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Foi com um orgulho imenso que aceitei o convite da Confraria da Cerveja para 
fazer parte integrante desta grande família, ao ser entronizada Confrade de Honra. 
A XVI Cerimónia de Entronização, que decorreu em Leiria e vem ilustrada numa 
reportagem que publicamos nesta edição, foi repleta de significado. Pelo menos 
para mim. Porque levo muito a sério as promessas que faço. E ali, no Teatro Miguel 
Franco, jurei até morrer defender a cerveja. Defender o produto, os valores e a 
missão que lhe está inerente. 
E se jurei, está jurado. Vou defender a cerveja até morrer. E que melhor palco 
podia ter eu para a defender do que a Paixão Pela Cerveja. Nesta edição resol-
vemos explorar o tema das “Cervejas Pretas”. Sabendo nós claramente que não 
é uma, mas uma “imensidão” de variedade de cervejas, fomos até ao mercado 
saber como os cervejeiros encaram este estilo e até que ponto os portugueses 
são consumidores assíduos. E rapidamente vemos, pelas respostas que nos foram 
dando, que sobretudo as “Cervejas Pretas” têm um público fiél e são claramente 
obrigatórias no portfólio de todas as marcas.
Damos ainda um cheirinho a Natal. E apresentamos algumas “casas” que resolve-
ram editar edições especiais para esta época festiva. Canela, noz moscada, bauni-
lha, frutos secos ou Vinho do Porto são algumas das notas que se destacam nestas 
cervejas especiais.
Por último, destaque para as lupuladas, que aconteceram no final do verão e que, 
mais do que a quantidade de lúpulo colhido, parecem servir para apromixar os 
produtores da comunidade e da região. Uma excelente iniciativa.
Cheers.
PS: Jurei, está jurado!

SUSANA MARVÃO
diretora editorial

Juro e jurarei
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A Thames Porter, cerveja especial da gama Super Bock Selec-
ção 1927, está disponível numa edição limitada de garrafas de 
75 cl e 33 cl. Em bares e restaurantes selecionados encontra-se 
ainda em barril. Com nome inspirado nos trabalhadores lon-
drinos dos portos do rio Tamisa dos do século XVIII, conheci-
dos como “Porters of London”, a Selecção 1927 Thames Por-
ter destaca-se “pela intensidade, cor escura, âmago de malte 
fumado e caramelizado e sabor doce e torrado com notas de 
chocolate e café”, de acordo com o Super Bock Group. A Se-
lecção 1927 Thames Porter harmoniza com pratos como car-
nes vermelhas grelhadas e sobremesas de chocolate negro.

Selecção 1927 Thames 
Porter em novos formatos

As Mesas Bohemia, juntamente com a agência J. Walter 
Thompson conquistaram dois galardões nos Prémios Co-
municação M&P 2018. Os dois troféus são relativos às áreas 
“Setores de Atividade”, categoria “Produtos de Grande Consu-
mo – Bebidas”, e “Eventos e Patrocínios”, na categoria “Ativa-
ção” Em 2018 estiveram a concurso 141 casos, 80 dos quais 
passaram à segunda fase. Desses, 25 receberam prémio e 19 
menção honrosa. Os Prémios Comunicação M&P, promovi-
dos pelo jornal “Meios & Publicidade”, pretendem distinguir a 
melhor comunicação e relações públicas levadas a cabo por 
consultoras de comunicação e empresas.

Campanha
Mesas Bohemia

premiada

A Cerveja Vadia conta com um novo conjunto de edições limi-
tadas. São estas a Fruit Lambic Kriek, a Oak Aged Doppelbock e 
a Portuguese Grape Lager, envelhecidas em barrica de Vinho do 
Porto Tawny. Em lotes nunca superiores a mil garrafas numera-
das, as “Edições Limitadas Vadia” têm ingredientes diferenciados 
(como especiarias ou frutas, entre outros), a utilização de barricas 
para envelhecimento e maturação do produto e o uso de técnicas 
específicas de produção. Este processo confere, segundo a mar-
ca, sabores e aromas completamente distintos a estas cervejas, 
“que tornam a sua degustação simples ou em harmonização com 
determinados pratos, uma experiência única”. 

Vadia
com edições limitadas

BEER CLIPPING
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A Super Bock venceu o troféu de Ouro na 
categoria alimentação e bebidas nos XIV 
Prémios à Eficácia da Comunicação. Esta 
distinção foi atribuída no âmbito da cam-
panha de publicidade de 2017, “90 anos a 
fazer amigos”, criada para celebrar o 90º 
aniversário da marca. “É muito gratificante 
sermos reconhecidos pelo nosso trabalho, 
mas sobretudo saber que os nossos con-
sumidores valorizam e se identificam com 
este movimento da Super Bock, a amiza-
de. Mais ainda quando em causa está uma 
campanha associada a um dos momentos 
tão relevante para a marca: a celebração 
dos seus 90 anos”, afirma Bruno Albuquer-
que, diretor de marketing cervejas do Su-
per Bock Group. A criatividade é do  Es-
critório, a ativação digital ficou a cargo da 
Reprise e a Initiative assegurou o planea-
mento de meios.

“90 anos a fazer amigos”
 vale prémio à Super Bock



BEER CLIPPING

A Cerveja Maldita esteve em grande plano 
em dois dos maiores concursos mundiais. 
No International Beer Challenge, a Maldi-
ta English Barleywine distinguiu-se entre 
mais de 700 cervejas de 30 países diferen-
tes e conquistou a medalha de prata na 
categoria de Ale. A Faustino Brewery con-
quistou ainda três medalhas de bronze 
para a Maldita Concept Russian Imperial 
Stout e Maldita Robust Porter, ambas na 
categoria de Stout/Porter, e para a Maldita 
Wheatwine, na categoria de Wheat Beer. 
Estas quatro variedades fizeram ainda boa 
figura no World Beer Awards 2018, pas-
sando à fase final.

Maldita
em destaque 
em concursos 
mundiais

A Sagres é a cerveja oficial da 24ª edição do Festival Termómetro, 
um dos mais antigos concursos de novas bandas em Portugal. Sob 
o mote “Sagres Ninguém nos Pára”, a marca apresenta as várias 
sessões do festival, que decorre em nove cidades portuguesas, 
com 27 bandas a concurso (três por cidade). A 12 de Janeiro, as 
cinco bandas finalistas atuarão no Cinema São Jorge, em Lisboa. 
O Termómetro foi criado em 1994, por Fernando Alvim. Desde en-
tão, já revelou artistas como Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, 
Mazgani, David Fonseca ou, entre outros, Richie Campbell.

Sagres apoia 
Festival Termómetro

A Fonte Salem Portugal vai investir 40,1 milhões de euros na fá-
brica de Santarém, prevendo a criação de 51 postos de trabalho. 
A empresa vai também investir numa nova linha de produção, a 
sétima da fábrica. O projeto de investimento do grupo espanhol, 
que conta com apoios do Compete 2020 e do Portugal 2020, 
prevê aumentar a capacidade de produção da unidade para 2,2 
milhões de hectolitros. O Governo atribuiu um crédito de im-
posto, em sede de IRC, até 17%, isenção de IMI durante dez anos 
e isenção do imposto do selo à empresa. A fábrica de Santarém 
da Fonte Salem produz mais de 300 referências para 70 países. 
Em 2017, mais de 65% da produção da unidade destinou-se ao 
mercado externo.

Font Salem  investe
40 milhões em Santarém
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A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) é parceira da 
Nova School of Business and Economics (Nova SBE) para o novo 
campus da Universidade Nova, em Carcavelos. A associação pas-
sa pelo “naming” do novo túnel de acesso à praia de Carcavelos, 
que se designa “Sagres Beach Way”. “É um privilégio e uma opor-
tunidade estarmos associados a um projeto nacional como o do 
novo Campus SBE, de dimensão e reconhecimento internacional, 
financiado inteiramente pelo setor privado, colocando o ensino 
superior em Portugal e uma das nossas mais conceituadas uni-
versidades portuguesas num patamar ainda mais elevado”, indica 
o diretor de comunicação e relações institucionais da SCC, Nuno 
Pinto de Magalhães.

Central de Cervejas 
parceira da Nova SBE

A Super Bock está a promover, até 19 de dezembro, “juntares” de 
Natal. Nem sempre é fácil conseguir marcar jantares nesta altura 
do ano, pelo que, através do Messenger do Facebook da Super 
Bock, é proposta a marcação destes “juntares”. A marca desafia 
grupos de amigos a reunirem-se nos pontos de venda aderentes 
onde recebem de oferta uma rodada de cinco cervejas. Para par-
ticipar, o consumidor tem de convidar quatro amigos, associan-
do-os ao que considera serem os seus defeitos de Natal como “o 
esquecido”, “o ocupado” ou “o controlador”.  A Super Bock desen-
volveu uma campanha de comunicação que associa o conceito 
criativo da marca em 2018: à dificuldade em organizar e conciliar 
os vários jantares de Natal juntam-se os “Defeitos dos Amigos”.

Super Bock promove 
“juntares” de Natal
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Vadia, Letra, Post Scriptum, Dois Corvos, 
Maldita, Luzia, Barona e Dos Diabos foram 
as marcas que aceitaram o desafio e par-
ticiparam no primeiro festival de cervejas 
Sour & Grape do país. O palco foi o Vadia 
Brewpub em Ossela, Oliveira de Azeméis, 
um espaço que potenciou a apresentação 
destes novos sabores da última “craft beer 
revolution”.
O objetivo da organização - uma parce-
ria da Essência D’Alma e da Loba.CX - foi 
precisamente dar a provar e conhecer al-
guns dos estilos que estão a revolucionar 
o mercado da cerveja artesanal ao nível 
mundial.  
Gastronomia, palestras, visitas à fábrica 
e música ao vivo com as bandas Nyobe 
e VadiaBand fizeram parte do programa. 
Tudo com o objetivo de ajudar a redefinir o 
próprio conceito tradicional da cerveja, na 
procura da união do melhor de dois mun-
dos: a tradição do mundo do vinho com a 
irreverência da cerveja artesanal.
Aliás, a organização relembra que as Sour, 
cervejas de tradição milenar praticamente 
esquecidas nos últimos 200 anos em be-
nefício das Ales e Lagers, ressurgem dos 
quatro cantos do mundo, revisitadas pelas 
mãos de cervejeiros artesanais irreverentes 
e inovadores. Estes são, por sua vez, inspi-
rados por cervejeiros belgas e alemães que 

nunca deixaram de produzir este estilo, 
caracterizado pela sua acidez pronuncia-
da, os seus sabores e aromas inesperados 
e a quase ausência de amargor. 
Por outro lado, e também em destaque 
no C’azedu, a Portuguese Grape Ale ainda 
não é um estilo oficial reconhecido a nível 
mundial, mas que os cervejeiros portugue-
ses prometem não abandonar. Produzida a 
partir da junção do habitual mosto de mal-
te de cereais e do mosto proveniente de 
uva de casta nacional, a cerveja passa uma 
parte do seu processo num estágio em 
barricas de madeira, criando um produto 
final diferenciado, único e com uma forte 
ligação à cultura portuguesa.
No mesmo dia do festival, decorreu um 
seminário dedicado ao mundo das cerve-
jas Sour, com um programa de atividades 
que incluiu uma visita à J. Dias - fábrica de 
barricas de madeira, uma degustação de 
cinco cervejas Sour da África do Sul, se-
lecionadas pelo especialista internacional 
Xavier Depuydt, um almoço de harmoni-
zação preparado pelo chef Emídio Concha 
e o sommèlier de cerveja Gonçalo Fausti-
no, uma apresentação de rolhas de corti-
ça para cerveja da Corticeira Amorim e o 
workshop de degustação Lambic Blending 
Session, conduzido pelo cervejeiro belga 
Gert Christiaens.

À Paixão Pela Cerveja, o chef Emídio Con-
cha explicou que o objetivo foi, ao invés 
de harmonizar por consenso, harmonizar 
por choque, por contradição. “A ideia ini-
cial era três entradas: uma mais ácida e 
apimentada, outra agridoce e um queijo 
que harmonizasse. Mas o mestre cervejei-
ro Nicolas Billard lembrou-se das minhas 
Pringles com caril e tive de as colocar 
na ementa, senão ele não me perdoava”. 
Arroz de marisco foi o prato de conforto 
numa refeição que terminou com dois pe-
tit gateaux de sobremesa.
Assim, a Tosta de Camembert e Uvas foi 
harmonizada com Morango Vadia e Gra-
pe Luzia; o Creme de Abacate com Ca-
marão teve a companhia de Loquat Na-
tion 2 Corvos e Vadia Grape; o Patê Azul 
com Caril sobre Crocante e Paprika foi 
degustado com Sour Ale Letra e Grape 2 
Corvos; e, por último, o Cevice foi acom-
panhado pela Maldita White Grape e Gra-
pe 2 Corvos.
O Arroz de marisco foi servido com a 
Grape Letra e Gose Luzia enquanto as 
sobremesas Petit Gateaux com Doce de 
Maracujá teve O. Sout BA Letra e Barona 
Maracujá como cervejas a acompanhar, 
enquanto o Petit Gateaux com Frutos do 
Bosque foi servido com Maldita Red e Va-
dia Dppelbock BA.

C’Azedu
Primeiro estranha-se,

depois entranha-se
> texto Susana Marvão > fotografias D.R.

A casa Vadia recebeu o primeiro festival de cervejas Sour & Grape do país. O Vadia Brewpub, em Oliveira de 
Azeméis, quis mostrar aqueles que são os novos sabores da última “craft beer revolution”.



LABEL & DESIGN

Vadia Thartaruga
Rótulo “foi” à Austrália

e voltou 
> texto Aquiles Pinto > fotografias D.R.

Tudo começou com o desejo de fazer uma IPA e acabou, à boleia de 
lúpulos dos antípodas, com a viagem a descobrir portugalidade num 
local tão longínquo como a Austrália. Isso teve, claro, influência no 

processo criativo. Eis a Vadia Thartaruga.

Todas as cervejas artesanais são fruto de 
uma paixão que se reflete no processo 
criativo dos rótulos. Há, porém, casos em 
que isso ainda é mais premente, como a 
mais recente IPA da Vadia, a Thartaruga, 
lançada em março. O nome da nova cer-
veja é a palavra utilizada atualmente por 
tribos aborígenes da Austrália Ocidental, 
que segundo o historiador Carl von Bran-
denstein, é de origem portuguesa.
“O design final do rótulo foi o fruto dum 
processo que passou por várias etapas”, 
explicou à Paixão Pela Cerveja Nicolas Bil-
lard, mestre cervejeiro e beer sommèlier 
da Cerveja Vadia.
A primeira etapa foi a escolha da receita, 
com o objetivo de criar uma cerveja com 
lúpulos “mais exóticos que os lúpulos 
americanos habituais numa IPA”. No pro-
cesso de procura, os lúpulos australianos 
Topaz e Ella chamaram a atenção da Va-
dia. 
A segunda etapa do projeto foi o trabalho 
de pesquisa sobre a Austrália e um brains-
torming interno. Já só faltava o nome. Foi 
essa a terceira etapa. “No meio da nossa 
pesquisa, tentamos sempre procurar as-
petos da Austrália que pudesse ligar duma 
forma ou outra a Portugal”, refere o beer 
sommèlier da Cerveja Vadia, que recorda 
que um dos “valores fundadores” da marca 
é a ligação a Portugal.
“Encontramos um facto que achamos in-
teressante. Os primeiros europeus a bater 
o solo da Austrália terão sido portugueses 
mas, como ficaram e não regressaram à 
Europa, nunca chegou a saber-se da exis-

tência da Austrália até os ingleses a desco-
brirem e relatarem. Esta teoria é defendida 
por alguns historiadores que se baseiam 
na existência na língua de algumas tribos 
aborígenes de palavras cujo significado e 
fonética são iguais a língua portuguesa”, 
conta Nicolas Billard.
“Na lista de palavras apareceu ‘Thartaruga’ 
com ‘Th’. Esta descoberta fez luz e decidi-
mos que a nossa IPA com lúpulos austra-
lianos ia se chamar ‘Thartaruga’ e a ima-
gem da tatuagem seria uma tartaruga em 
forma de rosto”.

HARMONIZAÇÃO FUNDAMENTAL
O facto da Thartaruga ser uma cerveja 
pensada para harmonização gastronómica 
também teve influência no processo cria-
tivo. “Foi fundamental”, segundo o mestre 
cervejeiro e beer sommèlier da Vadia.
As cervejas de estilo IPA aliam duas carac-
terísticas principais: o amargor pronuncia-
do e o aroma a fruta exótica. Nicolas Bil-
lard indica que “o amargor dá uma força 
no palato,  contrabalançando facilmente 
pratos fortes de comida – o que a cerve-
ja tradicional não consegue –, permitindo 
assim a expressão dos aromas e sabores 
a fruta exótica, trazendo aquele toque de 
harmonia com os sabores da comida que 
o ‘food pairing’ está à procura”. 
O entrevistado afirma-se convicto que as 
cervejas, e principalmente as artesanais e 
especiais, têm um papel na harmonização 
com a gastronomia portuguesa, papel his-
toricamente e culturalmente  preenchido 
pelo vinho.

12 • PAIXÃO PELO CERVEJA • EDIÇÃO 4
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Os descobrimentos. Foi desse ponto de 
partida que “zarpou” a viagem do processo 
criativo do ‘label design’ da Cinco Chagas. 
Isso mesmo foi confirmado à Paixão Pela 
Cerveja por Cláudio Oliveira, que em 2011 
fundou, em conjunto com Arlindo Nunes e 
Ricardo Almeida, a marca.
“O processo criativo da criação do logo da 
Cinco Chagas começou por tentar encon-
trar um elemento que estivesse ligado à 
época dos descobrimentos portugueses”, 
indica.
Nesse sentido, os três empreendedores co-
meçaram por fazer uma pesquisa de ele-
mentos simbólicos da época. “Por acaso, 
descobrimos a história de uma nau que nau-
fragou ao largo da ilha do Faial, nos Açores, 
nau essa de seu nome Cinco Chagas”. 
Escolhido o nome, foi, de acordo com 
Cláudio Oliveira, “imediata a associação da 
imagem de uma nau à marca”. Esta embar-
cação não é uma imagem tradicional de 
perfil, mas sim uma vista quase frontal. O 
objetivo é, segundo este responsável pela 
marca de Anadia, transmitir “a noção de 
movimento, dando a ideia que a nau avan-
ça para o consumidor”. 
Ainda no ambiente marítimo, cada um dos 
tipos de cerveja disponibilizados pela Cin-
co Chagas tem, simultaneamente, con-
templado um “selo” no rótulo, uma marca 
distinta, com uma temática náutica.

FORMA DE GARRAFA
INSPIRADA NO RUM
No caso da Cinco Chagas, a diferença face 
às demais cervejas disponíveis no mercado 
é, também, marcada pela forma das gar-
rafas. Estas são mais “inchadas” do que o 
comum na cena cervejeira. Também esse 
facto teve “dedo” aquático e influenciou 
no processo criativo, segundo Cláudio Oli-

veira. “Uma vez que toda a nossa imagem 
está ligada ao mar, aos descobrimentos, 
também a forma da garrafa foi pensada 
nesse sentido. Na verdade, foi intencional 
a aproximação da forma das garrafas à for-
ma ‘tradicional’ de garrafas de rum, bebida 
de eleição dos piratas, navegadores por 
excelência”.  
O cofundador da Cinco Chagas recorda 
que se qualquer marca tem de diferen-
ciar-se no mercado, muito mais tem de 
fazê-lo quando “está inserida num nicho 
de consumidores” como o das cervejas ar-
tesanais e especiais.
“Uma vez que não éramos a primeira cer-
veja a entrar no mercado, quisemos de-
marcar-nos das já existentes, não só no 
que diz respeito ao produto em si, mas 
também num primeiro contacto, através 
da imagem e do ‘branding’. Desta forma, 
escolhemos uma imagem mais sóbria, dis-
tinta, cativante e apelativa. Cada cerveja é 
identificada por uma cor, um ‘selo’ permi-
tindo uma fácil identificação das mesmas”, 
resume Cláudio Oliveira.

1001 DÉGUSTATIONS 
CINCO CHAGAS, CINCO PRÉMIOS 
A Cinco Chagas foi uma vez mais galar-
doada no concurso francês 1001 Dégus-
tations. Ao todo, foram cinco as meda-
lhas que viajaram de França até Anadia, 
três de ouro e uma de prata. A medalha 
de prata foi arrecada pela American IPA, 
enquanto as de ouro foram atribuídas à 
Imperial Black IPA, à Bairrada Strong Ale 
e à Velha Reserva 2014. Esta última cer-
veja tem lançamento previsto ainda para 
este ano. O novo produto da Cinco Cha-
gas é uma Belgium Tripel envelhecida 
numa cave de espumante durante quase 
cinco anos.

Cinco Chagas
Descobrimentos “achados” no rótulo

> texto Aquiles Pinto > fotografias D.R.

Os descobrimentos portugueses e o mar estão na base de toda a criação da marca Cinco Chagas. O ‘label 
design’ e as próprias garrafas seguem a tendência. Solte amarras e venha connosco descobrir esta rota.
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MUNDO DA CERVEJA

Pedro Pimenta, da DCN Beers
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As cervejas
que “importam” aos portugueses

> texto Susana Marvão > fotografias D.R.

As Belgian Ales, como a Delirium Tremens; as sour-beers, como a Cantillon; ou as premium Weissbiers, como 
a Erdinger têm liderado a procura junto dos consumidores portugueses. India Pale Ale e Double India Pale 

Ale, apesar de se notar um decréscimo na procura, continuam com uma aceitação elevada, disse à Paixão Pela 
Cerveja Pedro Pimenta, da DCN Beers.

São vários os estilos de cerveja estrangeira 
que cativam os consumidores portugue-
ses. Belgian Ales, com destaque para a 
Delirium Tremens; sour-beers, onde ga-
nha relevância a Cantillon; ou as premium 
Weissbiers, com a Erdinger a cabeça de 
listam, lideram a procura. Diz a empresa 
distribuidora DCN Beers que as India Pale 
Ale e as Double India Pale Ale, apesar de 
se notar um decréscimo na procura, con-
tinuam com uma aceitação elevada.
Marcas como a Erdinger, Chimay, BITbur-
ger ou Duvel têm-se igualmente destaca-
do no mercado nacional, atingindo níveis 
de venda e de fidelidade muito satisfató-
rios. “De entre as mais de 250 referências 
de cerveja que a DCN Beers importa dire-
tamente e distribui em Portugal e PALOP, o 
atual ranking de vendas é cumeado pelas 
cervejas cuja relação qualidade-drinkabi-
lity-preço é garantidamente ganhadora, 
fazendo, graças a um consumidor cada 
vez mais conhecedor e informado, com 
que sejam muito requisitadas”, disse à Pai-

xão Pela Cerveja Pedro Pimenta, responsá-
vel pela distribuidora. “Não destacando es-
pecificamente uma marca, cervejas como 
a Erdinger Weissbier Hell, a Guinness Spe-
cial Export, a La Trappe Quadrupel, a Sta-
ropramen ou a Duvel Tripe-Hop têm cres-
cimentos contínuos nos nossos mercados, 
mas também as referências mais recen-
tes como a cerveja artesanal portuguesa 
Quinta de La Rosa – a primeira Douro Pale 
Ale, as Chimay Barrique ou a La Chouffe 
são cada vez mais procuradas”.
Questionado sobre qual o país que mais 
cativa os portugueses no que diz respei-
to ao consumo da cerveja local, Pedro Pi-
menta salienta que a questão da origem 
das cervejas como fator de credibilidade e 
procura está intrinsecamente ligada com 
a tradição cervejeira, a sua cultura e a sua 
história. “Quase todos os países do Mundo 
produzem a sua própria cerveja, fazendo 
dessa produção um cartão de visita com 
características únicas de cada região, mas 
destacamos três países onde a qualida-

de, a diversidade, a tradição e também a 
inovação fazem com que sejam referên-
cias mundiais: referimo-nos à Alemanha, 
Bélgica e República Checa”. O responsá-
vel enfatiza que naturalmente, e de volta 
à questão da facilidade e prazer de con-
sumo – drinkability –, estas origens têm 
receitas muito cativantes e isso reflete-se 
nos consumos quer a nível nacional quer a 
nível mundial. “Estamos, tal como todos os 
mercados, atentos ao que se está a produ-
zir e a exportar de países como a Holanda, 
Inglaterra, Estados Unidos ou Dinamarca, 
que quer pela variedade de cervejas, quer 
pela tipicidade das produções, cremos que 
serão origens de cerveja que crescerão na 
presença internacional e consequente-
mente no seu reconhecimento em estilos 
e marcas”. 
Diz Pedro Pimenta que mais importante 
do que o impacto positivo nas vendas que 
a evolução do mercado tem tido, o maior 
ganho da DCN Beers, enquanto importa-
dores e distribuidores de cervejas premium 
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e especiais, tem sido pelo conhecimento 
cada vez maior que o consumidor tem. 
“É hoje muito mais fácil falarmos de es-
tilos como Lambic´s, Marzen, Saison ou 
Grand Cru, pois não só o mercado está 
muito mais recetivo como a vontade de 
experimentar é alavancada pelo grau de 
conhecimento. Essa evolução tem-se 
sentido na maior adesão e promoção de 
beer-dinners, num maior número de esta-
belecimentos especializados na venda de 
cervejas premium ou no mais sofisticado 
consumo doméstico fruto de um linear de 
cervejas cada vez mais completo na gran-
de distribuição”. 
Relativamente aos desafios que, hoje, a 
importação de cerveja acarreta, Pedro 
Pimenta salienta – até porque a empresa 
está no mercado desde 1993 –, a respon-
sabilidade em manter um portfólio dinâmi-
co e com uma inovação contínua. “Este é 
um desafio permanente, mas que também 

é muito gratificante, pois o mercado reco-
nhece esse esforço e agradece através da 
preferência das nossas cervejas”. 

FEEDBACK POSITIVO
“Sabemos que estamos a fazer um bom 
trabalho quando recebemos feedback de 
consumidores a dizerem-nos que cele-
braram a sua festa de casamento ao sabor 
das nossas cervejas, ou que foi uma Chi-
may Grande Reserve ou uma BrewDog 
que começamos a importar em 2009 que 
motivaram e inspiraram o nosso cliente a 
começar uma microcervejeira”.
Pedro Pimenta recorda que o mercado 
nacional tem ainda uma quota pequena, 
mas crescente, para as cervejas premium 
e especiais e, muitas vezes, as regras do 
jogo da distribuição não são as mais dire-
tas, “prejudicando sobretudo a informação 
que é essencial nesta fase de crescimento”.
Para 2019, são várias as novidades já pro-

gramadas pela DCB Beers quer ao nível do 
portfólio, quer ao nível de parcerias com os 
Fornecedores, cuja presença no mercado 
Nacional se fará sentir “de uma forma mais 
direta e intensa”. “Numa altura de maturi-
dade do nosso cliente e do nosso consu-
midor, queremos premiar a sua fidelidade 
com cervejas ainda mais especiais e exclu-
sivas, com dinâmicas de venda mais ativas e 
próximas das origens e das cervejeiras”.
Diz Pedro Pimenta que sendo a DCN Beers 
o interface oficial de algumas das maiores e 
melhores cervejeiras do Mundo, estão cer-
tos de que os clientes apreciarão o reconhe-
cimento e a aprendizagem que cervejeiras 
com 100 ou 200 anos de história têm para 
oferecer. “A irreverência e o bom ‘desassos-
sego’ dos novos cervejeiros que integrarão a 
oferta exclusiva da DCN Beers será bem-vin-
da e muito necessária para continuarmos a 
prosseguir a nossa missão, nunca terminada, 
de fazer o portfólio de cervejas perfeito”.
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BEER GPS 

PORTO
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Por fora não nos apercebemos propria-
mente do que vai lá dentro. No coração do 
Porto, em plena praça da Batalha, há pouco 
mais de um ano que Edgar Dias, português 
de nacionalidade mas de sotaque brasilei-
ro, tem aqui o seu projeto de vida. A Leva-
re nasceu da paixão da família Dias, do pai 
Adriano e do filho Edgar, e materializou-se 
no espaço que agora é a casa de cinco tipos 
de cervejas residentes.
“Sempre fui um apaixonado pela cozinha, 
pelos sabores e pela criatividade que a gas-
tronomia permite. Curiosamente, comecei 
a perceber que o mesmo se passa com a 
cerveja. Podemos criar, inventar, produzir 
coisas novas. Fazer cerveja não tem limites”, 
contou à Paixão Pela Cerveja Edgar Dias.
Desta paixão e da vontade do pai Adriano 
em investir, nasceu então a Levare. “Estudei 
no Brasil como produzir cerveja, comecei 
a fazer em pequenas quantidades para os 
amigos e só depois é que resolvemos vir 
para Portugal e investir”.
O projeto é ambicioso - são a segunda 
maior cervejaria da cidade do Porto - e já 
a pensar no futuro. A empresa hoje tem 12 
colaboradores, já que para além da produ-
ção de cerveja, o restaurante é igualmente 

uma parte forte do negócio. “Mas ainda es-
tamos a ajustar-nos à realidade da cidade e 
do consumidor. Não temos medo em mu-
dar, já que o projeto é dinâmico”.
Neste momento, o que funciona melhor é o 
final da tarde e jantar. “No início, não tínha-
mos tapas. Achávamos que o restaurante é 
que ia funcionar bem, com harmonizações. 
Mas depois, no dia-a-dia, começamos a 
verificar que funcionava melhor as tapas. E 
adaptamos o projeto. O ‘beliscar’ comida e 
beber cerveja funciona muito bem”. Fran-
cesinhas, bacalhau com natas, peixinhos da 
horta, lulinhas, farinheira com espargos e 
ovos e outros pratos em pequenas porções 
são os pontos fortes da casa.

AS RECEITAS
São cinco as receitas permanentes que 
a casa Levare tem à disposição dos con-
sumidores. Lager, Witbier, American IPA, 
Brown Porter e uma Special são as apostas 
de Edgar Dias. Aliás, a Special, uma Triple 
Belgium, era suposto ter sido uma cerveja 
sazonal. “Mas ficou no gosto do consumi-
dor e tivemos de continuar a produzi-la. Há 
pessoas que vêm aqui de propósito só por 
causa desta Special. Já não a consigo tirar 

da carta”. Aliás, a Belgium e a Lager são, se-
gundo Edgar Dias, as cervejas que mais saí-
da têm na Levare. “A IPA e a Witbier são cer-
vejas muito específicas, são normalmente 
pedidas por pessoas que sabem muito bem 
o que querem. Já a Brown Porter, como é 
uma cerveja preta, vai sendo mais pedida”.
Quando ao atual momento da cerveja arte-
sanal, Edgar mostra-se satisfeito, sobretudo 
pela curiosidade que as pessoas hoje têm 
em conhecer novas cervejas e sabores que 
vão para além das “tradicionais” Pilsner.
Hoje, a capacidade de produção da Leva-
re é de seis mil litros por mês, sendo que 
estão a ser produzidos cerca de três mil li-
tros. Ou seja, claramente ainda vamos po-
der esperar muito da Levare.

Levare
Puro malte 

no coração do Porto
> texto Susana Marvão > fotografias Ernesto Fonseca

Em plena Praça da Batalha, no centro da cidade do Porto, há um pequeno “túnel” que nos transporta para a 
Levare, uma cervejeira que materializa o sonho da família Dias. O investidor Adriano e o filho cervejeiro Edgar 

prometem novos sabores para desafiar o palato dos portuenses.

LEVARE BREWPUB
Coordenadas GPS: 
41.145961, -8.606364
Praça da Batalha, 12-A - Porto
Reservas pelo 222 059 118
Horário: 
Aberto das 12.00 às 23.00 horas
Encerra às quartas-feiras
https://levare.pt/
@cervejalevarebrewpub 



20 • PAIXÃO PELO CERVEJA • EDIÇÃO 4

BEER GPS

LISBOA 



EDIÇÃO 4 • PAIXÃO PELO CERVEJA • 21

Quimera Brewpub
O pub onde só se vendem 

cervejas artesanais nacionais
> texto Cláudia Pinto  > fotografias Ernesto Fonseca

Premiado nacional e internacionalmente, o Quimera Brewpub tem uma localização histórica, em Lisboa. Num 
espaço intimista, junta gastronomia, cerveja, cultura e experiências personalizadas. 

Um túnel do séc. XVIII, carregado de histó-
ria, por ter permitido a passagem da Cava-
laria Real para o Palácio das Necessidades, 
em Lisboa, alberga o Quimera Brewpub 
desde junho de 2016. Antes desta data, 
houve todo um trabalho em obras de ma-
nutenção, com a duração de seis meses, 
de forma a manter o antigo túnel “como 
novo”, assinala Raquel Nicoletti, 41 anos, 
hostess do pub, a integrar a gerência com 
o marido Adam Heller, de 48, proprietário, 
Chef e cervejeiro. O impulso foi dado pelo 
pai de Adam numa visita a Lisboa onde 
percebeu que não existia nenhum bar de 
cervejas artesanais, à época. Começava 
assim este negócio familiar que juntou 
duas paixões: artes e cerveja. 
Esta é uma casa para pessoas de todas as 
nacionalidades, mas sobretudo para aque-
las que “têm bom gosto, curiosidade, amor 
pela história, pela arte e pela cerveja, que 
gostam de viver e de uma boa companhia”, 
revela Raquel. Não é raro encontrar clien-
tes regulares locais, que escolhem o Qui-
mera como o pub craft do seu bairro, mas 
também outros lisboetas e turistas. 
O menu do Quimera baseia-se naquilo 
que é possível cozinhar dentro do túnel. 
“Não fazemos frituras, mas sim carnes 
curadas e preparadas em banho maria a 
vácuo nas cervejas. Sugerimos as saboro-
sas entradas e temos bom pão e queijo”, 
sublinha. Tudo exige tempo e dedicação. 
Raquel e Adam não dispensam os pães 
artesanais dos vizinhos da padaria Gleba 
(que recorre a métodos tradicionais de 
fabrico), localizada na mesma rua do bar, 
nem as salsichas da Maria Wurst. Os reis do 

menu, garantem, são o “Pastrami, o Reu-
ben, sanduíches próprias nova-iorquinas, 
confecionadas com cerveja Stout; e a car-
ne de porco desfiada Cuban, harmonizada 
com cerveja India Pale Ale, e acompanha-
da de fiambre, queijo e pickles”. Todas elas 
têm um preço de oito euros e são servidas 
em pão artesanal acompanhadas de sala-
da coleslaw americana. Para quem aprecia 
hot dogs, existem várias opções, incluindo 
uma alternativa infantil preparada ao gosto 
de cada criança.
Raquel descansa os vegetarianos e vegan: 
existem entradas e sanduíches para este 
público alvo. Uma vez por mês, é possível 
participar no evento especial “The food 
content” onde Adam Heller cria um menu 
especial de cinco pratos e cinco cervejas, 
sob reserva. 

PRODUÇÃO PRÓPRIA
O andar de baixo do edifício é dedicado à 
produção de cerveja. Para tal, contribuem 
os fermentadores de alumínio, os sete bar-
ris de carvalho onde são fermentadas as 
cervejas Sour e Brett Beer, as doze tornei-
ras e um frigorífico repleto de marcas com 
selo luso, escolhidas por Raquel e Adam. 
É aqui que se fazem experiências de 50 li-
tros e onde podem ser integrados sabores 
especiais, como frutas e especiarias, mas 
também porções maiores de 300 litros. 
Não há mesmo limites. “Produzimos a Me-
xicali Ale, uma chilli beer, a Mango Peach 
Sour, super frutada, e a Brett Belgian, enve-
lhecida a seis meses”. Afinal, a criatividade 
é a receita favorita do casal. Por enquanto, 
o Quimera absorve toda a produção. Está 

prometida, para breve, a disponibilização 
das marcas próprias em locais seleciona-
dos.
As cervejas permanentes do Quimera divi-
dem-se entre as American Pale Ale e India 
Pale Ale produzidas pelos próprios, a “Sin-
gle Hop Cascade” e a NAFIPA (Not Another 
Fucking IPA), mas podem encontrar-se 
marcas parceiras, como por exemplo, a 
Borona, Dois Corvos, Rafeira, Lince, entre 
outras. O Quimera Brewpub assume o seu 
apoio aos pequenos e bons produtores “de 
boa cerveja artesanal portuguesa” e só ser-
ve produtos nacionais. 
“Ainda temos muito para correr”, garante 
Raquel, que aproveitou a folga em que deu 
a entrevista à Paixão Pela Cerveja para pro-
duzir umas peças em madeira para colocar 
nas mesas do pub enquanto o marido fi-
cou a produzir cerveja. Não desligam do 
negócio e todos os pormenores contam. 
Afinal, quem entra no Quimera “deve estar 
preparado para viver uma experiência úni-
ca”. A versatilidade já valeu vários prémios 
nacionais e internacionais ao pub.

QUIMERA BREWPUB
Coordenadas GPS: 
38.705515,-9.170898
Rua Prior do Crato, 6
1350-261 Lisboa
Horário: 
Quarta a domingo, a partir das 17h00.
Wuartas e quintas, encerra às 00h00
Às sextas e sábados, encerra à 1h00 e 
aos domingos às 23h00.
Encerra às segundas e terças feiras
facebook.com/quimerabrewpub   
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CHEF’S, CERVEJAS & PETISCOS
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Tiago Emanuel Santos
O Chef que aprendeu 

a produzir cerveja artesanal
> texto Cláudia Pinto  > fotografias Ernesto Fonseca / Jorge Simão / D.R.

É nas viagens pelo território português que o Chef Tiago Emanuel Santos encontra a inspiração para a sua 
cozinha. Mas também nas tascas nacionais, nos produtos vincados nas memórias de infância e nas tradições 
históricas do país. Atualmente, é no Restaurante Quórum, em Lisboa, que cria menus inspirados no que vê e 

aprende, trabalhados de forma contemporânea onde também há tempo para produzir cervejas artesanais para 
serem posteriormente servidas aos clientes.

A paixão pela cozinha não nasceu com 
ele e também não era algo que lhe estava 
no sangue. Nada disso. “Eu não cozinhava 
quando era pequenino mas sempre gostei 
muito comer. Acho que tudo nasce a par-
tir daí”, começa por explicar o Chef Tiago 
Emanuel Santos. E é precisamente à infân-
cia que vai recuperar memórias que têm 
vindo a ser determinantes na confeção dos 
seus pratos. “Cresci numa aldeia piscató-
ria, na margem sul do Tejo, em Sarilhos Pe-
quenos, que tem apenas 600 habitantes. 
Apanhava caranguejos, camarão do rio, 
pardais, pinhas, ia roubar laranjas ao pomar 
do vizinho”, partilha. Apanhar os produtos 
na sua essência mais pura moldaram-lhe a 
consciência e a vontade de fazer diferente.
É o único licenciado de uma família de ori-
gens muito humildes onde houve sempre 
alguma pressão – pela positiva – para que 
avançasse para o Ensino Superior. Aos 31 
anos, Tiago já conta com um doutora-
mento no curriculum e decidiu tirar um 
curso de cozinha por piada. “Afinal, a pia-
da acabou por tornar-se numa das coisas 
mais importantes da minha vida”, diz.
É também nesta viagem pelo tempo que 
se lembra do seu avô, antigo fragateiro do 
Tejo, que influenciou determinantemente 
a escolha de um dos pratos que apresen-
ta atualmente no Restaurante Quórum, em 
Lisboa, no Chiado, projeto que abraçou em 
agosto passado. Falamos da farrafuza, o 

seu prato favorito do menu. “Era o que os 
fragateiros faziam a bordo quando não ti-
nham peixe para fazer caldeirada. Usava a 
mesma base, que redundava depois numa 
tomatada, e como não havia peixe, colo-
cavam-se ovos no topo”, conta o Chef. No 
Quórum, Tiago e a sua equipa recriaram 
o prato tradicional juntando-lhe algumas 
técnicas que partilha à Paixão Pela Cerveja. 
“Usamos gemas de ovo que coramos pre-
viamente durante 12 horas em sal, e com 
uma seringa hipodérmica, removemos a 
gema, medimos a sua intensidade e a colo-
ração, e fazemos um gel de tomate com a 
mesma densidade e a mesma cor da gema 
de ovo, removendo 80% da gema e intro-
duzindo 20% de gel de tomate, com sabor a 
farrafuza. Emociono-me sempre que como 
este prato porque me lembra a primeira vez 
que o provei com o meu avô”, conta. 
Praticamente todos os pratos incluídos 
nos dois menus – de cinco e sete momen-
tos – (ver caixa) resultam de memórias, de 
coisas que Tiago foi provando nas muitas 
viagens que fez pelo país, como aquela 
que teve a duração de um ano, onde co-
nheceu algumas casas do interior de Por-
tugal para aprender a fazer gastronomia. 
“Estudar e provar, ter a chamada biblioteca 
de sabores são aspetos muito importantes 
para os cozinheiros”, defende. Tem uma 
frase muito carismática e que repete quan-
do se lembra da Dona Fernanda e da Dona 

Lurdes, duas das muitas cozinheiras que 
conheceu por esse Portugal fora e que o 
inspiraram verdadeiramente. “Tento ir, pelo 
menos, a 17 restaurantes Estrelas Michelin 
por ano, mas onde aprendo mais é nas tas-
cas do nosso país porque encontro auten-
ticidade e sabores reais”, diz. 

RECUPERAR A ESSÊNCIA
DA COZINHA NACIONAL
Quando foi convidado por Rui Silvestre, um 
dos proprietários do Quórum para o cargo 
de Chef, a primeira reação foi recusar por 
considerar que a sua cozinha “é radical-
mente diferente”. Rui desarmou-o com a 
resposta “a democracia é isso mesmo”, e 
foi uma questão de tempo até falar com 
algumas pessoas da equipa. Reuniram-se 
sinergias instalaram-se na Rua do Alecrim, 
onde estão de terça feira a sábado a ser-
vir cozinha portuguesa que não se liga a 
pretensões de produto. “Dá-nos um gozo 
tremendo trabalhar produtos que pouca 
gente valoriza, como a brama, que tem um 
custo menor a três euros, e que os pesca-
dores deitam fora por acharem que peixe 
sem escama é para dar aos gatos”, conta 
Tiago. Recuperar a essência da gastrono-
mia nacional e replicá-la com uma com-
ponente contemporânea é ponto assente 
na sua forma de trabalhar. “No fundo, era 
isso que os portugueses faziam antes: se 
tinham cebola e tomates, faziam uma to-
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RESTAURANTE QUÓRUM
Rua do Alecrim, 30 B
1200-018 Lisboa
Encerrado aos domingos
e às segundas feiras
Preço médio
Menu “Mar Português” 5 momentos: 
49€ | vinho 25€ | vinhos e cerveja 36€. 
Menu “Viagem a Portugal” 7 momentos: 
69€ | vinho 35€ | vinhos, cervejas e 
sidras 55€.
É recomendável reservar
T.: +351 216 040 375
www.quorumlisboa.pt 
 

matada. Se só tinham cebolas, faziam uma 
cebolada. É muito esta a nossa essência.” E 
é precisamente a cebola que elege como 
o seu ingrediente de eleição, presente em 
99% dos pratos. 
Inspirado pelo período de alimentação dos 
portugueses entre os anos 40 e meados 
dos anos 60, essencialmente no período 
da ditadura, gosta de aproveitar a pureza 
dos produtos, mas também dos produto-
res e das receitas tradicionalmente fami-
liares. No Quórum, não se usa foie gras, 
salmonete, lavagante, carabineiro… Mas 
recorre-se ao porco, à brama, aos produ-
tos que representam a cultura portuguesa. 
“Somos provavelmente o país com maior 
heterogeneidade gastronómica por metro 
quadrado. Temos uma riqueza absoluta-
mente incrível e temos essa diversidade 
heterogénica muito criada pela morfolo-
gia do nosso território, pela acessibilidade 

que a população tinha a alguns produtos 
e pela forma como foi desenvolvendo os 
mesmos”, defende o Chef. Em suma, é 
uma cozinha simples, mas muito focada 
no conhecimento e na técnica. 
A sua maior referência a nível nacional é 
Leonel Pereira, entrevistado para esta ru-
brica na penúltima edição da Paixão Pela 
Cerveja, por considerá-lo “o melhor co-
zinheiro do país, a pessoa mais bem for-
mada no mundo da cozinha, em todos 
os domínios, e um ser humano incrível”. 
Refere ainda os colegas Vítor Matos, Vítor 
Adão e Vasco Coelho Santos denotando 
a profunda admiração que tem pela Justa 
Nobre. “É uma das pessoas que mais adoro 
na profissão.” A nível internacional, o des-
taque vai para Dan Barber com quem teve 
oportunidade de cozinhar numa viagem 
que fez aos Estados Unidos da América 
pelo seu “impressionante trabalho”. 
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HÁ DOIS ANOS A FERMENTAR
O público do Quórum é essencialmente 
internacional, marcadamente gastrónomo 
e visita o restaurante para experimentar. 
Os menus mudam consoante aquilo que 
o mercado oferece. “Não temos pratos fi-
xos e acabamos por ir testando produtos 
novos na cozinha constantemente”, expli-
ca Tiago. Esta inquietação pelo improviso 
e pela descoberta não cessam na comida. 
Os pratos que a equipa da Paixão Pela 
Cerveja experimentou no decorrer des-
ta entrevista, e que podem não necessa-
riamente fazer parte do menu na semana 
seguinte, foram harmonizados com várias 
cervejas, todas elas fabricadas pela equi-
pa do restaurante. Começámos por um 
peixe da nossa costa, com tubérculos e 
sucos de cebola fermentados. A acompa-
nhar, a escolha de Tiago Santos recaiu na 
cerveja Baltic Porter, com notas de canela, 
biscoito e caramelo maltado (IBU 24, vol 
9%). Seguiu-se o cozido de grão de bico 
e porco cozinhado em 28 horas a 65ºC, 
com tendões e coentros. A acompanhar, 
a cerveja Scotish Super Dry Stout, seca, 

com notas de cacau, metálica e mineral na 
boca, com toranja e lima torrada (IBU 34, 
vol: 12%). Por fim, a maçã de Alcobaça e 
enxovalhada foi servida com a cerveja Bel-
gian Sour Ale, com notas de maçã e pera, 
acidez elevada, açúcar residual persistente 
e corpo delicado (IBU 18, vol: 6%).
Impulsionado pela natural obsessão de 
tentar perceber sempre um pouco mais, 
Tiago começou a aprender a produzir cer-
veja artesanal. Já lá vão dois anos a fer-
mentar, e tem corrido “cada vez melhor”, 
garante, depois de terminar os primeiros 
lotes “absolutamente horríveis e imbebí-
veis”. A paixão, essa, tem sido em crescen-
do, não fosse esta uma das suas bebidas 
favoritas. “Vamos tentando criar lotes e 
temos sempre uma décalage. Com o con-
trolo fermentativo que fazemos, as nossas 
cervejas estão a demorar entre 60 a 70 
dias a estar prontas e, sempre que possível, 
vamos produzindo uns ‘badges’ de testes”, 
conta.  
As cervejas e sidras são produzidas no pró-
prio restaurante e são as únicas usadas no 
espaço. “Vamos adaptando a harmoniza-

ção consoante o gosto do cliente. O úni-
co desafio é o controlo de carbonatação 
da cerveja porque se a cerveja for muito 
incisiva pode ser um pouco deselegante 
para o cliente. Tentamos ainda ter algum 
cuidado com a temperatura. Se for uma 
cerveja preta, controlamos a temperatura 
na ordem dos 12 graus; se for branca, ser-
vimos com 6 graus para termos as notas 
secundárias e terciárias”, explica Tiago. 
Para os finais do mês de janeiro, início 
de fevereiro, o piso superior do Quórum 
irá inaugurar um espaço que incluirá uma 
mesa comunitária com 13 lugares que dará 
lugar a uma “cozinha ao vivo” e em que 
os clientes ficarão totalmente nas mãos 
da equipa, a mesma que Tiago considera 
“inexcedível e que veste a camisola para 
tudo”. O espaço será sobretudo vocacio-
nado para a partilha de uma experiência. 
Para os profissionais do sector, o Chef re-
comenda que pensem diferente e fora da 
caixa. “Vivemos ainda numa sociedade de 
replicação de conceitos e era engraçado 
se começássemos todos a procurar o nos-
so caminho”, conclui.

PUB

ENGLISH BARLEYWINE WHEATWINE ROBUST PORTER

UM QUARTO PARA AS QUATRO
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Cerveja artesanal produzida em Aveiro
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CINCO SENTIDOS
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Inedit
Há 10 anos a brilhar

> texto Susana Marvão > fotografias D.R,

Criada por Criada por Ferran Adrià, o chef mais premiado do mundo, a Inedit da Estrella Damn é feita com 
dois tipos de cerveja: cerveja tradicional de malte e cerveja de trigo.

A Inedit está a comemorar uma década 
de vida. E que vida! Esta cerveja, um ver-
dadeiro apuro de sentidos, foi criada em 
2008 pelos mestres cervejeiros da Damm, 
por Ferran Adrià e pela equipa de sommè-
liers do el Bulli, o restaurante pioneiro e 
modernista da Costa Brava catalã que en-
cerrou as atividades em 2011 como um 
dos mais influentes do mundo.
Especialmente fabricada para respeitar e 
acompanhar na perfeição a nova gastro-
nomia, plena de contrastes e de aromas 
matizados, esta cerveja de trigo, ou bran-
ca, é do estilo “Witbier”, originária da Bél-
gica e fabricada com trigo sem malte. 
Uma coisa é certa: a utilização de trigo 
sem malte dota a cerveja de mais corpo e 
produz uma sensação de maior suavida-
de e plenitude na boca. E é precisamente 

daqui que advém o tom amarelo pálido 
de Inedit. A sua ligeira turvação deve-se 
às proteínas não filtradas do trigo. Aro-
matizada com especiarias, a cerveja aca-
ba por ostentar um sabor especial, “que a 
tornam particularmente única”, dizem os 
seus criadores.

CONCEBIDA PARA A REFEIÇÃO
A Inedit foi especialmente criada para 
acompanhar uma enorme variedade de 
criações culinárias, desde os pratos mais 
complicados de base cítrica até outros 
com notas amargas. Diziam os criadores 
que é o ideal para entradas, saladas e pei-
xes gordos. “A sua versatilidade significa 
que também poderá ser conjugada com 
aromas picantes ou agridoces”.
É considerada uma cerveja “muito dinâ-

mica” que acompanha “na perfeição uma 
ampla gama de paladares”. 

NOTAS DE DEGUSTAÇÃO 
A sua turvação e cor clara com tonalidades 
de âmbar permitem destacá-la de outras 
cervejas. A cor da sua coupage: uma mis-
tura de trigo e cevada de malte. A espuma 
regressa sempre que volta a servir. 
Intensa e complexa no nariz. As suas es-
peciarias doces e as notas frutadas com-
binam a frescura da fermentação e as 
sensações florais. 
A infusão de coentros, licor e casca de la-
ranja penetra no palato. O seu gás subtil e 
bem integrado permite destacar na per-
feição estes aromas na boca. É cremosa, 
suave e versátil na conjugação com ali-
mentos. After taste longo e agradável. 

ACIDEZ
A textura delicada 
desta cerveja é 
temperada por 
sensações ácidas, 
ao mesmo tempo 
que o seu gás 
contribui para um 
efeito refrescante 
ácido. 
Molhos cítricos e 
saladas. Fruta ácida. 
Ruibarbo. Tomates 
verdes.

AMARGO
Uma vez que 
não possui 
quaisquer aromas 
adstringentes ou 
com tanino, esta 
cerveja respeita e 
acompanha muito 
bem aqueles os 
sabores sempre 
difíceis e delicados, 
com notas amargas.  
Chocolate Amargo. 
Alcachofras 
cozinhadas. 
Espargos verdes. 
Endívias. Molhos 
com café. 

AGRIDOCE
A sensação 
cremosa na boca 
transporta-nos 
para uma nova 
dimensão. O gás e 
as notas frutadas 
combinam muito 
bem com a vertente 
ácida destes pratos.  
Molhos agridoces 
ou com frutos 
secos. Comida 
asiática.

PICANTE
A cerveja tem um 
efeito balsâmico 
sobre os aromas 
picantes, 
atuando como 
um contraponto 
que atenua estas 
sensações. 
Chili. Wasabi. Molho 
barbecue. Picles. 
Comida indiana e 
mexicana. 

SALGADO
O seu gás e a 
nota amanteigada 
da cerveja 
permitem um 
equilíbrio perfeito, 
contribuindo para 
limpar a sensação 
de sal no palato.  
Azeitonas verdes. 
Carnes curadas. 
Peixes e mariscos 
em lata. Molho de 
soja. 

AMANTEIGADA
A frescura e as 
notas cítricas 
abrilhantam 
alimentos 
amanteigados. A 
sua cremosidade 
é perfeita para 
acompanhar 
texturas com maior 
gordura.   
Peixe e queijos 
gordos. Atum 
fresco. Carne 
suculenta. Pera-
abacate.
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Trindade
Inovação, misticismo e legado

> texto Susana Marvão  > fotografias Ernesto Fonseca

Inovação, abertura, misticismo e legado. Estes são os principais valores que os criadores da Trindade quiseram 
atribuir às novas cervejas artesanais da Hoppy House Brewing produzidas a partir de puro malte.

Áurea, Fénix e Profana. Esta é a “santa” 
Trindade a que Hoppy House Brewing 
(HHB) deu vida e alma, três cervejas produ-
zidas a partir de puro malte que agregam 
valores como inovação, misticismo e le-
gado. A inspiração para este conceito veio 
da Fábrica da Trindade, fundada em 1836, 
recuperando parte do antigo convento da 
Santíssima Trindade dos Frades Trinos e 
documentada como a primeira a produ-
zir cerveja em Lisboa, e Manuel Moreira 
Garcia, industrial galego e fundador deste 
espaço e, mais tarde, da cervejaria com o 
mesmo nome.
Jaime Freitas, diretor da Hoppy House 
Brewing, explicou à Paixão Pela Cerveja 
que desde o dia em que a HHB foi criada, 
decidiram que teriam a sua própria fábrica. 
“Quando conhecemos a história da Fábri-
ca da Trindade e visitamos o espaço, ficou 
claro que tudo faríamos para trazer de vol-
ta a Cerveja Trindade, e que teria produção 
no local”.
A cerveja Trindade nasce já com uma histó-
ria incrível para contar, garante o responsá-
vel. “Em 1836, Manuel Moreira Garcia ins-

talou, num dos lotes do extinto Convento 
da Santíssima Trindade, a Fábrica da Trin-
dade, que foi a primeira fábrica de cerveja 
de Lisboa. Apenas quatro anos mais tarde, 
decidiu abrir uma Taberna, onde vendia a 
cerveja da fábrica diretamente ao público. 
Um conceito de ‘taproom’ tão comum nos 
dias que correm, mas que o fundador teve 
a visão de implementar em 1840! A inspi-
ração para este lançamento acabou por 
ser um tributo à história deste espaço e 
uma homenagem ao seu fundador”.
A Trindade, que tem como assinatura “Obra 
de Mestre”, teve no maior desafio chegar 
a receitas que confirmassem a assinatura 
da marca. “Foram muitos meses de desen-
volvimento e de testes, mas na realidade 
estamos muito confiantes com as três cer-
vejas e o feedback tem sido extremamente 
encorajador”.

CERVEJAS COM “PEGADA LOCAL”
Relativamente ao portfólio disponibili-
zado pela Hoppy House Brewing, Jai-
me Freitas esclarece que o objetivo é ter 
“marcas com forte pegada local”. “Depois 

do lançamento da Topázio e da Onyx, 
cervejas de Coimbra, e da Loba produzida 
no Porto, estava a faltar a nossa cerveja 
de Lisboa. Além disso, a cerveja Trindade 
vem trazer um novo desafio e uma nova 
etapa à Hoppy House Brewing, uma vez 
que estamos a construir a nossa fábrica 
da Trindade”.
Quanto à campanha de marketing, irá ser 
realizada de forma, digamos, “orgânica”, 
sendo sustentada no próprio produto e 
não propriamente em plataformas alavan-
cagem. “Temos muita confiança nas nos-
sas cervejas e acreditamos que o produto 
fala por si. Por isso, vamos apostar muito 
em distribuição em locais importantes de 
Lisboa, em clientes que sejam fãs da nossa 
marca e da sua história. Naturalmente es-
taremos presentes nas redes sociais e em 
festivais de cerveja”.
A cerveja Trindade está já a ser distribuída 
em Lisboa e tem na Cervejaria Trindade o 
seu principal embaixador. “Aos poucos va-
mos começar a alargar distribuição a nível 
nacional, sem nunca perder o foco na ci-
dade de Lisboa”.
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Jaime Freitas e Diogo Vinagre
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MOMENTO ENTUSIASMANTE
E como estamos praticamente no final 
do ano, pedimos que Jaime Freitas que 
adjetivasse 2018. “É difícil imaginar um 
momento mais entusiasmante para estar 
neste mercado, com novas marcas e no-
vas variedades de cerveja a surgirem to-
dos os meses”.
De resto, em 2018 a Hoppy House Bre-
wing esteve muito ocupada. “Lançamos 
duas marcas novas, a Loba e a Trindade, 
continuamos a ganhar terreno com as mí-
ticas cervejas de Coimbra Topázio e Onyx, 
e demos passos importantes no sentido de 
ganhar distribuição com a Lagunitas IPA, a 
IPA líder de mercado nos EUA. Há sempre 
coisas que ficam por fazer, mas estamos 
muito satisfeitos com o progresso alcan-
çado este ano”.
Quanto a desafios futuros, em Portugal, e 
apesar do país avançar a bom ritmo, existe 

ainda pouco conhecimento relativamente 
a cerveja, diz este responsável. “Isto é váli-
do para consumidores, onde a penetração 
de cerveja artesanal é ainda relativamente 
baixa, mas também ao nível da restaura-
ção. É muito importante que quem tem 
contacto com o consumidor tenha algum 
conhecimento para poder recomendar e 
explicar as diferenças e características das 
cervejas artesanais. Esse trabalho é difícil e 
contínuo, mas tem de ser feito”.
Para a Hoppy House Brewing 2019 será 
“um ano importante” para consolidar os 
lançamentos recentes, e continuar a trazer 
inovação com as marcas que já têm. “A ní-
vel de mercado, acredito que vamos assis-
tir a uma continuação da atual tendência, 
ou seja, vamos ter muita inovação, muitas 
marcas novas a surgir, e novos consumi-
dores a serem atraídos para uma categoria 
que vai estar com grande dinamismo”.

Áurea, Fénix e Profana. 
Esta é a “santa” Trindade a 

que Hoppy House Brewing 
(HHB) deu vida e alma, três 
cervejas produzidas a partir 
de puro malte que agregam 

valores como inovação, 
misticismo e legado. 

ÁUREA
VIENNA LAGER

Côr ambar. Corpo médio e ligeiro 
amargor. Notas de caramelo e final de 
boca ligeiramente doce que traduz a 

proporção perfeita entre maltes. 
Álcool: 5.2 % ABV. IBU: 25. Temperatura 
ideal de serviço: 3º-6º C. Acompanha 
bem carnes grelhadas, queijo e comi-

das condimentadas 

FÉNIX
AMERICAN WHEAT

Cor de palha dourada. Turva, de baixo 
amargor e corpo leve. Aroma frutado e 

cítrico de lúpulos de dry-hopping.
Álcool: 5.6 % ABV. IBU: 25. Temperatura 

ideal de serviço: 4º-7º C.
Experimente acompanhar com saladas, 

peixe e risoto.

PROFANA
INDIA PALE ALE

Cor alaranjada. Amargor intenso, ba-
lanceado com um corpo médio. Aroma 

com notas frutadas e de pinho de 
lúpulo de dry-hopping.

Álcool: 6.5 % ABV. IBU: 50. Temperatura 
ideal de serviço: 4º-7º C. Perfeita com 

churrasco, pratos condimentados e 
comida picante.
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CERVEJAS ESPECIAIS
NO NATAL

As cervejas especiais de Natal começam 
a ser (mais uma) tradição desta quadra. E 
são várias as casas cervejeiras que apos-
tam em lançamentos nesta altura fes-
tiva. O Super Bock Group, por exemplo, 
lançou a Cerveja Especial de Natal, uma 
Speciality Smoked Beer com notas de 
caramelo e figos secos, licorosa e fruta-
da, recordando ginja. A mestre cervejeira 
Cláudia Teixeira conferiu a esta cerveja 
um sabor doce equilibrado a caramelo 

tostado e um ligeiro fumo, lembrando a 
castanha assada.
“O desenvolvimento de uma cerveja espe-
cial de Natal, destinada apenas ao público 
interno, as nossas pessoas, é uma tradição 
no Super Bock Group há já vários anos, no 
âmbito da nossa política de Responsabi-
lidade Social”, explicou-nos Marta Fraga, 
beer somelier do grupo de Leça do Balio. 
“A ligação que mantemos, ao longo do 
ano, a diferentes projetos e causas sociais 

conta com o envolvimento direto dos nos-
sos colaboradores que, voluntariamente e 
mediante projetos previamente identifica-
dos, procuram dar resposta a necessidades 
mais urgentes de famílias ou instituições, 
contribuindo para melhorar a sua qualida-
de de vida”. 
A edição da cerveja para o Natal surge neste 
âmbito, estando apenas disponível aos cola-
boradores do Super Bock Group, revertendo 
a verba angariada para projetos nas comuni-

Cerveja
à mesa da consoada    

> texto Susana Marvão > fotografias D.R.

As cervejeiras aproveitam esta quadra natalícia para lançar edições especiais de Natal. Há cervejas com notas 
de caramelo e figos secos, Vinho do Porto e avelãs, canela e noz moscada. Tudo a preceito para que possam 

passar a fazer parte da refeição mais importante do ano: a consoada.
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dades onde a empresa tem atividade. 
Marta Fraga destaca ainda que esta ação 
de Natal, que inclui o desenvolvimento de 
uma cerveja especial, materializa os valo-
res e a cultura do Super Bock Group. “En-
tendemos que é uma época de celebra-
ção, mas também de espírito de partilha e 
de união, de sabermos que juntos e com 
gestos tão simples podemos beneficiar 
quem mais precisa, muitas vezes tão perto 
de nós. Acima de tudo, queremos retribuir 
o que a sociedade nos dá”.
A sommèlier garante que a cerveja poderá 
ser uma ótima opção na Ceia de Natal pela 
possibilidade de descobrir novos sabores e 
experiências e manter a tradição dos pratos 
típicos. “Acreditamos que a coleção Super 
Bock Selecção 1927, nas suas variedades, 
possa despertar a curiosidade dos palatos 
mais gourmet e surpreender com combi-
nações inesperadas. Porque não acompa-
nhar o polvo com todos com Super Bock 
Selecção 1927 Japanese Rice Lager?”

UMA CERVEJA GRUMPY
Grumpy XMAS 2018 é a proposta da Bur-
guesa. Esta Baltic Porter tem como prin-
cipais características ser uma cerveja ma-
turada com lascas de carvalho e vinho do 
Porto e avelãs.
Hugo Rocha explicou à Paixão Pela Cerve-
ja que desde 2014 que esta cervejeira lança 
edições especiais de Natal. “É habitual ter-
mos várias cervejas diferentes ao longo do 
ano, mas não específicas de uma festa ou 
período, com exceção de edições de Natal 
que são diferentes todos os anos. Parale-
lamente, lançamos com muita frequência, 
cervejas sazonais apropriadas para a esta-
ção em curso”.
O cervejeiro pretende que esta seja uma 
cerveja para acompanhar as sobremesas 
de Natal e que... ela própria seja uma “so-
bremesa”: complexa, encorpada, diferente 
dos estilos habituais.
“É normal as cervejas de Natal serem es-
tilos mais escuros, mais encorpados e al-
coólicos, algo doces e com diversas espe-
ciarias alusivas à época natalícia: canela, 

noz moscada, baunilha, frutos secos, etc”.
Diz Hugo Rocha que hoje a cerveja já 
pode ser uma alternativa para acompanhar 
a ceia de Natal. “O ‘pairing’ é sempre em 
função do estilo da cerveja e da comida. 
Em Portugal, a maioria das ceias de Natal 
é composta por bacalhau cozido”. Neste 
caso, diz o cervejeiro, boas cervejas para 
acompanhamento seriam estilos tipo Wi-
tbier ou Belgian Pale Ale, por exemplo. 
“Pretendem-se cervejas leves, claras que 
deixem brilhar o bacalhau e as batatas co-
zidas. Para as sobremesas mais fortes, já 
poderão entrar as Barleywine, Baltic Por-
ter ou Imperial Stout, que se acompanham 
bem alguns doces de natal, rabanadas, 
etc”.

CERVEJA EM DIAS DE FESTA
Nortada Double Bock, como o nome in-
dica, é uma Double Bock da casa Nortada 
que tem como principais características 
uma cor castanha escura e aromas a maçã, 
canela e caramelo. O corpo é médio e tem 
6% volume álcool.
Diana Canas, responsável por esta edição, 
adiantou que esta não é a primeira vez que 
a Nortada aposta em especiais. “Lançamos 
uma cerveja especial para um evento de 
15 dias que tivemos a decorrer aqui na Fá-
brica - Oktoberfest - o estilo lançado foi 
uma Marzen Bier, que foi um grande su-
cesso. Depois também lançamos uma cer-
veja especial para a altura do Halloween, 
uma Pumpkin Ale que tivemos disponível 
à pressão aqui na Fábrica e que também 
correu muito bem”. Diz a mestre cervejeira 
que as pessoas gostam cada vez mais de 
experimentar cervejas diferentes e reco-
nhecem cada vez mais a qualidade de uma 
cerveja.
O Natal, de resto uma altura de festa e 
partilha, e o lançamento de uma cerveja 
representa isso mesmo, confessa Diana 
Canas. “É um estilo que ainda não explo-
ramos e como queremos lançar cada vez 
mais estilos diferentes para que as pessoas 
possam provar e ter mais cultura cervejei-
ra, pareceu-nos uma excelente altura para 

o fazer. Esperamos que venham a ser feitos 
muitos brindes e que a cerveja represente 
bem o espírito natalício”.
E embora o vinho ainda domine as mesas, 
a cultura cervejeira tem dado passos im-
portantes em Portugal com cada vez mais 
experimentação e conhecimento. “Há cer-
vejas com muita qualidade e diversidade 
em Portugal e de certeza que estarão cada 
vez mais presentes nas ceias de Natal”.
Pessoalmente, Diana Canas diz que, no 
‘sapatinho’ gostaria de receber uma sacola 
cheia de cervejas de todos os estilos possí-
veis e imaginários. “O que mais gosto nes-
te mundo da produção das cervejas são 
as possibilidades ilimitadas e as surpresas 
que nunca acabam devido à grande com-
plexidade que uma cerveja pode ter. Mas 
se tivesse que escolher um estilo, pessoal-
mente, uma Weiss Bier”. 

UM NATAL BARBUDO
Da Letra iremos apreciar no Natal a Barbu-
do Christmas Ale, uma Brown Ale com es-
peciarias e frutos secos que remetem para 
a época natalícia, como passas, figos, ca-
nela, cravinho. Os mestres cervejeiros res-
ponsáveis por esta edição foram Filipe Ma-
cieira, Francisco Pereira e João Cerqueira.
Não é a primeira vez que a Letra lança uma 
cerveja especial. “Já foram lançadas edi-
ções de natal prévias, bem como de Ma-
gusto, Halloween, St. Patrick’s Day”, expli-
cou-nos Diogo Matos.
Nesta cerveja em particular a marca pro-
curou criar uma cerveja que remeta para o 
Natal, pelos sabores e aroma. “Ao produ-
zir uma cerveja especial é preciso ter em 
conta sempre a época em que se enqua-
dra, disponibilidade de ingredientes. Nas 
cervejas dedicadas ao Natal, destaca-se a 
presença de especiarias”.
De resto, Diogo Matos é da opinião que 
a cerveja já pode ser uma alternativa para 
acompanhar a ceia de Natal.
“Relativamente à cerveja que gostaria que 
o Pai Natal trouxesse, uma Imperial Stout 
em barrica de bourbon, onde o chocolate 
estivesse bem presente”.
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TEMA DE CAPA
CERVEJAS PRETAS
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O lado negro
da cerveja

> texto Susana Marvão > fotografias D.R.

São vários os estilos que as habitualmente apelidadas de cervejas pretas contemplam. Mas há uma coisa 
que as une: os sabores de caramelo torrado, chocolate, café, cacau e torrefação estão, invariavelmente, lá. 

Apresentamos-vos o lado negro da cerveja. E que o lúpulo esteja convosco. 

As cervejas pretas desdobram-se em 
vários estilos cujas características coin-
cidentes serão a utilização de maltes 
torrados ou até mesmo cevada torrada. 
Ingredientes que vão garantir à cerve-
ja a tal tonalidade mais escura, desde o 
castanho “cerrado” ao negro opaco, as-
sim como os sabores de caramelo torra-
do, chocolate, café, cacau e torrefação. 
Nalguns casos, os cervejeiros adicionam 
grãos de café e até mesmo cacau de for-
ma a sublinhar este lado mais torrado. 
Em algumas produções alemãs, os mal-
tes são fumados sendo esta característica 
muito distintiva destas cervejas.
Marta Fraga, beer sommèlier do Super 
Bock Group, apesar de preferir outro tipo 
de cerveja, nas “pretas” aprecia particu-
larmente as English Porter pelo seu ca-
rácter torrado equilibrado e pelo amargo 
elegante e frutado dos lúpulos ingleses. 
No território nacional, a especialista  des-
tacou a produção de Super Bock Selec-
ção 1927 Thames Porter, “relançada este 
ano para fazer de novo as delícias dos 
amantes de Porter com carácter”.
Já internacionalmente, o destaque foi 
para a Brooklyn Black Chocolate Stout 
“pela riqueza de sabores e capacidade de 
evolução em garrafa” e para a Omnipollo 
Noah Pecan Mud Cake “pela forma deli-
ciosa como ‘engarrafaram’ este bolo”.

Que tipo de consumidor normalmente 
as cervejas mais escuras atraem? Marta  
esclarece que há uma maior apetência 
por parte dos jovens adultos, urbanos e 
curiosos em experimentar cervejas com 
um sabor mais distinto e que forneçam 
uma maior variedade na hora do consu-
mo.
Indissociável da gastronomia, para esta 
época festiva Marta Fraga destaca a Su-
per Bock Stout “bem acompanhada de 
ostras” e a Super Bock Selecção 1927 
Thames Porter “à sobremesa com bolo 
húmido de chocolate e framboesa”.
E uma coisa parece ser transversal a to-
dos os cervejeiros a quem demos “voz”: 
não há propriamente uma altura especial 
para o consumo das cervejas desta cate-
goria. “Considero que as cervejas pretas 
mais amargas possam ser uma boa op-
ção para saciar a sede, tendo em conta a 
torrefação e o sabor do café presente. No 
entanto, nesta época mais fria podem ser 
apreciadas ao som do crepitar da lareira”.

PORTUGAL É UM BOM CONSUMIDOR
Manuel Galvão, brewery manager na 
Central de Cervejas, salientando que “não 
existe propriamente um estilo ‘cerveja 
preta’” mas antes vários estilos desde as 
Munique, passando pelas Stout e algumas 
Porters, admite a sua preferência pelas 

Munique Dunkel “devido à extraordiná-
ria combinação acre\doce que as torna 
muito refrescantes. São um tipo de ‘dark 
lagers’ com um aroma intenso a malte e 
notas de torrado e café que lhe são con-
feridas pela mistura de malte Munique 
e malte torrado. A sua cor escura con-
trasta com o tom leitoso da sua espuma 
cremosa e o seu sabor destaca-se pela 
combinação do caramelo e do acre do 
torrado com uma base de côdea de pão. 
De corpo e amargo moderados, são nor-
malmente cervejas quentes, levemente 
secas e ligeiramente carbonatadas”.
Quanto a marcas que o surpreendem, 
elege a “Sagres Preta” já que “reúne todas 
as características que me agradam numa 
cerveja Munique, equilibrando muito bem 
os sabores amargo e doce  com os aro-
mas distintos a malte Munique com notas 
de torrado e café”. Mais recentemente, 
diz ter sido agradavelmente surpreendido 
pela Eisenbahn Dunkel, produzida pela 
Heineken Brasil.

UMA CERVEJA PARA
TODAS AS ÉPOCAS
Talvez por ser a única Stout que a cer-
vejeira Trevo faz, João Brazão diz gos-
tar particularmente das Oatmeal Stouts 
até porque, confessa, tendem a ter uma 
suavidade que as demarcam das demais 



36 • PAIXÃO PELO CERVEJA • EDIÇÃO 4

Stouts e, ao mesmo tempo, um corpo ave-
ludado, mantendo as notas de torra. “Tor-
na-se uma cerveja para todas as épocas 
do ano, conseguindo-se beber a qualquer 
temperatura, tendo a capacidade de ser 
refrescante no verão e aconchegante no 
inverno”.
Admitindo que a nível nacional a qualidade 
tem vindo a crescer a um ritmo muito ace-
lerado, também confessa não haver uma 
marca que em particular o surpreenda. O 
que surpreende, diz, é este “puxar uns pe-
los outros que rapidamente tem colocado 
as nossas cervejas a par do que de melhor 
que se faz na Europa. E sinto que em 2019 
esse ritmo não vai abrandar. É bom para 
todos, para os produtores, para os consu-
midores e até para a imagem do país!”
O que devemos esperar de uma cerveja 
preta? Isso vai depender muito do estilo-
diz o cervejeiro. Por exemplo, “se olhar-
mos para a cerveja preta com uma Stout 
em mente, vamos sempre esperar um bom 
corpo, com alguma densidade que sobe 
lado a lado com o teor alcoólico, as notas 
torradas a lembrarem café e chocolate”.
Da mesma maneira, o tipo de consumidor 
que normalmente as cervejas mais escuras 
atraem depende tremendamente do estilo. 
Uma Black IPA ou uma Porter atraem con-

sumidores diferentes. “Depois, temos os 
consumidores habituados às ‘minis’ pretas 
que ficam surpreendidos (e quase sempre 
pela positiva!) quando bebem uma Impe-
rial Stout que, tirando a cor, pouco tem a 
ver com aquilo a que está habituado”.
João Brazão diz que há uma boa tradição 
de consumo de cervejas pretas no nosso 
país, mas que normalmente se encaixam 
mais no perfil das dark lager, torradas, le-
ves e frescas. “Mas quando participamos 
em festivais temos sempre que ter obri-
gatoriamente uma torneira com a nossa 
Stout pois há sempre uma fatia muito rele-
vante de consumidores a procurá-la”.

A SOUT DE ELEIÇÃO
A Stout é a cerveja de eleição de Filome-
na Carvalho, brewer da Kenga. “A espuma 
cremosa e os aromas a café e chocolate 
sabem sempre bem!”, confessou à Paixão 
Pela Cerveja. Aliás, a responsável acredita 
que em Portugal existem marcas que re-
presentam muito bem o estilo e que supe-
ram “10 a 0” algumas marcas mundialmen-
te conhecidas.
“Numa cerveja preta, e especialmente nas 
Stout, devemos esperar aquele agradável 
toque a café, chocolate e caramelo q.b., 
um certo corpo e um lúpulo acertado que 

contraponha bem a doçura, mas sem se 
tornar demasiado evidente”.
Pela experiência de Filomena Carvalho, os 
portugueses em geral são grandes apre-
ciadores de cervejas pretas e a prova disso 
é que praticamente todas as marcas têm 
uma referência de cor escura. 
Além das cervejas pretas casarem muito 
bem “com grelhados, assados e sobreme-
sas com caramelo e chocolate”, podem ser 
“apreciadas todo o ano, nos belos churras-
cos de verão e nos assados de inverno”. 
Para finalizar, e relativamente à marca 
Kenga, apesar de estarem no mercado há 
poucos meses e com as dificuldades que 
isso acarreta, tem sido muito positivo. “Va-
mos fechar o ano com uma boa carteira de 
clientes, consumidores e amigos. É esse o 
motivo que nos dá vontade de continuar a 
fazer mais e melhor”.
Dependendo da ocasião, Diogo Trindade, 
da Major Roçadas Distribuição, escolhe 
uma cerveja preta diferente. Se em festa 
ou no calor gosta de uma Dark Lager, se 
for um dia ou noite mais fria prefere uma 
Stout. “O travo a café e a frescura da Dark 
Lager jogam muito bem com o calor e a 
complexidade e o corpo da Stout casam 
com uma noite à lareira”. A DeStruise é o 
destaque das cervejas estrangeiras, en-
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quanto “cá por casa” Diogo Trindade realçou a Burguesa, nas 
Stouts, e a Lindinha Lucas, nas Dark Lager. “Porque representam 
não só a tradição do que é uma Stout ou Dark Lager, mas fazem-
-no de uma forma feliz e que transmite essa felicidade a cada 
gole”.
Assados, doces, carnes maturadas e comida de conforto são 
os melhores aliados deste tipo de cerveja que deve ter “sabores 
quentes, fortes, redondos e que preenchem a boca a cada gole, e 
que ficam como um bom chocolate ou café”.
Dentro das cervejas escuras, o estilo favorito de Hugo Rocha, fun-
dador da Burguesa, são as Imperial Stout. “São as cervejas mais 
encorpadas, mais complexas, sendo ainda um estilo onde são 
adicionadas diversas especiarias o que tornam o subestilo am-
plamente diversificado”.  Dentro das Imperial Stout, Hugo Rocha 
destacou a marca Brewdog que “costuma lançar cervejas fan-
tásticas, habitualmente cervejas comemorativas de aniversário”. 
Mencionou ainda a Omnipollo e a sua Imperial Stouts cheias de 
especiarias. O cervejeiro admite que todos os consumidores inte-
ressados provam e acabam por gostar de cervejas mais escuras e 
mais torradas. “Não me parece que o consumo de Stouts e Por-
ters dependa tanto do tipo de consumidor, mas sim do momento 
ou do ‘pairing’ que se pretenda”.
Hugo Rocha classificou 2018 como um ano de afirmação para a 
Burguesa, “com um aumento interessante na produção de cer-
veja”. 
 
CLIENTES FIÉIS
Ainda não chega ao nível dos ingleses, por exemplo, mas os que 
apreciam cervejas pretas são clientes fiéis, disse à Paixão Pela 
Cerveja Arménio Martins, da Sovina. “Aprecio especialmente uma 
boa cerveja preta do estilo Dry Stout”. O mestre cervejeiro desta-
cou que neste estilo existem algumas marcas dos países nórdicos 
que nos podem surpreender, sem dúvida sobretudo do estilo Im-
perial Stout. “Cervejas com um corpo extraordinário e camadas 
de sabores e aromas complexos isto combinado com um grau 
alcoólico elevado, muito bom mas para beber com moderação”.
De uma cerveja preta devemos esperar, no seu entender, uma be-
bida encorpada, camadas de sabores e aromas, café, cacau, bau-
nilha, caramelos... 
Também Víctor Rodrigues, diretor comercial da 1163, classifica 
os consumidores de cerveja preta de “fiéis”, acrescentando que 
claramente não é um produto de massas. Quanto à sua ligação 
à gastronomia, “acompanha bem pratos com carnes assadas ou 
grelhadas e, por estranho que pareça, também acompanha bem 
doçaria que contenha chocolate e frutos secos”.
As Imperial Stout e as cervejas mais envelhecidas, “mais comple-
xas e com muito mais corpo” são a preferência de Diana Canas, 
mestre cervejeira da Maldita. A diretora de produção diz que de 
uma Imperial Stout “pode-se esperar complexidade, densidade, 
cremosidade, corpo, sabores torrados, a café, caramelo, choco-
late e equilíbrio entre o aroma e o paladar”.
O ano de 2018 foi, segundo Diana Canas, cheio de desafios e do-
res de crescimento, “o que considero extremamente positivo”. Diz 
que serviu para aprender, consolidar equipas, conquistar clientes 
e verdadeiramente impulsionar a marca. “Acabamos o ano exaus-
tos, mas com uma imensa satisfação e orgulho ao sentirmos que 
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estamos a chegar ao ‘coração’ das pes-
soas, com cada vez mais gente no nosso 
espaço e maior reconhecimento no mer-
cado”.

SABOR A TERRA
Nelson Carlos, sócio-gerente da Xó, apor-
ta que o tipo de consumidor que normal-
mente as cervejas mais escuras atraem 
são basicamente o mesmo que nos vinhos 
gosta de castas como Touringa Nacional, 
Syrah ou Alicante Bouchet. “Corpo e sabor 
a terra, substituído nas cervejas pretas pelo 
gosto a torrado”!
O responsável diz que Portugal está lon-
ge do que será daqui a um futuro próximo. 
“Acredito num crescimento rápido no nú-
mero de consumidores”.
O ano da Xó começou apenas em setem-
bro, quando iniciaram a comercialização 
da cerveja Xó Carago, mas o balanço “fi-
cou sem dúvida muito acima das nossas 
expectativas e nossa Xó Carago Morena 
(preta), essa então está a dar que falar”.
Nicolas Billard, mestre cervejeiro da Va-
dia, é da opinião que existe uma variedade 
muito interessante de cerveja preta. “Para 
um consumo num pub, em mais quanti-
dade, sabe sempre bem uma Dark Lager 
ou uma Stout Nitro, ambas cervejas com 
aproximadamente 5% de álcool e de con-
sumo leve”. Já para um consumo de de-
gustação ou de foodpairing, “aconselhá-
vamos outras variantes com mais força 

e textura como por exemplo uma Baltik 
Porter ou Imperial Stout”. Finalmente, para 
momentos mais exclusivos, “versões en-
velhecidas em barricas de carvalho (oak 
barrel aged version) podem proporcionar 
degustações inesquecíveis”.
Para Nicolas Billard,a marca emblemática 
da cerveja preta continua a ser a Guinness. 
“O que surpreende, como cervejeiro, nesta 
cerveja é a grande ‘drinkability’ apesar de 
pouco gás e bastante amargor. Podem-se 
consumir alguns litros sem se sentir enjoa-
do”.
No caso do Vadia Brewpub, a Vadia Preta é 
a cerveja que mais vendem a pressão. Das 
seis torneiras que temos sempre, a cerveja 
preta representa mais de 30% do consu-
mo total”. Aliás, o cervejeiro diz ter mesmo 
muitos clientes que veem unicamente ao 
Brewpub para beber cerveja preta.

CERVEJAS DESAFIANTES
Da Hoppy House, Diogo Vinagre, lead bre-
wer, assume que embora goste de vários 
estilos de cerveja preta, aquele que mais 
aprecia é o estilo Imperial Stout. “Tipica-
mente são cervejas desafiantes, encorpa-
das, com aromas a malte torrado e notas 
de chocolate”.
O profissional acrescenta que felizmen-
te Portugal já tem muita oferta de cerveja 
preta e de qualidade. “Destaco, no entanto, 
a Onyx por ser uma cerveja surpreenden-
temente acessível para o estilo. É uma cer-

veja que consegue captar tudo o que uma 
cerveja preta deve ter, desde aromas, a cor, 
a espuma, mas que por ser uma cerveja 
leve acaba por agradar mesmo a consumi-
dores que habitualmente não escolheriam 
este estilo”.
Diz Diogo Vinagre que este estilo tem uma 
procura interessante por parte de consu-
midores mais tradicionais, fruto da oferta 
das grandes cervejeiras em Portugal e de 
algumas marcas locais históricas, como 
é o caso da Onyx. “Ultimamente, com o 
aparecimento de muitas marcas de cerveja 
artesanal que trouxeram muita variedade, 
estes estilos começam a ganhar também 
alguma tradição nos consumidores mais 
jovens e inclusivamente no consumidor 
feminino”.
O momento que o mercado está a viver 
é “entusiasmante para a nossa categoria, 
com novas marcas a surgir a cada vez mais 
oferta de cervejas diferentes e desafiantes”. 
O lead brewer da Hoppy House classifica 
de “fantástico estar envolvido e contribuir 
para esta revolução e perceber que há 
cada vez mais interesse e procura por cer-
veja artesanal”. Para a Hoppy House Bre-
wing “foi um ano muito completo, em que 
lançamos duas novas marcas no mercado, 
a Loba e a Trindade”. Diz ainda estar a ser 
muito interessante acompanhar a evolu-
ção e a aceitação “que temos tido não só 
às nossas marcas locais, como também à 
californiana Lagunitas IPA”.
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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!

MÁRIO CALVINHOMANUEL GALVÃOJOSÉ MIGUEL DENTINHO

JOÃO PAULO MENDES JORGE LOPESAUGUSTO 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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NOTA DE PROVAS
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38 1927 SELECÇÃO EDIÇÃO LIMITADA

THAMES PORTER %Alc: 6,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
MIGUEL CANCELA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura.

APARÊNCIA
Castanho escuro,  espuma bronze, intensa e 
cremosa.

AROMA Exuberante, intensa em notas torradas, 
toffee, fruto secos e caramelo. 

SABOR Os grãos de café torrados em evidência, 
notas de chocolate, envolvente, excelente 
equilíbrio, final de boca prolongado.

SUPER BOCK GROUP

38 ROLLS BEER SPECIAL

COFFE PORTER %Alc: S/INF  

MESTRE CERVEJEIRO 
RUI ABREU

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo, levedura

APARÊNCIA Preto, com espuma bronze persistente.

AROMA As notas de chocolate e café estão em 
destaque, com um toque de especiarias.

SABOR
Tostados, toque fumado, cereais, 
quente e envolvente, perfeita para 
acompanhar gastronomia mais forte,
intenso final.

HAPPYEVASION

36 BOHEMIA EDIÇÃO ESPECIAL

PORTER %Alc: 5,6  

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO VICENTE

INGREDIENTES Água, malte de cevada e extrato de lúpulo

APARÊNCIA
De cor castanho escuro, apresenta espuma 
bege e persistente. 

AROMA Elegante e envolvente, com distintas notas de 
cacau, pastelaria fina e grão de café torrados. 

SABOR Com bom corpo e volume, amargor correto, 
deixa notas maltadas, caramelo, suave 
fumado, termina persistente.

CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS

35 PORTAL PORT BARREL AGED

DARK ALE %Alc: 9,5  
MESTRE CERVEJEIRO 
FRANCISCO PEREIRA / FILIPE MACIEIRA /PAULO 
COUTINHO

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

APARÊNCIA Cobre com espuma marfim de média persistência.

AROMA Complexo, com notas de madeira e 
oxidação, fruta, especiarias, bosque.

SABOR Tostados, fumo, com um toque floral, 
caramelo, cereais, amargor e doçura em 
equilíbrio, final de boca longo.

QUINTA DO PORTAL

38 D’OS DIABOS

LONDON PORTER %Alc: 6,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
RICARDO SANTOS

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura.

APARÊNCIA
Castanho escuro, turva, com espuma bege 
persistente.

AROMA Distinto, com evidentes notas de tostados, cereais, 
pão, banana, chocolate, canela de ceilão.

SABOR É uma cerveja muito gastronómica, com notas 
fumadas, cacau, frutos confitados, deixa um 
final seco, harmonioso, prolongado.

2C - ARTE CERVEJEIRA

36 SUPER BOCK

STOUT %Alc: 5  

MESTRE CERVEJEIRO 
MIGUEL CANCELA

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, cereais não maltados, 
cevada, açúcar e lúpulo

APARÊNCIA
Castanho muito escuro, espuma bronze, 
cremosa e persistente.

AROMA Harmonioso, com evidentes notas de caramelo, 
chocolate, cereais, pão e frutos secos.

SABOR É cremosa na boca, equilibrada, mantém o perfil 
onde sobressaem notas de nozes e avelãs, chocolate 
negro, termina sedutoramente doce e persistente.

SUPER BOCK GROUP

Nalguns casos, os cervejeiros 
adicionam grãos de café

e até mesmo cacau de forma a 
sublinhar este lado mais torrado.

38 LETRA ON OAK

OATMEAL STOUT %Alc: 6,5  
MESTRE CERVEJEIRO 
JOÃO CERQUEIRA, FRANCISCO PEREIRA
E FILIPE MACIEIRA

INGREDIENTES
Cevada, aveia lavada torrada, cevada 
caramelizada, lúpulo, aveia e whisky escocês

APARÊNCIA Castanho, limpo, com espuma bege bem persistente.

AROMA Ousado, distinto, com notas de iodo, 
resinoso, madeira, vinoso...

SABOR Os tostados em evidência, notas fumadas, 
toque de cereais, excelente amargor, final de 
boca gastronómico e muito persistente.

FERMENTUM - ENGENHARIA DAS 
FERMENTAÇÕES



EDIÇÃO 4 • PAIXÃO PELO CERVEJA • 41EDIÇÃO 3 • PAIXÃO PELA CERVEJA • 39

NOTA DE PROVAS

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

38 1927 SELECÇÃO EDIÇÃO LIMITADA

THAMES PORTER %Alc: 6,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
MIGUEL CANCELA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura.

APARÊNCIA
Castanho escuro,  espuma bronze, intensa e 
cremosa.

AROMA Exuberante, intensa em notas torradas, 
toffee, fruto secos e caramelo. 

SABOR Os grãos de café torrados em evidência, 
notas de chocolate, envolvente, excelente 
equilíbrio, final de boca prolongado.

SUPER BOCK GROUP

38 ROLLS BEER SPECIAL

COFFE PORTER %Alc: S/INF  

MESTRE CERVEJEIRO 
RUI ABREU

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo, levedura

APARÊNCIA Preto, com espuma bronze persistente.

AROMA As notas de chocolate e café estão em 
destaque, com um toque de especiarias.

SABOR
Tostados, toque fumado, cereais, 
quente e envolvente, perfeita para 
acompanhar gastronomia mais forte,
intenso final.

HAPPYEVASION

36 BOHEMIA EDIÇÃO ESPECIAL

PORTER %Alc: 5,6  

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO VICENTE

INGREDIENTES Água, malte de cevada e extrato de lúpulo

APARÊNCIA
De cor castanho escuro, apresenta espuma 
bege e persistente. 

AROMA Elegante e envolvente, com distintas notas de 
cacau, pastelaria fina e grão de café torrados. 

SABOR Com bom corpo e volume, amargor correto, 
deixa notas maltadas, caramelo, suave 
fumado, termina persistente.

CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS

35 PORTAL PORT BARREL AGED

DARK ALE %Alc: 9,5  
MESTRE CERVEJEIRO 
FRANCISCO PEREIRA / FILIPE MACIEIRA /PAULO 
COUTINHO

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

APARÊNCIA Cobre com espuma marfim de média persistência.

AROMA Complexo, com notas de madeira e 
oxidação, fruta, especiarias, bosque.

SABOR Tostados, fumo, com um toque floral, 
caramelo, cereais, amargor e doçura em 
equilíbrio, final de boca longo.

QUINTA DO PORTAL

38 D’OS DIABOS

LONDON PORTER %Alc: 6,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
RICARDO SANTOS

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura.

APARÊNCIA
Castanho escuro, turva, com espuma bege 
persistente.

AROMA Distinto, com evidentes notas de tostados, cereais, 
pão, banana, chocolate, canela de ceilão.

SABOR É uma cerveja muito gastronómica, com notas 
fumadas, cacau, frutos confitados, deixa um 
final seco, harmonioso, prolongado.

2C - ARTE CERVEJEIRA

36 SUPER BOCK

STOUT %Alc: 5  

MESTRE CERVEJEIRO 
MIGUEL CANCELA

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, cereais não maltados, 
cevada, açúcar e lúpulo

APARÊNCIA
Castanho muito escuro, espuma bronze, 
cremosa e persistente.

AROMA Harmonioso, com evidentes notas de caramelo, 
chocolate, cereais, pão e frutos secos.

SABOR É cremosa na boca, equilibrada, mantém o perfil 
onde sobressaem notas de nozes e avelãs, chocolate 
negro, termina sedutoramente doce e persistente.

SUPER BOCK GROUP

Nalguns casos, os cervejeiros 
adicionam grãos de café

e até mesmo cacau de forma a 
sublinhar este lado mais torrado.

38 LETRA ON OAK

OATMEAL STOUT %Alc: 6,5  
MESTRE CERVEJEIRO 
JOÃO CERQUEIRA, FRANCISCO PEREIRA
E FILIPE MACIEIRA

INGREDIENTES
Cevada, aveia lavada torrada, cevada 
caramelizada, lúpulo, aveia e whisky escocês

APARÊNCIA Castanho, limpo, com espuma bege bem persistente.

AROMA Ousado, distinto, com notas de iodo, 
resinoso, madeira, vinoso...

SABOR Os tostados em evidência, notas fumadas, 
toque de cereais, excelente amargor, final de 
boca gastronómico e muito persistente.

FERMENTUM - ENGENHARIA DAS 
FERMENTAÇÕES
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30 NORTADA

IMPERIAL STOUT %Alc: 8,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
DIANA CANAS

INGREDIENTES Água, malte de cevada, levedura e lúpulo

APARÊNCIA
Castanho escuro com espuma bege e 
cremosa.

AROMA Notas de cereais, caramelo, pão, toque 
herbáceo e fumo.

SABOR Com predominantes notas maltadas, 
tostados, grãos de café, cacau e caramelo, 
termina persistente. 

FÁBRICA DE CERVEJAS PORTUENSE

28 1163 PRETA

ROBUST PORTER %Alc: 6,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, malte de cevada e extrato de lúpulo

APARÊNCIA
Castanho escuro, com espuma bronze, 
cremosa e persistente.

AROMA Intenso em notas de frutos secos, 
grão torrados, chocolate, bosque.

SABOR Maltado, com notas tostadas, café, 
maltosa, conjunto agradável que 
termina longo.

MEDIDA GARRIDA - UNIPESSOAL

30 ROLLS BEER PREMIUM

CRAFT BEER SPECIAL PRETA %Alc: S/INF   

MESTRE CERVEJEIRO 
RUI ABREU

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo, levedura

APARÊNCIA
Cobre com reflexos castanhos, com 
espuma bege, cremosa e persistente.

AROMA Com predominantes notas de cereais, 
tostados, frutos secos, manga, especiarias.

SABOR Caramelo, baunilha, tem notas de cravinho, 
amêndoas, bom amargor, envolvente, final 
prolongado.

HAPPYEVASION

30 TREVO DA CAPARICA WISHING WELL

OATMEAL STOUT %Alc: 4,8  

MESTRE CERVEJEIRO 
PETER DUDLEY

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Castanho acobreado, espuma bege e 
aspeto turvo.

AROMA Complexo, notas de cereal, pão quente, 
cacau e chocolate.

SABOR Cerveja gastronómica, bom amargor e 
acidez, boa para acompanhar queijos azuis, 
caça ou sobremesas de chocolate, ousada.

TREVO DA CAPARICA

30 QUINTA DO NOEL

PORTER %Alc: 6,4  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES
Água, cereais maltados, lúpulo, levedura e 
vinho do Porto

APARÊNCIA Cobre, com espuma bege, aspeto turvo.

AROMA Notas de caramelo, chocolate, tostados, 
citrinos confitados.

SABOR Intenso em caramelo, notas maltadas 
e tostados, doce, quente, envolvente, 
termina agradável.

AUSTMANN (NORUEGA)
IMPORTADO POR COVIP

30 GRUMPY XMAS 2018

ESPECIAL DE NATAL %Alc: 8,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Malte de cevada, lúpulo, levedura, água e avelã

APARÊNCIA
Preto, com espuma de cor bronze, média 
persistência.

AROMA Intenso em tostados, frutos secos, como 
nozes e avelãs, chocolate, notas de bosque.

SABOR Envolvente, cremosa na boca, complexa, 
amargor e doçura em equilíbrio, com notas 
de erva-doce, termina apelativa.

BURGUESA MICROCERVEJARIA
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

30 KOSTRITZER SCHARZBIER

DARK LAGER %Alc: 4,8  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, lúpulo, malte e levedura

APARÊNCIA
Castanho escuro, espuma bege de boa 
persistência, aspeto limpo.

AROMA Com evidentes notas tostadas, caramelo, 
pão, toque resinoso, fumado.

SABOR Tem bom corpo e volume, amargor 
harmonioso, mantém o perfil, deixa 
um final apelativo.

KOSTRITZER SCHARZBIERBRAUEREI 
(ALEMANHA) / IMPORTADA POR DCN BEERS

As Imperial Stout “são cervejas mais 
encorpadas, mais complexas, sendo 

ainda um estilo onde são adicionadas 
diversas especiarias o que tornam o 

subestilo amplamente diversificado”.

Hugo Rocha
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34 IMPERIAL By PEDRO SOUSA

STOUT %Alc: 11,6  

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO SOUSA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Preto, com espuma cremosa de cor 
bronze.

AROMA Com predominantes notas resinosas, 
tostados, chocolate, pão.

SABOR Tostados intensos, bom corpo e volume, 
amargor em destaque, quente, deixa um 
final longo e apelativo.

POST SCRIPTUM BREWERY

32 IMPERIAL STOUT By PEDRO SOUSA 
BURBON OAK

IMPERIAL STOUT %Alc: 14  

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO SOUSA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Castanho escuro, com espuma 
persistente.

AROMA Tostados evidentes, com notas de café e 
chocolate negro, licorice.

SABOR Quente, cremosa e envolvente na boca, 
ao perfil acrescenta frutos secos, deixa um 
final cativante e ousado.

POST SCRIPTUM BREWERY

34 MOOI & MEEDOGENLOOS

IMPERIAL STOUT %Alc: 10,2  

MESTRE CERVEJEIRO 
MENNO OLIVIER

INGREDIENTES Água, maltes, lúpulos e levedura

APARÊNCIA
Castanho, com espuma bronze de boa 
persistência.

AROMA Notas de caramelo, frutos pretos 
compotados, tâmaras, chocolate.

SABOR Mantém o perfil, é envolvente e cremosa, 
tem amargor equilibrado, seca, deixa um 
longo final de boca.

DE MOLEN BROUWERIJ
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

33 ONYX

DARK LAGER %Alc: 4,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
MÁRIO FERREIRA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, extracto de lúpulo

APARÊNCIA
Castanho escuro, espuma bege, cremosa e 
persistente.

AROMA Com evidentes notas de cereais maltados, 
pão, frutos secos, tostados.

SABOR Os grão torrados de café a evidenciaram-se, 
aliados aos cereais, bom amargor, deixa um 
final de boca apelativo.

HOPPY HOUSE BREWING / PRAXIS

32 CINCO CHAGAS

IMPERIAL BLACK INDIA PALE ALE %Alc: 8,4  

MESTRE CERVEJEIRO 
CLÁUDIO OLIVEIRA

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, lúpulo (Warrior, 
Simcoe, Waimea e Willamette) e levedura

APARÊNCIA
Castanho escuro, quase preta, tem espuma 
cremosa em tons bronze.

AROMA Com notas de cereais, tostados, cacau e 
caramelo.

SABOR Grãos de café torrados, notas resinosas, 
caramelo, bom amargor e equilíbrio com a 
doçura, quente, persistente.

PODER DO LÚPULO - CERVEJEIROS, LDA.

34 GUINNESS SPECIAL EXPORT

IRISH STOUT %Alc: 8  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, lúpulo, malte e levedura

APARÊNCIA
Castanho escuro, com espuma cobre bem 
persistente.

AROMA Intenso em notas de cereais, frutos pretos, ameixas 
e cerejas pretas compotadas, tostados, chocolate.

SABOR O maltes torrados em destaque, é complexa 
e rica na boca, maltes tostados, caramelo, 
termina seca e persistente.

GUINNESS & AMP; CO (IRLANDA)
/ IMPORTADA POR DCN BEERS

“Numa cerveja preta, e especialmente 
nas Stout, devemos esperar aquele 
agradável toque a café, chocolate e 
caramelo q.b., um certo corpo e um 
lúpulo acertado que contraponha 
bem a doçura, mas sem se tornar 

demasiado evidente”.

Filomena Carvalho

32 XÓ CARAGO MORENA

STOUT %Alc: 5,8  

MESTRE CERVEJEIRO 
FILIPE SOUSA

INGREDIENTES Malte, água, levedura, lúpulo

APARÊNCIA
Preto, com espuma bronze, cremosa, 
aspeto turvo. 

AROMA Envolvente, com predominantes notas de 
grãos de café, chocolate, tostados.

SABOR Notas maltadas, cacau, caramelo, com 
excelente corpo, boa carbonatação, é 
persistente e gastronómica no final.

XÓ, FABRICO E COMERCIO DE BEBIDAS
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30 NORTADA

IMPERIAL STOUT %Alc: 8,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
DIANA CANAS

INGREDIENTES Água, malte de cevada, levedura e lúpulo

APARÊNCIA
Castanho escuro com espuma bege e 
cremosa.

AROMA Notas de cereais, caramelo, pão, toque 
herbáceo e fumo.

SABOR Com predominantes notas maltadas, 
tostados, grãos de café, cacau e caramelo, 
termina persistente. 

FÁBRICA DE CERVEJAS PORTUENSE

28 1163 PRETA

ROBUST PORTER %Alc: 6,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, malte de cevada e extrato de lúpulo

APARÊNCIA
Castanho escuro, com espuma bronze, 
cremosa e persistente.

AROMA Intenso em notas de frutos secos, 
grão torrados, chocolate, bosque.

SABOR Maltado, com notas tostadas, café, 
maltosa, conjunto agradável que 
termina longo.

MEDIDA GARRIDA - UNIPESSOAL

30 ROLLS BEER PREMIUM

CRAFT BEER SPECIAL PRETA %Alc: S/INF   

MESTRE CERVEJEIRO 
RUI ABREU

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo, levedura

APARÊNCIA
Cobre com reflexos castanhos, com 
espuma bege, cremosa e persistente.

AROMA Com predominantes notas de cereais, 
tostados, frutos secos, manga, especiarias.

SABOR Caramelo, baunilha, tem notas de cravinho, 
amêndoas, bom amargor, envolvente, final 
prolongado.

HAPPYEVASION

30 TREVO DA CAPARICA WISHING WELL

OATMEAL STOUT %Alc: 4,8  

MESTRE CERVEJEIRO 
PETER DUDLEY

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Castanho acobreado, espuma bege e 
aspeto turvo.

AROMA Complexo, notas de cereal, pão quente, 
cacau e chocolate.

SABOR Cerveja gastronómica, bom amargor e 
acidez, boa para acompanhar queijos azuis, 
caça ou sobremesas de chocolate, ousada.

TREVO DA CAPARICA

30 QUINTA DO NOEL

PORTER %Alc: 6,4  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES
Água, cereais maltados, lúpulo, levedura e 
vinho do Porto

APARÊNCIA Cobre, com espuma bege, aspeto turvo.

AROMA Notas de caramelo, chocolate, tostados, 
citrinos confitados.

SABOR Intenso em caramelo, notas maltadas 
e tostados, doce, quente, envolvente, 
termina agradável.

AUSTMANN (NORUEGA)
IMPORTADO POR COVIP

30 GRUMPY XMAS 2018

ESPECIAL DE NATAL %Alc: 8,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Malte de cevada, lúpulo, levedura, água e avelã

APARÊNCIA
Preto, com espuma de cor bronze, média 
persistência.

AROMA Intenso em tostados, frutos secos, como 
nozes e avelãs, chocolate, notas de bosque.

SABOR Envolvente, cremosa na boca, complexa, 
amargor e doçura em equilíbrio, com notas 
de erva-doce, termina apelativa.

BURGUESA MICROCERVEJARIA
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

30 KOSTRITZER SCHARZBIER

DARK LAGER %Alc: 4,8  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, lúpulo, malte e levedura

APARÊNCIA
Castanho escuro, espuma bege de boa 
persistência, aspeto limpo.

AROMA Com evidentes notas tostadas, caramelo, 
pão, toque resinoso, fumado.

SABOR Tem bom corpo e volume, amargor 
harmonioso, mantém o perfil, deixa 
um final apelativo.

KOSTRITZER SCHARZBIERBRAUEREI 
(ALEMANHA) / IMPORTADA POR DCN BEERS

As Imperial Stout “são cervejas mais 
encorpadas, mais complexas, sendo 

ainda um estilo onde são adicionadas 
diversas especiarias o que tornam o 

subestilo amplamente diversificado”.

Hugo Rocha
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40 1163 RUIVA

BELGIAN DUBBEL %Alc: 7  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, cereais maltados, lúpulo, levedura e açúcar

APARÊNCIA
Cobre, com espuma castanha, cremosa, 
persistente.

AROMA Distintas notas a cereais, caramelo, tostados, 
frutos secos, banana, marmelada e toque licoroso.

SABOR Mantém o perfil na boca, acrescenta notas 
de chocolate e fumo, fruta compotada, final 
prolongado.

MEDIDA GARRIDA - UNIPESSOAL

40 BURGUESA

IMPERIAL INDIA PALE ALE %Alc: 8,3  

MESTRE CERVEJEIRO 
HUGO ROCHA

INGREDIENTES Malte de cevada, lúpulo, levedura e água

APARÊNCIA Acobreada, com espuma intensa e duradoira.

AROMA Exuberantes notas doces, florais, citrinos, toranja, 
toque. de gengibre... Intrigante.

SABOR Envolvente, intenso, com excelente amargor, 
cereais maltados em evidência, tostados, 
deixa um final prolongado.

BURGUESA MICROCERVEJARIA
DISTRIBUÍDA POR MAJOR ROÇADAS

40 KENGA

STRONG ALE %Alc: 8,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
FILOMENA CARVALHO

INGREDIENTES Água, maltes de cevada, lúpulos e leveduras

APARÊNCIA
Âmbar, com espuma creme, aveludada, 
persistente

AROMA Impressionantes notas a cereais, caramelo, 
tostados, biscoito, frutos secos e marmelada.

SABOR Intenso, evidentes notas especiadas, fumo, 
tostados, frutos secos, equilibrada, deixa um 
final prolongado.

FILOMENA CARVALHO

38 VADIA EDIÇÃO ESPECIAL

OAK AGED DOPPEL BOCK %Alc: 8,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
NICOLAS BILLARD

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

APARÊNCIA
Âmbar com intensos reflexos alaranjados, 
aspeto limpo com espuma ligeira.

AROMA Intenso em notas maltadas, caramelo, frutos 
secos de casca rija, fruta compotada e licor.

SABOR Equilibrado entre a doçura e o amargor, 
especiarias em evidência, com excelente 
corpo e volume, denso, termina persistente.

ESSÊNCIA D’ALMA

Novidades
em Prova

www.revistapaixaopelacerveja.pt

Cervejas de todos os tipos recentemente 
chegadas ao mercado
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26 BOCK DAMM

DARK MUNICH %Alc: 5,9  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, malte de cevada, milho, arroz e lúpulo

APARÊNCIA
Castanho com reflexos acobreados, aspeto 
limpo, espuma bege e persistente

AROMA Harmonioso, com notas evidentes a caramelo, 
especiarias, tostados, toque herbáceo. 

SABOR Tem um amargor cativante, mantém o perfil 
do nariz, acrescem notas fumadas, deixa 
um final interessante.

ESTRELLA DAMM

26 HITACHINO NEST ESPRESSO

STOUT %Alc: 7  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, maltes, lúpulo e grão de café

APARÊNCIA
Cobre com tons acastanhados, espuma 
bege de média persistência.

AROMA Com notas de pão, tostados, 
ligeiramente floral.

SABOR Mais delgada na boca, mas interessante, 
equilibrada, com notas de pão, termina com 
média intensidade.

HITACHINO NEST HK
MAJOR ROÇADAS DISTRIBUIÇÃO

27 CORAL TÓNICA

STOUT %Alc: 5,1  

MESTRE CERVEJEIRO 
NUNO BRANCO

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, cereais não 
maltados, cevada, lúpulo e caramelo

APARÊNCIA
Preto com tons acobreados, espuma 
castanha, média intensidade.

AROMA Caramelo e café em destaque, notas 
tostadas e grão torrados.

SABOR Equilibrado, cremoso, com presença de frutos secos, 
nozes, caramelo e café, deixa um final harmonioso.

ECM

Outras cervejas provadas 
21-29 BOA, EQUILIBRADA E HARMONIOSA

25 YMCALE IMPERIAL STOUT 

25 CRISTAL PRETA 

24 NORTADA DARK LAGER 

24 PRAXIS DUNKEL 

23 ROLLS BEER SPECIAL STOUT 

23 SUPER BOCK PRETA SEM ÁLCOOL

23 VADIA PRETA DARK LAGER 

28 PRAXIS

DUNKEL %Alc: 8  

MESTRE CERVEJEIRO 
MÁRCIO FERREIRA

INGREDIENTES
Água de Coimbra, cevada maltada, lúpulo
e leveduras

APARÊNCIA Castanho, com espuma bronze, cremosa e persistente.

AROMA Maltado, notas torradas em evidência, 
aliadas a aromas do bosque, grãos de café.

SABOR Na boca surgem notas de frutos secos, 
caramelo e café, perfil maltado mantém-se, 
deixa um final longo.

PRAXIS CERVEJAS DE COIMBRA

28 SAGRES

PRETA %Alc: 4,1  

MESTRE CERVEJEIRO 
ALBERT LOURTIE

INGREDIENTES Água, malte de cevada e extrato de lúpulo

APARÊNCIA
Preto com reflexos avermelhados, aspeto 
limpo, espuma persistente.

AROMA As notas a café, cevada e grão torrados em 
evidência. 

SABOR É um conjunto equilibrado e harmonioso, 
com notas tostadas, corpo e volume 
corretos, termina agradável.

CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS

27 ALE IS LOVE

CACOA MILK PORTER %Alc: 6,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO LIMA

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, flocos de aveia, lactose, 
cacau, levedura e os lúpulos bullion e tradition.

APARÊNCIA Castanho, espuma bege, persistente.

AROMA Guloso, com evidentes notas de cacau, 
café e cevada.

SABOR Envolvente, resulta num conjunto 
equilibrado e cremoso, o chocolate negro 
em destaque, deixa um final quente e longo.

MUSA / BETTINA & NICOLLÒ CORADO

Seja responsável! Beba com moderação.
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40 1163 RUIVA

BELGIAN DUBBEL %Alc: 7  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, cereais maltados, lúpulo, levedura e açúcar

APARÊNCIA
Cobre, com espuma castanha, cremosa, 
persistente.

AROMA Distintas notas a cereais, caramelo, tostados, 
frutos secos, banana, marmelada e toque licoroso.

SABOR Mantém o perfil na boca, acrescenta notas 
de chocolate e fumo, fruta compotada, final 
prolongado.

MEDIDA GARRIDA - UNIPESSOAL

40 BURGUESA

IMPERIAL INDIA PALE ALE %Alc: 8,3  

MESTRE CERVEJEIRO 
HUGO ROCHA

INGREDIENTES Malte de cevada, lúpulo, levedura e água

APARÊNCIA Acobreada, com espuma intensa e duradoira.

AROMA Exuberantes notas doces, florais, citrinos, toranja, 
toque. de gengibre... Intrigante.

SABOR Envolvente, intenso, com excelente amargor, 
cereais maltados em evidência, tostados, 
deixa um final prolongado.

BURGUESA MICROCERVEJARIA
DISTRIBUÍDA POR MAJOR ROÇADAS

40 KENGA

STRONG ALE %Alc: 8,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
FILOMENA CARVALHO

INGREDIENTES Água, maltes de cevada, lúpulos e leveduras

APARÊNCIA
Âmbar, com espuma creme, aveludada, 
persistente

AROMA Impressionantes notas a cereais, caramelo, 
tostados, biscoito, frutos secos e marmelada.

SABOR Intenso, evidentes notas especiadas, fumo, 
tostados, frutos secos, equilibrada, deixa um 
final prolongado.

FILOMENA CARVALHO

38 VADIA EDIÇÃO ESPECIAL

OAK AGED DOPPEL BOCK %Alc: 8,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
NICOLAS BILLARD

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

APARÊNCIA
Âmbar com intensos reflexos alaranjados, 
aspeto limpo com espuma ligeira.

AROMA Intenso em notas maltadas, caramelo, frutos 
secos de casca rija, fruta compotada e licor.

SABOR Equilibrado entre a doçura e o amargor, 
especiarias em evidência, com excelente 
corpo e volume, denso, termina persistente.

ESSÊNCIA D’ALMA

Novidades
em Prova

www.revistapaixaopelacerveja.pt

Cervejas de todos os tipos recentemente 
chegadas ao mercado
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33 LETRA ALVARINHO GRAPE ALE

ALVARINHO BARREL AGED GRAPE ALE %Alc: 8,9  
MESTRE CERVEJEIRO 
FRANCISCO PEREIRA / FRANCISCO MACIEIRA / 
ANSELMO MENDES

INGREDIENTES
Água do minho, malte de cevada, mosto de 
vinho, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Palha dourado, com ligeiras partículas, turva, 
espuma suave.

AROMA Doce, herbáceo, com notas frutadas, citrinos, 
tropicais, uva, vinoso, nuances de madeira.

SABOR Notas de cereais, frutado e vinoso, com madeira 
bem evidente, fumo, acidez, final prolongado e 
gastronómico.

FERMENTUM

33 SALINEIRA DE AVEIRO

INDIA PALE ALE %Alc: 7,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
HUMBERTO ALVES / CLÁUDIO PIRES

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Com intensos reflexos alaranjados, turva, espuma 
marfim de boa persistência.

AROMA Notas frutadas em evidência, citrinos, manga, 
goiaba.

SABOR Envolvente, com bom amargor, notas de lúpulo, 
toque resinoso e notas de bosque, termina 
apelativa.

TRIBO DO MALTE

32 CRAFTWERK TANGERINE DREAM

SINGLE HOP PALE ALE %Alc: 5,8  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES
Água, lúpulo mandarina bavária, malte e 
levedura

APARÊNCIA Amarelo dourado, espuma marfim, aspeto turvo.

AROMA Elegante, fresco, com intensas notas frutadas, 
com destaque para os citrinos.

SABOR Sente-se mais tropicalidade, lúpulo distinto 
mas suave, notas de pimenta branca, final 
equilibrado.

BITBURGER BRAUGRUPPE (ALEMANHA) 
IMPORTADA POR DCN BEERS

32 EQUINOX BY PEDRO SOUSA

INDIA PALE ALE %Alc: 7,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO SOUSA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Âmbar com reflexos alaranjados, espuma marfim, 
limpa.

AROMA
Intenso em notas frutadas, com destaque 
para os tropicais, caramelo, cereais, 
herbáceo.

SABOR Com evidentes notas de toranja, lúpulo, toque 
amanteigado, com bom amargor, interessante. 

POST SCRIPTUM BREWERY

32 HOP SHOT

AMERICAN PALE ALE %Alc: 6,3  

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO SOUSA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Amarelo dourado, espuma branca e 
persistente.

AROMA Cereais, essencialmente frutado, com 
notas citrinas e  tropicais em destaque.

SABOR Mantém o perfil frutado,  é ligeiramente 
condimentado, com bom amargor, termina com 
harmonia.

POST SCRIPTUM BREWERY

31 VEDETT

EXTRA WHITE WITTE %Alc: 4,7  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, lúpulo, malte e levedura

APARÊNCIA Turva

AROMA
Frutado intenso, destaque para citrinos, 
limão e laranja,  herbáceo, ervas 
aromáticas.

SABOR Com bom corpo e volume, amargor apelativo, 
mantém os citrinos, intenso, deixa um final 
longo.

BROVWERIJ DE HALVE MAAN (BÉLGICA) 
IMPORTADA POR DCN BEERS

Outras cervejas provadas 
21-29 BOA, EQUILIBRADA E HARMONIOSA

30 BAUER LOPES CALIFORNIA COMMON 

30 CRYO HOPERATION NEW ENGLAND INDIA PALE ALE 

30 EINSTOK ARTIC PALE ALE 

30 MELINDROSA BY PEDRO SOUSA CERVEJA ESPECIAL ALE  

30 TRINDADE FÉNIX AMERICAN WHEAT

30 VADIA EDIÇÃO ESPECIAL GINJA OAK AGED SOUR

30 XÓ CARAGO LOIRA PILSNER 

30 TREVO BELGIAN INDIA PALE ALE 

28 CHER & CHOCO EXTRA STRONG BEER 

28 LETRA HARVEST & FRIENDS HARVEST BELGIAN TRIPEL 

28 NORTADA WEISS BIER 

28 ORA ET LABORA PILSNER 

28 STRAFFE HENDRIK BRUGS QUADRUPEL BIER  

28 STRAFFE HENDRIK BRUGS TRIPEL BIER 

28 VADIA EXTRA DOPPEL BOCK

28 VELTINS PILSNER

28 XÓ CARAGO RUIVA DUNKEL WEISSE

26 CASCALES SOUR SEA GOSE 

26 TREVO DA CAPARICA JAR OF STARS AMERICAN PALE ALE 

24 ARÁ - COLLAB BY VADIA & ALBANOS WITBIER 

21 A.M.O. ANDORINHA EUROPEAN PALE ALE
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38 LETRA CHRISTMAS ALE

BROWN ALE %Alc: 8  

MESTRE CERVEJEIRO 
FRANCISCO PEREIRA / FRANCISCO MACIEIRA

INGREDIENTES
Água do minho, malte de cevada, lúpulo e levedura, 
canela, casca de laranja, cravinho, figos, uvas e passas.

APARÊNCIA
Castanho acobreado, com espuma bronze, 
boa persistência.

AROMA Intenso, cativante, com marantes notas de 
cereais, caramelo, frutos secos, especiarias...

SABOR Equilibrado, com notas tostadas, fumadas, caril, anis 
estrelado, nuances licorosas, ameixa seca. Excelente.

FERMENTUM

36 NATÁLIA

QUADRUPEL %Alc: 11,1  

MESTRE CERVEJEIRO 
HUMBERTO ALVES / CLÁUDIO PIRES

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo, especiarias e levedura

APARÊNCIA
Âmbar com intensos reflexos acastanhados, 
aspeto limpo com espuma ligeira.

AROMA Sedutoras notas a caramelo, frutos secos e 
licorice.

SABOR As especiarias em evidência, potenciando 
perfil gastronómico, bom equilíbrio entre a 
doçura e o amargor, termina persistente.

TRIBO DO MALTE

35 TRINDADE PROFANA

INDIA PALE ALE %Alc: 6,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
DIOGO VINAGRE

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

APARÊNCIA
Limpa, de cor âmbar com reflexos 
alaranjados, boa espuma.

AROMA Fresca, com notas de toranja, caramelo, resina, 
pinho.

SABOR Com bom corpo e volume, lúpulo bem 
evidente a conferir complexidade, frutado, 
condimentado, persistente.

HOPPY HOUSE BREWING

34 BOHEMIA

BOCK %Alc: 6,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
MANUEL GALVÃO / PEDRO VICENTE

INGREDIENTES
Água, malte de cevada, milho, lúpulo e extrato 
de lúpulo

APARÊNCIA
Castanho escuro, com espuma bege, boa 
intensidade.

AROMA Os cereais maltados estão em destaque, 
nuances tostadas e a frutos secos.

SABOR Bom corpo e volume, equilíbrio correto entre 
doçura e o amargor do lúpulo, deixa um final longo.

CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS

34 PRAXIS

PUMPKIN ALE %Alc: 6,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
MÁRCIO FERREIRA

INGREDIENTES
Água de coimbra, cevada e trigo maltado, 
lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Acobreada, espuma de cor creme, intensa e 
duradoira.

AROMA Exuberantes notas doces, mel, caramelo, 
tostados, frutos secos, gengibre... 

SABOR Intensa, quente, doce, untuosa, mantém o perfil do 
nariz, deixa um final prolongado.

PRAXIS

34 TRINDADE ÁUREA

VIENNA LAGER %Alc: 5,2  

MESTRE CERVEJEIRO 
DIOGO VINAGRE

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Âmbar, com espuma cremosa e 
persistente.

AROMA Intenso em notas doces, caramelo, cereais, 
toque floral.

SABOR Bom corpo e volume, amargor cativante, 
maltado, frutado, deixa um final de boca 
harmonioso.

HOPPY HOUSE BREWING

33 1163 LOIRA

ENGLISH PALE ALE %Alc: 7  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, cereais maltados, lúpulo, levedura e açúcar

APARÊNCIA
Dourada, limpa, com sedutora espuma 
branca.

AROMA Evidentes notas de pão, cereais, toque frutado, 
doce.

SABOR Com bom amargor a equilibrar o conjunto, 
confirma o nariz e mantém o conjunto, final 
harmonioso.

MEDIDA GARRIDA - UNIPESSOAL

36 VADIA EDIÇÃO ESPECIAL

PORTUGUESE GRAPE LAGER %Alc: 10  

MESTRE CERVEJEIRO 
NICOLAS BILLARD

INGREDIENTES S/INF

APARÊNCIA Âmbar acobreado, com espuma suave.

AROMA Frutado, com notas a mosto, cereais maltados, 
tostados.

SABOR Corpo generoso, com boa intensidade, 
amargor equilibrado, interessante,
deixa um final longo e ousado.

ESSÊNCIA D’ALMA
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33 LETRA ALVARINHO GRAPE ALE

ALVARINHO BARREL AGED GRAPE ALE %Alc: 8,9  
MESTRE CERVEJEIRO 
FRANCISCO PEREIRA / FRANCISCO MACIEIRA / 
ANSELMO MENDES

INGREDIENTES
Água do minho, malte de cevada, mosto de 
vinho, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Palha dourado, com ligeiras partículas, turva, 
espuma suave.

AROMA Doce, herbáceo, com notas frutadas, citrinos, 
tropicais, uva, vinoso, nuances de madeira.

SABOR Notas de cereais, frutado e vinoso, com madeira 
bem evidente, fumo, acidez, final prolongado e 
gastronómico.

FERMENTUM

33 SALINEIRA DE AVEIRO

INDIA PALE ALE %Alc: 7,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
HUMBERTO ALVES / CLÁUDIO PIRES

INGREDIENTES Água, malte, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Com intensos reflexos alaranjados, turva, espuma 
marfim de boa persistência.

AROMA Notas frutadas em evidência, citrinos, manga, 
goiaba.

SABOR Envolvente, com bom amargor, notas de lúpulo, 
toque resinoso e notas de bosque, termina 
apelativa.

TRIBO DO MALTE

32 CRAFTWERK TANGERINE DREAM

SINGLE HOP PALE ALE %Alc: 5,8  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES
Água, lúpulo mandarina bavária, malte e 
levedura

APARÊNCIA Amarelo dourado, espuma marfim, aspeto turvo.

AROMA Elegante, fresco, com intensas notas frutadas, 
com destaque para os citrinos.

SABOR Sente-se mais tropicalidade, lúpulo distinto 
mas suave, notas de pimenta branca, final 
equilibrado.

BITBURGER BRAUGRUPPE (ALEMANHA) 
IMPORTADA POR DCN BEERS

32 EQUINOX BY PEDRO SOUSA

INDIA PALE ALE %Alc: 7,5  

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO SOUSA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Âmbar com reflexos alaranjados, espuma marfim, 
limpa.

AROMA
Intenso em notas frutadas, com destaque 
para os tropicais, caramelo, cereais, 
herbáceo.

SABOR Com evidentes notas de toranja, lúpulo, toque 
amanteigado, com bom amargor, interessante. 

POST SCRIPTUM BREWERY

32 HOP SHOT

AMERICAN PALE ALE %Alc: 6,3  

MESTRE CERVEJEIRO 
PEDRO SOUSA

INGREDIENTES Água, malte de cevada, lúpulo e levedura

APARÊNCIA
Amarelo dourado, espuma branca e 
persistente.

AROMA Cereais, essencialmente frutado, com 
notas citrinas e  tropicais em destaque.

SABOR Mantém o perfil frutado,  é ligeiramente 
condimentado, com bom amargor, termina com 
harmonia.

POST SCRIPTUM BREWERY

31 VEDETT

EXTRA WHITE WITTE %Alc: 4,7  

MESTRE CERVEJEIRO 
S/INF

INGREDIENTES Água, lúpulo, malte e levedura

APARÊNCIA Turva

AROMA
Frutado intenso, destaque para citrinos, 
limão e laranja,  herbáceo, ervas 
aromáticas.

SABOR Com bom corpo e volume, amargor apelativo, 
mantém os citrinos, intenso, deixa um final 
longo.

BROVWERIJ DE HALVE MAAN (BÉLGICA) 
IMPORTADA POR DCN BEERS

Outras cervejas provadas 
21-29 BOA, EQUILIBRADA E HARMONIOSA

30 BAUER LOPES CALIFORNIA COMMON 

30 CRYO HOPERATION NEW ENGLAND INDIA PALE ALE 

30 EINSTOK ARTIC PALE ALE 

30 MELINDROSA BY PEDRO SOUSA CERVEJA ESPECIAL ALE  

30 TRINDADE FÉNIX AMERICAN WHEAT

30 VADIA EDIÇÃO ESPECIAL GINJA OAK AGED SOUR

30 XÓ CARAGO LOIRA PILSNER 

30 TREVO BELGIAN INDIA PALE ALE 

28 CHER & CHOCO EXTRA STRONG BEER 

28 LETRA HARVEST & FRIENDS HARVEST BELGIAN TRIPEL 

28 NORTADA WEISS BIER 

28 ORA ET LABORA PILSNER 

28 STRAFFE HENDRIK BRUGS QUADRUPEL BIER  

28 STRAFFE HENDRIK BRUGS TRIPEL BIER 

28 VADIA EXTRA DOPPEL BOCK

28 VELTINS PILSNER

28 XÓ CARAGO RUIVA DUNKEL WEISSE

26 CASCALES SOUR SEA GOSE 

26 TREVO DA CAPARICA JAR OF STARS AMERICAN PALE ALE 

24 ARÁ - COLLAB BY VADIA & ALBANOS WITBIER 

21 A.M.O. ANDORINHA EUROPEAN PALE ALE
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Cervejas que passaram por barris de bour-
bon, whiskey, entre outros, são muito apre-
ciadas e, tipicamente, o produto de topo de 
muitas cervejeiras. Podem ser usados barris 
que contiveram bebidas destiladas, vinho 
ou mesmo completamente novos, mas são 
os primeiros que têm mais procura. As cer-
vejas bem maturadas que passam por este 
processo, revelam-se como cervejas muito 
complexas, onde se encontra presente a 
cerveja base completada pelas notas adi-
cionais do produto que se encontrava na 
barrica, pela própria barrica (madeira) e pela 
oxidação (vínico, licoroso, entre outros, 
conforme a cerveja base).
Idealmente, devem ser utilizadas barricas 
que acabaram de ser esvaziadas do seu 
conteúdo e imediatamente cheias de cer-
veja. Isto porque uma barrica vazia começa 
a secar, levando à contração da madeira e 
consequentes fugas.
Para que uma barrica que secou seja capaz 
de conter líquido novamente, é necessária 
a utilização de água e isto conduz à remo-
ção parcial do seu carácter, seja ele a ma-
deira, vinho ou espirituosas, pelo que este 
processo deve ser evitado.

BARRICAS DE DESTILADOS
Estas são as barricas que contiveram, em 
geral, whiskey, tequila, rum e brandy. A 
madeira confere a estas bebidas a sua cor 
âmbar e notas a baunilha e coco. Quando 
a cerveja é maturada nestes recipientes, ela 
adquire as características do destilado, bem 
como algumas notas da madeira em si.
Como se sabe, o teor alcoólico deste tipo 

de bebidas é bastante elevado, o que torna 
os seus recipientes mais ou menos livres de 
microorganismos. Uma barrica tradicional 
absorve cerca de quatro litros da bebida, 
o que torna as aduelas inóspitas para mi-
croorganismos indesejáveis. Consequen-
temente, uma barrica de whiskey é a ideal 
para maturar cervejas de carácter “limpo” 
que beneficiem das características dadas 
por uma infusão extra de sabor. A tríade 
imperial stout, bourbon e carvalho são uma 
combinação clássica muito apreciada, mas 
as barricas de tequila añejo podem dar uma 
nova dimensão a uma cerveja de trigo, com 
a sua forte componente a especiarias.
Também é possível envelhecer em barricas 
de destilados cervejas ácidas ou de fermen-
tação espontânea, mas será preciso ter em 
conta a necessidade de inocular uma co-
lônia própria de microorganismos, pois o 
álcool terá impedido a sua proliferação.

BARRICAS DE VINHO
As barricas usadas de vinho, sem trata-
mentos especiais, criam boas cervejas de 
fermentação espontânea, principalmente 
porque o vinho apresenta um sabor mais 
suave do que os destilados, pelo que dei-
xam vir a cerveja ao de cima. Além disso, 
o vinho tem um teor alcoólico mais baixo 
tornando possível o crescimento de colô-
nias de microorganismos como é o caso da 
Brettanomyces e da bactéria Lactobacillus.
Também é regra mais ou menos geral que 
as barricas de vinho sejam usadas mais do 
que uma vez, o que remove um pouco do 
carácter a madeira nova, antes de lá ser 

colocada a cerveja.
É também importante lembrar que a ma-
deira é porosa, deixando passar oxigénio 
ao longo do tempo. Este oxigénio combi-
nado com certos açúcares que existem na 
madeira criam um ambiente propício para 
estirpes de leveduras selvagens como a 
Brettannomyces. Mesmo cervejas que não 
tenham sido elaboradas com esta levedu-
ra podem beneficiar dos seus produtos de 
fermentação.
É importante recordar que uma barrica de 
whiskey pode azedar, mas uma barrica já 
com a sua própria colónia de microorga-
nismos, dificilmente reverterá ao seu estado 
“limpo”. Estes microorganismos são capa-
zes de penetrar na madeira até cerca de um 
centímetro de profundidade, o que torna a 
sua esterilização muito difícil. Assim, será 
mais fácil guardar estas barricas para criar 
um recipiente onde inocular as colónias de 
leveduras e bactérias próprias da cervejaria, 
criando um produto de identidade própria.

TEMPO
Além da escolha da barrica e das caracterís-
ticas que irá providenciar à cerveja, o tem-
po de estágio ou maturação é importante. 
E, conforme o produto final, aqui impera a 
experimentação e experiência adquirida, de 
forma a que seja obtida uma cerveja equi-
librada entre as suas notas e os sabores da 
barrica.
Os exemplos bem elaborados respeitam a 
cerveja base, onde as notas da barrica adi-
cionais criam um produto final complexo 
mas harmonioso.

Maturação de cerveja
em barricas

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

O estágio ou maturação de cerveja em barricas tem sido cada vez mais usado pelas cervejeiras artesanais 
sendo, em algumas, imagem de marca.
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Muitos consumidores mostram-se sur-
preendidos com o crescente número de 
marcas de cerveja artesanal atualmente 
disponíveis no mercado. Quase todas as 
semanas surge a notícia de um novo proje-
to cervejeiro, com raízes nas Regiões Autó-
nomas, Trás-os-Montes, Algarve, Porto ou 
Lisboa. Esta profusão de marcas e estilos de 
cerveja pode suscitar algum espanto, mas 
não difere muito do que podemos encon-
trar em outras áreas de negócios. Ninguém 
se admira da quantidade de rótulos de vi-
nho diferentes que podemos encontrar 
num supermercado, a miríade de sumos ou 
refrigerantes, a diversidade de escolha de 
chocolates ou queijos. Então porque não 
de cerveja?
Simplesmente porque, durante muitos anos, o 

consumidor português tendeu a acreditar que só 

existiam duas marcas no mercado: Sagres e Su-

per Bock. Ainda hoje, estas marcas representam 

uma percentagem massiva das vendas de cerveja 

em Portugal, decorrente de um duopólio criado 

legislativamente, através da Resolução 140/77, 

de 20 de Junho, da Presidência do Conselho de 

Ministros.

CONCENTRAÇÃO DE MERCADO
É EXCEÇÃO
Na verdade, a concentração do mercado e 
a escassez de escolhas nunca foi uma re-
gra, mas antes uma exceção. Muitas outras 
marcas existiram e coexistiram, umas de-
sapareceram, algumas uniram-se, outras 
estão em hibernação, mas a exiguidade de 
opções nunca foi o padrão. Se olhar para 
o futuro é de extrema importância, é co-
nhecendo o nosso passado e vivenciando o 
presente que melhor compreenderemos o 
caminho a seguir. Convidamo-lo, por isso, 
a fazer uma pequena volta a Portugal por 
marcas que, outrora, alegraram os finais de 
tarde nos nossos cafés, trouxeram orgulho 
a uma região, deram trabalho e sustento a 
muitas famílias, cujos membros mais an-
tigos ainda se recordam com saudade do 
cheiro do malte a cozer e do aroma do lú-
pulo.
Comprovando o desenvolvimento descen-
tralizado que sempre foi apanágio da cerveja 
em Portugal, comecemos pela cerveja Si-
mões, a qual foi estabelecida no Alto Alen-
tejo, na cidade de Ponte de Sor. Criada por 

uma conhecida família da região, a Pinto 
Simões, era reconhecida pela característica 
figura de um pintainho amarelo pirogravado 
nas suas garrafas, em homenagem ao nome 
familiar. Terá subsistido até à década de 70 
do século passado, sendo que hoje em dia 
as garrafas têm um interesse especial para os 
colecionadores de itens cervejeiros.
Viajando para sul e aproveitando o prover-
bial bom tempo do Algarve, recordemos a 
Marina, elaborada em Loulé a partir do final 
dos anos 60, na fábrica da empresa Impe-
rial. Provavelmente, muitos dos nossos lei-
tores ainda se recordam da marca, apesar 
da Marina original ter sido descontinuada 
por volta de 1982, na altura já parte do gru-
po Unicer. Todavia, a SONAE aproveitou a 
Marina, já no novo milénio, como designa-
ção para a marca branca dos seus super-
mercados, mas num packaging e conceito 
já longe do original.
Apanhemos a antiga estrada nacional, até 
Lisboa, aproveitando para parar na Mimosa 
ou em Canal Caveira para comer o mítico 
cozido à portuguesa. Mas sem acompanhar 
com bebidas alcoólicas, pois álcool e con-

Cerveja 
faz bem à memória! 

> texto Bruno Aquino > fotografias Rawpixel

Convidamo-lo a fazer uma pequena volta a Portugal por marcas que, outrora,
alegraram os finais de tarde nos nossos cafés.
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dução não é uma boa conjugação. Em tempos idos poderíamos 
optar pela Gala, cerveja sem álcool pioneira no mercado nacional, 
produzida pela Diese, uma conhecida companhia que ainda hoje 
produz alimentos saudáveis e dietéticos.
Chagados a Lisboa, o difícil é escolher entre as inúmeras marcas 
que refrescaram as gargantas dos alfacinhas ao longo das décadas. 
Imagine-se que junto à Rua de Arroios, ainda que em diferentes 
períodos temporais, existiram diversas fábricas onde eram elabo-
radas a cerveja Peninsular, a cerveja Leão ou a cerveja Germânia. 
Esta última daria origem à cerveja Portugália, mudança de nome 
que ocorreu após a declaração de guerra feita pela Alemanha a 
Portugal, em 1916, no âmbito da Grande Guerra Mundial. O mes-
tre-cervejeiro manteve-se alemão, mas a marca viu-se obrigada a 
adotar uma nova designação.

PARA ALÉM DE LISBOA
Poder-se-ia mencionar muitas outras marcas que existiram em 
Lisboa, mas o espaço escasseia e ainda temos muito país para 
calcorrear. Passemos rapidamente por Santarém, onde a Copeja 
produzia, durante a década de 70, a Clok (também ela integrada na 
Unicer após os processos de nacionalização e concentração que se 
seguiram ao 25 de Abril) e façamos uma paragem mais prolongada 
na cidade dos estudantes, a bela Coimbra banhada pelo Mondego. 
O destaque natural vai para a Companhia de Cervejas de Coim-
bra, fundada em 1930, detentora das marcas Topázio e Onyx. Ainda 

que, em 1934, esta fábrica tenha sido integrada na então nova So-
ciedade Central de Cervejas (SCC), as gentes de Coimbra nunca 
esqueceram por completo estas marcas regionais, o que motivou 
o recente reaparecimento das mesmas, num trabalho da Hoppy 
House Brewing e da Praxis.
E a cerveja Serpa Pinto, alguém bebeu? Muito dificilmente, pois tra-
ta-se da primeira marca vendida pela CUFP – Companhia União 
Fabril Portuense das Fábricas de Cerveja e Bebidas Refrigerantes, 
empresa fundada a 7 de março de 1890 e que é a base do atual 
Super Bock Group. Outros nomes fizeram parte do portefólio da 
CUFP e mais tarde da UNICER, casos da Delícia, Tentadora, Zirta, 
Além-Mar ou Stadium, ainda que hoje a referência seja a marca Su-
per Bock.
Muitas outras marcas se poderiam mencionar, nomeadamente dos 
Arquipélagos dos Açores e da Madeira, este último com uma riquís-
sima história cervejeira, fruto de uma imigração rica para as ilhas, 
especialmente de países como a Alemanha ou a Grã-Bretanha.
Mas este pequeno périplo pelo nosso país serviu apenas para de-
monstrar o que se mencionou no início deste texto: a multiplicidade 
de marcas de cerveja que já existiram em Portugal, que desmistifica 
o conceito de que o nosso país tem apenas uma herança vinícola 
e que a recente explosão do movimento cervejeiro artesanal é só 
mais uma moda. A tradição cervejeira portuguesa tem fortes raízes 
e devemos aproveitar este renascimento que estamos a vivenciar. 
Venham, portanto, mais marcas e melhores cervejas.
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E, de repente, uma imensa mancha de ca-
pas amarelas inundou Leiria, cidade esco-
lhida para protagonizar a XVIª edição de 
entronização da Confraria da Cerveja. Ao 
todo, foram 50 os novos confrades que ju-
raram defender, até “morrer”, os valores, os 
princípios e o amor à cerveja. 
O presidente da Câmara Municipal de 
Leiria, Raúl Castro, a secretária de Estado 
da Indústria, Ana Teresa Lehman, Gonça-
lo Uva (jogador de Rugby), Mónica Vale 
de Gato (youtuber e repórter do 5 para a 
Meia-noite), Nuno Graça Moura (arquite-
to), João Carvalho (Primavera Sound e Pa-
redes de Coura) e Leonel Vieira (realizador) 
são alguns dos nomes dos mais recentes 
confrades da Cerveja em Portugal.
Na cerimónia de entronização, os 50 novos 
confrades comprometeram-se na divulga-
ção, prestígio e dignificação da cerveja. 
Rui Lopes Ferreira, no seu primeiro ano 
como Grão-Mestre da Confraria da Cer-
veja sublinhou “que estes novos confrades 
são os timoneiros da estratégia de futuro, 
que passa por continuar a levar mais lon-
ge a missão da Confraria”. Disse Rui Lopes 
Ferreira que para tal é preciso encontrar 

os meios mais eficazes para chegar aos 
apreciadores e apaixonados pela cerveja 
e inclui-los na sua promoção. “Essencial-
mente pretende-se reforçar o dinamismo 
da Confraria e as iniciativas que promo-
ve, sem descurar não só os seus objetivos 
primordiais, como sem comprometer ou 

descaracterizar o seu cariz tradicional e 
ritualista”.
Além da habitual cerimónia, que decorreu 
no Teatro Miguel Franco, os novos confra-
des e os já entronizados de outras edições 
percorreram as ruas de Leiria acompa-
nhados pela Fanfarra do Orfeão de Leiria, 
regressando no final para ao Mercado de 
Sant’Ana para um jantar.
A XVIª cerimónia da Confraria da Cerveja 
já entronizou, desde 2003, mais de 600 
membros entre Confrades de Honra, Con-

frades Protetores e Confrades Mestres. Fa-
zem já parte da Confraria da Cerveja no-
mes como António Costa, Carlos Moedas, 
Fernando Gomes, Manuel Carrageta, Sónia 
Araújo, Dom Duarte Pio de Bragança, Paula 
Lobo Antunes, Sílvia Rizzo, Luís Represas, 
César Mourão, Cláudia Jacques, Carlos 
do Carmo, Júlio Isidro, Simone de Olivei-
ra, Luís Marques Mendes, Nuno Gomes, 
Guilherme Geirinhas, Jaime Marta Soares, 
Nuno Serra e Paulo Baldaia.A Paixão Pela 
Cerveja também teve lugar na cerimónia, 
com a entronização da sua diretora edito-
rial, Susana Marvão.
 
A ORIGEM DA CONFRARIA
As confrarias remontam à Idade Média, 
época em que os mestres de cada ofício 
(mester) se organizavam nas chamadas ir-
mandades mesteirais com o objetivo de 
defender interesses comuns ligados à sua 
atividade. Surgem assim nessa época as pri-
meiras confrarias de mestres cervejeiros.
Inspirada na tradição das irmandades, no 
reconhecimento da importância da cer-
veja enquanto símbolo de convivialidade, 
partilha e celebração e na defesa da arte 

Confraria da Cerveja
entroniza 50 novos confrades

> texto PPC > fotografias Ernesto Fonseca e D.R.

Leria vestiu-se de amarelo para acolher os 50 novos confrades entronizados pela Confraria da Cerveja. A XVIª 
edição desta cerimónia teve como palco o Teatro Miguel Franco e culminou em um passeio pelas ruas da 

cidade e um jantar de convívio no Mercado de Sant’Ana.

A atuação da Confraria 
centra-se em entronizar 

pessoas, líderes de opinião, 
que em cada ano mais 
representam os valores 

cervejeiros. 
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cervejeira enquanto atividade de relevo para a economia portu-
guesa, a Confraria da Cerveja nasce do sonho e da vontade de 
sete ilustres personalidades do setor cervejeiro: António Augus-
to Monteiro Ferreira, João Manuel Jacques de Carvalho e Sousa, 
José Manuel dos Santos Pinto, Luís Filipe de Almeida Malha Va-
lente, Manuel Ferreira De Oliveira, Paulo Tiago Mesquita de Araújo 
Ferreira Duarte e Pedro Manuel Baptista Moreira da Silva.
Oficialmente constituída em abril de 2003, enquanto entidade 
sem fins lucrativos e com a nobre missão de defender o patrimó-
nio da cerveja em Portugal, a Confraria da Cerveja teve como ob-
jetivo promover, divulgar e comemorar os benefícios da cerveja 
nas suas múltiplas vertentes.
O logótipo presta homenagem à memória medieval ao incorporar 
no seu símbolo principal elementos associados à produção desta 
bebida nomeadamente, as alfaias, o tanque de madeira (onde se 
produzia cerveja), o lúpulo e a cevada. Por outro lado, também o 
traje, o chapéu e as insígnias fazem essa ligação através da cor e 
dos pequenos detalhes que demonstram a riqueza e longevidade 
da tradição cervejeira.
Atualmente, a Confraria da Cerveja conta já com mais de 600 
Confrades, entronizando anualmente colaboradores das cer-
vejeiras (Confrades Mestres), personalidades/líderes de opinião 
(Confrades de Honra) e parceiros do setor cervejeiro português 
(Confrades Protetores). O intuito da entronização é tornar os no-
vos confrades embaixadores da cerveja em Portugal, contribuin-
do para a sua divulgação, prestígio e dignificação.

Basicamente, os confrades são embaixadores da cerveja em Por-
tugal “contribuindo para a sua divulgação, prestígio e dignifica-
ção”, diz o Manifesto da Confraria. Esta organização “promove a 
paixão pela cerveja em Portugal através da rede de confrades e 
atividades que desenvolve. Os nossos confrades devem honrar a 
responsabilidade de serem representantes do setor e dos valores 
que a cerveja simboliza”.
Os confrades assumem-se como “entusiastas da cerveja, da sua 
cultura e dos momentos conviviais que ela proporciona”. Diz ain-
da o Manifesto que a bebida é única pelo “seu contributo para 
todos os setores da economia, pela sua presença ao longo da 
história do homem, pela abrangência dos seus apreciadores, pela 
sociabilidade que gera, pelos benefícios que aporta quando con-
sumida com moderação e pela diversidade que exibe”. O consu-
mo de cerveja é ainda mais que tudo “um ato de celebração de 
prazer para todos os sentidos”.

O PAPEL DA CONFRARIA
A atuação da Confraria centra-se em entronizar pessoas, líderes 
de opinião, que em cada ano mais representam os valores cer-
vejeiros. “Promovemos a Cerveja e os seus atributos e benefícios 
através da partilha de experiências e rituais cervejeiros”.
A organização incentiva ainda os confrades a participar em ini-
ciativas cervejeiras. “Criamos fóruns e eventos onde os confrades 
possam desenvolver o seu espírito de comunidade cervejeira e 
viver os valores da cerveja”.

Os confrades são 
embaixadores da cerveja 

em Portugal “contribuindo 
para a sua divulgação, 

prestígio e dignificação”

SÃO JORGE, O PATRONO
A existência de um patrono remonta às origens medievais 
das confrarias, enquanto irmandades de mestres, numa 
época de intensa religiosidade em que a invocação de 
figuras santas para ultrapassar as dificuldades diárias era 
uma prática comum. Daqui resultou que quase todos os 
ofícios ou profissões tinham o seu santo protetor, uma 
tradição que ainda hoje conseguimos atestar.
No caso dos mestres cervejeiros existem vários santos 
associados às diversas confrarias espalhadas por toda a 
Europa. Por exemplo, Santa Brígida ou São Augustine de 
Hippo é associada aos bons consumidores, São Arnold 
de Metz, Arnold de Soisson e Arnold de Ourdenaarde 
estão ligados a milagres praticados através da cerveja, 
Santa Hildegarde von Bingen é exaltado por ter deixado 
inúmeros escritos sobre esta bebida, São Venceslau e São 
Jorge são também patronos associados à cerveja e com 
uma forte notoriedade em certos países ou regiões.
A ligação entre São Jorge e a cerveja nasce na Idade 
Média, época de grande devoção a este santo e de grande 
apogeu desta bebida, tida como intrinsecamente sã. E 
desde aí, algumas das principais características desta figura 
religiosa passaram a ser atributos associados à própria 
cerveja, nomeadamente a força, o vigor e a jovialidade.
Mesmo quando a cerveja ganhou estatuto de atividade 
económica, a imagem de São Jorge continuou a ser 
utilizada nos rótulos e o nome deu origem a uma marca 
em Portugal, com a particularidade de ter sido uma marca 
transversal às empresas que deram origem aos principais 
grupos cervejeiros nacionais.



56 • PAIXÃO PELO CERVEJA • EDIÇÃO 4

NA FÁBRICA
DA 5 E MEIO



EDIÇÃO 4 • PAIXÃO PELO CERVEJA • 57

A história é contada da seguinte maneira 
pelos próprios fundadores: “o mundo quis, 
quatro pessoas avançaram e a cerveja 5 e 
meio nasceu”. Não terá sido o mundo pro-
priamente a querer. Mas, pelos menos, foi 
todo um pequeno mundo de amigos e fa-
miliares que permitiram o avançar do pro-
jeto de Teófilo Oliveira e Nelson Miranda, 
ao qual mais tarde se juntaram Ana Dias e 
Andreia Silva. Os dois primeiros licenciados 
em gestão, Ana Dias licenciada em enge-
nharia química e Andreia Silva em arquite-
tura. Os quatro, “cismaram” que haviam de 
produzir uma cerveja. Candidataram-se a 
um crowdfounding de 2500 euros, conse-
guindo um total de 2572, valor que serviu 
para a compra de uma panela de 50 litros 
para iniciar a arte de fazer cerveja... artesa-
nalmente.
O objetivo estava bem claro: produzir com 
ingredientes 100% naturais, isenta de adi-
tivos químicos. Resumindo: sem corantes 
nem conservantes.
Depois de várias experiências - desde 2013 
que produzem cerveja -, hoje a empresa 
tem seis cervejas disponíveis ao consumi-
dor, que cativam desde logo, antes de pro-
var, pelos nomes. A “Vai-se” não é mais do 
que uma Weissbier - fresca na boca, com 
sabor muito subtil e notas de banana no 
aroma. A Ruby é uma Strong Ale - sabor 
dominado pelo corpo intenso e salpicado 

por doçura melosa, com corpo gracioso do 
malte. Já a Inca é uma Speciality Beer - cer-
veja densa com notas cítricas e herbais, um 
aroma intenso que perdura no copo, sendo 
uma Lager com características de IPA.
As variedades continuam com a Mango N. 
5 - cerveja densa com notas tropicais, fi-
nalizando com um equilibrado sabor dos 
maltes torrados. A cervejeira tem ainda 
a AI-PI-EI, uma India Pale Ale - sabor e 
aroma intensos com predominância dos 
amargores tropicais do maracujá. E, para 
finalizar o “lote”, a Czech Mate, uma Pils-
ner checa.
“Queríamos ser empreendedores, com-
pramos um kit, mas na altura ainda não 
havia muitos exemplos onde fossemos 
buscar informação ou experiência. Havia a 
Sovina, a Vadia e pouco mais”, disseram à 
Paixão Pela Cerveja Teófilo Oliveira e Nel-
son Miranda. E é com visível orgulho que 
os dois sócios veem o atual movimento da 
cerveja artesanal, que hoje assume uma 
maior dimensão e, sobretudo, profissiona-
lismo.
E se até ao início deste ano os empre-
gos “normais” dos dois sócios ainda eram 
mantidos, Teófilo Oliveira e Nelson Miran-
da estão desde janeiro a tempo inteiro na 
5 e meio.
“Tínhamos de dar este salto. Já tínhamos 
material, equipamento e know-how su-

ficiente para nos profissionalizamos. “Já 
fizemos tudo o que havia de errado para 
fazer. Produzimos cervejas que só serviam 
para cozinhar e mesmo assim... Com isso 
aprendemos muito porque desde sempre 
o nosso foco foi a qualidade”.
Entre os erros já cometidos, reza a histó-
ria que uma vez foi comprado malte que, 
dentro do saco, tinha pedras para aumen-
tar o peso. “Foi uma experiência de enor-
me crescimento”. Daí que os dois sócios 
são unânimes em dizer que lhes custa um 
pouco a entender como é que, atualmen-
te, se podem fazer investimentos de 100 
mil ou 200 mil euros sem “ter passado por 
toda esta fase de aprendizagem”.
A capacidade de produção centra-se em 
cerca de três mil litros por mês, sendo que 
60% é destinada a produção própria e o 
restante para terceiros, como restaurante 
e bares que preferem ter uma oferta per-
sonalizada.
E enquanto 2018 foi um ano para “expe-
rimentar” a profissionalização, o próximo 
ano vai ser destinado a potenciar a marca. 
Entretanto, a empresa já atualizou toda a 
sua imagem, nomeadamente ao nível do 
logo e rotulagem.
Questionados sobre se guardam as suas 
receitas a sete chaves, a resposta foi rá-
pida, em uníssono e assertiva: “Depois de 
tudo isto??? A oito chaves!”

5 e meio
Sem corantes nem conservantes

> texto Susana Marvão > fotografias Ernesto Fonseca e D.R.

Dois gestores, uma engenheira química e uma arquiteta. E uma cerveja. Ou melhor; uma marca e seis 
cervejas. E um crowdfunding de 2500 euros, quase todo angariado entre familiares e amigos, que deu para os 
primeiros equipamentos. A 5 e meio, cervejeira da Venda do Pinheiro, foi buscar o seu nome ao teor alcoólico 

da primeira cerveja que ali foi produzida: 5,5 graus.



58 • PAIXÃO PELO CERVEJA • EDIÇÃO 4

REVELAÇÃO
XARLIE



EDIÇÃO 4 • PAIXÃO PELO CERVEJA • 59

“A Companhia de Cervejas de Leiria tem 
como ambição levar aos quatro cantos do 
mundo os sabores e atitude dos produtos 
que desenvolve, contando já com a Cerve-
ja Xarlie (original e gourmet) e a Sidra Xina”. 
É assim que a Xarlie se apresenta ao mer-
cado. Mas ao conversarmos com Fábio 
Faustino, diretor da empresa, vemos que a 
Xarlie é muito mais do que isso. É paixão, é 
dedicação e é responsabilidade empresa-
rial. Passamos a explicar.
Paixão. O pai queria, o filho fez. Fábio 
Faustino ergueu o sonho do pai quando, 
não sendo grande apreciador de vinho, 
“cismava” que queria ter uma cerveja. “O 
meu pai sempre viajou muito e começou 
a ver que os empreendedores e empresá-
rios tinham as suas empresas, nos mais di-
versos ramos, mas depois produziam uma 
cerveja, muitas vezes utilizando as siner-
gias empresariais, sobretudo ao nível das 
instalações”.
E foi mais ou menos isso que aconteceu 
com a Companhia de Cervejas de Leiria. 
Fruto de uma família de empreendedores 
- tradicionalmente no setor metalomecâ-
nico mas também na área da construção 
civil e obras públicas – o projeto contem-
pla uma fábrica de cerveja, instalada no 
apelidado de pavilhão FF Challenge Buil-
ding,  um espaço que apresenta uma vasta 

lista de soluções, desde o entretenimento 
ao trabalho.
Situada estrategicamente ao Km 136 do 
IC2 (EN1) que liga Leiria a Coimbra, no Bar-
racão, a cervejeira é parte de um espaço 
com mais de 5 mil m2 que alberga ainda 
uma rede de escritórios e um salão de ex-
posições e eventos, bem como um restau-
rante que permitirá aos clientes observar o 
processo de fabrico de cerveja enquanto 
desfrutam de uma refeição.

ESPAÇO ALTAMENTE VERSÁTIL
O espaço, por ser altamente versátil, per-
mite a realização de eventos, públicos ou 
privados, desde festas a exposições. Con-
certos rock, a apresentação de um auto-
móvel, festas de natal, formações, exposi-
ções ou eventos de grupo foram algumas 
das iniciativas já realizadas no espaço da 
Xarlie.
Hoje, a cerveja, para além de obviamente 
comercializada no FF Challenge Building, 
tem já um portfólio de 150 clientes, não só 
na zona de Leiria, mas em pontos estra-
tégicos como Lisboa, Porto e Algarve, “Já 
temos alguns sítios com exclusividade”, 
contou-nos Fábio Faustino. Atualmente, a 
empresa está a produzir 120 mil litros por 
ano. “Na verdade, mais do que um negó-
cio, isto é uma paixão”.

Mas nem só de paixão e dedicação “vive” 
a Xarlie. Provavelmente fruto da experiên-
cia da família no mundo dos negócios, 
hoje são apenas seis os colaboradores 
em permanência no projeto. “Não quere-
mos crescer a todo o custo. Podíamos ter 
aqui entre 10 a 15 pessoas a trabalhar. Mas 
queremos criar um projeto sustentável e 
sustentado. Este é um projeto de continui-
dade, familiar, acreditamos nisto e por isso 
pretendemos ser maiores, sim, mas com 
responsabilidade”.

NÃO QUEREMOS DISPERSAR
Hoje, o portfólio da marca é compos-
to basicamente por duas Pilsner, a Xarlie 
Original e a Xarlie Gourmet. Disse-nos 
Fábio Faustino que, nesta fase, não está 
planeado alargar a oferta a mais tipos de 
cerveja. “O nosso objetivo não é compli-
car. Pelo contrário, queremos descompli-
car a cerveja. Não queremos dispersar, o 
nosso objetivo é apostar em apenas um 
tipo de cerveja e que as pessoas, quando 
a bebam, automaticamente saibam que é 
uma Xarlie”. Assim, Fábio Faustino define 
a cerveja como “descomplicada, aromá-
tica e de cor cristal para beber fresca, em 
copos pequenos”. “Preferimos ser claros 
e precisos na forma como produzimos a 
cerveja”.

Xarlie
A descomplicação da cerveja

> texto Susana Marvão > fotografias Ernesto Fonseca

Em Leiria, é a Xarlie que “mata a sede”. Filha de empreendedores da terra, a Xarlie nasceu de uma 
paixão do pai, que não sendo grande apreciador de vinho, sempre disse que gostava de produzir uma 

cerveja. Dito e feito, o filho Fábio Faustino meteu os pés ao caminho e assim nasceu a Xarlie. Uma 
cerveja simples, descomplicada.
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Luís Rodrigues, Marta Fraga e António Rodrigues
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É um dos quatro elementos da cerveja, em 
conjunto com a água, o malte de cereais 
e a levedura, e pode ser colhido, no que é 
uma experiência única para qualquer apai-
xonado. Esta colheita está para a cerveja 
como as vindimas estão para o vinho.
A Super Bock Casa da Cerveja juntou um 
grupo e levou-o a uma lupulada nas úni-
cas plantações de cariz agrícola que exis-
tem em Portugal, em Bragança. A iniciativa 
“Vem colher o nosso lúpulo” decorreu no 
início de setembro em Pinela, a cerca de 
20 quilómetros da capital de distrito. É aí 
que António e Luís Rodrigues, pai e filho, 
“teimam” em produzir lúpulo para ser usa-
do nas cervejas da casa de Leça do Balio.
“O objetivo da Casa da Cerveja do Super 
Bock Group é transmitir conhecimentos 
sobre cerveja. E que melhor exemplo disso 
que um dia diferente como este? É comum 
na Europa Central as cervejeiras convida-
rem os clientes e parceiros a participarem 

na colheita de lúpulo. Em Portugal é  algo 
que ainda tem pouca expressão e estas 
colheitas neste sítio belíssimo são algo de 
desconhecido. Daí está iniciativa de um dia 
diferente para aproximar os interessados 
deste importante ingrediente cervejeiro”, 
explica Rodrigo Dahl, responsável pela Su-
per Bock Casa Da Cerveja.
O grupo que foi à lupulada integrava 25 
pessoas. Chegaram do Porto, de Bragan-
ça, de Lisboa e de outras localidades. Até 
representantes da Galiza e do Brasil, neste 
caso a trabalhar no nosso país, estiveram 
na iniciativa.  
A beer sommelière do Super Bock Group, 
Marta Fraga, considera que este tipo aber-
tura é bom para responder ao crescente 
espírito cervejeiro que existe em Portugal. 
“O facto de estas pessoas virem voluntaria-
mente a esta iniciativa mostra que há essa 
curiosidade e essa vontade de saber mais 
e ao termos aqui esta produção nacional, 

que é  única,  porque não dar-lhe mais vi-
sibilidade?”, aponta. 
Cerca de 10% dos lúpulos utilizados pelo 
Super Bock Group na produção das cervejas 
do seu catálogo (entre as quais as versões de 
método artesanal) são oriundos de explora-
ções agrícolas portuguesas. Em concreto de 
duas plantações, com uma dimensão con-
junta de 12 hectares, situadas em Bragança. 
O lúpulo é uma planta trepadeira, que che-
ga a atingir os sete metros de altura. É uma 
das matérias-primas que tem um papel 
importante na perceção dos aromas e o 
sabor da cerveja.
Depois de “ripado” e seco, é extraída a lu-
pulina, que está localizada dentro da flor 
do lúpulo, a única parte que é aproveitada 
para a produção cervejeira. Esta é, depois, 
enviada para processamento em ‘pellets’. 
De acordo com António Rodrigues, na Eu-
ropa continental há apenas duas fábricas 
para esse processo, ambas na Alemanha. 

Lupulada 
Viagem ao mundo do lúpulo

> texto Aquiles Pinto > fotografias Carlos Figueiredo

 A recolha do lúpulo é uma experiência única para qualquer interessado por cerveja. Uma viagem à 
origem desta planta, usada desde a Idade Média na produção cervejeira, foi o que a Super Bock Casa da 
Cerveja possibilitou a 25 pessoas de todo o país e não só. A lupulada ocorreu em Bragança, onde estão 

as únicas plantações de cariz agrícola que existem em Portugal.



PRODUÇÃO: PORTUGAL EM 
CONTRACICLO
O lúpulo é cada vez mais falado, há varie-
dades recentes e novos locais de produ-
ção em todo o mundo. Em contraciclo, 
em Portugal tem havido cortes na produ-
ção ao longo das últimas décadas.
António Rodrigues não é homem de meias 
palavras e indica que “esta é uma produ-
ção que está em extinção”. Existem duas 
explorações familiares do distrito de Bra-
gança, a de Pinela, onde decorreu a lupu-
lada, e outra no concelho de Macedo de 
Cavaleiros. 
A década de 1980 foi, segundo o empresá-
rio agrícola, a mais fluorescente. 
Depois, o fraco valor comercial das varie-
dades levou a uma queda. No início dos 
anos 1990, fez-me uma reconversão va-
rietal em Bragança e em Braga. As duas 
regiões chegaram a totalizar mais de 200 
hectares. Porém, a partir do fim da década 
de 1990, o lúpulo tem uma nova quebra de 
preços. Então, Braga fez a transformação 
para o kiwi. Bragança manteve a cultura 
do lúpulo durante alguns anos, mas a partir 
de meados da década passada começou 
a decair. 
O problema, explica António Rodrigues, é 
que “produzir lúpulo como se produzia há 
40 ou 50 anos, não tem qualquer hipótese 
de viabilidade”. Exige muita mão de obra, 
os encargos são elevados e não há renta-
bilidade.  
Perante este cenário, o agricultor decidiu 
continuar “quase por carolice”. Mais tarde 

adquiriu equipamentos, baixando os cus-
tos de produção, permitindo trazer a ope-
ração de volta à rentabilidade. “O Super 
Bock Group também nos tem auxiliado em 
termos de valor comercial [atribuído à ma-
téria-prima] e à sustentabilidade do pouco 
lúpulo que temos”.
De cerca de 20 pessoas até aos anos 1980, 
a exploração de seis hectares conta hoje 
com cerca de seis pessoas. “Tivemos de 
modernizar-nos, caso contrário não te-
ríamos sobrevivido”, conta Luís Rodrigues, 
filho de António.

ANTI-INFLAMATÓRIO DA CERVEJA 
Mas, afinal, que características traz o lú-
pulo à cerveja? Marta Fraga destaca deter-
minados aromas e o característico sabor 
amargo, mas explica que ajuda também na 
retenção da própria espuma, além de faci-
lita o próprio trabalho da levedura.
Não foi, porém, por esses atributos que o 
lúpulo começou a ser introduzido na pro-
dução da cerveja. Entra, historicamente, 
na cerveja pela sua capacidade de conser-
vação, por ser anti-inflamatório, antibióti-
co, antissético. “Entre os séculos XII e XIII, 
é essa a função que desempenha na cer-
veja”, refere a especialista.
Há muitas variedades de lúpulo. A produzi-
da em Bragança é a Nugget, que “imprime” 
aromas herbais e terrosos à cerveja e é, ca-
racteristicamente, usada para dar amargor 
à cerveja.
A beer sommelière do Super Bock Group 
explica que “a tendência, hoje em dia, é a 

preferência por cervejas mais lupuladas, 
em que está matéria-prima brilha mais”.

RAZÃO COM PAIXÃO
MOTIVA IDA A PINELA
Chegaram do Porto, de Bragança, de Lis-
boa, da Galiza e até do Brasil (neste caso 
a trabalhar no nosso país). As 25 pessoas 
que integravam o grupo que foi a Pinela à 
lupulada promovida pela Super Bock Casa 
da Cerveja eram, sobretudo, apaixona-
das pela bebida. Contudo, havia, também 
exemplos em que era o interesse profis-
sional que levava a querer aprender mais 
sobre lúpulo.
Não foi, porém, o caso de Lincoln Fernan-
des, um brasileiro de 38 anos que viveu em 
São Paulo até há seis meses, quando veio 
trabalhar para Bragança, que é apaixonado 
por cerveja. Quando soube do evento da 
Super Bock, para mais tão perto da cida-
de para onde veio morar em Portugal, não 
podia “falhar”. “Acho que fui o primeiro a 
encher um balde com lúpulo”, exclama. 
“É um processo muito interessante. É uma 
cultura que não tenho no meu país e, sen-
do apreciador de cerveja, cheguei a pro-
duzir um pouco de cerveja no Brasil, quis 
ter esse contacto com o lúpulo. É enrique-
cedor”, explica.
Já Ana Santos, 24 anos, e Tiago Moreira, 27 
anos, baristas em unidades hoteleiras do 
grupo Pestana no Porto, foram à procura 
de mais informação. “No bar começámos 
a trabalhar com o lúpulo infusionado em 
outras bebidas e fermentações a partir de 
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lúpulo que não apenas a cerveja. Por isso, 
quis saber mais sobre esta planta e de que 
maneira é que é cultivada e colhida”, conta 
Tiago Moreira.
Sobre as cervejas, estes profissionais tam-
bém notam um comportamento diferente 
da parte do mercado. “Desde há dois ou 
três anos que notamos uma maior procu-
ra por cervejas especiais e artesanais, sem 
dúvida. Os clientes procuram novas mar-
cas e novos tipos de cerveja, ao contrário 
do que sucedia antes”, explica Ana Santos. 
“Mesmo outros fermentados, para além da 
cerveja, começam a despertar mais inte-
resse”, acrescenta. 
A Luís Frutuoso, estudante de Engenharia 
Alimentar de 22 anos, também foi o inte-
resse profissional, no caso futuro, que o 
levou a inscrever-se na iniciativa do Super 
Bock Group. “É uma experiência diferente 
das outras, porque, enquanto estamos a 
trabalhar, estamos a sentir o aroma inten-
so que o lúpulo nos transmite e é muito 
interessante”.
A paixão pela cerveja, a tal que até dá 
nome à revista, quase nem idades escolhe. 
José Miguel Dinis, de apenas 19 anos, co-
meçou a apreciar o espírito cervejeiro pela 
mão do pai e a visita a uma fábrica de cer-
veja artesanal aprofundou esse gosto. 
Um gosto que o fez ir de Lisboa ao Por-
to e do Porto a Pinela apenas para a lu-
pulada promovida pela Super Bock Casa 
da Cerveja. “Fui desenvolvendo o gosto 
pela mão do meu pai, fui pesquisando e 
tentando aprender mais por mim. Há uns 
meses, num projeto escolar de ‘job shado-
wing’ [em que os estudantes vão às em-
presas conhecer como são as profissões e 
o mundo de trabalho] do 12º ano em que 
escolhíamos uma profissão, para ajudar à 
opção do curso para que pretendemos ir 
na faculdade, escolhi ‘sombrear’ um cer-
vejeiro e fui à fábrica da Musa. Foi um dos 
melhores dias de sempre para mim. Tive 
oportunidade de ver a fábrica, de vê-los a 
trabalhar, de falar com os donos e com o 
cervejeiro… foi muito interessante”, indica 
José Miguel Dinis.
Tal foi a paixão com que ficou pela cerveja, 
que quer seguir Engenharia Eletrotécnica 
na faculdade, mas, mais tarde, o objetivo é 
trabalhar com a bebida. “Claro que tenho 
muito que aprender e foi isso que me trou-
xe aqui”. Quanto à lupulada com o Super 
Bock Group, “superou as expectativas”.
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E porque nem só de lúpulo vive a cerve-
ja, a Letra resolveu juntar o útil ao (muito) 
agradável e, em tempo de lupulada, reali-
zou mais uma edição da Letra Harvest Fest. 
O objetivo: promover a plena comunhão 
entre a música e a cerveja.
Em dois dias repletos de atividades para 
os participantes houve uma conjugação 
harmoniosa entre a cerveja artesanal, a 
gastronomia e a música. Este ano a or-
ganização providenciou também cam-
pismo gratuito para quem quis pernoitar 
em Vila Verde e participar nos dois dias 
de festival.
O primeiro dia contou com a produção da 
cerveja Y.M.C.Ale, uma colaboração entre 
a cerveja Letra e a cerveja Musa, um jogo 
de futebol, um jantar de harmonização e 
concertos que animaram a noite dos visi-
tantes da Letraria, o espaço utilizado para 
a produção que funciona simultaneamen-
te como brewpub. A noite contou com as 
atuações de CAN CUN, Omodo e DJ Set 
The New Party Makers.
O dia seguinte, foi dia de meter as mãos na 

massa. Ou no lúpulo, através da colheita do 
Cascade Minhoto, utilizado para produzir a 
cerveja Letra Harvest&Friends 2018. Após 
uma breve explicação acerca da plantação, 
iniciou-se a poda e a recolha da planta que, 
tradicionalmente, se junta ao malte, à água 
e à levedura na fabricação da cerveja. Por 
volta da hora de almoço já todo o lúpulo 
tinha sido apanhado, até porque se trata de 
uma quantidade residual.
Gobi Bear, This Penguin Can Fly e os Baltik 
Porter foram outros dos nomes a subirem 
ao palco deste festival. Aliás, o último álbum 
dos Baltik Porter chama-se: “Cerveja Arte-
sanal Salva Portugal”. A fechar o festival es-
teve presente o DJ Set PI – Pedro Ferreira.
À Paixão Pela Cerveja, Filipe Macieira, um 
dos fundadores da Letra, revelou o seu 
fascínio pela descoberta de novos sabores. 
“Atualmente temos cerca de 30 cervejas 
no mercado e, por isso, estamos sempre à 
procura de novos aromas e sabores”, uma 
intenção potenciada por este festival.
O fundador admite que o lúpulo assume 
cada vez mais relevância na produção da 

cerveja artesanal, pelo que o Letra Harvest 
Fest serve ainda para “incentivar os agricul-
tores da região a apostarem nesta planta e 
chamar a atenção para a comunidade que 
o Norte tem as condições ideais para o seu 
cultivo”.
Neste momento, a marca apenas produz a 
espécie Cascade Minhoto e “em modo ex-
perimental”. Basicamente a ideia é, segun-
do Filipe Macieira, ter “junto à fábrica um 
projeto no qual as pessoas possam igual-
mente interagir com a colheita do lúpulo”. 
Resumindo: um projeto pedagógico, que 
contou com o apoio da Câmara Municipal 
de Vila Verde que cedeu o terreno. 
O responsável enfatizou ainda o facto da 
marca privilegiar o uso de matérias e for-
necedores locais, como é o caso do mir-
tilo, framboesa ou melão. “Queremos pro-
mover a regionalidade”.
Da apanha do lúpulo deste dia resultou uma 
Belgium Triple “com uma componente de 
lúpulo fresco que lhe vai dar um amargor 
extra”. Ao todo, foram cerca de 150 as pes-
soas que participaram no evento.

Letra Harvest Fest 
Cerveja ao som da música

> texto PPC > fotografias Ernesto Fonseca

O Letra Harvest Fest serve para apanhar lúpulo. Mas não só. Em Vila Verde ouviu-se música e promoveu-se 
o convívio. E ficou-se a perceber um pouco mais o que é esta planta e que importância tem na produção da 

cerveja artesanal.
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Cervejeiros de Portugal   
promovem inclusão

dos vários intervenientes no setor
Os Cervejeiros de Portugal querem aumentar o número de associados através da implementação de 

uma política de inclusão, que promova uma efetiva união em torno da defesa do setor e da partilha do 
conhecimento cervejeiro.

Promover a inclusão dos vários interve-
nientes no setor cervejeiro, unindo, assim, 
os produtores de cerveja, independente-
mente da sua dimensão, é um dos com-
promissos dos Cervejeiros de Portugal 
que, já este ano, aprovaram a admissão de 
seis novos associados.
Desde a sua fundação, há mais de 30 anos, 
a associação tem vindo a acolher novos 
membros de diversas proveniências e, 
neste momento, conta já com 14 associa-
dos de todo o país: Cinco Chagas, Empre-
sa Cervejas da Madeira, Font Salem Portu-
gal, Maldita, Nortada, Pato, Post Scriptum, 
Praxis, Rolls Beer, Sociedade Central de 
Cervejas e Bebidas, Sovina, Super Bock 
Group, Vadia e Xarlie.
Em linha com a sua missão, a associação 
tem assumido como prioritária a união dos 
cervejeiros portugueses e todos aqueles 
que procuram dignificar e comemorar o 
amor à cerveja. Um importante trabalho 
feito em prol do setor cervejeiro destaca-
do por François-Xavier Mahot, presidente 
dos Cervejeiros de Portugal: “a política de 

inclusão que a Associação pretende im-
plementar passa pelo aumento do número 
de membros associados, envolvendo mi-
cro, pequenos, médios e grandes cervejei-
ros, todos unidos na defesa do setor junto 
das entidades decisoras, e na promoção 
do conhecimento cervejeiro entre os as-
sociados e os consumidores em geral”.
Os Cervejeiros de Portugal têm como 
principais objetivos ser a voz dos produto-
res nacionais junto da União Europeia e de 
organizações internacionais, e apoiar po-
lítica e legislativamente o setor em todas 
as suas vertentes. A associação pretende 
ainda incrementar e fortalecer a produção 
sustentada de cerveja; garantir aos produ-
tores nacionais o direito de serem compe-
titivos e inovadores, e assegurar que estes 
promovem a responsabilidade do setor 
em relação ao Ambiente, Segurança Ali-
mentar, Saúde e Nutrição e Comunicação 
Comercial.
Enquanto associação de setor sem fins 
lucrativos, que representa as empresas 
que, em território nacional, se dedicam à 

produção e/ou enchimento de cerveja em 
instalações próprias, em território nacio-
nal, os Cervejeiros de Portugal têm vindo 
a desenvolver um importante trabalho na 
promoção do setor cervejeiro. Uma área 
vital e estratégica para a economia nacio-
nal - 15º setor mais relevante- que contri-
bui com mais de 80 mil postos de trabalho 
diretos e indiretos e que, só em termos de 
Valor Acrescentado Bruto nacional, gera 
mais de mil milhões de euros/ano, ao con-
gregar setores como a agricultura, unida-
des de produção de malte, unidades de 
produção de cerveja, unidades de produ-
ção de vidro/embalagens, metal, distribui-
ção e comunicação e marketing.

Em linha com a sua missão, 
a associação tem assumido 

como prioritária a união 
dos cervejeiros portugueses
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The Brewers of Europe    
aposta na dinamização do setor 
cervejeiro através da partilha de 

conhecimento
A associação europeia The Brewers of Europe continua a promover a cerveja e a dinamizar o setor cervejeiro 
através de iniciativas que apostam na partilha de conhecimento. O portal BrewUp e o Fórum Europeu, cuja 
2ª edição está já agendada para 2019, assumem-se como importantes ferramentas de apoio e de troca de 

informação entre os cervejeiros.uma política de inclusão, que promova uma efetiva união em torno da defesa 
do setor e da partilha do conhecimento cervejeiro.

Os produtores e apaixonados pela cerveja 
dispõem, desde meados do ano, de uma 
plataforma única de apoio: o BrewUp, um 
portal de conhecimento de cervejarias 
da Europa, lançado pela The Brewers of 
Europe, uma organização que reúne as-
sociações nacionais de 29 países e repre-
senta os interesses de mais de 7500 em-
presas cervejeiras existentes na Europa.
A plataforma reúne informações, dicas, 
contatos, orientação sobre tecnologias 
e técnicas de fabrico de cerveja, marke-
ting, previsão comercial e insights de ne-
gócios. O portal visa ser uma ferramenta 
base para os cervejeiros europeus, facul-
tando-lhes dados que os ajudarão a ex-
pandir o seu negócio, a melhorar as suas 
habilidades e capacidade de fabrico e a 
defender a categoria da cerveja. 
O conteúdo do portal está parcialmente 
disponível para todos os utilizadores, de 

forma gratuita, em https://brewup.eu. A 
totalidade da informação está apenas dis-
ponível para cervejeiros e empresas cerve-
jeiras, membros de uma das associações 
nacionais da The Brewers of Europe, como 
é o caso da Cervejeiros de Portugal.
Seguindo a lógica da aposta na partilha 
de informação, a The Brewers of Europe 
promove ainda o Fórum Europeu “The 
Brewers of Europe”. A iniciativa, que de-
correu pela primeira vez em junho des-
te ano, em Bruxelas, abordou o tema “A 
cerveja e o futuro”, e combinou conteú-
dos estratégicos e práticos. 
A 2ª edição do Fórum está já agendada 
para 3 e 4 de junho de 2019, em An-
tuérpia, na Bélgica, e será uma ocasião 
privilegiada para descobrir as últimas 
tendências do setor. Desde o cultivo do 
fermento à ciência da combinação de 
alimentos, da segmentação da geração 

millennial à redução do impacto am-
biental, o evento irá “oferecer inspiração 
a todos os participantes para que, em 
conjunto, preparem um futuro brilhante 
para a cerveja”.
Mais de 1000 profissionais terão, assim, 
oportunidade de assistir a mais de 35 se-
minários, onde serão abordados temas 
como Cerveja e Qualidade da Cerveja; 
Mercados e Inovação; Brewpubs e Com-
binação Alimentar; Fabrico e Filtragem; 
As Mudanças do Consumidor e as Ne-
cessidades da Sociedade. A presença no 
Fórum permitirá ainda conhecer outros 
fabricantes de cerveja, proprietários de 
cervejarias, fabricantes de equipamen-
tos, fornecedores de material, distribui-
dores, proprietários de bares e retalho e 
aspirantes a cervejeiros.
Informações adicionais sobre esta inicia-
tiva em http://brewersforum.eu.

CERVEJEIROS
DE PORTUGAL
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CERVEJA
E NUTRIÇÃO
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Os preconceitos 
contra a cerveja

> fotografia Brooke Lark

Numa tentativa de desmistificar os preconceitos instituídos e provar que no 
seu consumo moderado a cerveja é uma bebida de alto valor nutricional, 

tornei-me porta voz na área da saúde e nutrição dos Cervejeiros de Portugal.Natália Cavaleiro Costa 
Nutricionista

 A cerveja é uma das bebidas mais anti-
gas produzida pelo Homem. Os primeiros 
registos do seu fabrico têm aproximada-
mente 6 mil anos e a sua descoberta, pro-
vavelmente acidental, foi feita pelos Su-
mérios, um povo mesopotâmico.  
Passando de povo em povo, sofrendo al-
terações e ganhando aperfeiçoamento, 
esta bebida foi ganhando cada vez mais 
adeptos no seu consumo, assim como na 
produção.  
Apesar de todos estes séculos de histó-
ria, a verdade é que a cerveja ainda vai 
sendo vista como uma bebida estrita-
mente alcoólica, que pode ser prejudicial 
à saúde, sem qualquer beneficio no seu 
consumo. 
Ora, numa tentativa de desmistificar es-
tes preconceitos instituídos e provar exa-
tamente que no seu consumo moderado 
e responsável a cerveja é uma bebida de 
alto valor nutricional e com provas dadas 
no meio científico, abracei esta causa. Na 
qualidade de Nutricionista Clínica tornei-
-me consultora para a saúde para os Cer-
vejeiros de Portugal, com um papel peda-
gógico e esclarecedor. 
Se recuarmos algumas décadas, vimos 
este mesmo trabalho ser desenvolvido 
pelo sector vinícola, nomeadamente com 
o vinho tinto. Visto até então como uma 
bebida estritamente alcoólica, através de 
estudos científicos, começou a ser comu-
nicada com uma bebida com alguns bene-
fícios, quando tomada moderadamente. E 
se eu lhe disser que a cerveja não fica nada 

atrás? Aliás os benefícios do seu consumo 
são muito mais amplos do que no caso 
do vinho e aqui podemos percorrer todos 
tipos de cervejas, desde as mais claras às 
mais escuras, com diferentes fermenta-
ções e lúpulos.
Produzida de forma natural, temos na sua 
composição água, malte de cevada ou de 
outro qualquer cereal – aveia, milho, ar-
roz – lúpulo (planta responsável por dar o 
amargor à cerveja) e levedura. Não há adi-
ção de qualquer composto químico, con-
servante ou perseverante artificial. 
No final, temos uma bebida com alto 
teor de água, vitaminas, sais minerais, 
aminoácidos e antioxidantes. E o poder 
antioxidante desta bebida advêm tanto 
do malte como do lúpulo, e é uma fon-
te de polifenois. Sabe-se que estes são 
importantes na prevenção das doenças 
cardiovasculares, na obesidade, diabe-
tes entre outras. Podemos dizer que o 
consumo destes antioxidantes tem uma 
ação protetora para o nosso organismo, 
prevenindo diferentes processos infla-
matórios a que estamos sujeitos diaria-
mente tais como: a má-alimentação, o 
tabaco, o sedentarismo ou mesmo o já 
tão habitual stress - um fator difícil de 
controlar. E o melhor é que estas vanta-
gens nutricionais continuam patentes na 
cerveja sem álcool.
Comparativamente com outras bebidas 
alcoólicas, a cerveja é uma bebida com 
menor teor de álcool e com maior teor de 
água.  Com cerca de 90 a 95% de água, 

a cerveja é uma bebida de porte ligeiro e 
que tem vários mitos associados como o 
aumento do perímetro abdominal ou obe-
sidade. Caloricamente, uma cerveja de 
200ml, que será talvez a forma mais usual 
de ser consumida, tem 82 Kcal, o que a 
torna impossível de ser a causa destes au-
mentos antropométricos.  
Não podemos esquecer que a cerveja é 
a bebida alcoólica mais consumida pelos 
portugueses.
Em 2017, o consumo per capita de cerveja 
foi de 51 litros enquanto o consumo per ca-
pita do vinho situou-se abaixo desse valor.
De realçar que estamos a falar de volume. 
Em termos de álcool, os portugueses, em 
valor absoluto, consumiram quase o do-
bro do álcool devido ao consumo de vi-
nho, comparado com o álcool ingerido 
devido ao consumo de cerveja (dados da 
OMS - Organização Mundial de Saúde).
A par de uma alimentação que tem como 
base a dieta mediterrânica (maior consu-
mo de frutas, legumes, peixe e azeite em 
detrimento de carnes, cereais refinados 
e alimentos processados) e à prática de 
exercício físico, a cerveja pode ser asso-
ciada a um estilo de vida saudável. 
Como profissional na área e adepta do 
consumo moderado de cerveja, é com 
grande prazer que me tornei porta voz na 
área da saúde/nutrição desta associação 
que engloba todos os produtores nacio-
nais de cerveja, e juntamente com dados 
científicos atuais e factuais, comunicar a 
riqueza nutricional desta bebida. 
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Bohemia Porter   
promete aquecer o inverno

> texto e fotografia D.R.

É uma edição limitada de carácter maltado, notas de chocolate e café que combinam 
na perfeição com os petiscos de inverno.

Os dias mais frios estimulam os sentidos e as 
novidades são sempre muito bem recebidas. 
Especialmente quando são tão boas. Feliz-
mente, chegou a mais recente edição limita-
da de Bohemia, a nova Bohemia Porter.
O estilo Porter surgiu no século XVIII, teve 
origem em Inglaterra e tornou-se popular 
nos portos de Londres, onde os trabalha-
dores portuários misturavam cervejas Ale 
com outras cervejas, com o objetivo de 

apreciar cervejas mais escuras e intensas.
Porter é um estilo clássico que está na 
origem das cervejas escuras, predominan-
temente mais complexas, encorpadas e 
torradas. 
A nova Bohemia Porter destaca-se pelo 
seu carácter maltado, com notas de café 
e chocolate preto, conseguido através da 
harmonização de quatro maltes de perfil 
distinto. De cor escura e com uma espuma 

cremosa, acompanha na perfeição queijos 
curados e enchidos. 
Para uma experiência perfeita a Bohemia 
Porter deve ser apreciada a temperaturas 
mais altas (8 a 12ºC). 
A mais recente novidade de Bohemia está 
disponível em formatos de 33cl, em clien-
tes selecionados do canal Horeca, e a 
mesma referência em formato 6 pack, na 
grande distribuição. 

ACABADAS DE CHEGAR
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PUB

“Vem! Iça as velas e de volta aos mares, 
deixa que o mundo te prove. Segue ao 
sabor dos ventos do melhor lúpulo, 
não temas as ondas e rasga com a tua 
proa a espuma desta cerveja.” Assim se 
apresenta a Cinco Chagas que agora 
convida à prova de uma nova cerve-
ja: a Extra Brut India Pale Ale. Esta IPA 
tem a particularidade de não conter 
nenhum açúcar residual. Apresenta 
um aroma intenso a frutas tropicais e 
citrinos, tem um final de boca seco, 
semelhante a um espumante. 

Cinco 
Chagas

Extra Brut 
IPA

É um dos embaixadores da ilha da Madeira: o bolo-
-de-mel. E foi esta a inspiração. O sabor escolhido foi 
o mel-de-cana da Madeira, a base perfeita para esta 
fermentação criativa, assim podemos afirmar. Uma 
cerveja artesanal, Imperial Stout, batizada de Bolo-
-de-Mel, que combina muito bem com sobremesas 
e pratos tradicionais à base de carnes vermelhas. É 
uma cerveja sazonal, que vem demonstrar a versati-
lidade da utilização dos produtos regionais, tem um 
stock limitado e nasce da colaboração entre a fábri-
ca de mel-de-cana do Ribeiro Sêco, a cervejeira Dois 
Corvos e a distribuidora madeirense Vilhoa Craft Beer 
Dealers.

Bolo-de-Mel

A Super Bock Selecção 1927 lançou um pack especial de 
Natal que está disponível em hipermercados e supermer-
cados de todo o país. É composto por duas cervejas espe-
ciais, a Munich Dunkel e a Bengal Amber IPA, em garrafas 
de 75 cl com rolha de cortiça, e ainda a oferta de um copo 
personalizado.  A Selecção 1927 Munich Dunkel destaca-
-se por ser uma cerveja castanha e brilhante, com espu-
ma cremosa, consistente e com cor de areia. Já a Bengal 
Amber IPA, é uma cerveja brilhante e viva, com espuma 
cremosa e a cor do aça-frão das Índias. A Super Bock Se-
lecção 1927 aposta, assim, num pack em edição limitada 
especialmente criado para oferecer aos apreciadores de 
cerveja, numa ocasião tão especial como é o Natal. É uma 
proposta que permite desfrutar da melhor experiência 
cervejeira no conforto do lar, junto da família ou amigos.  

Super Bock Selecção 1927 
lança Pack de Natal
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AS MINHAS PAIXÕES

Maria Helena Duarte
fundadora Paixão Pela Cerveja

A elevação 
dos sentidos

> fotografia Unsplash

Beber uma cerveja era, em tempo idos, algo simples, descomplicado. Mas 
tudo está a mudar. Felizmente Portugal tem vindo a seguir as tendências 

internacionais na produção de bebidas. Vinhos, gins, licores e cerveja 
ganham nova vida e nova dinâmica, a economia cresce e os consumidores 

agradecem. 

Há as modas, que são como um ser vivo. 
Nascem e morrem. E depois há a neces-
sidade expressa que dita novas tendências 
de consumo, que faz mover pessoas, cria 
empregos, gera novos investimentos, dá 
vida a velhos espaços. E que insistem em 
perdurar. Felizmente este percurso tem vin-
do a fazer-se com a cerveja. Países como 
República Chega, Alemanha, Bélgica, já têm 
longa tradição, mas um pouco por todo o 
mundo, a fermentação fez nascer paixões 
e com elas as cervejas artesanais, que vêm 
dar mais aromas e sabores às nossas vidas.
Para quem gosta de provar, experimentar 
e ousar arriscar harmonizações, o setor 
cervejeiro tem vindo a proporcionar ver-
dadeiras surpresas, sensações intensas, 
estimulando os sentidos, a aprendizagem, 
a partilha.
Os estilos são cada vez mais. Há cervejas 

de todas as cores, aromas e sabores. Desde 
as mais simples e frescas, frutadas e mal-
tadas, até às mais complexas com espe-
ciarias, notas fumadas e tostadas. Quentes 
e envolventes, perfeitas para acompanhar 
refeições mais requintadas. O ideal é co-
meçar a provar e a descobrir as várias cer-
vejas pelas mais simples, como as Pilsner 
ou as Weissbier e prosseguir até às Stout. 
Depois sim, há todo um mundo fermenta-
do a descobrir. 
Para estes dias mais frios, confesso que 
procuro cervejas mais complexas, com 
mais teor alcoólico. As Imperial Stout, 
preenchem-me os sentidos, acompanham 
lindamente pratos de carne e de caça, so-
bremesas de chocolate, café e caramelo, 
queijos mais intensos e frutos secos. Gosto 
muito das India Pale Ale, de Vienna Lagers, 
de Porters... Estou a descobrir as cervejas 

de inspiração vínica, com mais acidez e 
amargor e tenho sido surpreendida. Não 
posso deixar de recomendar a Portuguese 
Grape Lager, uma edição especial da Va-
dia, a Letra Alvarinho Grape Ale e a Portal 
Oak Port Barrel Aged ou a Moscatel Oak 
Series by Pedro Sousa... Qualquer uma 
destas seria fantástica para acompanhar a 
ceia de Natal. 
É fundamental provar, experimentar. Regra 
geral as cervejas com maior acidez, amar-
gor e teor alcoólico não são boas para be-
ber sem comida, estão pensadas para mo-
mentos perfeitos à mesa, desfilando entre 
iguarias. De destacar que estas cervejas 
não devem estar tão geladas e devem ser 
servidas em copos maiores e de pé alto, 
para evitar o contacto e calor da nossa 
mão. Sinta os aromas de olhos fechados. 
Deixe-se viajar pelos sentidos.

 Regra geral as cervejas com 
maior acidez, amargor e teor 
alcoólico não são boas para 

beber sem comida, estão 
pensadas para momentos 

perfeitos à mesa, desfilando 
entre iguarias.
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