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DUAS PALAVRAS 

rato ao captiJ1ante acolhimento do publico e a 

penhorantes manifestarões publicas e parlirn

lares, na apreciação do Vinho velho do Por1 o 
Raphael Bor da llo Pinheiro, o proprielario 

d'es ta marca registada, resolJ1eu compilar no pre

sente folheto algumas auctorisadas opiniões, especial

mente aquellas que tJem sido lançadas a lume, por 

parte da illustre imprensa da capital. 

Com esta publicação vae, a par do seu legitimo 

orgulho, o mais intenso agradecimento: p rimeiro, aa 

eminente artista que mui gentilmente teJ1e a genero

sidade de ceder o seu aureolado nome para consagrar 

uma marca de vinhos do modesto commerciante da 

especialidade; e depois á distincta imprensa que lhe 

tem feito as mais elogiosas referencias. 

1'vledicos dos mais considerados, estão incluídos na 

longa lista dos consumidores d'este producto, e se isso 

não bastasse !zaJ1ia .a recommendal-o o facto de a 

CooperatiJ1a 1vfilitar, - esse importantíssimo estabe

lecimento onde todos os generos são préJ1iamente ana

lxsados - se abastecer, em quantidades importantes7 

do Vinho velho do Porto Raphael Bordallo 

Pinheiro. 
A todos e ao grande publico, a homenagem do mais 

profu11do reconhecimenlo de 

Ivo Frederico da Silveira. 





APRECIAÇÕES PARTICULARES 

Uma carta do lllustre jornalista 

ex. mo sr. dr. Sebastião Magalhães Lima 

Lisboa, 17-XII-1903. - Presado senhor: -Agra
deço, penhoradissimo, a delicada offerta com que 
teve a bondade de me brindar e que muito apreciei 
por dois motivos : em primeiro Jogar por ter associado 
á sua iniciativa o nome do nosso grande e ineguala
vel artista, Raphael Bordallo Pinheiro; e em segundo 
Jogar, porque a marca dos seus vinhos é excellente e 
ha de certamente merecer a acceitação publica. 

Com estes dois requisitos, o successo não póde ser 
duvidoso. A homenagem está á altura do patrono e 
o producto abona sobejamente os credites do com
merciante activo e intell igente. Com a renovação dos 
meus agradecimentos, creia-me, com toda a conside
ração, de V., etc. = Magalhães Lima . 

Trechos de uma carta do considerado professor 

ex mo sr. Tbomaz Bordallo Pinheiro 

Sr. Ivo e meu presado amigo: - Venho muito pe
nhorado agradecer-lhe a sua bella oflerta do Vinho 
Bordallo qne é delicioso. É uma prova de amisade 
e consideração de que lhe fico muito grato. 
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Já distribui por alguns amigos que o acharam 
muito bom e diligenciarei por lhe arranjar alguns 
freguezes. 

Creia-me sempre ao seu dispôr para o que lhe for 
prestavel e renovo os meus agradecimentos. Amigo 
e obrigado. =sThomaz Bordallo. 

Urna carta do distincto capitão do exercito 

ex.mo sr. Eduardo de Almeida 

Meu caro Silveira: -Apreciei devéras a excel
lente quali dade do teu vinho do Porto, julgando-o 
muito superior a tod as as outras marcas que, ao 
mesmo preço, se encontram á venda no nosso mer
cado. 

A marca registada, Bordallo Pinheiro, ao 
mesmo tempo que nos traz á memoria uma das mais 
distinctas e características individualidades da nossa 
epoca, á qual tu acabas de prestar uma homenagem 
merecida, revelará egualmente aos entendidos e 
amadores que não é facil obter-se, a não ser por um 
preço relativamente elevado, um vinho generoso da 
qualidade do teu, cujo fabrico, sabôr e aroma não 
podem ser excedidos. 

Porque devo á verdade esta declaração, assim t'a 
tran smitto, felicitando-te mais uma vez por teres es
colhido para marca do teu primoroso vinho, o nome 
do grande artista nacional, cuja celebridade mais 
fará distinguir o teu já afamado producto. 

Sempre ao teu dispor se confessa o teu amigo 
affectuoso e gra to = Eduardo de Almeida. 



OPINIÕES DA IMPRENSA 

A VANGUARDA, de 16 de dezembro de 1903 . 

Vinhos Bordallo Pinheiro. - Vimos annun
ciando ha di as n 'esta folha urna nova marca de vinhos 
velhos do Porto, introduzida no mercado pelo nosso 
amigo Ivo Frederico da Silveira, muito considerado 
comrnerciante de vinhos e proprietario já de outras 
antigas e acreditadas marcas, como a do Mano 
Loanda, Moscatel, bago escolhido, etc . 

O novo producto, que é,-attenta a sua especiali
dade - mais urna condigna manilestação de home
nagem prestada ao grande artista, qu e só a reiteradas 
instan.::ias, pela sua muita modestia, se prestou a 
ceder o seu nome glorioso, encontra-se por todos os 
titulas destinado a fazer successo no mercado. E é 
justo que o publico o acolha bem. 

Trata-se de um vinho generosíssimo, aromatico e 
explendidamente apalladado, acondicionado em mei as 
garrafas e garrafas communs, mas artisticamente ro
tuladas. Os rotulas constituem um trabalho finí ssimo 
e artístico, sai do da officina photo -mechanica, do dis
tinctissimo artista Thornaz Bordallo Pinhe iro. 

Accentuarn-se n'este trabalho algumas das manifes
tações do portentoso cerebro do genial artista Ra
phael Bordallo, taes como a jarra Beethowen, a crea
ção do Zé Povinho, a Parodia, o gato, etc. 

Emfim, os vinhos do Porto Bordallo Pi
nheiro devem ser adquiridos por todas as pessoas 
de bom gosto. Recommendal-os não é fazer reclame, 
é prestar justiça a um bom producto em toda a ace
pção da palavra e tornar mais conheciJo um com
merciante honesto e laborioso. 
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A VANGUARDA, de 6 de março de i904. 

Vinhos Bordallo Plnhelro. -Ivo Frederico 
da Silveira, o nosso amigo e conhecido commer
ciante de vinhos, proprietario da magnifica marca de 
vinhos velhos do Porto Bordallo Pinheiro, 

. brindou-nos com um artístico placard-calendario, 
ampliacão dos primorosos rotulos das garrafas da 
mesma marca. É um trabalho que honra as officinas 
photo-mechanicas de Thomaz Bordallo Pinheiro, e 
representa uma nova homenagem ao grande Raphael. 
A marca, cujo deposito é no Gato Preto, tem tido 
optima e merecida acceitação no mercado. 

O DIARIO DE NOTICIAS, de i2 de março de i904. 

Vinho Raphael Bordallo. - Uma das marcas 
de vinhos do Porto hoje mais acreditadas é a do 
Vinho velho do Porto Raphael Bordallo 
P inheiro (Parodia, Gato, Zé Povinho e Jarra) de 
que é proprietario o sr. Ivo Frederico da Silveira, 
com deposito no Gato Preto, da rua da Victoria, 
onde se pode provar e se dão todas as indicações 
precisas. 

O sr. Ivo da Silveira, que obteve a medalha de ouro 
na exposição da ilha de S. Miguel, pelos seus vinhos 
finos e de mesa, é tambem proprietario da marca de 
vinho velho muito fino Maria (Loanda). 

Tambem o sr. Ivo da Sílveira distribue um ele
gante calendario com o retrato de Raphael Rordallo, 
e outros desenhos, que serve de annuncio para os 
seus magníficos vinhos. 

O DIARIO, de i3 de março de f 904 . 

Vinho Bordallo Pinheiro. -Tem tido a me
lhor acceitação no mercado a esplendida marca de 
Vinho velho do Porto Raphael Bordallo 
Pinheiro, propriedade do nosso amigo e honesto 
commerciante sr. Ivo Frederico da Silveira. É mere-
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cidissimo o acolhimento obtido, porquanto o referido 
vínho allia todas as condições exigidas para um vinho 
de «toast» : côr, paladar e aroma. 

De resto, Ivo da Silveira já se acreditára como 
commerciante da especialidade, pois que os seus vi
nhos finos e de mesa fora m premiados com a meda
lha de ouro na exposição da ilha de S. Miguel. 

Os rotulos das garrafas do vinho Bordallo, são 
artísticos exemplares, com o retrato do grande Ra
phael, executados nas officinas photo-mechanicas de 
Thomaz Bordallo Pinheiro. Os placards-calendarios, 
annunciando a nova marca, tambem são muno ele
gantes e de bom gosto. 

Os vinhos Bordallo Pinheiro estão á venda 
no deposito geral-Gato P reto. 

O CORREIO DA EUROPA, de 23 de março de 1904. 

Vinho Bordallo Pinheiro. -O nosso presado 
collega o Diario de Noticias, referindo-se a esta nova 
marca de vinho, escrevia ha dias: 

«Uma das marcas de vinho do Porto hoje mais 
acreditadas é a do Vinho do Porto Raphael 
Bordallo Pinheiro, (Parodia, Gato, Zé Povinho 
e Jarra), de que é proprietario o sr. Ivo Frederico da 
Silveira, com deposito no Gato Preto, da rua da Vi
ctoria, onde se pode provar e dão todas as indicações 
precisas. 

O sr. Ivo da Silveira, que obteve a medalha de 
ouro na exposição da ilha de S. Miguel, pelos seus 
vinhos finos de mesa, é tambem proprietario da 
marca de vinho velho muito fino, Mario (Loanda)». 

É certo que o commercio de vinhos é um dos que 
mais se presta a adul terações e que todos os exames 
e analyses de nada valem a par de toda a confiança 
que possa inspira r a honestidade e seriedade do com
merciante. 

N'csse caso está o sr. Ivo Frederico da Silveira, um 
commerciante honrado e digno que goza do maior 
credito e estima de quantos o conhecem e que nego
ciando ha muitos annos em vinhos de differentes pro
veniencias tem ensaiado as diversas lotações creando 
typos de varias qualidades, um dos quaes, tão per-
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fei to e agradavel, qu e o sr. Ivo da Si lveira, que tam
bem tem um pouco de art ista, quit proposi tadamente 
baptisal·O com o nome de Raphael Bordallo Pi
nheiro. 

O sr. Ivo emprega para a lo tação d'este vinho , 
como base, uma boa porção de vin ho antigo do Porto, 
de que fez acquisição, amenisando-lhe a fo rça alcoo
lica de modo a dar-lhe uma graduação propri a a ser 
supportada com vantagem por um estomago debil ou 
enfermo. É um tonico reparador e em extremo agra
davel, que alguns medices estão já aconselhando e 
cujo consumo augmenta de dia para dia. 

Folgamos em recommendal-o. 

A VANGUARDA, de 2 de abril de 1904 . 

Vinhos Bordallo Pinheiro. -Continua tendo 
a melhor acceitação no mercado, a magnifica marca 
de vinhos velhos do Porto Raphael Bor
dallo Pinheiro, propriedade do nosso presado 
amigo Ivo Frederico da Si lveira. É rea lmente mere 
cedor d'essa procura, tão precioso nectar. 

O MUNDO , de 13 de maio de 1904. 

Vinho Bordallo. -0 sr. Ivo Frederico da Sil
veira, cotado commerci ante de vinhos, proprietario 
da marca Mario (Loanda), poz á venda uma marca 
de vin ho velho do Porto, denom inado Raphael 
Bordai lo Pinheiro - homen age m a este grande 
artista. O vinho é magnifico e o preço é baratíssimo. 

O deposito principal em Lisboa é no Gato Preto, 
da rua da Victoria , achando-se tambem á venda nos 
seguintes locaes : 

Rua dos Fanqueiros, 89, Augusto Nu nes Rodrigues. 
R:ia do Carmo, 73 e 75, José da Costa . 
Rua Luiz de Camões, 141, Adelino B. da Silva. 
Travessa da Pereira á Graça, 15, J. A. Loreto. 
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A PARO DIA, de 7 de abril de i904 . 

Porto Bordallo Plnheiro.-0 sr. Ivo Frede
rico da Silveira teve a bondade de consagrar ao di
rector d'este jornal uma nova marca de excellente 
vinho do Porto. Não podemos deixar de se r sensi
veis a esta demonstração de sympathia e aqui dei
xamos consignado o nosso agradecimento ao sr. Sil
veira, com os nossos votos de prosperidade. 

A sua marca de vinho, visto se r Bordallo Pi
nheiro, fica sendo d'ora avante considerada por 
nós-marca da casa. 





PREÇOS 
DOS 

!Ma rcas affi a nçada s ) 

* Caixa de 12 garrafas .. 
6 garrafas. 
1 garrafa . 
112 

* * Caixa de garrafas . 

*** 
**** 

***** 

4;it,Soo 
"J.;/1)400 

450 
240 

6;Jtooo 

9-'/POOO 
1S;it,ooo 
22;//)Soo 

N. B.-Os vinhos de duas estrellas a cinco, só se 
vendem por caixa e só teem abatimento de 10 cai
xas para cima. 

Deposito principal em LISBOA 

GATO PRETO-RUA DA VICTORIA 

Onde se póde provar e se dão tcdâs as indicaçces precisas 

Mais casas onde se rnnd e este vinho: 

Cooperativa Militar - Rua dos Fanqueiros, 89, Augusto 

Nunes Rodrigues - Rua do Carmo, 73 e 75, José da 

Costa - Rua Lu!z de Camões, 141, Adelino Benlto da 

Silva -Trave•s a da P ereira, à. GraQa, 15, J. A. Loreto. 

OlO'X'JROS "VXJ:.,DAI.OS 

Ivo Frederico da Silveira, fornece tambem vinhos 
finos de outras marcas, entre as quaes a de vinho 
velho Marlo-Loanda, e vinhos de pasto Termo 
e Collares. 

Todos estes vinhos foram premiados com a medz.

lha de ouro na exposição de S. Miguel. 

Armazem - Rua do Telhai, Braço de Prata 
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