
DANDO MUNDOS AO MUNDO,

ORGULHO DE SER PORTUGUÊS.



• Fundada em 1998 só para exportar

• Eng.º José Neiva Correia proprietário e enólogo-chefe

produzindo vinhos desde 1974

• Controle de 400 ha de vinhas nas regiões de Lisboa, Douro,

Setúbal, Alentejo e Tejo.

• “Boa agricultura” para conseguir as melhores uvas

respeitando a natureza

• 22 castas portuguesas e internacionais

• Produção média anual de 500000 caixas de 9 litros

• Exportação de 97% para mais de 45 países

• Certificação da qualidade BRC – Highest level

DFJ VINHOS - SINTESE



Pelo 17.º ano consecutivo, a Revista de Vinhos atribuiu os prémios “Os

Melhores do Ano” àqueles que mais se destacaram no vinho e na gastronomia

em Portugal em 2013.

O prémio mais importante e aguardado da cerimónia é o do SENHOR DO

VINHO, que reconhece o contributo excepcional de alguém para o sector do

vinho português, sendo este ano entregue a JOSÉ NEIVA CORREIA, proprietário

e enólogo-chefe da DFJ VINHOS.

Sobre ele a Revista de Vinhos escreve: “O nome de José Neiva há muito que

se tornou incontornável. O enólogo e gestor pode estar orgulhoso do seu

projecto e do conceito que soube exportar para inúmeras empresas

nacionais: produzir volume, fazer bons vinhos e por preços competitivos.

Com ele, a região de Lisboa ganhou asas.”

José Neiva Correia - SENHOR DO VINHO



• DFJ ganhou duas vezes o “Red wine of the year” no International Wine

Challenge – Londres.

• DFJ reconhecida “Companhia Portuguesa de Vinhos de 2004” em Portugal.

• DFJ ganhou o #1 TOP BEST BUY OF THE YEAR 2012 na Wine Enthusiast,

com o vinho VEGA Douro tinto 2009 (pela 1ª vez para Portugal)

• Troféu “Portugal winery of the Year” em 2012 e 2014” | NYIWC/ New York.

• Troféu “Portuguese winery of the year 2013” | CWSA/ CHINA.

• Desde 2010 a DFJ ganhou 1606 prémios, 360 apenas em 2016 (17 troféus, 72

medalhas de ouro).

• Desde 2006 a DFJ teve 9 vezes um dos seus vinhos na TOP BEST BUY OF

THE YEAR list da Wine Enthusiast.

O Reconhecimento do nosso trabalho



• #74 TOP BEST BUY OF THE YEAR 2015 na Wine Enthusiast, com o vinho

ALUADO tinto 2014

• Troféu “Portugal red wine producer 2015” | NYIWC / USA

• Troféu “CWSA 2015 ALENTEJO wine producer” com o vinho MONTE

ALENTEJANO Reserva 2013

• Troféu “CWSA 2015 BEST VALUE Lisboa wine of the year” com o vinho ALTA

CORTE tinto 2012

• Troféu “Excelencia” como o vinho FRANCOS Reserva tinto 2011 na “Revista

de Vinhos” em Portugal.

• “Prémio Imprensa/ vinho tinto 2015” em Portugal com o CONSENSUS 2008.

• “Prémio Imprensa/ vinho rosé 2015” em Portugal com o CASA DO LAGO 2014.

• Trophy MUVINA 2015 “CHAMPION RED WINES” with PAXIS red 2012

2015 Principais prémios



• “Prémio Imprensa/ vinho rosé 2016” em Portugal com o CASA DO LAGO 2015.

• Troféu “CWSA 2016 DOURO wine producer” com o VEGA Douro tinto 2013

• Troféu “CWSA 2016 PORTUGUESE WINE OF THE YEAR” com o GRAND’ARTE

Alvarinho Lisboa 2015

• Troféu “Best Rose wine” no “KOREA WINE CHALLENGE 2016” com o

BRIGANDO Lisboa 2015

• Troféu “Portugal rosé wine of the year” no NYIWC 2016 com o CASA DO LAGO

rose Lisboa 2015

• Troféu “PRODEXPO STAR” com o GRAND’ARTE Chardonnay Lisboa 2014

2016 Principais prémios



José Neiva Correia nasceu em 1949 e

cresceu na Quinta de Porto Franco, que

já existia no concelho de Alenquer antes

da formação de Portugal (1143), estando

na sua família desde o século XVII.

É da excelente qualidade da produção

desta quinta, (80 ha, 60 km a norte de

Lisboa) que José Neiva um dos mais

produtivos e inovadores enólogos de

Portugal, produz alguns dos melhores

vinhos da DFJ Vinhos, como o FRANCOS

Reserva.

JOSÉ NEIVA CORREIA – A TRADIÇÃO



José Neiva Correia é o herdeiro de

gerações da sua família dedicadas à arte

da vitiviticultura, a que associa a sua

constante vontade de aprender e inovar,

com uma criatividade e entusiasmo que

encontramos nos muitos e variados

vinhos que produz, alguns com misturas

improváveis de castas com resultados

surpreendentes, como é o caso do

CONSENSUS Pinot Noir & Touriga

Nacional.

na Quinta de Porto Franco 

vendo a qualidade das uvas 

antes da vindima

JOSÉ NEIVA CORREIA – A INOVAÇÃO



Sejam vinhos super premium exclusivos, ou

vinhos com excelente relação preço/

qualidade produzidos em grandes

quantidades e desenhados para ir de

encontro aos desejos dos consumidores dos

mercados internacionais, a procura da

melhor qualidade possível do produto final é

um objectivo constante.

Um excelente exemplo é o GRAND’ARTE

Alvarinho 2010, premiado com 9th Best Buy

of the year 2011 na revista americana Wine

Enthusiast.

JOSÉ NEIVA CORREIA – PREÇO/ QUALIDADE



José Neiva tem desempenhado um trabalho

pioneiro em diversas áreas como a

introdução em Portugal das castas Caladoc

(50% do ALTA CORTE) e Dornfelder.

Para além disso desenvolveu e patenteou o

1º método para desinfecção das rolhas

usando ozono, que vendeu ao Grupo

Amorim. Tal ajudou à redução mundial dos

níveis indesejados do TCA - Trichloroanisol

o composto causador do “cheiro a rolha”

uma das grandes ameaças ao trabalho dos

enólogos.Quinta de Runa

JOSÉ NEIVA CORREIA – O CIENTISTA



José Neiva é um grande defensor de práticas

agrícolas saudáveis, que há muito usa nos

200 ha das vinhas da sua família que alimenta

apenas com material orgânico certificado.

A nutrição das vinhas é feita de uma forma racional

sem excessos ou carências. As necessidades das

videiras ditam a dosagem necessária da água e

dos nutrientes administrados.

O resultado final é uma produção de alta

qualidade, algo que por exemplo sentimos ao

provar o GRAND’ARTE Shiraz.Quinta da Portela

JOSÉ NEIVA CORREIA – O RESPEITO PELA NATUREZA



Quinta da Portela e Quinta do Romão

O terroir multifacetado da região de Lisboa



A DFJ VINHOS nasceu em 1998 e o seu grupo

de 34 trabalhadores produz uma média anual

de 6 milhões de garrafas, das quais exporta

mais de 97%.

Apresenta vinhos das regiões do Douro,

Lisboa, Alentejo, Setúbal e Tejo, produzidos

de mais de 20 castas, portuguesas e

estrangeiras, sempre na procura de satisfazer

os desejos dos clientes em mais de 45

países.



A DFJ VINHOS nasceu fruto da vontade de três

homens; Dino (D); Fausto (F) e José (J). Hoje a

DFJ pertence apenas a José Neiva Correia, que

é também o enólogo chefe.

A DFJ nasceu para exportar apenas para o

Reino Unido.

José Neiva Correia foi o primeiro enólogo que

criou os vinhos Portugueses ao gosto do

consumidor britânico.

Quinta da Fonte Bela – adega de barris



A sede da DFJ fica na centenária Quinta de

Fonte Bela onde a maior parte dos edifícios

datam da “Arquitectura do Ferro” no fim do

século XIX, executada por discípulos de Eiffel.

Chamada na região de Catedral do Vinho, nela

se encontram a sede da DFJ, os escritórios,

vinificação, linha de engarrafamento, armazéns,

depósitos de vinhos com capacidade para 7,4

milhões de litros, adega de barricas, tanoaria,

laboratório e sala de visitas.

Quinta da Fonte Bela – A catedral do vinho



Quinta da Fonte Bela – adega de barris



O lar das cegonhas
A Quinta da Fonte Bela é o lar de

mais de vinte casais de cegonhas

e dos seus bébes todos os anos

de Outubro a fins de Junho.



Empresa de vinhos do ano de 2004 em Portugal 

“Revista de Vinhos”

RECONHECIMENTO

Duas vezes vencedora do prémio (1999 e 2003)

“Red Wine of the Year”

No International Wine Challenge – London

“Best buy red wine of the year” na Finlândia em 2008

Revista de vinhos finlandesa “Viini”



Portugal Winery of the Year

New York International Wine Contest 2012

Lisboa Winery of the Year

New York International Wine Contest 2013

Portugal Winery of the Year

New York International Wine Contest 2014

Portugal red wine producer

New York International Wine Contest 2015

RECONHECIMENTO



WINE ENTHUSIAST

1st TOP BEST BUY OF THE YEAR 2012

RECONHECIMENTO



CHINA WINES AND SPIRITS AWARDS 2013

PORTUGUESE WINE PRODUCER OF THE YEAR CWSA 2013

RECONHECIMENTO

PORTADA Lisboa red wine 2010 / DOUBLE GOLD



THE COMBINATION OF BLACKBERRY FRUIT AND

FIRM, DARK TANNINS HAS CREATED A COMPLEX,

IMPRESSIVE WINE. THIS HAS PLENTY OF FRUIT, BUT

THE MAIN COMPONENTS AT THIS STAGE ARE ITS

WEIGHT AND STRUCTURE. IT HAS CONSIDERABLE

AGING POTENTIAL; KEEP FOR 3–4 YEARS. 92

RECONHECIMENTO



RECONHECIMENTO



RECONHECIMENTO

Ano
Total

Prémios
Ouro Prata Bronze Seal

Boa 
Compra

Troféus

2010 112 15 31 19 21 24 2

2011 147 7 45 32 32 26 5

2012 180 20 41 34 36 46 3

2013 261 25 79 61 40 51 5

2014 234 30 66 38 39 51 10

2015 312 65 98 50 40 42 17

2016 360 72 132 72 29 38 17

7 Anos 1606 234 492 306 237 278 59



No 10º aniversário decidimos

oferecer aquelas receitas que nos

dão prazer com o óptimo

complemento dos vinhos da DFJ.

Este "Grand'Arte" é o nosso tributo

ao vinho, um dos elementos base da

gastronomia portuguesa.

Em todas as receitas o vinho entra

como ingrediente e como

complemento.

GASTRONOMIA

Presunto de Barrancos com figos



A certificação BRC ( a mais exigente a nível

mundial) que foi renovada à DFJ Vinhos em 12

de Agosto de 2015, com o nível de Excelência -

configura o grau A - e audita minuciosamente as

áreas da qualidade, da higiene, e também da

segurança dos nossos vinhos.

Cada garrafa de vinho leva no seu interior um

sonho por realizar. Por isso é imprescindível

garantir aos clientes e aos clientes dos nossos

clientes, que os nossos vinhos são de toda a

confiança.

CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE

BRC – GRADE A



Beba vinho, da DFJ, com moderação.

Obrigado!

www.dfjvinhos.com

BRC Global Standards for Food Quality Certification

http://www.dfjvinhos.com/

