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Um emblema dos
Vinhos de

Colares

Se os vinhos desta região são icónicos,
Paulo da Silva é um ícone dentro do próprio
ícone. Um empreendedor incansável,
ao longo de décadas tem prestado um
contributo ímpar para o destaque nacional e
internacional de Colares e da sua produção
vitivinícola.
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Paulo da Silva, também conhecido como o Chitas de
Colares, lidera duas relevantes entidades locais. Uma é a
Adegas Beira-Mar, empresa fundada no ano de 1898 pelo seu
avô, António Bernardino da Silva Chitas, nas Azenhas do Mar.
Encontra-se localizada num edifício próximo da praia, cujos
interiores impressionam pela vasta amplitude onde concentra
dezenas de tonéis e barris de madeira.
Remontando ao seu percurso histórico, a sua progressiva afirmação comercial deu-se, num primeiro momento, no
mercado nacional, destacando-se o fornecimento de vinhos
para os consumidores da cidade de Lisboa. Mais tarde, a
exportação afigurou-se como um caminho incontornável e foi
essa a aposta visionária que Paulo da Silva fez.
Hoje em dia, os seus vinhos são exportados para diversos
mercados, evidenciando-se o Reino Unido, a Noruega, a
Bélgica, a Alemanha e o Brasil. Recentemente, um dos seus
vinhos obteve um importante reconhecimento no referido
país escandinavo: o Casal da Azenha Tinto foi coroado como
Melhor Vinho Tinto pelo jornal Dagens Naeringsliv (Financial
Times), em setembro do ano passado.
A Adegas Beira-Mar dispõe de uma imensa quantidade de
vinhos velhos, sendo o seu apuramento um fator acrescido
para a sua qualidade. Entre as suas marcas, estão incluídas
a Colares Chitas, Beira Mar, Casal da Azenha, Ribamar e
Carunchosa.

Adegas da Beira Mar - António Bernardino Paulo da Silva
Av. Luís Augusto Colares, 70 - 74 • 2705-106 COLARES SINTRA
GPS: 38º 50 ‘06,352 ”N, 9º 27’ 57,900” W • T: 219 292 036 • F: 219 282 474
E: adegasbeiramar@gmail.com

Em 1994, Paulo da Silva adquiriu as Caves Visconde
de Salreu, um histórico e imponente edifício onde chegou
a armazenar 700 mil litros de vinho e onde se celebrou a
comemoração dos 100 anos da Região Demarcada de Colares. Uma justa homenagem a um território que concentra
em si uma tradição única e mundialmente famosa, e que tem
perpetuado o seu prestígio fruto da ação de homens como
Paulo da Silva.

Adega Visconde Salreu - António Bernardino Paulo da Silva
Av. do Atlântico, 5 - 17 Banzão, • 2705-137 COLARES SINTRA
GPS: 38°48’23.1” N, 9°27’02.4” W • T: 219 292 036 • F: 219 282 474

