forma e a profundidade do copo 

podem afetar não só a perceção que 
temos dos aromas como também a 

qualidade geral de uma cerveja?
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26 LA ROSA

 %Alc: 5,50  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, malte de cevada e lúpulo

APARÊNCIA Amarela dourada, com espuma branca 
persistente.

AROMA Com evidentes notas de cereais, citrinos, 
fresca.

SABOR Com estrutura média, mantém o perfil, 
gastronómica, tem acidez evidente,
deixa um final seco.

QUINTA DA ROSA VINHOS
DISTRIBUÍDA POR DCN BEERS

27 HIGHWIRE GRAPEFRUIT

 %Alc:5,50  

MESTRE CERVEJEIRO 
STUART ROSS

INGREDIENTES Água, maltes, lúpulo, levedura e toranja

APARÊNCIA Âmbar, espuma média cremosidade.

AROMA Frutos tropicais, manga, marmelada.

SABOR Cereais maltados, fruta, bom amargor, 
corpo regular, tem longa persistência.

MAGIC ROCK BREWING CO
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

26 LINDINHA LUCAS

DARK LAGER %Alc:5,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
Pedro Pinheiro dos Santos / Diogo Trindade

INGREDIENTES Malte, água, lúpulo, leveduras

APARÊNCIA Preta, com espuma creme de boa 
consistência.

AROMA Notas de cereais, fumo e tostados. 

SABOR O caramelo junta-se ao conjunto, 
com bom amargor, deixa um final 
harmonioso.

CORETO DA SAUDADE

LAGER 

29 VADIA ORGÂNICA
  

AMERICAN PALE ALE %Alc:5,10 

MESTRE CERVEJEIRO 
NICOLAS BILLARD

INGREDIENTES
Malte de cevada, caramelo, lúpulo, água e 
leveduras

APARÊNCIA Amarela clara, com espuma branca de 
média persistência.

AROMA Frutada, com notas predominantes de 
citrinos e frutos tropicais.

SABOR Fresco, com boa acidez, mantém a fruta, 
equilibrado, com bom amargor final.

CERVEJA VADIA-ESSÊNCIA D’ALMA

30 RAPTURE

RED HOP ALE %Alc:4,60

MESTRE CERVEJEIRO 
STUART ROSS

INGREDIENTES Água, maltes, lúpulos e levedura

APARÊNCIA Âmbar, espuma cremosa e persistente.

AROMA Frutado, com destaque para ananás,
toranja e citrinos.

SABOR Com bom corpo, o lúpulo bem presente, 
maltado, toranja, bom amargor, 
prolongado.

MAGIC ROCK BREWING CO
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

29 TRÊS BAIRROS

TRIGO %Alc:5,00

MESTRE CERVEJEIRO 
NUNO NASCIMENTO E RIBEIRO LOPES

INGREDIENTES Água, malte de trigo, malte de cevada, 
lúpulo e coentros

APARÊNCIA Palha, turva, com espuma branca de média 
persistência.

AROMA Evidentes notas de cereais, citrinos, frutas 
de pomar.

SABOR Frutado, cativante, fresco, ligeiramente 
adstringente, final longo de bom amargor.

CERVEJA RAFEIRA

28 REALE

ALE %Alc: 6,40  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES
Água, cevada maltada, lúpulo, açúcar e 
levedura

APARÊNCIA Âmbar, com espuma média e consistente.

AROMA Intenso, lupulado, frutado, cítrico, mel.

SABOR As especiarias juntam-se ao conjunto,
tem bom corpo, amargor correto,
final médio-longo.

BIRRA DEL BORGO
DISTRIBUÍDA POR DCN BEERS

30 HOPPY JOE

AMERICAN RED ALE %Alc:4,70

MESTRE CERVEJEIRO 
MIKE MURPHY

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Âmbar, com espuma marfim, média.

AROMA Cítrico, malte, notas suaves de mel, 
resinas.

SABOR Intenso, lúpulado, com casca de laranja 
confitada, toranja, malte, muito bom final 
de boca.

LERVIG BREWERY
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NOTA DE PROVAS

45-50 Extraordinária  |  38-44 Excelente  |  30-37 Muito boa  |  21-29 Boa  |  14-20 Média  |  00-13 Fraca

25 MICKAS

BLOND ALE %Alc: 5,40  

MESTRE CERVEJEIRO 
MICKAEL SOARES SEQUEIRA

INGREDIENTES Malte de cevada, água, lúpulo e levedura

APARÊNCIA Ouro, espuma branca de média 
persistência.

AROMA Notas de cereais, resina, mel, especiarias.

SABOR Mantém o perfil, tem bom corpo e volume, 
amargor e final médios.

ORBISTEMPTATION

22 SADINA  ÂNCORA WE HEAVY

 %Alc: 8,20  

MESTRE CERVEJEIRO 
JOSÉ RUA

INGREDIENTES
Água, malte, lúpulo e levedura
(cerveja não pasteurizada)

APARÊNCIA Cobre, com espuma creme pouco 
persistente.

AROMA Notas tostadas e resinosas, maltada.

SABOR Mantém o perfil, estrutura correta,
deixa um final de boca seco e amargo.

SADINA

25 HITACHINO NEST

SAISON DU JAPON %Alc:5,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, levedura, lúpulos, malte, arroz koji e yuzo

APARÊNCIA Amarela com espuma marfim, espuma 
moderada.

AROMA Distintas notas especiadas aliadas a casca 
de laranja.

SABOR Suave e harmonioso, frutado, com notas 
de noz-moscada, cevada, amargor médio, 
final médio.

HITACHINO NEST HK
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

ALE 
25 FRUITED BY VADIA

  

FRUIT BEER LAGER %Alc:6,50  

MESTRE CERVEJEIRO 
NICOLAS BILLARD

INGREDIENTES Malte de cevada, lúpulo, infusão de ginja, 
água e leveduras.

APARÊNCIA Âmbar, espuma marfim, cordão elegante.

AROMA Sobressaem notas de cereais, fruta, doce, 
canela.

SABOR Frutado, sabe a ginja, licorada, amadeirada, 
termina doce com ligeiro amargor.

CERVEJA VADIA-ESSÊNCIA D’ALMA 

Seja responsável! Beba com moderação.

As qualidades das cervejas
devem ser apreciadas e saboreadas. 

Pode-se observar a sua cor,
a formação e retenção da espuma,

os aromas e todos os aspetos do sabor 
que nos chamem a atenção, quer seja 

pela positiva ou pela negativa.

25 ESTA LOIRA É MESMO BOA

 %Alc:5,70 

MESTRE CERVEJEIRO 
CARLOS ARAÚJO

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, uva alvarinho, vinho 
alvarinho (cepa boa), lúpulo, levedura 
(contém glúten e poderá conter sulfitos).

APARÊNCIA Ouro, espuma branca de média consistência.

AROMA Floral, melado, madeira.

SABOR Equilibrado, com alguma acidez, ligeiro 
maltado e amargor no final médio.

BEBIPEDALA - CARLOS ARAÚJO

PORTUGUESE GRAPE ALE

26 DE MOLEN QUIRKS & QUININE

 %Alc:8,00 

MESTRE CERVEJEIRO 
MENNO OLIVIER

INGREDIENTES
Água, maltes, lúpulo, levedura, orégãos, 
coentros e limão

APARÊNCIA Dourada, com espuma média, marfim.

AROMA Especiado, com evidentes notas citrinas, 
casca de lima e limão.

SABOR Amargor evidente, ligeiro maltado, lúpulo, 
bom corpo, muito citrino, final médio mas 
distinto.

DE MOLEN BROUWERIJ
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

GIN & TONIC SPICED SAISON 
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MESTRE CERVEJEIRO

Pedro Poejo, mestre cervejeiro
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Tem 44 anos e é licenciado em Engenharia 
Biotecnológica pela Universidade Lusófo-
na de Humanidades e Tecnologias (ULHT) 
e mestre em Tecnologia Alimentar / Qua-
lidade pela Faculdade de Ciências e Tec-
nologia da Universidade Nova de Lisboa. 
Os seus conhecimentos académicos leva-
ram-no a desenvolver o interesse por pro-
cessos fermentados e por toda a indústria 
agroalimentar que os inclui. Produz cerveja 
artesanal desde 2014, ano em que fundou 
a empresa Easybrew, com instalações em 
Sobral de Monte Agraço, bem no coração 
do Oeste. É também o mestre cervejeiro da 
Cerveja Artesanal do Oeste.
 “À época, com um percurso profissional 
acidentado que se distanciava cada vez 
mais da minha formação académica, vi na 
cerveja artesanal um hobbie que mais tarde 
se poderia converter numa atividade pro-
fissional, o que, na verdade, veio a aconte-
cer”, conta à Paixão pela Cerveja. Em 2011, 
aventurou-se a produzir cerveja num espa-
ço exíguo da sua casa com poucas condi-
ções para o efeito. Confessa que este era 
um mundo desconhecido para si até à data. 
“Desde então, o consumo e a produção de 
cerveja são dois caminhos que se vão cru-
zando, ajudando-me ambos a abrir novos 
horizontes no mundo da cerveja”.
Considera que a maior oportunidade de 
momento é precisamente a cerveja arte-
sanal, cujo consumo “está em franco cres-
cimento, e ao que tudo indica, continuará 
a esse ritmo durante os tempos mais pró-

ximos”. Sente que em Portugal, apesar da 
forte cultura vinícola, é possível encontrar 
adeptos de cerveja artesanal nos aprecia-
dores de vinho que “buscam novas expe-
riências e sensações”, havendo uma opor-
tunidade de promoção e crescimento.
Para os que já são clientes, também há a 
procura de cervejas diferentes, com no-
vos aromas e sabores, afiança Pedro Poe-
jo. “É essa a essência da cerveja artesanal: 
possibilitar aos clientes novas experiências, 
nomeadamente na sua relação com a co-
mida”, diz-nos. De forma a aproximar ain-
da mais as gentes da região à empresa, foi 
criada a marca Oeste. “Recentemente, e no 
sentido de criarmos um produto que fos-
se facilmente identificável com a região, 
desenvolvemos uma cerveja com algas da 
nossa costa”, conta.
Não tem dúvidas de que as cervejas ar-
tesanais ganham na forte ligação que os 
clientes desenvolvem com os locais onde 
são produzidos. “É curioso verificar que, na 
esmagadora maioria dos casos, as cervejas 
artesanais são facilmente associadas à re-
gião onde são produzidas. Achamos que 
a Cerveja Artesanal do Oeste também o é. 
Teríamos muito orgulho, se dentro de al-
gum tempo, fosse uma referência da indús-
tria agroalimentar da região”. 
O que mais agrada a Pedro Poejo na pro-
fissão que escolheu é o facto de desenvol-
ver permanentemente novas combinações, 
novos produtos e novas criações. A marca 
detém quatro cervejas (ver caixa) e tem o 

objetivo de duplicar o volume de vendas re-
lativamente ao ano transato. 
A divulgação dos produtos é feita em es-
treita colaboração com os responsáveis dos 
pontos de venda, trabalho esse que tem 
vindo a ser desenvolvido desde o início da 
atividade. Pontualmente, a marca participa 
em festivais de cerveja artesanal. Apesar de 
Pedro Poejo ter como a internacionalização 
como objetivo, o processo ainda não foi ini-
ciado. “Queremos primeiro afirmar-nos lo-
calmente, estabelecer fundações sólidas, e 
só então, avançar para novos mercados de 
uma forma sustentada”, refere. 
E como todos os anos é lançada uma nova 
cerveja, para 2018, a novidade está agenda-
da para final de maio, com a produção de 
uma cerveja em conjunto com a 5 e Meio, 
da Póvoa da Galega, em Mafra. Pode ser 
uma boa oportunidade para experimentar. 
Aliás, o mestre cervejeiro considera que a 
melhor forma de conhecer a cerveja arte-
sanal é provando.

Pedro Poejo
Novos horizontes

> texto Cláudia Pinto   > fotografias  Ernesto Fonseca

Começou a produzir cerveja artesanal em casa, no ano de 2011. Está à frente da Cerveja Artesanal do Oeste 
desde há quatro anos, lançou uma nova marca em cada um deles, e garante que a melhor forma de ganhar 
adeptos é através da experimentação. Afinal, o segredo das artesanais é mesmo a combinação de diferentes 

sabores, aromas e novas experiências.

PALAVRA DE CERVEJEIRO
Pedro Poejo deixa dicas para harmo-
nizações gastronómicas perfeitas com 
as cervejas Oeste:  
Trigo: saladas, carnes grelhadas ou 
pratos picantes
Aveia: sobremesas à base de ovos, 
chocolate, marisco,  comida mexicana
Amber Ale: pizzas, fritos, pratos de porco
Algas: pratos de peixe ou marisco
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O processo de fabrico é tipicamente rea-
lizado por moinhos dotados de pares de 
rolos, sendo o mais simples aquele que 
possui apenas um par.
Os moinhos de rolos possuem a caracte-
rística de partir o grão, ao mesmo tempo 
que mantêm quase intacta a sua casca 
exterior. Conservar a integridade da cas-
ca auxilia posteriormente a filtração do 
cereal e reduz a extração de taninos que 
causam adstringência no produto final.
Não se pretende, neste processo de moa-
gem, reduzir o cereal a farinha, uma vez 
que isso iria impossibilitar a sua filtragem 
com os equipamentos mais convencio-
nais de produção de cerveja. Além do 
mais, e tal como referido, a moagem mui-
to fina pulveriza a casca do grão, poten-
ciando em grande escala a extracção de 
taninos que se irão revelar como adstrin-
gência no palato.
Terminada a moagem, o cereal é mis-
turado com água quente na caldeira de 
empastagem ou de maceração, manten-
do-se uma temperatura e pH específicos 
para activação das enzimas alfa e beta-a-
milase. Estas enzimas que estão presentes 
no cereal, são as responsáveis pela con-
versão do amido em açúcares mais sim-
ples e passíveis de serem utilizados pelas 
leveduras que os irão converter, principal-
mente, em etanol e dióxido de carbono.
Este processo é realizado, tipicamente, du-
rante cerca de 60 minutos, findo o qual se 
separa a água açucarada da parte sólida, 

procedendo-se à lavagem do cereal atra-
vés da adição de mais água quente. Ma-
ximiza-se, assim, a extração dos açúcares 
que serão necessários para a fermentação.
É também aqui que se pode controlar o 
corpo ou sensação no palato, tornando a 
cerveja mais aveludada ou mais leve. Este 
controlo realiza-se ao nível da manipu-
lação das actividades das enzimas acima 
referidas, favorecendo a maior ou menor 
produção de açúcares não fermentáveis 
que irão estar presentes na cerveja, in-
fluenciando a percepção de corpo.
Como já referido, finda a fase da empas-
tagem, é separado o mosto açucarado da 
parte sólida, passando este da caldeira de 
empastagem para a caldeira de ebulição.
Dá-se então início à fase da fervura que 
tem, como principais objectivos, a este-
rilização do mosto e a isomerização dos 
ácidos-alfa do lúpulo adicionado nesta al-
tura, dando origem ao amargor tradicio-
nal da cerveja. Este processo é realizado, 
tipicamente, durante pelo menos 60 mi-
nutos, podendo chegar a 90 minutos em 
alguns estilos de cerveja, onde se preten-
de a caramelização dos açúcares do mal-
te e a formação de compostos de Maillard 
(ver caixa) adicionais.
Quando se deseja apenas aroma e sabor a 
lúpulo, mas não o seu amargor, é comum 
serem adicionadas novas cargas desta ma-
téria-prima na parte final da fervura, ou 
mesmo imediatamente após o seu término.
Desta forma, minimiza-se a evaporação 

dos óleos essenciais do lúpulo, conferin-
do à cerveja aromas e sabores que podem 
ir de fruta tropical (maracujá, manga, to-
ranja, líchias, etc.), a notas mais apimenta-
das, florais, entre outras. Estas caracterís-
ticas são essenciais em alguns estilos de 
cerveja, notavelmente nas India Pale Ales.
Finda a fervura, o mosto é arrefecido rapi-
damente para inibir a formação de com-
postos indesejáveis que estão relaciona-
dos com a temperatura, e transferido de 
forma asséptica para um tanque de fer-
mentação onde se dará a fermentação. 
Com a realização desta transferência, en-
contra-se concluída a fase da brassagem 
do fabrico da cerveja.

Processo de fabrico
A moagem e a brassagem

> texto Tito Santos • Fizzlab.pt / o autor escreve ao abrigo do anterior AO 

O processo do fabrico da cerveja inicia-se pela moagem da carga de cereal. Consiste, basicamente,
em apenas partir o grão, tornando mais fácil o acesso pela água à sua matriz de amido,

promovendo a sua correcta hidratação.

COMPOSTOS DE MAILLARD 
Os compostos de Maillard foram descri-
tos pela primeira vez por volta de 1910, 
pelo químico francês Louis-Camille 
Maillard. São o resultado do processo 
que confere a cor acastanhada a vários 
alimentos, como por exemplo uma tor-
rada. Além da cor característica, estes 
alimentos possuem mais sabor.
Os produtos de Maillard provêm de 
reações complexas entre açúcares e 
grupos amino de aminoácidos, ocor-
rendo mais facilmente a temperaturas 
elevadas. Estão presentes nos maltes 
que passaram por um processo de 
torra e desenvolvem-se, também, du-
rante períodos longos de fervura do 
mosto.

CERVEJA
PASSO A PASSO
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Por onde começar então? Provar cerveja 
claro… e estudar! Para julgarmos algum 
tipo de cerveja precisamos, sobretudo, 
de orientação e diretrizes que normali-
zem determinado estilo. Entre várias fon-
tes sobre o tema, gostaria de mencionar o 
guia do programa Beer Judge Certification 
Program que, na minha opinião, é o mais 
completo “almanaque” sobre a padroni-
zação deste néctar tão apreciado e onde 
encaixam todos os tipos de cerveja actual-
mente conhecidos e ainda com margem 
para os novos. E sim, são exigentes, mas 
como podemos ter qualidade na avaliação 
se não tivermos rigor?
Depois do estudo, nada como passar à 
prática e, para isso, devemos exercitar a vi-
são, o olfacto, a audição, o tacto e o pala-
to. São literalmente todos os sentidos que 
temos ao nosso dispor para julgar, e todos 
precisam de treino pois constituem a única 
fonte de criação de memórias e associa-
ções de sabores e aromas.
Degustar exige tempo, concentração e 
disciplina e eliminar factores externos 
como cheiros e barulhos, assim com ter 
o palato o mais limpo possível são essen-
ciais para uma correcta avaliação. A título 
de exemplo, e porque já o presenciei, não 
parece obviamente lógico e justo para o 
produto julgar cerveja após ter tomado um 
“cafezinho”. Isto porque a capacidade de 
percepção sensorial fica afectada durante 
pelo menos uma hora! Fica a dica.
Um outro aspecto que, apesar de não ser 

fundamental auxilia imenso, é possuir co-
nhecimentos sólidos acerca da produção 
de cerveja, saber como ela é feita, conhe-
cer as suas matérias primas, os seus pro-
cessos e as suas dificuldades. Constitui 
uma enorme ajuda para compreender al-
gumas das suas características e até de-
feitos, auxiliando a compreensão do que 
bebemos.
No final, e mais importante que dar pon-
tuação, sempre que possível devemos dar 
um “feedback” construtivo pois só assim 
podemos contribuir para a melhoria da 
cerveja. Numa era em que todos somos 

Os desafios
de um provador de cerveja

> texto João Durães  • Juiz certificado Beer Judge Certification Program / o autor escreve ao abrigo do anterior AO  > fotografias  Shutterstock

Um provador de cerveja, por definição, é alguém que prova.
Mas, na verdade, talvez seja mais do que isso.

E ser apaixonado por cerveja pode não chegar apesar de ser o primeiro passo.

“especialistas” em dar opinião, devemos 
também reflectir sobre o nosso contribu-
to para promover de forma construtiva e 
imparcial para a chamada “alfabetização 
cervejeira”.
Podemos obviamente não gostar de de-
terminada cerveja, mas ter a humildade 
de reconhecer que é um bom exemplo 
desse estilo é um enorme passo e todos 
saímos a ganhar. O mesmo se passa com 
a atribuição de prémios a quem não atinge 
mérito para tal. Não estaremos com certe-
za a contribuir para a qualidade e no final 
perdemos todos…
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CERVEJA E TECNOLOGIA

FERMAQ
EQUIPAMENTOS
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A FERMAQ nasceu em 2011, em Aveiro. É 
uma empresa especializada na comercia-
lização, acompanhamento, instalação e 
manutenção (pós-venda) de linhas de en-
garrafamento, filtração, pasteurização tú-
nel e flash, para vinho e cerveja, bem como 
para a indústria alimentar em geral. 
Com grande conhecimento do mercado 
italiano, a FERMAQ começou a representar, 
em Portugal, marcas internacionalmente 
reconhecidas e com grande tradição no 
fabrico de equipamentos para o sector das 
bebidas, onde são utilizadas as soluções 
tecnológicas mais avançadas.
Todos os equipamentos, são totalmente 
construídos em aço inoxidável, principal-
mente onde existe a passagem do produto 
a trabalhar, tendo sido especialmente pro-
jetados para uma fácil manutenção e de 
baixo custo. Por exemplo, as rotuladoras, 
são compactas, oferecem a possibilidade 
de trabalhar garrafas de vários formatos, 
garantem um alto nível de acabamento, 
são fáceis e de rápida mudança de formato 
de garrafa e rótulo.

MONOBLOCOS DE ENGARRAFAMENTO
Nos monoblocos de engarrafamento, des-
tacam-se: a fácil e perfeita higienização e 
esterilização de todo o circuito, bem como 
as várias fases das válvulas de enchimento 
modelo DPS: pré-evacuação do ar na gar-
rafa; injeção de azoto/CO2 com objetivo 
de eliminar o ar; evacuação final por vácuo 
do azoto/CO2; pressurização da garrafa, 
que consiste na transferência da pressão 

qualitativo dos nossos produtos e serviços, 
fruto da competência, experiência e pro-
fissionalismo”. O contacto direto e a proxi-
midade com os clientes, é uma mais valia 
e uma das várias razões para o sucesso da 
empresa.
“Queremos acima de tudo que o cliente 
se sinta acompanhado”, sublinha António 
Ferraz, e sublinha “a FERMAQ é já uma em-
presa de referência a nível nacional, tanto 
no setor da cerveja artesanal como do vi-
nho”.

existente no reservatório da enchedora 
para a garrafa, efetuando assim o equilíbrio 
de pressões entre a enchedora e a garrafa; 
enchimento da garrafa e autonivelamento 
do líquido no gargalo; e a descompressão 
final.

PASTEURIZADORES FLASH E TÚNEL
Os Pasteurizadores Flash oferecem as 
seguintes vantagens: é um processo to-
talmente automático e seguro; tem alta 
flexibilidade com diferentes produtos; bai-
xos custos operacionais em comparação 
com outros processos; é um equipamen-
to compacto, seguro e de fácil domínio; e 
tem longa vida útil.
Quanto ao pasteurizador túnel, é um equi-
pamento que permite pasteurizar bebidas 
já engarrafadas; é um processo totalmente 
automático; a garrafa pode seguir direta-
mente para a fase de acabamento (rotula-
gem e embalamento), sem haver o proble-
ma da condensação no exterior da garrafa, 
nos comuns enchimentos a frio.

MISSÃO
A FERMAQ pretende ser um parceiro e 
consultor, apresentando as soluções mais 
rentáveis, fiáveis e de maior valor acres-
centado, assegurando um serviço perso-
nalizado e de rápida resolução de even-
tuais problemas, sempre com a intenção 
de criar e manter clientes a longo prazo. 
António Ferraz, gerente e fundador da 
FERMAQ, garante: “destacamo-nos no 
mercado por garantir um elevado padrão 

FERMAQ
Av. Força Aérea Portuguesa, 102 – 2H
3800 - 355 Aveiro | Portugal
T. +351 919 167 735
email: ferraz.fermaq@gmail.com
Facebook: António Ferraz Fermaq

Com grande conhecimento 
do mercado italiano, a 
FERMAQ começou a 

representar, em Portugal, 
marcas internacionalmente 

reconhecidas e com 
grande tradição no fabrico 

de equipamentos para 
o sector das bebidas, 

onde são utilizadas as 
soluções tecnológicas mais 

avançadas.

FERMAQ
Paixão pela qualidade

> texto D.R. > fotografias D.R.

Fruto da experiência de 25 anos na área de equipamentos, com especial destaque para sector dos vinhos, 
António Ferraz cumpriu um sonho e é, desde 2011, gerente da FERMAQ, a sua própria empresa.
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As falhas graves e as insuficiências dos 
dois websites de avaliação - Untappd ou 
o Ratebeer - não impedem o seu suces-
so. Na verdade, cada qual é livre de uti-
lizar as plataformas que bem entenda e, 
caso essas páginas deixassem de existir, 
certamente outras lhes tomariam o lu-
gar. Quanto ao Instagram, as suas virtudes 
são, indubitavelmente, variadas. Contudo, 
a pressão que uma foto encenada e com 
filtros limita, em muito, aquilo que devia 
ser a preocupação dos apreciadores de 
cerveja: se gostamos do produto, do seu 
aroma e do seu sabor. 
Naturalmente que a aparência é um mo-
mento importante numa análise abran-
gente a uma cerveja. Quem não gosta de 

ver uma Hefeweizen servida no seu típico 
copo ou então a magnífica espuma pro-
duzida por uma Tripel Karmeliet? A ques-
tão que se pode colocar é: haverá limites 
a esta ditadura da imagem? 
Nenhum estilo de cerveja vive tanto da 
sua imagem como as recentes New En-
gland IPA (NEIPA). Estas “bombas” fruta-
das, extremamente turvas e aromáticas, 
são o cavalo de batalha de muitas marcas 
como a Verdant, a Deya, a Stigbergets, 
a Cloudwater ou a O/O. Se há uns anos 
atrás a moda era fazer Black IPA, essa ten-
dência foi absorvida pelas West Coast IPA 
e agora, como se referiu, é mandatório ter 
uma ou várias NEIPA no portefólio. O que 
justifica, então, o sucesso deste estilo? 

As cervejas
do Instagram 

> texto Bruno Aquino > fotografias Shutterstock

Num mundo de smartphones, hashtags e redes 
sociais, não é surpreendente que o universo 

cervejeiro seja afetado por uma realidade cada 
vez mais virtual e impessoal. Se, antigamente, a 
escolha de uma cerveja se baseava na sua fama 
ou na recomendação do barman, hoje em dia 

recorre-se a páginas de avaliação online como o 
Untappd ou o Ratebeer, sendo que, por vezes, até o 

Instagram é fonte de sugestão.

A imagem, certamente. Mas também o 
aroma e o sabor. Quando bem feita, uma 
NEIPA é uma experiência fantástica, uma 
explosão de aromas tropicais, num corpo 
cremoso e quase mastigável. Portanto, 
parece não haver nenhum problema com 
este estilo. E não há. É tudo uma questão 
de oferta e procura.
Mas o mercado, percebendo a ânsia das 
pessoas por terem publicações com mui-
tos “likes” ou visualizações, já começou a 
enveredar por outros caminhos, alguns 
dos quais bastante tortuosos e dúbios. 
Para quem acha que juntar farinha de 
trigo a uma cerveja apenas para que ela 
fique mais turva é um ato do demónio, o 
que dizer das novas cervejas com brilhan-

BEER LOVER
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tes (glitter, em inglês)? As glittery beers ou 
cervejas com purpurinas são relativamen-
te recentes e parecem ter sido inspiradas 
na Mel’s Sparkle Pony, da norte-ameri-
cana Three Weavers Brewing Company. 
Desde então, mais cervejas purporinadas 
têm surgido (Ska Brewing, Wals ou Bold 
Missy, apenas para mencionar algumas), 
elaboradas com o recurso a um pó bri-
lhante que parece ser comestível…
Portanto, uma indústria que sempre pug-
nou por utilizar produtos o mais naturais 
possível, recorre agora a um compos-
to que é certamente fantástico para o 
Carnaval do Rio de Janeiro ou de Ovar, 
mas que apenas traz ao mundo cervejei-
ro uma… bonita fotografia! Se estamos 
numa ótica de inovar, que tal criar uma 
levedura geneticamente modificada, que 
faça a cerveja brilhar no escuro, numa 
tonalidade verde? Será, com certeza, fan-
tástica para as festas temáticas do St. Pa-
trick’s Day.
Curiosamente, o Instagram é uma rede 
social ainda muito insipiente no nosso 
país, tal como o Twitter. Por cá, e apesar 

PA ou cervejas turvas, antes pelo contrá-
rio. Esta crónica pretende, antes, chamar 
a atenção para a tirania das modas. O ca-
tálogo de estilos da Brewers Association 
elenca mais de 150 estilos e sub-estilos. 
Não há, por isso, qualquer razão para que 
a oferta cervejeira se resuma a Barrel-A-
ged, Sour, NEIPA ou Brett qualquer coisa, 
como muitas vezes se vê em bares por 
essa Europa fora. E isso acontece por-
que a procura assim o exige? Não. Isso 
acontece porque, quer alguns consumi-
dores, quer alguns cervejeiros, tendem a 
ir atrás das modas. Nesse sentido, deixo 
um desafio: façamos, nós próprios, as 
nossas modas. Experimente-se Old Ale, 
Vienna Lager, Schwarzbier, Sweet Stout 
ou Mild Ale. Não se gostou? Volte-se às 
NEIPA mas pelo menos aventuremo-nos 
por aromas e sabores diferentes. A re-
volução da cerveja artesanal baseou-se 
nisso mesmo, numa procura por quebrar 
paradigmas, pela procura da inovação e 
de diferentes experiências. Não voltemos, 
portanto, a aceitar que seja o marketing a 
decidir aquilo que queremos beber.

PUB

das polémicas, o Facebook reina. Os EUA 
têm o maior número de utilizadores do 
Instagram, naturalmente, sendo seguidos, 
algo surpreendentemente, pelo Brasil. A 
presença da comunidade cervejeira brasi-
leira nesta rede social é, de facto intensa, 
havendo inúmeras páginas pessoais com 
centenas de fotos e milhares de “likes” 
(ou “gostos”). Pegando numa das páginas 
mais conhecidas e com maior número 
de seguidores, em que cerca de 50% das 
cervejas publicadas são NEIPA, vejamos 
quais os hashtags utilizados: #hazybee-
ronly, #juicebomb, #hazecraze, #ha-
zybeer, #craftnotcrap, #hazyipasfordays, 
#craftbeerporn, #craftbeer, #craftbeer-
life, #craftbeergeek, #craftbeerkings, 
#craftbeerjunkies, #craftbeerofig, #craf-
tbeersnob, #craftbeeraddict, #craftbeer-
nation, #juicybeers. Para além de “craft”, 
a outra palavra mais empregue é “haze”. 
Não interessa, portanto, se é boa ou má, 
se a tomámos em casa ou no bar, a marca 
ou o país de origem, nada. É turva e IPA. E 
isso é que é relevante.
Sublinho: não tenho nada contra as NEI-
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São várias as novidades que a Brewers of 
Europe, uma iniciativa que reúne associa-
ções nacionais de cervejarias de 29 países 
e fornece uma voz para representar os 
interesses unidos das 7500 cervejarias da 
Europa, tem para apresentar. 
Primeiro, falemos do BrewUp um portal de 
conhecimento de cervejarias da Europa, 
onde se podem encontrar informações, 
dicas, dados, contatos, orientação sobre 
tecnologias de fabrico de cerveja, técnicas 
de fabrico, marketing, previsão comercial e 
insights de negócios. 
A plataforma foi desenvolvida para ser-
vir cervejeiros europeus, ao fornecer-lhes 
dados e informações que os ajudarão a 
expandir os seus negócios, a melhorar as 
suas habilidades de fabrico de cerveja e a 
defender a categoria da cerveja.
Nas diferentes seções do portal BrewUp, 
existem diversas informações que corres-
ponde às diferentes necessidades e expec-
tativas de qualquer cervejeiro. O conteúdo 

participantes do setor para prepararem um 
futuro brilhante no setor cerveja”, dizem 
no comunicado enviado à imprensa.
Durante os dois dias vai ser possível as-
sistir a mais de 35 seminários, onde serão 
abordados diversos temas como Cerveja 
e Qualidade da Cerveja; Mercados e Ino-
vação; Brewpubs e Combinação Alimen-
tar; Fabrico e Filtragem; As Mudanças do 
Consumidor e as Necessidades da Socie-
dade.
Nos diversos oradores presentes, impor-
ta destacar a presença de Tiago Brandão, 
presidente da European Brewery Conven-
tion, que fará, no dia 7, a sessão de abertura 
no EBC Symposium – “Trends in Filtration”, 
e no dia 8, a sessão de encerramento. O 
Fórum vai permitir ainda conhecer outros 
fabricantes de cerveja, proprietários de 
cervejarias, fabricantes de equipamentos, 
fornecedores de material, distribuidores, 
proprietários de bares e retalho e aspiran-
tes a cervejeiros.

do BrewUp pode ser acedido através do 
seu site, e parte desse conteúdo está dis-
ponível gratuitamente para qualquer pes-
soa. Contudo, somente cervejeiros e em-
presas cervejeiras, membros de uma das 
associações nacionais da The Brewers of 
Europe, entre elas a Cervejeiros de Portu-
gal, podem aceder ao conteúdo completo 
da BrewUp. 

FÓRUM EUROPEU EM JUNHO
Outra novidade é o Fórum Europeu “The 
Brewers of Europe” que se realiza pela pri-
meira vez, a 7 e 8 de junho, em Bruxelas, 
sob o mote “A cerveja e o futuro” e no qual 
a Paixão Pela Cerveja vai estar presente.
Este Fórum tem como principais objetivos 
combinar conteúdos estratégicos e práti-
cos no setor da cerveja. Desde o cultivo do 
fermento à ciência da combinação de ali-
mentos, da segmentação da geração mil-
lennial à redução do impacto ambiental, o 
Fórum irá “oferecer inspiração a todos os 

Brewers of Europe
lança portal e realiza Fórum

> texto Susana Marvão > fotografias D.R.

O dinamismo da Brewer of Europe materializou-se no BrewUp, um portal de conhecimento de cervejarias 
europeia e na realização do primeiro Fórum Europeu, que se vai realizar em junho, em Bruxelas, sob o mote

“A cerveja e o futuro”.

BRINDE À CERVEJA
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Cervejeiros de Portugal é, desde o início 
do ano, o novo nome da APCV - Associa-
ção Portuguesa de Produtores de Cerveja. 
Com esta nova denominação surge todo 
um processo de rebranding, que abrange 
ainda a alteração do logótipo, renovação 
do site e ativação das suas redes sociais.
Com este novo layout, os Cervejeiros de 
Portugal pretendem fortalecer a sua iden-
tidade corporativa e, em linha com os 
seus objetivos, generalizar a informação 
de que a cultura da cerveja, a importância 
do setor cervejeiro e o papel dos produto-
res, deve ser mais valorizado em Portugal.
A Associação deseja ainda celebrar a cer-
veja através do seu consumo responsável 
e do reconhecimento da sua contribuição 
para o bem-estar social e do valor eco-
nómico para a comunidade, bem como 
conservar a herança do setor da cerveja 
e contribuir para a sua evolução respon-
sável.
Em comunicado de imprensa, François-

setor e a sua importância para o PIB na-
cional. No caso do consumo per capita, 
que atingiu os 51 HL face ao 47 HL em 
2016, estes resultados refletem, em par-
te, o incremento da atividade turística em 
Portugal no ano passado, mas também 
o aumento do índice de confiança dos 
consumidores portugueses e um verão 
quente e longo. Já as exportações, que 
rondam os 2 milhões de HL, ajudam a 
sustentar o equilíbrio da balança comer-
cial nacional.
Os resultados de 2017 demonstram que 
este é um setor em permanente renova-
ção bem patente na proliferação de cada 
vez mais empresas cervejeiras e micro-
cervejeiras a lançar novos tipos de cerve-
jas. Produção de excelência, adequada ao 
consumo responsável em qualquer oca-
sião alargando a base dos consumidores 
portugueses e posicionando a cerveja 
como a bebidas de eleição nº 1 dos por-
tugueses. 

-Xavier Mahot, presidente dos Cervejeiros 
de Portugal, admite que “a mudança de 
designação de marca, a par de uma reno-
vação gráfica da Associação, pretende re-
forçar o posicionamento de inovação, di-
namismo e modernização que queremos 
projetar para este setor. Um processo que 
resulta do compromisso e união de todos 
os parceiros empenhados na promoção 
de uma verdadeira cultura da cerveja, e 
do seu valor estratégico para a economia 
nacional”.
 
SETOR EM CRESCIMENTO NAS SUAS 
VÁRIAS FRENTES
Em 2017, o setor cervejeiro apresentou 
um grande dinamismo com reflexo ao ní-
vel dos resultados nas diferentes compo-
nentes desta fileira económica.
O consumo per capita e as exportações 
cresceram a um ritmo de dois dígitos, 
com cerca de 10% e 12,6%, respetivamen-
te. Números que atestam a vitalidade do 

Cervejeiros de Portugal
é a nova denominação da APCV

> texto D.R. > fotografias D.R.

A APCV-Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja passou a denominar-se Cervejeiros de Portugal, 
uma mudança de nome que faz parte do processo de rebranding da Associação, que também abrange a 

alteração do logótipo, renovação do site e ativação das suas redes sociais. 

CERVEJEIROS
PORTUGALDE



60 • PAIXÃO PELO CERVEJA • EDIÇÃO 2

No passado dia 2 de maio, a unidade de 
produção e Brewpub da cerveja Vadia, em 
Ossela, Oliveira de Azeméis, foi o palco 
da Assembleia Geral dos Cervejeiros de 
Portugal. Para além da revisão de estatu-
tos, tendo a Associação sido alargada aos 
produtores nacionais de sidra (que não 
possuía qualquer entidade associativa na-
cional), o ponto alto foi a admissão de seis 
novos associados, microprodutores de 
cerveja, especial ou artesanal, oriundos de 
várias zonas do país: Nortada (Porto); Post 
Scriptum (Trofa); Maldita (Aveiro); Cin-
co Chagas (Anadia); Xarlie (Leiria); e Pato 
(Cascais), que se juntaram aos atuais oito 
membros, a Empresa Cervejas da Madeira 
(Madeira), a Sociedade Central de Cervejas 
e Bebidas (Lisboa), Super Bock Group (Por-
to), Font Salem Portugal (Santarém), Vadia 

(Oliveira de Azeméis), Rolls Beer (Leiria), 
Sovina (Porto) e a Praxis (Coimbra).
“Os critérios de admissão resultam dos Es-
tatutos e basicamente exigem uma situa-
ção legalizada como produtor de cerveja, 
com número próprio de entreposto fiscal 
e uma produção mínima ou expectável 
de atingir durante o ano de admissão de 
20.000 litros de cerveja, produzidos anual-
mente”, explicou Francisco Gírio, secretá-
rio geral da Associação, à Paixão Pela Cer-
veja.
François-Xavier Mahot, presidente da As-
sociação, destacou que “a política de in-
clusão que os Cervejeiros de Portugal pre-
tendem implementar, passa pelo aumento 
do número de membros associados, en-
volvendo micro, pequenos, médios e gran-
des cervejeiros unidos na defesa do setor 

junto das entidades decisoras e na pro-
moção do conhecimento cervejeiro entre 
todos os seus associados, bem como nos 
consumidores em geral”.
Francisco Gírio destaca que: “O setor asso-
ciativo cervejeiro desde 1986, ano em que 
foi criada a Associação, sempre represen-
tou todos os produtores de cerveja nacio-
nais. Com o surgimento do fenómeno dos 
microcervejeiros fazia todo o sentido que 
a Associação continuasse o seu percurso 
de representante de todos os produtores 
de cerveja, sejam eles micro, pequenos ou 
grandes produtores”.
O vice-presidente da Associação e CEO 
do Super Bock Group, Rui Lopes Ferreira, 
afirma que esta incorporação representa 
“o alargamento dos Cervejeiros de Portu-
gal a um segmento do mercado cervejei-

CERVEJEIROS DE PORTUGAL

Cervejeiros de Portugal
acolhem seis novos associados 

> texto Maria Helena Duarte > fotografias Carlos Figueiredo

Os Cervejeiros de Portugal, em Assembleia Geral, aprovaram a admissão de seis novos associados, em linha 
com a missão da associação que é a voz do setor cervejeiro em Portugal, unindo os produtores de cerveja – 

independentemente da sua dimensão – e promovendo a inclusão dos vários intervenientes do negócio.
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ro que não se mede só em volume, mas 
que exige inovação, diversidade e sofisti-
cação, enriquecendo o sector”. Já Antoni 
Folguera, membro da direção da Associa-
ção e CEO da Fonte Salem, refere que esta 
“é boa oportunidade para fazer crescer a 
cultura cervejeira do país”. Salientando que 
é preciso “manter a persistência e desen-
volver um bom trabalho”. Aos consumido-
res, deixa um recado: “Não se concentrem 
só numa cerveja, há propostas diferentes 
para cada dia e cada momento. A vida 
está cheia de diferentes escolhas. Por isso 
aproveitem”.
A propósito da integração da sidra na As-
sociação Cervejeiros de Portugal, Carlos 
César Teixeira, presidente substituto da 
mesa da Assembleia Geral da Associação 
e diretor executivo do Supply Chain Su-
per Bock Group, partilhou que esta bebi-
da traz um valor acrescentado, tem um 
teor de álcool mais baixo e é uma boa al-
ternativa para quem não aprecia o amar-
gor da cerveja. 
Os novos associados estavam, natural-
mente, entusiasmados com o futuro, e 
de forma global, todos consideram de 
fundamental importância a presença na 
Associação, dando o contributo possível. 
“Somos mais fortes e poderemos fazer no-
vas apostas, pois temos mais apoios para 

diferentes áreas”, referiu Cláudio Oliveira, 
da Cinco Chagas. Opinião em tudo parti-
lhada por Grimoalda Soares, que produz as 
cervejas Pato desde 2016 e está em franco 
crescimento, facto que motivou a mudan-
ça para novas e maiores instalações.
Ainda Tiago Talone, das cervejas Nortada, 
destaca que “ só trabalhando em conjunto 
se pode implementar uma cultura cerve-
jeira em Portugal”. Acrescentando ainda 
que: “Temos de crescer e o mercado tam-
bém tem de crescer, há muito por fazer”. 
Está em sintonia com Gonçalo Faustino, 
que se afirma confiante no crescimento 
do mercado, até porque ainda tem muitos 
projetos para a Maldita, esperando chegar 
este ano aos 60 mil litros produzidos.
Já com mais algum tempo de permanên-
cia nos Cervejeiros de Portugal, Pedro Ba-
tista, da Praxis, garante: “estamos a cons-
truir um marco na história, fazendo parte 
de um movimento mundial, de dinamiza-
ção do sector, para o qual muito contribui 
o trabalho da Associação”. E Aníbal Lopes, 
da Rolls Beer, reforça: “Há muitas questões 
que só mesmo uma associação forte con-
segue resolver e juntos temos mais peso”, 
garante. O anfitrião, Nicholas Billard, sócio 
da Vadia, destaca que “é importante ter voz 
na Associação, sendo ativos e contribuin-
do para a mudança”. 

Por fim, Francisco Gírio, salienta que todos 
os associados representam uma mais valia 
para o setor, pois transmitem aos consu-
midores “os valores da paixão pela cerveja, 
de responsabilidade social e representam 
um valor acrescentado”. 
“O setor possui um impacto de quase 1% 
no PIB e contribui com mais de 1.100 mi-
lhões de Euros para a economia nacional 
e é responsável por cerca de 80.000 em-
pregos diretos e indiretos devidos ao ne-
gócio da cerveja em Portugal”, salientou 
o secretário geral dos Cervejeiros de Por-
tugal. E reforça que o objetivo futuro dos 
Cervejeiros de Portugal é: “Crescer. Cres-
cer. Crescer.”

A política de inclusão que 
os Cervejeiros de Portugal 
pretendem implementar, 
passa pelo aumento do 
número de membros 

associados, envolvendo 
micro, pequenos, médios e 
grandes cervejeiros unidos 

na defesa do setor 
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A ideia começou a ser fermentada entre os 
anos de 2005 e 2006, sendo apresentada 
ao público apenas em 2007. A Cerveja Va-
dia foi dada a conhecer nas festas de Santo 
António, de Vale de Cambra. À época, ha-
via um desconhecimento completo pela 
cerveja artesanal em Portugal, pelo que foi 
preciso desenvolver equipamentos e adap-
tar as instalações [nessa altura, nas especi-
ficações de uma destilaria] que mais tarde 
viriam a ser a fábrica da marca. “O sucesso 
junto do público anónimo, o espírito festi-
vo que uniu produtores e consumidores à 
volta da nossa cerveja, permitiu aferir a qua-
lidade do produto e deu a motivação ne-
cessária para o projeto de licenciamento da 
produção”, refere o CEO e cofundador, Vic-
tor Silva. A empresa acabaria por ser criada 
no começo de 2010, mas o licenciamento 
industrial apenas foi conseguido na segun-
da metade do ano seguinte, “muito por cul-
pa do desconhecimento, sobretudo ao ní-
vel das entidades oficiais”, sublinha. “Apesar 
de todas as dificuldades, demos início ao 
movimento cervejeiro português”, partilha, 
com orgulho.
Aproveitando o facto de não existir ain-
da uma grande oferta de cerveja artesanal 
em Portugal, no mesmo ano de 2010, Rui 
Abreu, fundador e mestre cervejeiro da 
Rolls Beer, decidiu lançar-se no mercado.
Entre os anos 2013 e 2015, foi criada a mar-
ca Saudade Cerveja Artesanal e um leque 
de cervejas que “dão alma e corpo à cer-
vejeira”, explica Cristina Silva, sócia gerente. 
“Apurámos alguns pormenores nas nossas 
receitas e iniciámos apenas em 2015 a sua 

comercialização, criando a partir daqui a 
nossa carteira de clientes”, acrescenta. A 
ideia foi contribuir para o aparecimento de 
boas e novas notícias sobre Portugal e os 
portugueses. “Quisemos criar um produto 
de excelência que pudesse contribuir para 
uma nova vaga de orgulho, demonstrando 
a grandeza e enorme capacidade dos por-
tugueses em se reerguerem e demonstra-
rem de que fibra são feitos”, explica. Nos 
dois primeiros anos de produção, promo-
ção e comercialização, “a Saudade aumen-
tou tanto quanto podia a sua produção, 
escoando sempre o seu produto, e come-
çando a ser conhecida como uma cerve-
jeira de pequena escala, mas com cervejas 
muito especiais”, salienta Cristina Silva.
Foi em junho de 2015 que José Rua quis 
dar um novo rumo à sua vida profissional de 
engenheiro civil. Sem trabalho e sem qual-
quer vontade de voltar a sair do país, depois 
de ter estado quatro anos longe da sua fa-
mília, aproveitou a onda crescente de novas 
cervejeiras e lançou a Cerveja Sadina, no 
mercado. “Em novembro, abrimos uma loja 
e em janeiro do ano seguinte pensámos em 
investir e tentar fazer vida desta atividade. 
Na cidade de Setúbal, não existe outra mar-
ca, pelo que aproveitámos também o facto 
de sermos pioneiros a fazer cervejas dife-
rentes. Setúbal tem tradição na restauração 
e um público que visita a cidade regular-
mente que procura experiências únicas. Te-
mos serra, praias e turismo e o estrangeiro 
está mais familiarizado com este produto”, 
começa por explicar José Rua, fundador e 
cervejeiro da marca. 

Também em 2015, mas na cidade do Por-
to, foi lançada a marca de cerveja artesanal 
100% nacional, a Colossus Craft Brewery, 
primeiro como uma brincadeira com pro-
dução caseira de algumas cervejas, mas 
que rapidamente se tornou uma realidade. 
“A imensa paixão pela arte e cultura ligadas 
à indústria da cerveja levou à participação 
no Poliempreende, concurso de ideias do 
Instituto Politécnico do Porto, o que per-
mitiu testar o conceito dando a provar ao 
júri a sua primeira cerveja - Wonderlust. O 
prémio arrecadado possibilitou melhorar e 
aumentar a produção, criar novas receitas, 
e fazer surgir uma nova cerveja permanen-
te, a Adamanteia, com um aroma doce e 
ligeiramente cítrico”, explica João Pedro 
Pereira, fundador da marca. 

CERVEJAS LIGADAS ÀS REGIÕES 
Com o aparecimento e a sustentabilidade 
das marcas de cerveja artesanal no país, as 
microcervejeiras começaram a ter um lu-
gar de especial destaque a nível do desen-
volvimento local e regional. “Portugal era 
dos poucos países da Europa em que uma 
grande parte da população tinha tido muito 
pouco contacto com outros estilos de cer-
veja que não os de ‘linha corrente’. Com a 
proliferação das microcervejeiras, o panora-
ma mudou muito. A nossa grande missão é 
mostrar que cerveja tem muito mais o que se 
lhe diga do que aquilo que as grandes mar-
cas comerciais nos apresentavam. A cerveja 
é uma bebida muito interessante, versátil e 
que pode surpreender a cada gole”, defen-
de José Rua. Relativamente ao impacto da 

Microcervejeiras
dão vida a zonas esquecidas

> texto Cláudia Pinto > fotografias D.R.

Vieram dinamizar as regiões portuguesas, marcando presença em feiras, eventos, festivais do setor e em 
várias outras oportunidades de divulgação, numa clara preocupação de proximidade com os consumidores. 

Para os produtores de cerveja artesanal em Portugal, é notório que foi criado um movimento cervejeiro 
nacional com impacto e bons resultados. 
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Sadina na região em que se insere, estão a 
ser dados os primeiros passos. “Juntamente 
com a Câmara Municipal de Setúbal (CMS) e 
com o Gabinete de Apoio ao Empresário do 
Ninho de Apoio a Novas Iniciativas Empresa-
riais, temos desenvolvido apresentações da 
nossa marca para divulgar o projeto, o que 
tem permitido aumentar os pontos de venda 
na cidade oferecendo um produto único da 
região a restaurantes e bares”, explica.
A Sadina possui uma fábrica própria que, a 
crescer, poderá gerar alguns postos de tra-
balho a médio prazo. “A nossa mais recente 
parceria com um distribuidor local vai com 
toda a certeza alavancar a nossa atividade e 
complementar o negócio desse novo par-
ceiro. De futuro, queremos que a Sadina seja 
imediatamente associada a Setúbal e que 
possa ser um ponto de atração da cidade 
procurado por quem nos visita”, sublinha.
A maior montra da marca é a loja que se 
situa na baixa da cidade de Setúbal e onde 
os clientes podem encontrar uma gama 
de cervejas Sadina, disponíveis para prova 
e para compra. Através do site e da página 
de Facebook, é possível fazer encomendas. 
Além do mais, a marca tem participado em 
eventos organizados pela CMS e em todos 
os festivais de cerveja em que conseguem 
participar. “Brevemente, vamos criar con-
dições para que a população em geral nos 
possa vir visitar e conhecer a fábrica, viven-

do uma experiência cervejeira diferente”, 
garante o responsável.
A Rolls Beer é reconhecida “por ser uma 
das primeiras cervejas artesanais e ter pre-
ponderância a nível regional, apesar de es-
tar presente na Madeira, Porto, Lisboa (em 
alguns estabelecimentos), sempre com 
maior expressão no distrito de Leiria e zo-
nas adjacentes”, explica Rui Abreu.
Considerando que as microcervejeiras “têm 
desenvolvido o produto ‘cerveja’, com foco 
na qualidade e na diversidade, consegue-se 
combinar cerveja e comida, melhor ainda 
do que com vinho, havendo contacto di-
reto do produtor e do público nas feiras e 
festivais. Os maiores desafios são ganhar 
escala e conseguir melhores preços na 
aquisição da matéria-prima”, defende.
Durante este ano e o próximo, a Saudade 
Cerveja Artesanal vai investir na ampliação 
da sua capacidade de produção e na cria-
ção, no mesmo espaço, de uma sala de 
provas aberta ao pública que permita, não 
só, degustar as cervejas da marca, mas os 
demais produtos da região saloia [Loures], 
permitindo criar sinergias com vários ope-
radores económicos locais. “A Saudade es-
teve, desde o primeiro minuto, associada 
à Câmara Municipal de Loures na criação 
do Festival de Cerveja Artesanal de Loures, 
que terá, este ano, a sua 3ª edição”, expli-
ca Cristina Silva. “As microcervejeiras nas-

cem hoje em Portugal um pouco por todo 
o lado, e muitas são fruto das experiencias 
fermentadas em cervejas caseiras e beben-
do todo o néctar dessas experiências, algu-
mas bem conseguidas e outras falhadas. A 
principal importância das microcervejeiras 
é a sua grande capacidade de produzir em 
pequenos lotes cervejas únicas e poder 
proporcionar aos apreciadores uma verda-
deira experiência de degustação, não ape-
nas pela grande diversidade de cervejas de 
características únicas e qualidade singular, 
mas também pelo contacto direto e muito 
próximo com o cervejeiro e a sua equipa”, 
acrescenta a responsável.
É sabido que a tradição vinícola portugue-
sa leva a alguma desvalorização da cerveja 
enquanto produto gastronómico, sendo 
consumida noutros momentos fora das 
refeições. “Desde 2008 que o consumo de 
cerveja per capita tem vindo a diminuir, ten-
dência que só se alterou nos últimos dois 
anos, muito por força do movimento craft 
português. Desde 2012, os produtores de 
cerveja artesanal têm feito um trabalho fan-
tástico junto dos consumidores da sua zona 
de influência, dando-lhes a conhecer novo 
aromas e sabores. Há uma cerveja para cada 
momento e afinal, a cerveja harmoniza com 
comida. Isto veio alterar completamente 
as tendências de consumo ao ponto de as 
grandes cervejeiras se aliarem ao movimen-
to, oferecendo hoje uma variedade enorme 
de cervejas, para além das tradicionais Pils-
ner e Stout”, explica Victor Silva. E se há re-
lativamente pouco tempo, a principal preo-
cupação dos cervejeiros era a qualidade e a 
estabilidade do produto, o cofundador da 
Vadia considera que o grande desafio atual é 
o equilíbrio financeiro. “Para acompanhar o 
crescimento do mercado, as principais mar-
cas fizeram e continuam a fazer avultados 
investimentos em equipamentos, para além 
dos gastos cada vez maiores com matérias-
-primas e consumíveis, que provocam gra-
ves problemas de tesouraria”, explica.

PROXIMIDADE COM OS 
CONSUMIDORES
Victor Silva não tem dúvidas quanto à im-
portância da Vadia para outros projetos 
que surgiram no setor. “Acreditamos que 
inspirámos e motivámos muitos dos atuais 
produtores de cerveja. Aveiro foi durante 
vários anos o distrito com maior núme-
ro de marcas no mercado. Só Oliveira de 
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nos tratam, mostra que este é um setor de 
inclusão. “É normal as pessoas das proxi-
midades tocarem à campainha a perguntar 
como estão a correr as coisas e curiosas 
com algo que, para elas, é novo. Vemos 
também os operadores de restauração, da 
nossa região, a aumentar as vendas apenas 
porque contam com um produto diferen-
ciador e regional. É algo que os turistas pro-
curam, mas é algo que o português tam-
bém procura cada vez mais. Há também, 
outros grandes exemplos fora da nossa 
região, podemos destacar o Cantinho Café, 
em Castelo Rodrigo, um espaço com o 
qual já fizemos uma edição especial e que, 
longe dos centros urbanos, recebe turistas 
nacionais e internacionais de todo o lado. 
O que distingue esse espaço? A aposta na 
diferenciação e qualidade”, assinala. 
A Rolls Beer aproxima-se dos consumido-
res nas feiras para divulgação de produtos 
artesanais, em eventos do setor, estando 
presente ainda em pequenos estabeleci-
mentos, em lojas gourmet a nível nacional, 
e supermercados de média dimensão do 
concelho onde se insere.

LEVAR MARCAS PORTUGUESAS
PARA FORA
Numa altura em que as cervejas artesanais 
vão aparecendo em força e assumindo o 
seu papel no mercado, a aposta na expor-

tação já vai sendo uma realidade. Noutros 
casos, é altura de consolidar o mercado 
nacional antes de uma aposta na interna-
cionalização. Do impacto local para a pre-
sença estrangeira, vão sendo dados passos 
ponderados, mas com objetivos bem defi-
nidos. 
A Sadina é um desses exemplos. Apesar de 
ainda não estar presente fora do país, está 
a negociar uma primeira entrega para o Lu-
xemburgo. “Em maio, vamos reunir com 
um importador e estabelecer contactos 
para o mercado da América Latina e África. 
São experiências que, se resultarem, podem 
alavancar o negócio de uma forma tremen-
da. Temos mais alguns mercados em vista, 
nos quais queremos estar presentes para 
que possamos crescer”, explica José Rua.
A Rolls Beer já exporta para sete países, no-
meadamente, Angola, Inglaterra, Cabo Ver-
de, Holanda, França, Brasil e Alemanha. 
Com uma taxa de exportação relativamen-
te baixa, a Vadia tem verificado, no entanto, 
um crescimento. “Prevemos atingir os 15-
20%. Nos últimos dois anos, para responder 
à procura dos mercados externos foram 
feitos investimentos em I&D e equipamen-
tos e que permitem agora ao nosso produ-
to aceder a outros mercados. Os principais 
países para onde exportamos são Suíça, 
Bélgica, Luxemburgo, França e Tailândia”, 
explica Victor Silva.

Azeméis têm atualmente três produtores.  
Curiosamente, o maior impacto verifica-
-se na indústria metalomecânica. Desde a 
fase mais embrionária do nosso projeto que 
trabalhamos em parceria com empresas lo-
cais no desenvolvimento de equipamentos 
de produção de cerveja. Hoje, a maioria 
dos equipamentos produzidos em Portugal 
têm origem em Oliveira de Azeméis, mais 
propriamente na freguesia de Ossela, onde 
estamos sediados.”
Com o aumento da produção, chegou a 
necessidade de entregar a distribuição a 
empresas especializadas, o que leva a que 
as marcas percam o contacto direto com 
o consumidor e não tenham retorno facili-
tado sobre os seus produtos. “Os Brewpubs 
ou Taprooms (mais comuns em Portugal), 
para além da óbvia fonte de receita, permi-
tem manter esta ligação ao consumidor e 
testar facilmente novos produtos. Apesar 
de não estarmos localizados num centro 
urbano, temos atualmente o maior Brew-
-pub do país onde aliamos a cerveja à gas-
tronomia e à música permitindo ao consu-
midor elevar e prolongar a sua experiência 
de consumo”, salienta o responsável.
João Pedro Pereira faz a analogia do que 
aconteceu em Portugal no setor dos vi-
nhos. “A preocupação com a qualidade e 
diferenciação permitiu recuperar um setor 
que se encontrava um pouco moribundo 
e trouxe uma maior notoriedade ao pro-
duto português além-fronteiras. Dentro de 
portas, o vinho começou a ganhar apre-
ciadores. No setor da cerveja não tem sido 
diferente. Pequenas marcas, bastante re-
centes, são amplamente seguidas por con-
sumidores mais exigentes, de norte a sul de 
Portugal, mas também no estrangeiro. O 
consumidor português tornou-se exigente 
e quer bastante qualidade. Tal como nou-
tros setores, estas marcas criam emprego 
um pouco por todo o país, é possível ver o 
caso de algumas cervejeiras fora dos gran-
des centros urbanos que se tornam polos 
de crescimento da região. Também nas 
grandes cidades, as marcas estão a ajudar 
a dar vida a zonas que estavam um pouco 
esquecidas. No caso do Porto, temos ne-
gócios na área da cerveja artesanal a movi-
mentar a zona de Cedofeita, mas também 
na zona do Bolhão e da Batalha. Em Lisboa, 
vemos a aparecerem polos em Marvila, Ar-
roios, entre outros”, destaca o responsável. 
A forma como os vizinhos da nossa fábrica 
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DESTINOS COM CERVEJA 

Stone Brewing Tap Room
As “señoras del quesadillas” preparando mais 

uma para accompanhar uma boa “craft”

Brett Stampf, fundador da Alta Brewing Company, com os autores

Os “taps’ de Mike Hess Brewery
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No condado de San Diego (zona sudoes-
te do Estado da Califórnia), numa área de 
11,720km e com uma população de 3,3 
milhões de habitantes, há mais de 160 cer-
vejarias artesanais.
Nos últimos anos, San Diego tem crescido 
no ranking das cidades americanas com 
maior número e melhor qualidade de cer-
vejarias artesanais.
A cerveja artesanal é indiscutivelmente, 
um elemento fulcral da cultura desta ci-
dade, um lugar onde os cidadãos sabem 
apreciar, criticar e apaixonar-se pelo me-
lhor que estes tantos produtores têm para 
oferecer.
Em que lugar se posiciona a cerveja artesa-
nal na produção total de cerveja anual nos 
Estados Unidos? Os números da Brewers 
Association (the National Craft Beer Trade 
Group) não enganam: em 2016, dos 5301 
cervejeiros, 5234 são cervejeiros de  “craft 
beer”. Atualmente, a cerveja artesanal re-
presenta 12,5% do mercado da cerveja nos 
Estados Unidos. Com muito espaço ainda 
para crescer, a sede para as cervejas arte-
sanais parece ser  insaciável.
Com uma oferta tão rica, pressupõe-se 
que a escolha deva ser difícil. Mas não para 
nós, que temos a Paixão Pela Cerveja, e 
claro, conversamos muito com os mestres 
cervejeiros e aficionados das “crafts”, que 
com orgulho nos facilitaram esta desco-
berta.
O nosso objectivo era, como é evidente, 
provar e poder avaliar uma grande varie-
dade dos estilos, em diversos locais onde 
existe cerveja artesanal: nas próprias mi-
crocervejerias, nos brewpubs ou nas 
“alehouses”, cervejarias que servem uma 

grande seleção de cervejas locais, nacio-
nais e internacionais, mas também nas “tap 
room”, que geralmente se especializam 
em servir cervejas experimentais, ou cer-
vejas selecionadas do próprio produtor.

CADA CERVEJA, UMA HISTÓRIA
Cada cerveja esconde uma história. A nos-
sa tarefa, nesta viagem de descobrimen-
tos, era ir ao encontro das cervejas menos 
conhecidas, ou então das microcervejarias 
com produção mais limitada e, em alguns 
casos, com consumo somente no local de 
produção. 
Com a ajuda do site www.thebrewproject.
com, que promete “o melhor e mais fiá-
vel mapa das cervejarias em San Diego”, 
partimos para uma agradável aventura, em 
busca das cervejas “Made in San Diego”.
As mais conhecidas, como a Stone Bre-
wing, a Green Flash Brewing, ou a Ballast 
Point Brewing não constam na lista, por 
serem cervejeiras com produções massi-
vas, contrariamente às microcervejarias de 
menor dimensão, que produzem cervejas 
de ótima qualidade, em garrafas, latas ou 
barris.
E foi por aí que começámos as nossas pro-
vas.

STONE BREWING TAP ROOM
Na sombra do estádio de basebol dos San 
Diego Padres, a Stone Brewing Tap Room 
tem várias cervejas experimentais à pres-
são. Numa tarde relativamente calma, pro-
vámos uma série de cervejas experimen-
tais surpreendentes.
Ambiente agradável e familiar com móveis 
em madeira e várias torneiras com cervejas 

experimentais, um “tap room” acolhedor 
para provas. 
Entre as muitas e variadas provas, desta-
camos a Stone Ruination Double IPA 2.0, 
(lúpulos Idoha 7, Simcoe e Citra). 
Igualmente interessante é a Experimental 
Imperial Russian Stout batch 125, muito 
aromática, com especiarias e aromas a le-
gumes frescos (lúpulo Piko).
Embora seja uma grande cervejeira com 
uma enorme produção, Stone Brewing 
Co. consegue manter o espírito inovador 
e criativo.

ALTA BREWING CO.
Situada no “Barrio Logan”, uma zona in-
dustrial e artística com raízes mexicanas, a 
Alta Brewing Company é a típica das mi-
crocervejarias que encontramos em toda 
a cidade de San Diego. Com uma produ-
ção limitada, principalmente consumida 
no local, e uma pequena seleção de cer-
vejas, a Alta atende um núcleo dedicado 
de moradores de todo o bairro. Durante a 
semana, um grupo de mulheres mexicanas 
locais monta o seu equipamento culinário, 
perto das cubas de fermentação, para fa-
zer iguarias caseiras, como “quesadillas” e 
tacos. Fazia um “pairing” excelente com 
a Alta Shaka OZ Akka, uma American IPA 
bem conseguida. 
De acordo com Brett Stampf, fundador 
e mestre cervejeiro da Alta Brewing, “nós 
fazemos realmente parte dessa comuni-
dade. As pessoas deste bairro são os nos-
sos clientes mais fiéis. Estamos totalmente 
empenhados em servir uma ótima cerveja 
e criar um local de encontro especial para 
eles”.

O novo mundo
das cervejas artesanais

> texto e fotografias Kurt Stewart e Arménio Martins

Ballast Point. Stone. Green Flash. 
Nomes sonantes e de bem conhecidas cervejeiras que nascerem na cidade de San Diego e que não perdemos 

oportunidade de provar nesta viagem ao novo mundo das cervejas artesanais.
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OS “TAPS” DE MIKE HESS BREWERY
Elegante microcervejaria situada no bairro 
de North Park, com cubas de fermenta-
ção na entrada, a “tap room” de Mike Hess 
Brewing oferece vários estilos de cerveja 
artesanal. 
Destacamos  “My Other Vice”, uma Berli-
ner Weiss, cerveja fantástica ligeiramente 
fumada, uma “sour”equilibrada e seca.
Muito apreciada foi também a Habitus, 
Double Rye IPA, lúpulos Sterling e Chi-
nook., 100 IBU.

SOCIETE BREWING CO.
Localizado fora do centro da cidade, num 
bloco de prédios de escritórios, a “tap 
room” de Societe Brewing tem uma gama 
de cervejas “sour” impressionantes pela 
sua qualidade, feitas em pipos de vinhos 
da Califórnia. 
A gama “Feral”, inspirada no estilo Belga 
“sour ale”, inclui The Theif, com Grenache 
Blanc grapes, the Swindler, uma Blonde 
Ale, The Savage, uma Dark Ale with Cher-
ries e The Highwayman, uma Pale Ale 
“aged with Brettanomyces”.
Falamos com Doug Constantiner, CEO e 
co-fundador da Societe Brewing Company 
e com o sócio, Travis Smith, que começou 
na cervejaria Russian River. Quisemos sa-
ber o que fazia com as suas cervejas para 
elas serem tão apreciadas. “Somos mais 
conhecidos pelas nossas IPAs, mas os co-
nhecedores, cervejeiros e pessoas que tra-
balham neste negócio, dizem que somos 

conhecidos por todas as nossas cervejas”, 
disse Constantiner.
“Acho que temos cervejas de qualidade em 
todos os setores - Societe é sinónimo de 
cerveja de alta qualidade, cervejas limpas, 
sem truques”. E continua: “E é nisso que 
estamos focados: no equilíbrio. Não que-
remos ser conhecidos somente por uma 
coisa, por isso tentamos colocar o melhor 
de nós em tudo o que fazemos”.

MODERN TIMES TAP ROOM
O Modern Times faz cervejas altamente 
cotadas em San Diego. Numa “tap room” 
simples e sem pretensões, pudemos pro-
var uma seleção de cervejas “core” e ex-
perimentais.
A destacar a Haunted Stars, uma sump-
tuosa Imperial Rye Porter, encorpada com 
notas de chocolate preto.

TORONADO PUB 
Consultando a nossa aplicação Untapped, 
descobrimos que, naquela época (dezem-
bro de 2017), a cerveja número um de San 
Diego, era a “Pliny the Elder”, uma IPA du-
pla com 100 IBUs, da Russian River Bre-
wery (Santa Rosa, CA). Assim nós fomos 
ao Toronado Ale House, um dos locais de 
cerveja artesanal mais populares do bairro 
North Park . No Toronado, os apreciadores 
de cervejas artesanais podem escolher en-
tre cerca de 56 cervejas de alta qualidade. 
No dia em que parámos no Toronado, 
aproveitámos para provar a muita procu-

rada Russian River Row 2 Hill 56, uma Pale 
Ale feita com 100% lúpulo Simcoe, que faz 
parte da “Hop Grower Series” de Russian 
River Brewery. 

PIZZA PORT SOLANA BEACH 
Finalmente, era absolutamente obrigató-
rio parar numa das micro-cervejarias mais 
icónicas de San Diego, o Pizza Port em So-
lana  Beach.
A Pizza Port foi criada em março de 1987, 
quando fazia pizza apenas na praia de So-
lana. Instalaram uma cervejaria de sete 
barris e serviram a primeira cerveja arte-
sanal fabricada nas instalações em outu-
bro de 1992. Tornou-se parte da “segunda 
onda” de cervejarias artesanais que levou 
o condado de San Diego a se destacar na 
indústria cervejeira artesanal. Mesmo an-
tes disso, as torneiras do restaurante, com 
cerveja caseira local, eram muito influen-
tes no desenvolvimento da cultura cerve-
jeira de San Diego.
Provámos e aprovámos a Riggity Wrecked, 
uma potente mas muito refinada “triple 
IPA”. Pizza Port tem quatro microcerveja-
rias na área de San Diego - cada uma delas 
produz as suas próprias cervejas e depois 
trocam barris entre elas. Riggity Wrecked 
é feita na microcervejaria de Carlsbad, um 
pouco ao norte de San Diego.

ALÉM DE SAN DIEGO
San Diego está hoje no coração do movi-
mento das cervejas artesanais na Califór-

Cellermaker Brewing Company 
Doug Constantiner, CEO de Societe Brewing (à 

direita) com Kurt Stewart
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nia. Mas há outras cidades neste dinâmico 
e apaixonado estado por cerveja que es-
tão, neste momento, a produzir cervejas 
artesanais notáveis. Como a acima men-
cionada e altamente cotada Russian River 
Brewing.
Mas quando nos aventurámos mais longe, 
encontrámos alguns outros fabricantes de 
cerveja que gostámos.
Embora Los Angeles ainda não seja co-
nhecida por cervejas artesanais, há luga-
res, como o Los Angeles Ale Works Bre-
wery, no distrito de Hawthorne, a criar 
artesanato de alta qualidade.
Apesar de a indústria de cervejas artesanais 
desta zona esteja somente agora a criar a 
sua própria identidade, a Los Angeles Ale 
Works mostra que a Cidade dos Anjos está 
pronta para enfrentar o desafio do primei-
ro lugar de San Diego. 

UM TESOURO ESCONDIDO
Viajamos, uns 650 quilómetros para nor-
te, em San Francisco, e encontramos um 
verdadeiro tesouro. No bairro “South of 
Market” da cidade. Cellermaker Brewing 

Company, o suprasumo das microcerve-
jarias. 
Uma pequena catedral de cerveja artesa-
nal que serve  cervejas produzidas e con-
sumidas no local por amantes dedicados a 
“craft”. Todas são feitas em pequenos lo-
tes, uma cerveja de cada vez, e com uma 
rotatividade impressionante de cervejas 
experimentais.
A filosofia de Cellermaker é baseada na 
noção de que fazer sempre as mesmas 
três ou quatro cervejas é monótono e 
pouco estimulante para os cervejeiros e 
clientes.
Na noite de nossa visita, a pequena sala 
com paredes de tijolo estava a abarrotar - 
12 cervejas na lista. 
Experimentámos a Simcoe Galaxy IPA, 
uma deliciosa cerveja nebulosa, a Tim’s 
Brown, uma Brown Ale, lupulada e floral, 
e a Coffee and Cigarettes, uma Imperial 
Porter de Café, que até o seu nome esfu-
maçado conservou.
A nossa viagem, ao centro deste mundo 
de crafts “made in California” deixou-nos 
com sede de mais. 

NOSSA LISTA DE TOP 10: 
1 Pizza Port  – Riggity Wrecked, Triple  
 IPA  (San Diego)
2 Societe Brewing Company - The  
 Thief, Sour Ale, estilo Belga  (San  
 Diego)
3 Stone Brewing Company – Imperial  
 Russian Stout, Experimental Batch  
 125 (San Diego)
4 Modern Times - Haunted Stars,   
 Imperial Rye Porter (San Diego)
5 Cellermaker Brewing Company –  
 Coffee and Cigarettes,  Imperial   
 Coffee Porter (San Francisco)
6 Russian River Brewing Company -  
 Russian River Row 2 Hill 56,  Pale Ale   
 (Santa Rosa)
7 Stone Brewing Company - Stone  
 Ruination Double IPA 2.0, (San   
 Diego)
8 Societe Brewing Company-    
 The Highwayman, Pale Ale com   
 Brettanomyces  (San Diego)
9 Mike Hess Brewing Company -
 My  Other Vice, Berliner Weiss (San  
 Diego)
10 Los Angeles Ale Works Brewing   
 Company - Space XPA Full Thrust,  
 Double IPA (Los Angeles)
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BAMBOLEO
Lisboa e Londres numa session IPA
As cervejeiras lisboeta Musa e londrina Gipsy Hill juntaram-se 
e desenvolveram uma edição limitada de uma cerveja Session 
IPA, batizada de Bamboleo. Com uma mistura de sabores, 
aromas cítricos e tropicais e baixo amargor, a cerveja usa os 
lúpulos Simcoe, Ekuanot e Waimea em generosas quantida-
des. A Bamboleo tem 4,5% de teor de álcool e está disponí-
vel no ‘taproom’ da fábrica Musa em Marvila em garrafa e à 
pressão a partir de 2,75 euros. 

Uma americana
em Portugal
A Hoppy House Brewing, em-
presa de artesanais da Sociedade 
Central de cervejas, lançou em 
Portugal a Lagunitas, marca ad-
quirida em 2017 pela Heineken. 
Com 6,2% de teor alcoólico, a 
Lagunitas IPA caracteriza-se pelo 
equilíbrio entre o caramelizado 
do malte e o amargor do lúpulo. 
Está disponível em garrafa de 
35,5cl e em barril, nos restauran-
tes e bares especializados.

HOPPY WEISS 
Bohemia “pisca” olho ao verão 

A Sociedade Central de Cervejas alargou a gama de cervejas 
especiais com a Bohemia Hoppy Weiss. De aparência clara, utiliza 
uma mistura de maltes de trigo e cevada e três lúpulos distintos 

adicionados a frio - Hallertauer Mittelfruh, Mosaic e Citra - que lhe 
conferem um carácter herbal único. A Hoppy Weis junta-se à trilo-
gia Bohemia, cada uma pensada para “casar” com diferentes pratos: 
Bohemia Original para carnes vermelhas, Bohemia Puro Malte para 

aves e caça e Bohemia Trigo para peixe, marisco e saladas.

LAGUNITAS 

ACABADAS DE CHEGAR
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La Rosa
Sabores Douro

> texto Aquiles Pinto  > fotografias D.R.

Reconhecida pelos Vinhos do Porto e vinhos 
do Douro, a Quinta de la Rosa juntou a cerveja 

artesanal ao leque de produção. Afinal, a 
degustação de cerveja e de vinho não é assim tão 

diferente como à partida pode parecer. 

Há muitos ingleses a produzirem vinhos no 
Douro. A ligação é histórica. Mas agora há, 
também, ingleses a criarem cerveja artesanal 
naquela região. Depois de uma experiência 
no ano passado, a Quinta de la Rosa chega 
agora ao mercado com duas cervejas, uma 
versão melhorada da La Rosa IPA e a primei-
ra edição da La Rosa Lager.
Ambas são produzidas na adega da empresa 
em Sabrosa, onde foi criado um laboratório 
de análise específico. A distribuição está a 
cargo da DCN Beers, que tem mais de 20 
anos de experiência de distribuição de cer-
vejas.
La Rosa IPA (7%) e La Rosa Lager (5,5%) es-
tarão à venda em cervejarias e restaurantes, 
mas também em algumas lojas da grande 
distribuição (PVP de 3,5 euros). Entre setem-
bro e outubro, chegará uma terceira varian-
te, a La Rosa Stout.
Também os mercados da exportação es-
tão no horizonte, mas Quinta de la Rosa e 
DCN Beers pretendem dar passos certeiros 
de consolidação do projeto antes de abor-
darem os mercados internacionais. Querem, 
além disso, conquistar a notoriedade em 
Portugal antes de passar a fronteira.

CAMBRIDGE, CRICKET E VINHO
A história cervejeira da Quinta de la Rosa é 
curiosa. Além do papel da gestora Sophia 
Bergqvist, do irmão desta Philip Bergqvist, 
ambos coproprietários da empresa duriense, 
foram também importantes para o processo 

Kit Weaver, filho mais velho de Sophia Berg-
qvist, e o enólogo da quinta, Jorge Moreira.
Outra pessoa muito importante nem sequer 
está habitualmente em Portugal. “Tenho um 
amigo que é mestre cervejeiro em Cam-
bridge. Chama-se Richard Naisby e todos 
os anos vem ao Porto jogar cricket e se-
gue, depois, para uns dias de descanso na 
Quinta de la Rosa”, começa por contar So-
phia Bergqvist. “Num desses momentos em 
‘família’, começamos a falar de cerveja e no 
facto de alguns produtores de espumante, 
em Inglaterra, estarem a estender o negó-
cio à cerveja. Então, pensei em aproveitar as 
cubas de inox que usamos no vinho para a 
cerveja. O meu irmão e o meu filho ficaram 
de imediato muito interessados em avançar 
com o projeto. O Jorge Moreira também”, 
acrescenta a gestora.
Uma das cervejas que Richard Naisby produz 
em Cambridge é a Markus Aurelius Stout, 
em que utiliza vinho do Porto da Quinta de 
la Rosa. O enólogo Jorge Moreira aprendeu 
com Naisby a produção cervejeira.

VINHO E CERVEJA SEMELHANTES
Jorge Moreira revela que o processo produ-
tivo do vinho e da cerveja não é tão diferente 
como à primeira vista parecia. “Há uma di-
ferença fundamental. É que a cerveja pode-
mos fazer várias vezes por ano e no vinho 
só há uma tentativa. Mas, de resto, há muitas 
semelhanças. Trabalhamos com uvas dife-
rentes, trabalhamos com lúpulos diferentes. 

Com as temperaturas podemos mudar o 
perfil das cervejas, podemos mudar o perfil 
dos vinhos. O uso de madeira e de outros 
componentes, a ideia de lote, também me 
parece muito semelhante entre vinhos e 
cervejas”, explica.
Outra coisa que o especialista percebeu é 
que produzir não é simples. “Deu bastantes 
dores de cabeça, porque quando se pensa 
em cerveja pode pensar-se que há uma fer-
mentação e que é simples. Mas não é, há um 
rigor de mudanças de temperaturas, com 
tempos muito precisos, que para se acertar 
não é fácil. É mais trabalhoso do que se es-
peraria”, indica.
Em todo o caso, o vinho está no ADN da 
cerveja La Rosa. “Quando começámos a 
fazer cerveja, pensámos que se fossemos 
fazer mais uma cerveja que não tinha nada 
a ver connosco, não faria sentido. A cerveja 
teria de ter a identidade de La Rosa, que vem 
das uvas. Pensámos como poderíamos pas-
sar essa identidade para a cerveja. Utilizámos 
uma barrica onde estava a fermentar o La 
Rosa Reserva 2017, despejámos e fermen-
támos e estagiámos a cerveja nessa barrica. 
Assim, a cerveja tem, além de algumas se-
melhanças do tipo de madeira que utilizá-
mos, mas também algumas impressões que 
ficaram do vinho que estava lá a estagiar”, 
salienta Jorge Moreira.
“Temos uma boa ligação entre cerveja e vi-
nho. Estamos muito entusiasmados”, subli-
nha Sophia Bergqvist.
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Vasco
Bebeu? 
Nasceu.

> texto Susana Marvão > fotografias D.R.

A Vasco é uma Imperial Stout 
relativamente leve para o estilo 

que se apresenta “com um corpo 
médio, que não denuncia os 
9% de volume alcoólico”, diz 
a Colossus. Mas deliciosa é a 
história de como o nome da 

Vasco surgiu.

É a mais nova das irmãs Colossus. A cer-
veja Vasco nasceu no iníco deste ano e, à 
imagem do “da Gama”, também nos quer 
levar numa viagem à volta do mundo para 
nos trazer os melhores sabores dos quatro 
cantos do planeta.
A Vasco é uma Imperial Stout relativamente 
leve para o estilo que se apresenta “com um 
corpo médio, que não denuncia os 9% de 
volume alcoólico”, dizem os pais babados.
Ainda assim, os progenitores garantem que 
o corpo se apresenta suficientemente cre-
moso “para nos permitir saborear os tons a 
caramelo, café e chocolate protegidos por 
uma espuma densa e cremosa. O aroma é 
suave a café”.
Por tudo isto, a Vasco é uma cerveja que 
combina especialmente “com queijos se-
cos e sobremesas como uma cremosa 
mousse de chocolate. Pratos mais pesa-

dos como um bife grelhado com puré de 
batata também fazem uma combinação 
perfeita que aquece até os dias mais frios”.

NOVE MESES DEPOIS
No entanto, o nome não veio propriamen-
te de Vasco da Gama. “Quando pensamos 
no nome, queríamos um que fosse pro-
nunciável quer em inglês, quer em portu-
guês. Ao mesmo tempo, queríamos que 
fosse algo que estivesse profundamente 
ligado a Portugal”, disse à Paixão Pela Cer-
veja João Oliveira, cervejeiro da Colossus 
Craft Brewery. Esta é, digamos, a explica-
ção “politicamente correta”. Mas há outra. 
Um vizinho da fábrica da Colossus visitou 
a Porto Beer Fest e reconheceu a marca. 
Bebeu uma cerveja e outra e, se calhar, até 
mais uma. Foi para casa ter com a mulher 
e, passados nove meses, nasceu o bebé... 

que por acaso se chama Vasco. João Oli-
veira juntou o útil ao agradável e acabou 
por homenagear o bebé... e o descobridor.

O MOVIMENTO CRAFT
A Vasco é a terceira cerveja permanente da 
Colossus, que se vem juntar à Wonderlust 
(Imperial IPA) e à Adamanteia (Smoked Wi-
tbier).
Questionado sobre se as cervejas tradicio-
nais estão na moda, João Oliveira diz que 
ainda não. “Já se fala, mas na moda acre-
dito que, com sorte, daqui a cinco anos”.
Apesar de tudo, já fica contente pelo facto 
de cada vez menos pessoas se queixarem 
do preço das cervejas artesanais e cada 
vez mais pessoas estarem interessadas em 
genuinamente conhecer e explorar novos 
sabores. “Hoje já me pedem uma IPA ou 
uma Stout. E isso é excelente”.
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Dezenas de anos de investigação científi-
ca em todo o Mundo, centenas de artigos 
científicos publicados em revistas médicas 
e de nutrição sugerem que o consumo re-
gular de cerveja até três “minis” por dia nos 
homens e até duas “minis” nas mulheres 
pode ter um efeito benéfico na saúde. Isto 
está associado a um risco inferior de mor-
talidade por todo o tipo de causas, com evi-
dências mais claras na diminuição do risco 
de doenças cardiovasculares, da diabetes 
tipo II e provavelmente da demência. 
Este nível de consumo de cerveja é consi-
derado moderado, porquanto a quantidade 
de ingestão diária de álcool em três “minis” 
(5% álcool) de 0,25cl é de 30 gramas no to-
tal. Este consumo, situa-se dentro do inter-
valo que as autoridades de saúde nos paí-
ses da União Europeia recomendam como 
consumo moderado e que se situa entre 
as 10 e as 40 gramas. Na vizinha Espanha 
a recomendação é de 40 gramas, a Fran-
ça e a Suiça optam pelas 30 gramas e mais 
prudentemente a Alemanha, Dinamarca ou 
a Irelanda recomendam uma ingestão má-
xima de 25 gramas. Mais restritiva são as re-
comendações das autoridades de saúde na 
Holanda que admitem um máximo de uma 
“mini” diária (10 gramas), neste caso para 
ambos os sexos.
Outro conceito fundamental é o perfil de 

muitas vezes são eles próprios indutores de 
consumo excessivo com os filhos, sobri-
nhos, etc.
Por outro lado, o Estado necessita de ado-
tar políticas públicas que sejam dirigidas ao 
problema e não legislarem medidas restri-
tivas que atingem todos os consumidores, 
nomeadamente aqueles que já são consu-
midores moderados e que, felizmente em 
Portugal, são a esmagadora maioria.
Por último, existe a questão dos inquéritos 
estatísticos europeus de Saúde às popu-
lações “importados” geralmente de países 
anglo-saxónicos. Um bom exemplo é a 
forma como são realizados os inquéritos na 
Europa ao consumo “binge-drinking”. Ado-
ta-se uma definição padrão – consumo de 
cinco ou mais bebidas alcoólicas num cur-
to espaço de tempo, sem se cuidar que não 
existe uma bebida padrão na Europa. Basta 
atentarmos ao consumo de cerveja. A dose 
usual em Portugal é a imperial (0,20cl) ou a 
“mini” (existe em 0,20 e em 0,25cl). A dose 
usual no Reino Unido é o “pint” (0,66cl) e 
na República Checa ou na Alemanha é o 
0,50cl. Concluindo, cinco cervejas no Rei-
no Unido possuem mais do dobro do ál-
cool (120 gramas) que cinco cervejas con-
sumidas pelos Portugueses (50 gramas).
SEJA RESPONSÁVEL.
BEBA COM MODERAÇÂO.

consumo. E também aqui existem diferen-
ças culturais e hábitos de consumo distin-
tos entre os países europeus. Não existe um 
padrão de consumo de bebidas alcoólicas 
na Europa logo não é possível falar da exis-
tência de um consumidor europeu típico. 
O que se pode afirmar é que continuam a 
existir diferenças de consumo na Europa do 
Sul (Portugal, Espanha, Itália, Malta, Grécia, 
França, Austria e Chipre), associado às refei-
ções, com amigos, regular ao longo da se-
mana, e que difere do perfil de consumo no 
Reino Unido, Suécia, Noruega, Dinamarca ou 
Finlândia, mais concentrado no fim-de-se-
mana e maioritariamente fora das refeições. 
O chamado “binge drinking” ou consumo 
excessivo num curto período de tempo (ex. 
uma noite na discoteca), embora comum a 
todos os países europeus, em particular nos 
jovens, é estatisticamente muito mais signifi-
cativo nos países do Norte da Europa. 
Este é um problema de saúde pública que 
importa relevar pela nossa Sociedade e que 
não devemos ser permissivos. É um pro-
blema de toda a Sociedade e só pode ser 
minimizado por todos – Estado, Familia, 
Escola, Educadores e Produtores. Todos 
fazemos parte da solução. Não servem de 
nada as campanhas educacionais dirigidas 
aos jovens se dentro do núcleo familiar, os 
adultos possuem uma atitude permissiva e 

Consumir
moderadamente

Afinal o que é?
> texto Francisco Gírio > fotografias D.R.

Antes de falarmos sobre consumo moderado de cerveja, é preciso realçar que conhecer este conceito é 
fundamental porque as bebidas alcoólicas consumidas em excesso diminuem a nossa esperança de vida 

porque aumentam os riscos de mortalidade por todo o tipo de causas.

RESPONSABILIDADE SOCIAL






