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alenTejo
O Alentejo é uma das mais importantes
regiões vinícolas de Portugal. Com
cerca de dez por cento da área de vinha
nacional, o Alentejo tem assumido ao
longo dos anos um papel cada vez maior
nas preferências dos consumidores
nacionais e internacionais. Predominam
na região, castas portuguesas e
estrangeiras, entre as quais a Aragonez,
Alfrocheiro, Alicante Bouschet, Castelão,
Trincadeira, Touriga Nacional, Touriga
Franca, Moreto, Syrah e Cabernet
Sauvignon (nas tintas), e a Antão Vaz,
Arinto, Roupeiro, Fernão Pires, Manteúdo,
Perrum, Rabo de Ovelha, Tamarez,
Trincadeira das Pratas, Viosinho, Verdelho

e Chardonnay (nas brancas). Os tintos
são encorpados, ricos em taninos e
aromas a frutos silvestres, e os brancos
geralmente suaves, com aromas a frutos
tropicais.
Com tão bom vinho não é de admirar que
o Alentejo concentre todas as condições
para o desenvolvimento do enoturismo.
Sendo uma das mais completas regiões
nacionais a esse nível, tem uma oferta
muito variada de adegas, restaurantes e
hotéis espalhados pela região, com uma
excelente gastronomia e garrafeiras muito
completas. Por haver tanto e tão bom, o
difícil é escolher!
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Adega Cartuxa Évora

Quinta de Valbom, Estrada da Soeira, Évora • +351 266 748 383 • www.cartuxa.pt

Localizada a escassos quilómetros do
centro histórico da cidade de Évora, a
Adega Cartuxa, na Quinta de Valbom, foi
uma antiga casa de repouso da Companhia
de Jesus onde, em 1776, já funcionava
um lagar de vinho. Actualmente, pertence
à Fundação Eugénio de Almeida criada,
em 1963, por Vasco Maria Eugénio de
Almeida, empresário, filantropo e mecenas
português. É ali que estagiam os vinhos e
funciona também a sede do enoturismo
da Cartuxa. A produção de vinhos é feita
em duas adegas mais recentes situadas
a poucos quilómetros, na Herdade de
Pinheiros.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Prova de azeites
• Piqueniques
• Jardim ampelográfico
• Loja
Em Évora
• Restaurante
• Centro de arte e cultura
• Colecção de Carruagens
• Paço de São Miguel
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Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito
Bairro Industrial, Vidigueira • +351 284 437 240 • www.adegavidigueira.pt

O concelho de Vidigueira fica no coração
do Alentejo, entre Beja e Évora. É neste
harmonioso cruzamento de serra, planície
e rio, que se situa a Adega Cooperativa
da Vidigueira, fundada em 1960 com
o objectivo de apoiar os viticultores na
missão de produzir vinho com qualidade.
Considerada uma das mais antigas
do país, esta adega reúne duzentos e
noventa e quatro sócios. A adega está
equipada com a mais moderna tecnologia,
fruto de melhorias que têm vindo a ser
implementadas nos últimos anos. No
âmbito do enoturismo, é de salientar que
cada tipo de prova é inspirado nas viagens
dos Descobrimentos Portugueses.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Workshops de vinho
• Passeio às ruínas de S. Cucufate
• Refeições
• Loja
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Adega de Borba Borba

Largo Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 25, Borba • +351 268 891 660 • www.adegaborba.pt

Fundada a 24 de Abril de 1955, a Adega
de Borba foi a pioneira no movimento
de relançamento da vitivinicultura
do Alentejo. Nos anos 80 alcançou o
reconhecimento a nível nacional que
ainda hoje mantém, do qual beneficiam
os viticultores associados. Com uma nova
adega construída em 2014 e equipada com
a mais moderna tecnologia, produz uma
variada gama de vinhos e aguardentes.
Como complemento, produz também
vinagres e azeites. Sendo um reflexo da
união dos diversos produtores da região,
assume relevo aquilo que têm em comum:
Borba.
Enoturismo
• Sala de provas
• Loja de vinhos
• Provas de vinhos e de azeites
• Refeições disponíveis sob consulta
• Visita às adegas
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Adega de Redondo Redondo

Estrada de Évora, Redondo • +351 266 989 100 • www.acr.com.pt

No século xix, as doenças da vinha, como
o oídio, o míldio e a filoxera, destruíram as
vinhas e os sonhos de muitos produtores.
Mas, no século seguinte, a criação de
adegas cooperativas veio dar-lhes novo
ânimo e fazer renascer a cultura da
vinha e do vinho. É neste contexto que,
em 1956, nasce a Adega Cooperativa de
Redondo, com apenas catorze sócios. O
negócio expandiu-se com sucesso e, hoje,
já são duzentos associados nesta que é
considerada uma das cooperativas de
referência da região. Na sua maioria, são
produzidos vinhos tintos, mas também há
brancos e, mais recentemente, rosés.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Loja
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Adega do Calisto Reguengos de Monsaraz
Quinta da Várzea E.N. 255, Reguengos de Monsaraz • +351 266 502 627

Esta adega foi adquirida, em 1980, pela
família Calisto, detentora da Sociedade
Agrícola Quinta da Várzea. Encontra-se
localizada a norte da cidade de Reguengos
de Monsaraz e conta com uma área de
vinha de trinta e dois hectares, onde
estão presentes as castas Trincadeira,
Aragonês, Alicante Bouschet, Touriga
Nacional, Castelão, Touriga Franca,
Cabernet Sauvignon e Syrah (nas tintas), e
Alvarinho, Antão Vaz, Síria, Rabo D’Ovelha
e Sauvignon Blanc (nas brancas). A adega,
construída de raiz em 2004, tem uma vista
privilegiada sobre as vinhas e encontra-se
equipada com moderna tecnologia.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Loja
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Adega do Monte Branco Estremoz
Monte Branco, Estremoz • +351 268 098 077 • www.adegamontebranco.com

Localizada junto à cidade de Estremoz,
esta adega é um sonho tornado realidade.
Pertence a Luís Louro, oriundo de uma
família com tradições vitivinícolas. Após
a conclusão dos estudos em engenharia
agro-industrial, e de um estágio na
Califórnia, trabalhou inicialmente com
o seu pai, Miguel Louro, na Quinta do
Mouro. No entanto, em 2004 decidiu
avançar com o seu próprio projecto,
sendo, hoje, um dinâmico e conhecido
produtor de vinhos. A sua sala de provas,
localizada por cima da cave de barricas
e toda construída em vidro, estende-se
sobre o relvado com vista para o castelo de
Estremoz.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Prova de azeites
• Eventos empresariais
• Refeições
• Loja
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Adega Herdade das Aldeias de Juromenha Elvas
E.N. 373, Km 41, Elvas • +351 268 620 273

O nome antevê a sua localização junto a
Juromenha, no concelho do Alandroal, a
quinze quilómetros da cidade de Elvas.
Fundada em 1995, esta herdade pertence
ao empresário de hotelaria e restauração
Manuel Calado. A produção de vinhos
iniciou-se em 2001 e, desde então, já
os seus filhos, João Paulo e José, se
encontram envolvidos no projecto. A adega
está implantada no meio da vinha, num
solo maioritariamente xistoso, seguindo
um estilo de arquitectura contemporânea
e minimalista, perfeitamente integrada na
paisagem alentejana.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Loja
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Adega José de Sousa Reguengos de Monsaraz
Rua Dr. Mourão, 1, Reguengos de Monsaraz • +351 266 502 729 / +351 918 269 569 • www.jmf.pt

Pertence, desde 1986, à José Maria da
Fonseca, empresa da região da Península
de Setúbal que alargou a sua produção
de vinho para o Alentejo. Datada de 1878,
esta casa agrícola possui uma adega com
moderna tecnologia a funcionar no sub-solo, mas mantém as grandes ânforas
de barro para produção de vinho, método
tradicional iniciado pelos romanos há mais
de dois mil anos. Algumas já pertenciam
ao espólio do antigo proprietário, mas
a maior parte foi adquirida. Todas estão
expostas na antiga adega convertida em
museu arqueológico, na qual se encontram
ainda dois lagares de pisa a pé.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Museu arqueológico
• Loja
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Adega Mayor Campo Maior

Herdade das Argamassas, Campo Maior • +351 268 699 440 • www.adegamayor.com

É a concretização do sonho do
comendador Rui Nabeiro, de colocar
Campo Maior nas rotas mundiais do
enoturismo. O projecto iniciou-se
em 1997, quando foram plantadas as
primeiras vinhas na Herdade da Godinha
e, três anos depois, na Herdade das
Argamassas, propriedade onde também
foi construída a adega. De portas abertas
desde 2007, desde logo, a Adega Mayor se
afirmou como um marco na estética, pela
obra do reconhecido arquitecto Siza Vieira.
Rita Nabeiro, neta do comendador é, hoje,
a responsável pelo projecto, sempre com o
intuito de inovar, respeitando a tradição.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Workshops de prova
• Eventos empresariais
• Passeios pedestres e orientação
• Passeios de BTT
• Passeios de balão
• Observação de aves
• Canoagem
• Escalada
• Refeições e piqueniques
• Loja
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Adega Vila Santa Estremoz

E.N. 4, Estremoz • +351 268 339 910 / +351 917 214 042 • www.jportugalramos.pt

Localizada junto a Estremoz, a Adega Vila
Santa pertence a João Portugal Ramos,
nome maior do vinho em Portugal.
Oriundo de uma família com tradições
vitivinícolas, o enólogo iniciou a sua
carreira em 1980, no Alentejo, como
consultor de vários produtores. Dez anos
mais tarde, já no seu próprio projecto,
plantou os primeiros hectares de vinho,
construindo de seguida uma adega para
produzir os seus vinhos. A evolução e o
sucesso do negócio permitiu, ao longo
dos anos, a aquisição de mais vinhas e
a ampliação da adega. Hoje a produzir
vinhos em diversas regiões nacionais, João
Portugal tem no Alentejo a sua ‘jóia da
coroa’.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Workshops de prova
• Criação do próprio vinho
• Workshops de cozinha regional
• Eventos empresariais
• Refeições
• Loja
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Carmim Reguengos de Monsaraz

Rua Professor Mota Pinto, Reguengos de Monsaraz • +351 266 508 200 • www.carmim.eu

É a sigla da Cooperativa Agrícola de
Reguengos de Monsaraz, fundada no início
da década de setenta. É, também, uma
alusão à cor do vinho tinto e à bandeira
do concelho. Conta com novecentos e
sessenta associados que, no total, somam
3700 hectares de vinha. A evolução do
negócio permitiu à cooperativa investir
numa nova adega, em 1991, equipada com
tecnologia avançada, e num novo pavilhão
de engarrafamento. Dos brancos aos
tintos, dos jovens aos reservas, passando
pelos rosés, espumantes e licorosos, a
CARMIM também produz aguardente e
azeites de reconhecida qualidade.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Exposição de fotografia
• Exposição de peças antigas da adega
• Eventos empresariais
• Refeições
• Loja
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Casa de Sabicos Redondo

Rua do Azinhal, 32, Aldeias de Montoito, Montoito, Redondo • +351 266 530 118 • www.casadesabicos.pt

A herança da Casa de Sabicos vem
de Dona Sabica, figura de destaque
na segunda metade do século xix e a
matriarca de uma família de agricultores
que se destacou nas aldeias de Montoito,
no concelho de Redondo. Viúva e mãe de
oito filhos, incentivou cada um dos seus
descendentes a produzir uvas e vinhos
próprios, desafio que se tornou um dos
principais negócios da família. Dezenas de
anos volvidos nasce, em 2001, a Sociedade
Agrícola Santana Ramalho, pelas mãos
de Joaquim Madeira e Graça Santana
Ramalho, bisnetos de Dona Sabica, com
o propósito de retomar as tradições
vitivinícolas da família.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Refeições
• Loja
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Casa de Santa Vitória Beja

Herdade da Malhada, Santa Vitória, Beja • +351 284 970 170 • www.santavitoria.pt

Em 1999, Jorge Rebelo de Almeida e José
Lavrador, empresários do grupo Vila Galé,
adquiriram diversos terrenos em Beja que
deram origem à Herdade da Malhada,
propriedade onde construíram um
hotel e uma adega. Nasce. assim, Santa
Vitória, uma empresa fundada em 2002,
focada na produção e comercialização de
vinhos e azeites alentejanos de qualidade
superior. Nas vinhas ao redor da adega,
estão presentes castas brancas e tintas,
nacionais e internacionais.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Programa de vindimas
• Eventos empresariais
• Passeios de bicicleta
• Passeios de moto quatro
• Passeios de jipe
• Passeios de balão
• Caminhadas
• Actividades equestres
• Aulas de cozinha
• Hotel
• Restaurante
• Loja
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Casa Relvas Évora

Herdade da Pimenta, S. Miguel de Machede, Évora • +351 266 988 034 • www.herdadesaomiguel.com

É o nome do projecto vitivinícola do
empresário Alexandre Relvas. A aventura
no mundo do vinho começou em 1997,
com a aquisição da Herdade de São
Miguel, no concelho de Redondo, onde foi
construída uma adega no meio das vinhas.
Mais tarde, outras duas propriedades
foram adquiridas, a Herdade da Pimenta,
em Évora (em 2001), onde se construiu
outra adega mais recente; e a Herdade
dos Pisões, na Vidigueira (em 2017). Em
todas elas existem vinhas que dão origem
a vinhos de diferentes marcas e estilos e
variadas gamas.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Programa de vindimas
• Curso de criação de lotes
• Curso de iniciação à prova
• Curso de introdução à vitivinicultura
• Concertos de música ao ar livre
• Actividades ao ar livre
• Refeições
• Eventos empresariais
• Loja
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Cortes de Cima Vidigueira

Cortes de Cima, Vidigueira • +351 284 460 067 / +351 968 713 714 • www.cortesdecima.com / www.cortesdecima.pt

A propriedade pertence ao casal Hans
Kristian Jorgensen e Carrie Jorgensen, um
dinamarquês e uma americana que, no
final da década de noventa, vieram parar
a Portugal num veleiro, se apaixonaram
pela Vidigueira e decidiram plantar uma
vinha. Na encosta da Serra do Mendro,
a quatrocentos metros de altura, o casal
optou por plantar castas tintas. Mais tarde,
surgiram os brancos, oriundos de outra
vinha plantada no litoral alentejano, a três
quilómetros do mar, perto de Vila Nova
de Milfontes. Actualmente, a gama de
produtos é variada, e inclui também rosés.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Loja
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Dona Dorinda Organic Wines Évora

Quinta da Nossa Senhora da Conceição, Estrada de Arraiolos, Évora • +351 961 700 460 • www.donadorinda.com

O casal Dorinda e Mark Winkelman,
ela norte-americana e ele holandês,
escolheram Portugal como destino
de férias. Durante o roteiro pelo país,
conheceram o Alentejo e apaixonaram-se pela Quinta Nossa Senhora da
Conceição, localizada a norte de Évora,
propriedade que acabaram por comprar
em 1999. A aposta na biodinâmica, bem
como na utilização de recursos hídricos
e naturais da terra, faz parte da filosofia
implementada. A primeira vindima data
de 2010. Inicialmente, a vontade foi a de
fazer vinho apenas para consumo da
casa e para partilhar com os amigos. A
brincadeira tornou-se uma coisa séria, com
o lançamento dos vinhos no mercado.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Visita guiada ao montado
• Visita guiada à horta
• Visita guiada ao olival
• Visita guiada ao pomar
• Prova de vinhos
• Showcooking com produtos biológicos
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Encostas de Estremoz Estremoz

Quinta da Esperança, Estremoz • +351 96 849 54 31 • www.encostasdeestremoz.com

Situada nas cercanias da cidade alentejana
de Estremoz, este projecto pertence ao
produtor José Castro. O enoturismo
funciona na Quinta da Esperança,
onde também se encontra a adega. As
primeiras vinhas foram plantadas em
1993 e, em 2001, lançados os primeiros
vinhos para o mercado. Foi um dos
pioneiros na introdução de algumas
práticas vitivinícolas, como a vindima
efectuada mecanicamente durante a noite,
com o intuito de preservar os aromas
e a qualidade das uvas devido às altas
temperaturas do Alentejo. Nos cinquenta
hectares de vinha, o painel de castas é
extenso e diverso, existindo variedades
nacionais e algumas internacionais.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Eventos empresariais
• Refeições
• Loja
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Ervideira Reguengos de Monsaraz

Herdade da Herdadinha, Vendinha, Reguengos de Monsaraz • +351 266 950 010 • www.ervideira.pt

O primeiro registo de produção de vinho
nesta propriedade remonta a 1880, em
nome de Maria Luísa Godinho, avó
do Conde de Ervideira. José Perdigão
Rosado de Carvalho recebeu o título de
Conde de Ervideira do Rei Carlos I, em
reconhecimento do seu trabalho social
na região. Sendo um grande agricultor,
gerava centenas de postos de trabalho
e ajudava os mais pobres, além de
assumir diversos cargos políticos. A
produção de vinho iniciou-se, tendo
em conta o abastecimento da família, a
alimentação e o pagamento dos salários
dos trabalhadores. No entanto, o negócio
evoluiu com sucesso sendo, hoje, os seus
bisnetos a gerir o negócio familiar.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Refeições
• Programas e jogos vínicos
• Eventos empresariais
• Loja

alentejo · guia de enoturismo · 41

Fundação Abreu Callado Avis

Travessa Abreu Callado, 1, Benavila, Avis • +351 242 430 000 • www.abreucallado.pt

Cosme de Campos Callado, herdeiro único
de Francisco Abreu Callado – fundador da
casa de lavoura com o seu nome e uma das
mais abastadadas do Alentejo – fundou,
em 1948, aquela que é hoje considerada
uma das mais importantes instituições
de apoio social do distrito de Portalegre.
A sede, instalada num edifício de traça
alentejana de 1758, situa-se em Benavila,
junto à albufeira do Maranhão, onde
também se encontra a adega, espaço
onde se aliam os métodos tradicionais de
vinificação e envelhecimento a técnicas
modernas.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Visita guiada ao museu rural
• Visita guiada ao lagar de azeite
• Prova de vinhos
• Eventos empresariais
• Refeições
• Loja
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Herdade da Ajuda Nova Vendas Novas
Herdade da Ajuda Nova, Vendas Novas • +351 265 805 667 • www.herdadedaajuda.pt

Localizada junto a Vendas Novas, no
distrito de Évora, a propriedade tem 360
hectares, dos quais 145 são de vinha,
na sua maioria com castas tintas. Na
propriedade investe--se ainda nas culturas
de sequeiro, na pastorícia e no montado.
O primeiro vinho engarrafado na Herdade
da Ajuda remonta a 2000, ainda pelas
mãos dos antigos proprietários. Assim, ao
ser adquirida pelo produtor Pedro Barreto,
em 2007, a propriedade já reunia todas
as condições para dar continuidade à
produção de vinhos. O enoturismo tornou-se também uma componente essencial do
negócio desde esse ano.
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• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Loja
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Herdade da Calada Évora

Estrada de Évora-Estremoz, km 12 (E.N. 18), Évora • +351 266 470 030/2 • www.herdadedacalada.com

Fundada em 1854 pelos descendentes do
duque de Lancaster, a Herdade da Calada
foi, ao longo dos anos, alvo de diversas
intervenções e melhoramentos. Os seus
actuais proprietários, Maria e André Jean-Claude Penauille, que a adquiriram em
2007, abriram as portas ao enoturismo. A
propriedade tem trinta e cinco hectares de
vinha. A aposta centra-se nas principais
castas tradicionais do Alentejo e na baixa
produção para obter vinhos de grande
qualidade. A adega é dotada da mais
moderna tecnologia. O tratamento das
uvas é feito através da gravidade de forma
a preservar todas as suas características e
qualidade.
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• Caminhadas
• Loja
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Herdade da Figueirinha Beja
São Brissos, Beja • +351 284 311 260 • www.figueirinha.pt

Adquirida, em 1998, pelo Comendador
Leonel Cameirinha, a Herdade da
Figueirinha tem cerca de trezentos
hectares, dos quais oitenta e dois são
de vinha, e encontra-se situada em São
Brissos, no concelho de Beja. Actualmente,
a propriedade é gerida pelo neto, Filipe
Cameirinha Ramos que, desde o início,
acompanhou o projecto. Em 2001 foi
plantada a primeira vinha e, dois anos
depois, a adega. O projecto abraça o
ecossistema, numa filosofia de produção
integrada, com optimização de recursos e
protecção do meio ambiente.
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• Prova de vinhos
• Loja
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Herdade da Malhadinha Nova Beja
Albernôa, Beja • +351 284 965 210 • www.malhadinhanova.pt

Em 1998, a família Soares apaixonou-se
pela Herdade da Malhadinha, situada em
Albernôa, no Baixo Alentejo. Na época,
a casa principal estava em ruínas e os
campos abandonados, mas não tiveram
dúvidas em adquirir a propriedade que
sofreu profundas remodelações. Plantar
vinha e fazer vinho foi o passo seguinte
para a concretização do sonho familiar.
Assim nasceu a Malhadinha, que além
do vinho também produz azeite, vacas e
porcos alentejanos, e ainda tem um hotel
e uma coudelaria. Um projecto onde toda
a família está envolvida, até mesmo as
crianças da família, que desenham os
rótulos.
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• Passeios de moto 4
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Herdade da Mingorra Beja

Herdade da Mingorra, Beja • +351 284 952 004 • www.mingorra.com

No início da década de oitenta, Henrique
Uva arrendou a Herdade da Mingorra mas,
poucos anos depois, decidiu comprá-la.
Com o passar do tempo e a aquisição de
terrenos vizinhos, a propriedade cresceu,
fixando-se nos 1200 hectares, dos quais
cento e setenta estão ocupados por vinhas.
Até ao início de 2000 vendeu a uva e só
depois começou a engarrafar com marca
própria. A adega, equipada com moderna
tecnologia, encontra-se perfeitamente
enquadrada na paisagem alentejana.
Actualmente, Henrique Uva partilha o seu
projecto com as filhas Maria e Sofia Uva,
ambas responsáveis pelo departamento de
enoturismo.
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• Observação de aves
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Herdade das Barras Alvito

Herdade das Barras, Vila Nova da Baronia, Alvito • +351 284 475 227

Pertence à Sociedade Agro-Pecuária do
Oeste Alentejano, fundada em 1994. É
uma propriedade familiar de quinhentos
e trinta hectares, dos quais vinte e cinco
são de vinha. Os seus proprietários, João
e Pedro Duarte, pai e filho, escolheram as
castas com base no potencial do terroir
alentejano, sendo a maioria portuguesas.
As uvas são colhidas à mão, seguindo
depois para a adega, construída em 2005.
O enoturismo é uma das apostas desta
propriedade familiar, desde 2008.
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• Refeições
• Loja
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Herdade das Cortiçadas Évora

São Sebastião da Giesteira, Évora • +351 262 581 286 / +351 917 775 130/006 • www.herdadedascorticadas.com

Maria Teresa Santos e Jorge Martins
chegaram, há três décadas, ao Alentejo
com a missão de reabilitar a Herdade das
Cortiçadas, em São Sebastião da Giesteira,
no concelho de Évora. Reabilitaram
os quarenta hectares de vinha e a
adega, e iniciaram a produção de vinho
engarrafado, sendo a primeira colheita
de 1996. As filhas do casal, Sofia e Inês,
adegueira e responsável de marketing,
respectivamente, ajudam na gestão do
legado familiar. Na vinha coexistem
vinhas novas e velhas, castas autóctones e
internacionais, brancas e tintas.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Visita guiada ao montado
• Programas e jogos vínicos
• Prova de vinhos
• Refeições
• Eventos empresariais
• Casamentos e baptizados
• Festas temáticas
• Loja
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Herdade das Servas Estremoz

E.N. 4, Km 136,4, Estremoz • +351 268 322 949 • www.herdadedasservas.com

Há muito que o vinho faz parte da
vida da família Serrano Mira, mas o
projecto mais recente como produtor
e engarrafador de vinho iniciou-se em
1998. Actualmente, são cerca de trezentos
hectares divididos por quatro vinhas:
Azinhal, Judia, Clérigo e Servas. As idades
das vinhas estão compreendidas entre
os vinte e cinco e os sessenta e cinco
anos, excepto a mais recente, a vinha das
Servas, plantada em Janeiro de 2007. As
castas são predominantemente nacionais,
existindo ainda algumas internacionais.
Na herdade há, ainda, uma talha de barro
datada de 1667, facto que levou os actuais
proprietários – os irmãos Luís e Carlos
Serrano Mira – a investigar e a concluir que
o negócio do vinho se pratica na família
há, pelo menos, 13 gerações.
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Herdade de Coelheiros Arraiolos
Igrejinha, Arraiolos • +351 266 470 000 • www.coelheiros.pt

Localizada na Igrejinha, no concelho
de Arraiolos, produz vinho desde 1991.
A propriedade tem cerca de oitocentos
hectares, dos quais cinquenta são de
vinha, sendo o restante ocupado por
montado, nogueiras, um olival e uma
barragem. Nesta bonita paisagem
coexistem ovelhas, que pastam livremente,
mas também animais em estado
selvagem, como coelhos, lebres, patos
veados e gamos. A primeira referência
conhecida à Herdade de Coelheiros
remonta a 1467. É nesse ano que a
propriedade é oferecida, como dote de
casamento, a Dom Ruy de Sousa e D.
Branca de Vilhena. Tendo passado por
diversas mãos a propriedade é adquirida,
em 2015, pelo casal de brasileiros Alberto
Weisser e Gabriela Mascioli.
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• Loja
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Herdade do Esporão Reguengos de Monsaraz
Reguengos de Monsaraz • +351 266 509 280 • www.esporao.com

A Herdade do Esporão fica situada junto
a Reguengos de Monsaraz, numa zona
histórica com património que remonta ao
século xiii, complementado por uma área
arqueológica que remonta ao Neolítico. A
propriedade foi adquirida pelo empresário
José Roquette em 1973, mas a produção
vínica só ganhou força a partir de 1985,
com o lançamento da primeira colheita
de vinho engarrafado. Hoje, é o filho, João
Roquette, que está à frente do universo
Esporão. A propriedade tem 1830 hectares,
dos quais seiscentos e dezassete são de
vinha, onde estão plantadas quarenta
variedades de castas.
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• Passeios de van
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Herdade do Freixo Redondo
Freixo, Redondo • +351 266 094 830 • www.herdadedofreixo.pt

Esta propriedade pertence ao enólogo
Pedro Vasconcellos e Souza e a
empresários investidores que decidiram
investir na produção de vinho. A herdade
encontra-se situada no Redondo, entre
a Serra d’Ossa e Évora. Dos trezentos
hectares, trinta e seis estão ocupados
por vinha, onde estão plantadas cinco
castas tintas e outras tantas brancas.
Para quem desconhece o local, a adega
passa despercebida. Trata-se de um
edifício construído em profundidade, um
marco da arquitectura moderna, assinada
pelo arquitecto Frederico Valsassina,
uma vez que não interfere na envolvente
paisagística nem no ecossistema natural
da vinha.
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• Refeições
• Eventos empresariais
• Loja
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Herdade do Menir Montemor-o-Novo

Quinta da Courela do Guita, Montemor-o-Novo • +351 266 892 682 • www.couteiro-mor.com

A origem desta propriedade remonta a
1970. É nesse ano que Gabriel Francisco
compra a Quinta da Courela do Guita, a
cerca de sete quilómetros de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, mais tarde
renomeada Herdade do Menir, dado
que nos terrenos da propriedade foi
encontrado um destes monumentos
pré-histórico de pedra com dois metros e
setenta centímetros de altura e um metro
de diâmetro. Com o passar dos anos, a
esta propriedade foram acrescentadas
outras e, em 1991, foi lançado o primeiro
vinho com o nome Couteiro-Mor. Em
2012, a Herdade do Menir é adquirida
pela família Barão Rodrigues, oriunda
do Algarve, que assume a liderança da
herdade e de todas as suas marcas.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Visita ao menir da Courela do guita
• Prova de vinhos
• Eventos empresariais
• Loja
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Herdade do Mouchão Sousel
Casa Branca, Sousel • +351 268 530 210 • www.mouchao.pt

John Reynolds, neto de um negociante
de Vinho do Porto, viajou até ao Alentejo,
em finais do século xix, e comprou a
Herdade do Mouchão a pensar no negócio
da cortiça. No entanto, investiu também
na plantação de vinhas e na produção de
vinho. Até prova em contrário, terá sido
John Reynolds a introduzir a casta Alicante
Bouschet no Alentejo. A adega data de
1901 e é de arquitectura tipicamente
alentejana. A partir de 1926, o Mouchão
começa também a produzir aguardente
na destilaria aquecida por uma fornalha
a lenha, equipamento que continua a
funcionar. Aqui, o respeito pelo que é
tradicional é bem evidente: a vindima é
feita à mão; a pisa a pé e a fermentação
decorrem em lagares de pedra.
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Herdade do Perdigão Monforte

Monforte • +351 245 578 135 / +351 965 053 076 • www.herdadeperdigao.pt

Situada no concelho de Monforte, a
Herdade do Perdigão nasce, em 1992,
numa região que, desde a Antiguidade,
sempre foi privilegiada para a cultura
da vinha e do vinho. A propriedade
era detida pelo casal Carlos e Teresa
Gonçalves, mas foi adquirida, em 2016,
por investidores chineses sediados em
Macau. Ainda assim, existiu o cuidado
de manter toda a anterior estrutura e
forma de funcionamento. Nas suas
vinhas predominam castas tipicamente
portuguesas e autóctones.
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• Loja
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Herdade do Pinheiro Ferreira do Alentejo
Ferreira do Alentejo • +351 284 732 453 • www.herdadedopinheiro.com.pt

António Silvestre Ferreira chegou a
Ferreira do Alentejo no final da década de
cinquenta. Sendo um empresário agrícola
e um apaixonado pela vitivinicultura,
adquiriu esta propriedade e plantou vinha
para a produção de vinhos de qualidade.
Os netos do fundador, Ana Silvestre
Ferreira Bicó e Miguel Barros Silvestre
Ferreira, dão continuidade ao legado nesta
herdade de 1600 hectares, dos quais cento
e vinte são de vinha. A primazia é dada
às castas portuguesas, em particular às
autóctones do Alentejo.
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• Loja
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Herdade do Rocim Cuba
E.N. 387, Cuba • +351 284 415 180 • www.rocim.pt

Após terminar a licenciatura em
Agronomia, Catarina Vieira pediu ao pai
um hectare de vinha no Alentejo, para
fazer ensaios. No entanto, nunca pensou
que o pai, o empresário José Ribeiro
Vieira, da MoviCortes, lhe fosse dar uma
herdade. Adquirida em 2000, encontra-se situada entre a Vidigueira e Cuba, no
Baixo Alentejo. São cento e vinte hectares
de terra, dos quais setenta são de vinha,
a maioria plantada no início deste século,
com castas tradicionais portuguesas
e estrangeiras, brancas e tintas. A par,
foram ainda mantidas e recuperadas
vinhas mais antigas. Uma moderna adega,
inaugurada em 2007, encerrou o ciclo de
investimentos.
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• Refeições
• Loja
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Herdade do Sobroso Vidigueira

Pedrógão, Vidigueira • +351 284 456 116 / +351 961 732 958 • www.herdadedosobroso.pt

Situada em pleno coração do Alentejo,
junto ao rio Guadiana e a poucos
quilómetros da barragem do Alqueva,
estas terras foram adquiridas, em 2001,
por António Ginestal Machado. Arquitecto
de profissão, viu ali a oportunidade de
realizar o sonho de produzir vinho e
construir um pequeno hotel rural de
charme com vista para a vinha. António
Machado e a filha, Sofia, administram
a propriedade, cabendo ainda a esta a
comercialização dos vinhos, elaborados
pelo marido, Filipe Teixeira Pinto. Já a
mãe, Isabel Machado, é a responsável pela
decoração e manutenção do hotel. Um
projecto familiar onde todos participam.
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Herdade dos Grous Beja

Albernôa, Beja • +351 284 960 000 • www.herdade-dos-grous.com

Um dia, o empresário hoteleiro Reinfried
Pohl quis adquirir um pequeno laranjal
no Alentejo. O desejo tornou-se realidade
quando encontrou e comprou o dito
laranjal, embora inserido numa extensa
planície alentejana, em Albernôa, no
concelho de Beja, com espaço para fazer
muito mais. Assim, além do negócio
inicial, Pohl também construiu um hotel,
faz criação de gado, tem um olival,
uma coudelaria, e investiu também
na vitivinicultura. Décadas volvidas, a
Herdade dos Grous produz marcas que
se tornaram uma referência. O nome da
propriedade vem dos grous, belas aves
migratórias que por ali passam, de grande
porte, longas patas e pescoços, com bicos
direitos e compridos.
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• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Passeios a cavalo
• Passeios de gaivota no lago
• Passeios de balão
• Passeios de tractor
• Caminhadas
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• Bar de vinhos
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Herdade dos Machados Moura

Casa Agrícola Santos Jorge S.A., Moura • +351 285 251 575 • www.casantosjorge.com

Situada nos arredores de Moura, no distrito
de Beja, a Herdade dos Machados foi
criada no século XIX, depois de reunidas
várias parcelas adquiridas por José Maria
dos Santos, um dos maiores proprietários
agrícolas da época. Para melhor explorar a
propriedade foi, fundada no século seguinte
a Casa Agrícola Santos Jorge que, hoje,
detém 2100 hectares, dos quais sessenta são
ocupados por vinha e uma moderna adega.
As principais castas brancas são Antão
Vaz, Roupeiro, Arinto,Viosinho e Moscatel
Graúdo e, nas tintas, Aragonês, Trincadeira,
Alfrocheiro, Cabernet Sauvignon, Touriga
Nacional e Alicante Bouschet.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
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Herdade Fonte Paredes Avis

Quinta de Santa Ana, N243, Avis • +351 242 413 076 • www.herdadefonteparedes.pt

Esta propriedade, localizada junto à vila
de Avis, iniciou-se em 1999 pelas mãos de
Joaquim e Rui Cerejo, provenientes de uma
família com fortes tradições vitivinícolas.
A casa da herdade, a adega, o armazém
e a loja estão integrados num projecto
assinado pelo arquitecto Vítor M. M.
Vaz e inseridos numa bonita paisagem,
e de grande biodiversidade. As vinhas
estendem-se ao longo de cerca de uma
centena de hectares, ao lado de sobreiros,
azinheiras e oliveiras ali existentes. Na
adega são produzidos vinhos de várias
marcas e gamas, distribuídos por brancos,
rosés e tintos.
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herdade
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Herdade Grande Vidigueira

Vidigueira • +351 284 441 712 / +351 913 081 958 / +351 916 603 166 • www.herdadegrande.com

Situada na Vidigueira, esta propriedade
foi adquirida, em 1920, pela família de
António Manuel Lança. Licenciado em
Engenharia Agrónoma pelo Instituto
Superior de Agronomia, é o actual gestor
da empresa. A filha, Mariana, segue o
projecto ao lado do pai desde 2011. Nos
setenta hectares de vinha estão plantadas
castas brancas e tintas, nacionais e
internacionais, que dão origem a uma
gama variada de vinhos. Além da vinha,
existem nesta propriedade quarenta
hectares de olival e pastoreio de ovinos.
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• Festas temáticas
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Herdade do Vau Beja

Lugar Monte do Vau, Quintos, Beja • +351 226 106 075 • www.herdadedovau.com

Em 2007, Miguel e Maria Manuel de
Sousa Otto trocaram o Porto por esta
propriedade de trezentos e cinquenta
hectares localizada junto ao rio Guadiana,
para iniciar uma exploração vitivinícola.
A aposta, em seis hectares de vinha,
recaiu nas castas tintas Alfrocheiro,
Syrah, Touriga Nacional e Sousão, mas o
produtor também produz vinho branco
com uvas Antão Vaz, Arinto, Alvarinho e
Verdelho, que compra a outros viticultores
da região. O vinho da marca Riso revela
uma atitude optimista perante a vida.
Maria, a filha mais velha, é a arquitecta
responsável pela recuperação da ruína
transformada numa moderna unidade de
turismo rural.

86 · guia de enoturismo · alentejo

Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
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Herdade Paço do Conde Beja

Monte Paço do Conde, Baleizão., Beja • +351 284 924 415 • www.pacodoconde.com

A história desta herdade remonta ao final
do século XIV, e há mais de três séculos
que se encontra na posse da família
Castelo Branco. Fundada em 1928, a
Sociedade Agrícola Paço do Conde é, hoje,
assegurada pelos actuais proprietários,
José António Ferrão Castelo Branco, Luís
Miguel Ferrão Castelo Branco e Maria
Luísa Castelo Branco Schmidt, netos do
fundador. Nos 3000 hectares da herdade,
além da vitivinicultura, são produzidas
culturas diversificadas, como o olival,
o trigo, o girassol, o milho, a papoila,
as culturas hortícolas e as pastagens
semeadas e naturais para alimentação de
gado bovino.
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alentejo · guia de enoturismo · 89

L’And Vineyards Montemor-o-Novo

Herdade das Valadas, E.N. 4, Montemor-o-Novo • +351 266 242 400 • www.l-and.com

O L’And Vineyards é um wine resort, um
hotel que homenageia o vinho. Tem
25 suites e uma arquitectura moderna,
unidades de alojamento de luxo, piscinas,
Spa e o restaurante com uma estrela
Michelin liderado pelo chef Miguel Laffan.
Localizado junto a Montemor-o-Novo,
este é um empreendimento do grupo
Sousa Cunhal, tendo aberto as portas em
2011. Além do hotel, o espaço dispõe de
moradias de luxo. Estas moradias têm
afectas vinhas privadas que permitem
ao seu proprietário a criação de vinho
personalizado no Wine Club, sempre com
o apoio do enólogo do espaço.
Aqui, além das duas tipologias de provas
de vinhos, pode ainda realizar visitas e
um roteiro por diversas zonas vinícolas
da região, sempre com acompanhamento
técnico. Além disso, as diferentes parcerias
permitem oferecer mil e uma outras
actividades, como passeios de balão,
saltos de pára-quedas, passeios a cavalo
ou aulas de yoga.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Workshop de vinhos
• Passeio de balão
• Passeio a cavalo
• Aulas de Yoga e Pilates
• Saltos de pára-quedas
• Alojamento (hotel)
• Restaurante
• Eventos empresariais
• Loja
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Marcolino Sêbo Estremoz

Quinta da Pinheira, Arcos, Estremoz • +351 268 891 570 • www.marcolinosebo.com

Empresa familiar da zona de Estremoz, foi
constituída em Maio de 1975. Empresário
reconhecido no sector do mármore,
foi o sucesso nessa área que permitiu
a Marcolino Sêbo adquirir as terras
que asseguram a produção vinícola.
Durante anos entregou as uvas na Adega
Cooperativa de Borba, mas o sonho foi
mais forte e logo se lançou na produção de
vinho próprio. Com sete parcelas de vinha
situadas entre Estremoz e Borba realizou,
no ano 2000, a primeira vinificação das
suas uvas em adega própria, tendo o
engarrafamento e a comercialização em
seu nome iniciado no ano seguinte. A
adega, de traça alentejana, alia as novas
tecnologias aos métodos tradicionais.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Loja
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Monte da Comenda Grande Arraiolos
Arraiolos • +351 266 470 510 • www.comendagrande.pt

Propriedade familiar no concelho de
Arraiolos é, actualmente, gerida pelos
irmãos Nuno e António Noronha Lopes,
descendentes de uma família com fortes
tradições agrícolas. A fundação do monte
remonta a 1800, mas sabe-se que, desde
tempos ainda mais longínquos, ali se
produz vinho, como atesta uma das talhas
datada de 1619 que embeleza a loja da
herdade. Em 2002 dá-se o início de uma
nova fase vitivinícola, com a reconversão
de vinhas, seguida do lançamento dos
primeiros vinhos. Na exploração existem
ainda culturas de sequeiro e de regadio,
uma parte de floresta e de sobreiros, e um
olival.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Prova de azeites
• Alojamento (agro-turismo)
• Refeições
• Eventos empresariais
• Loja
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Monte da Penha Portalegre
Portalegre • +351 245 208 342 • www.montedapenha.com

Francisco Fino pertence a uma família
de viticultores. O seu avô, Joaquim da
Cruz Baptista, criou a Tapada do Chaves
no início do século XX, uma adega
emblemática em Portalegre, entretanto
vendida a terceiros. Hoje, a família ocupa-se do Monte da Penha, uma propriedade
com casa senhorial dos finais do século
XVIII, de estilo Nazóni, remodelada por
dentro, mas com traça original por fora.
A propriedade já pertencia à família e
fornecia uva para a Tapada do Chaves.
Assim se manteve o legado familiar com o
Monte da Penha e o lançamento das suas
primeiras colheitas em 1999. Actualmente
o negócio é dinamizado por Rita Fino, filha
de Francisco.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Loja
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Monte da Raposinha Ponte de Sor

Estrada do Couço, Montargil, Ponte de Sor • +351 919 860 902 • www.montedaraposinha.com

Raposinha era a forma como o pai de
Rosário Ataíde a apelidava, quando a
actual proprietária era criança. Um nome
afectuoso que deu origem à designação
desta propriedade, onde hoje a sua
família produz vinho. Um dos seus filhos,
João Nuno, é o gestor da propriedade
desde 2013. Situado junto à barragem de
Montargil, e ladeado pela Ribeira do Sôr,
o Monte da Raposinha iniciou a plantação
de vinha em 2004 e teve a sua primeira
vindima em 2007. Se no início eram
apenas dois hectares de vinha plantada,
hoje esse número cresceu, somando
já quinze hectares. A gama de vinhos é
variada e divide-se entre brancos e tintos.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Refeições
• Eventos empresariais
• Loja
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Monte da Ravasqueira Arraiolos
Arraiolos • +351 266 490 200 • www.ravasqueira.com

A família Mello encontra-se ligada a esta
propriedade há já várias gerações, e nela
realizou grandes investimentos. Para a
escolha das castas mais apropriadas e
dos melhores locais para a sua plantação
foram iniciados, em 1998, estudos
geológicos que contaram com o apoio
técnico de consultores nacionais e
internacionais. Inspirada nas adegas de
Napa Valley, na Califórnia, a adega está
dotada da mais avançada tecnologia.
Além da vinha e do vinho, também existe,
nesta propriedade, cortiça, azeite, mel,
criação de gado bovino e engorda de porco
preto alentejano.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Workshops de vinho
• Alojamento só para grupos (agroturismo)
• Refeições
• Eventos empresariais
• Museu de arreios e atrelagens
• Programa de vindimas
• Extracção de cortiça
• Apanha da azeitona
• Worshop de tapeçaria de arraiolos
• Actividades ao ar livre
• Loja
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Monte do Pintor Arraiolos

Igrejinha, Arraiolos • +351 266 477 203 / +351 965 053 054 • www.montedopintor.com

A Sociedade Agrícola da Sossega,
proprietária do Monte do Pintor, foi
fundada em 1991, e o primeiro vinho
produzido dois anos depois. A propriedade
tem cerca de duzentos hectares, dos
quais trinta são de vinha e oitenta de
montado de sobreiro. Os rótulos das
garrafas são emblemáticos, assinados pelo
escultor João Cutileiro. Com uma adega
moderna, dispõe das melhores condições
de laboração e envelhecimento, com
instalações subterrâneas, o que permite
manter um nível de temperatura sem
grandes alterações. A propriedade era
detida por Carlos e Teresa Gonçalves mas,
entretanto, foi adquirida, em 2016, por
investidores chineses sediados em Macau.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Loja
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Quinta da Pigarça Cuba
E.N. 258, Km 1, Cuba • +351 284 412 210

Estas terras foram adquiridas em 1989,
pelo produtor João Canena. Um ano
depois, foi acrescentada uma nova área
de vinha à já existente, e uma adega
tradicional, onde o vinho de talha é o
ex-líbris. Dos cento e quarenta hectares,
noventa e um são de vinha, na maioria
castas tintas portuguesas. Em 2004, o
edifício da adega foi ampliado para dar
resposta às novas exigências da produção
vínica. Mesmo assim, a certificação
no vinho de talha continua a ser uma
aposta ganha. De momento têm cento
e cinquenta ânforas. Além dos vinhos, a
quinta também produz azeites e investe
nos cavalos puro sangue lusitano.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Cursos de vinho
• Passeios a cavalo
• Passeios em todo-o-terreno
• Refeições
• Loja
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Quinta da Plansel Montemor-o-Novo

Quinta de São Jorge, Porto das Lãs, E.M. 537, Montemor-o-Novo • +351 266 898 920 • www.plansel.com

A origem remonta aos anos 90, quando
a alemã Dorina Lindemann, enóloga
licenciada pela Universidade de
Geisenheim, se muda com o marido da
Alemanha para Portugal. Vem ao encontro
de Jorge Böhm, seu pai, reconhecido
especialista em castas e fundador dos
viveiros Plansel. Já em Portugal, Dorina
lança-se na produção de vinho na sua
quinta localizada junto a Montemor-o-Novo. Após a morte do marido, em
2010, faz uma parceria com o empresário
alemão Karl Heinz Stock, também ele
um apaixonado por vinhos. As filhas de
Dorina, Luísa e Júlia Lindemann, dão
nome a vinhos produzidos nesta adega
e preparam-se para seguir os mesmos
passos da mãe e do avô nesta área.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Alojamento (agro-turismo)
• Galeria de arte
• Refeições
• Loja
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Quinta de Dona Maria Estremoz
Quinta do Carmo, Estremoz • +351 268 339 150 • www.donamaria.pt

Segundo reza a história, Dona Maria
era uma cortesã por quem D. João V se
apaixonou, tendo adquirido a quinta para
lhe oferecer. Só mais tarde, no início do
século xx, a quinta começa a ganhar nome
como produtora de vinhos pela mão da
família Bastos que, entretanto, a compra.
No início da década de noventa, por ali
também passou a Barons de Rothschild
(Lafite) e o empresário Joe Berardo, que
fizeram uma parceria com Júlio Bastos.
Mas o negócio acabou por seguir novo
rumo a partir de 2003, altura em que
o produtor regressa a solo ao leme da
propriedade familiar.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Visita guiada à capela
• Prova de vinhos
• Workshops de cozinha
• Eventos empresariais
• Noites de fado ou cantares alentejanos
• Refeições
• Loja
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Quinta de São José de Peramanca Évora
E.N. 114, Km 5, Évora • +351 266 785 045 • www.peragrave.pt

Situada a cinco quilómetros da cidade de
Évora, foi fundada na segunda metade
do século XVII. No ano de 1912, foi
adquirida por Joaquim Costa que, devido
ao seu ar austero, ficou conhecido por
Joaquim Costa Grave. A propriedade,
onde o casario senhorial de arquitectura
barroca é complementado pela Igreja de
São José, tornou-se o epicentro desta casa
agrícola. Pouco mais de cem anos após a
compra da propriedade pelo bisavô, João
Pedro Grave assume este património. O
investimento na produção de vinhos foi a
primeira aposta do novo proprietário desta
quinta de trinta e quatro hectares.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Refeições
• Loja
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Quinta do Carmo Estremoz

Herdade das Carvalhas, Glória, Estremoz • +351 268 098 224 • www.bacalhoa.pt

No início dos anos 90, o proprietário da
Quinta do Carmo, Júlio Bastos, associou-se
à família Rothschild (Lafite) e ao empresário
Joe Berardo na produção de vinho, uma
parceria que viria a terminar alguns anos
depois. Embora a quinta continue a
pertencer a Júlio Bastos, a marca e grande
parte das vinhas estão nas mãos do grupo
Bacalhôa, de Joe Berardo, que ao longo dos
anos foi aumentando o número de videiras.
Os seus vinhos são produzidos a partir de
uvas da Quinta do Carmo e da Quinta da
Terrugem, também pertencente ao grupo,
com vinhas espalhadas por Estremoz,
Arronches, Borba e Arraiolos, num total
de trezentos e cinquenta hectares. O
enoturismo funciona na nova adega, no
sítio da Glória, junto às vinhas da Quinta do
Carmo.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Visita guiada às esculturas e jardim
• Instalações artísticas no sobreiral
• Prova de vinhos
• Eventos empresariais
• Refeições
• Loja
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Quinta do Mouro Estremoz
Estremoz • +351 268 334 097 • www.quintadomouro.com

Situada junto a Estremoz, destaca-se pelos
seus imponentes edifícios apalaçados
do século XVIII. Manteve-se, durante
largos anos, como casa de férias da
família Zagalo mas, em 1979, é adquirida
por Miguel Louro, dentista reconvertido
em proprietário agrícola. A aventura
vitivinícola inicia-se, em 1989, primeiro
com a plantação de vinha e, alguns anos
depois, com a produção de vinho. Desde
logo, os vinhos da Quinta do Mouro
começaram a dar cartas. Actualmente, o
projecto é gerido por Miguel Louro e pelo
seu filho Luís, também ele produtor de
vinhos na Adega do Monte Branco, em
Estremoz.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Refeições
• Loja
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Quinta do Quetzal Vidigueira

Estrada das Sesmarias, Vila de Frades, Vidigueira • +351 284 441 618 • www.quintadoquetzal.com

Cees e Inge de Bruin-Heijn, um casal de
holandeses apaixonado por Portugal,
decidiu investir na compra desta
propriedade no Alentejo, situada em
Vila de Frades, Vidigueira, no Baixo
Alentejo. Este casal figura na lista dos
duzentos maiores coleccionadores de
arte do mundo e, além dos vinhos que
já produzem desde 2006 com as marcas
Quetzal e Guadalupe, inauguraram um
centro de arte contemporânea que permite
aos visitantes uma oferta diferente ao
nível do enoturismo. Construído de raiz,
o edifício de linhas rectas forrado a xisto
foi desenhado por Filipe Nogueira Alves,
Margarida Direitinho e Nuno Ramos,
a mesma equipa de arquitectos que
idealizou o projecto da adega, em 2004.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Passeios a cavalo
• Visita às ruínas de S. Cucufate
• Centro de arte
• Eventos empresariais
• Festas temáticas
• Restaurante
• Piqueniques
• Workshop de culinária
• Loja
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Quinta do Zambujeiro Borba

Monte do Zambujeiro, Rio de Moinhos, Borba • +351 268 801 431 • www.quintadozambujeiro.com

Localizada na região de Borba, a Quinta
do Zambujeiro foi comprada, em 1998,
pelo suíço Emil Strickler, um grande
apreciador de vinhos. Actualmente, são
vinte e dois hectares de vinha, onde
estão presentes as castas Trincadeira,
Aragonês,Touriga Nacional, Tinta Caiada,
Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e
Alicante Bouschet (nas tintas), Arinto e
Antão Vaz (nas brancas). Na propriedade
são utilizadas práticas convencionais e
biológicas. Não são utilizados herbicidas
e os solos são protegidos com culturas
naturais durante o Inverno. A vinha, com
baixas produções, dá origem a vinhos com
elevadas concentrações de aromas e sabor.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Loja
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Ribafreixo Wines Vidigueira

Adega Moinho Branco, Vidigueira • +351 284 436 240 • www.ribafreixo.com

O empresário Mário Pinheiro trabalhou,
muitos anos, na África do Sul, na área das
novas tecnologias mas, em 2004, decidiu
regressar a Portugal, para ter uma vida
mais serena. Em 2007 conhece e torna-se
amigo do engenheiro agrónomo Nuno
Bicó que, tal como ele, tinha o sonho de,
um dia, vir a produzir vinhos de qualidade.
Assim nasce a Ribafreixo. Em apenas três
anos compraram vinte e oito parcelas
de terrenos abandonados na Vidigueira,
transformando-os numa propriedade única
de cento e catorze hectares. Recuperaram
algumas das vinhas e plantaram outras
com castas portuguesas, sendo algumas
autóctones da região da Vidigueira.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Cursos de vinho
• Programa de vindimas
• Eventos empresariais
• Festas temáticas
• Restaurante
• Piqueniques
• Loja
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Roquevale Redondo

Herdade do Monte Branco, Redondo • +351 266 989 290 • www.roquevale.pt

Em Setembro de 1983 foi constituída
a Roquevale – Sociedade Agrícola da
Herdade da Madeira que, durante alguns
anos, investiu em culturas diversificadas
(vinha, cereais e pecuária). Nos finais da
década de oitenta, optou por abandonar
todas as outras actividades, passando
a dedicar-se apenas à vitivinicultura
instalada em dois núcleos, a Herdade
da Madeira Nova e o Monte Branco,
onde se encontra a adega. A adega foi
alvo de melhorias nos anos seguintes,
principalmente desde 1996, altura em que
Joana Roque do Vale, neta do fundador
da empresa, ali começa a trabalhar como
enóloga.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Loja
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Sociedade Agrícola de Pias Serpa
Rua de Santo António, 2, Pias, Serpa • +351 284 858 222 • www.sapias.pt

A produção de vinho com a chancela Pias
iniciou-se quando José Veiga Margaça,
homem apaixonado pelo vinho e pelas
terras alentejanas adquiriu, em 1973,
algumas propriedades situadas entre
Serpa e Moura, o que conduziu à fundação
da Sociedade Agrícola de Pias. Em 1988,
com a apresentação da marca Encostas do
Enxoé, dá-se a estreia de vinho engarrafado
na propriedade, seguindo-se outras
marcas aos longo dos anos seguintes,
com os filhos e netos a levarem a bom
porto a produção vitivinícola iniciada pelo
fundador.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Prova de vinhos
• Bar de vinhos
• Museu do vinho de Pias
• Paddle
• Canoagem
• Refeições
• Piqueniques
• Loja

alentejo · guia de enoturismo · 125

Sovibor Borba

Rua de S. Bartolomeu, 48, Borba • +351 268 894 210

Sociedade constituída em 1968, resulta
da fusão de dois pequenos produtores
da região, as famílias Mira e Pinto, com
grandes tradições no mundo do vinho.
Instalou-se num edifício no centro
da cidade de Borba, datado de 1740,
anteriormente uma fábrica de sabão.
A esse edifício foi, posteriormente,
acrescentado um outro, sendo que é
nestas estruturas que funcionam adega
e o armazém. Desde finais de 2014, é
propriedade do grupo Sousa Tavares
que, entre outras empresas, detém a
distribuidora Sotavinhos e a Quinta do
Progresso. Uma bela colecção de talhas
recuperadas ocupa uma impressionante
sala na sede da empresa, sendo uma
homenagem à tradição.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada à sala de talhas
• Prova de vinhos
• Loja
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Tapada do Chaves Portalegre

Fragoneiro, Portalegre • +351 245 201 973 / +351 245 203 114 • www.tapadadochaves.pt

Localizada nos arredores de Portalegre,
a Tapada do Chaves, na encosta da
Serra de São Mamede, tem início nos
primeiros anos do século XX, quando o
senhor Chaves planta, na sua pequena
propriedade (tapada), as primeiras vinhas.
Em 1920, a propriedade é adquirida por
Joaquim da Cruz Baptista, que começa
a explorar a marca comercial Tapada do
Chaves a partir de 1961, data do primeiro
vinho engarrafado. Desde logo, os vinhos
evidenciam-se pela sua qualidade e tornam-se uma referência. No final da década de
noventa, a propriedade é, ainda, vendida
às Caves Murganheira que, por sua vez,
em 2017, a vende à Fundação Eugénio de
Almeida, a actual proprietária.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Eventos empresariais
• Loja
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Terras de Alter Fronteira

Zona Industrial, Lote 22-28, Fronteira • +351 245 098 067 / +351 934 011 524 • www.terrasdealter.pt

Localizada na vila de Fronteira, distrito
de Portalegre, a Terras de Alter nasceu,
em 2004, através da aliança entre duas
famílias com forte tradição agrícola no
Alentejo – Roquette e Castel-Branco
Borges. A eles se juntou Peter Bright,
enólogo australiano, uma figura
incontornável no panorama da enologia
nacional que se estabeleceu, em 1982, em
Portugal. A instalação da vinha é inspirada
no Novo Mundo, plantada utilizando
modernos sistemas de condução
e irrigação, factor que facilita o seu
tratamento e qualidade.
Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Workshops de harmonização com carne
maturada
• Passeio a cavalo
• Passeio de charrete
• Caminhadas
• Piqueniques
• Observação de aves
• Eventos empresariais
• Yoga
• Alojamento
• Loja
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Tiago Cabaço Winery Estremoz

Quinta da Berlica, Mártires, Estremoz • +351 268 323 233 • www.tiagocabacowines.com

O seu fundador é Tiago Cabaço, nascido
e criado em Estremoz, que desde cedo
se habituou a trabalhar com os pais
no campo e nas adegas. Crescer neste
ambiente permitiu-lhe reconhecer os
segredos da vinha, do solo e das castas.
Mas, antes disso, enfrentou outros
desafios. Foi piloto oficial de motas de
Enduro e todo-o-terreno, tendo sido
campeão nacional por quatro vezes.
Em 2002 deixa as corridas e dedica-se,
finalmente, à produção de vinho. Assim
nasce a Tiago Cabaço Winery, com adega
nas cercanias da sua cidade, e um design
que se destaca da envolvente, com vista
privilegiada para os castelos de Estremoz,
Evoramonte e Serra d´Ossa.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Loja
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Torre de Palma Wine Hotel Monforte
Herdade de Torre de Palma, Monforte • +351 245 038 890 • www.torredepalma.com

O Torre de Palma Wine Hotel, em
Monforte, nasce em 2014, mas a sua
história é muito mais antiga. Os romanos,
que ali estiveram do século I ao século IV,
destacam-se na história da propriedade
através da família Basilii, que ali se
dedicou à criação de cavalos, bem como à
produção de azeite e vinho. Nos séculos
seguintes a Torre de Palma passa pelas
mãos de famílias burguesas. Tendo sido
colocada à venda em 2007, é adquirida
pelos actuais donos, Isabel Rebelo e Paulo
Barradas, que aqui iniciam um projecto
de referência. Além de unidade hoteleira,
o Torre de palma também produz vinho e
azeite, e investe na criação de cavalos.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Alojamento (hotel)
• Restaurante
• Ruínas romanas
• Centro equestre
• Passeios a cavalo
• Passeios de bicicleta
• Passeios de balão
• Observação de estrelas
• Biblioteca
• Eventos empresariais
• Loja
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Torre do Frade Monforte

Herdade da Torre de Frades, E.N. 372, Santo Aleixo. Monforte • +351 963 819 522 • www.torredofrade.pt

A Herdade da Torre do Frade, em Santo
Aleixo, concelho de Monforte, distrito
de Portalegre, pertenceu aos monges
da Ordem de Santo Agostinho que ali
construíram um convento, permanecendo
de 1384 a 1834. Mais tarde, em 1839,
estas terras foram adquiridas pela família
Bagulho, que ali desenvolveu diversas
práticas agrícolas. Actualmente, os seus
descendentes permanecem na gestão do
património familiar. A propriedade tem hoje
três mil hectares onde, além do vinho, são
desenvolvidas outras áreas de negócio: a
produção de cortiça e as culturas de trigo,
aveia, cevada, girassol e milho, além da
criação de gado bovino e suíno. É em 2004
que é lançado o primeiro vinho engarrafado
com a marca Torre do Frade.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Museu agrícola
• Safari pelo campo
• Passeio de BTT
• Programa de vindimas
• Refeições
• Loja
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Costa alenTejana
140
142
144
146
148
150

A Serenada
Herdade da Arcebispa
Herdade da Barrosinha
Herdade da Comporta
Herdade do Cebolal
Quinta do Brejinho da Costa

A Serenada Grândola

RIC 1265, Outeiro André, Grândola • +351 269 498 014 • www.serenada.pt

Localizada na Serra de Grândola, a pouco
mais de uma dezena de quilómetros da
costa alentejana e das praias de Aberta
Nova e Melides, A Serenada insere-se
numa propriedade que se encontra na
família de Jacinta Sobral da Silva há
mais de três séculos. Em 2006, quando
herda estas terras do pai, Jacinta decide
ir para a frente com um projecto de
enoturismo juntamente com o marido,
Manuel Rodrigues da Silva, um homem da
hotelaria. É assim que nasce este pequeno
turismo rural inserido numa paisagem de
vinha, olival e montado de sobro com o
mar ao fundo. Aqui são produzidos vinhos
brancos, rosés e tintos, sempre tendo
em conta a qualidade, em quantidades
limitadas.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Passeio de bicicleta
• Passeio de balão
• Passeios de barco
• Caminhada
• Observação de aves
• Pesca desportiva
• Aulas de surf
• Prova de vinhos
• Workshops de vinho
• Alojamento (turismo rural)
• Eventos empresariais
• Biblioteca
• Refeições
• Loja
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Herdade da Arcebispa Alcácer do Sal
Castelo de Arez, Barrosinha, Alcácer do Sal • +351 265 613 199 • www.arcebispa.com

Fundada em Junho de 2006, a Sociedade
Agrícola da Arcebispa fica em Alcácer do
Sal e pertence aos empresários António
Manuel Palhavã e António Canivete
Amante, já experientes nas lides agrícolas.
É uma imensa exploração agrícola com
2406 hectares onde, além do vinho, se
produz arroz e se investe em culturas
arvenses, floresta (sobreiro, eucalipto e
pinheiro), pecuária e cinegética. A vinha
tem pouco mais do que trinta e cinco
hectares, onde estão presentes castas
nacionais e internacionais. O negócio
iniciou-se com a venda de uvas e vinho a
granel mas, a partir de 2012, começaram a
engarrafar com marcas próprias.

142 · guia de enoturismo · alentejo

Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
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Herdade da Barrosinha Alcácer do Sal
Herdade da Barrosinha, Alcácer do Sal • +351 265 623 142 • www.herdadedabarrosinha.pt

Remonta a 1947 a fundação da Companhia
Agrícola da Barrosinha, na herdade com
o mesmo nome. Envolvido no negócio
estava um nome de peso do panorama
vitivinícola nacional: Abel Pereira da
Fonseca. Actualmente, é detida por um
fundo de investimento apostado em
expandir a componente agroturística
da herdade. Percorrendo a propriedade,
encontram-se diversos pontos de
interesse, como as duas antigas fábricas
de descasque/embalamento de arroz
e produção de rações, a antiga escola
primária, cantina, serração, bem como
variados montes alentejanos, duas capelas
e a aldeia da Barrosinha, onde ainda
residem antigos e actuais funcionários.
O portfólio dos vinhos desta herdade é
produzido exclusivamente a partir de uvas
próprias.
Enoturismo
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Restaurante
• Alojamento (hotel)
• Eventos empresariais
• Caminhadas
• Passeios de bicicleta
• Passeios a cavalo
• Colher espargos, cogumelos e ervas
aromáticas
• Loja
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Herdade da Comporta Alcácer do Sal

Espaço Comporta, E.N. 253, Km 1, Comporta, Alcácer do Sal • +351 91 389 14 38 • www.herdadedacomporta.pt

Situada entre os concelhos de Alcácer do
Sal e Grândola, a Herdade da Comporta
pertenceu à coroa portuguesa e remonta
a 1836, mas a vinha é recente, de 2001,
tendo o seu primeiro vinho sido lançado
dois anos depois. Esta vinha encontra-se em plena reserva ecológica, num
ligeiro declive horizontal, e acima do
nível do mar, sofrendo assim de um
microclima favorável. Juntamente
com as temperaturas, moderadas pela
proximidade do Oceano, permitem boas
maturações nas uvas, resultando em
vinhos frescos e equilibrados. Destacam-se no terreno as castas tintas Aragonês,
Trincadeira, Alicante Bouschet e Touriga
Franca, e as castas brancas Arinto e Antão
Vaz.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Restaurantes
• Casa da Cultura
• Museu do Arroz
• Praia
• Eventos empresariais
• Loja
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Herdade do Cebolal Santiago do Cacém
C/P 3013 Vale das Éguas, Santiago do Cacém • +351 269 909 174 / +351 968 034 250

Esta herdade produz vinho desde meados
do século XIX, primeiro a granel, e
depois engarrafado, desde os anos 40.
A face mais visível do projecto é Luís
Mota Capitão, um jovem enólogo que,
juntamente com a sua mãe, Isabel Mota
Capitão, gere os destinos deste projecto
familiar. A tradição vitivinícola remonta
ao bisavô de Isabel, Caio de Loureiro,
um professor que trocou Cebolais de
Cima (em Castelo Branco) por Santiago
do Cacém, para casar e morar. É nessa
altura que adquire a propriedade, planta
uma vinha e constrói uma adega. Em
2008, quando Isabel herda a propriedade
familiar, o projecto ganha uma nova vida
com a produção de vinhos de autor.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Prova de vinhos
• Refeições
• Workshops de vinho
• Eventos empresariais
• Museu etnográfico
• Loja
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Quinta do Brejinho da Costa Grândola
Brejinho d’Água, Grândola • +351 269 440 030 • www.brejinhodacosta.pt

Os solos arenosos, a existência de
bastante luz solar durante todo o
ano e o predominante clima atlântico
proporcionam as condições perfeitas para
os vinhos da Brejinho da Costa que, dos
brancos aos tintos, passando pelo rosé e
terminando no espumante e no moscatel
se afirmam pela sua qualidade. Manuel
Barbeiro da Costa, conhecido empresário
de Leiria, é a cara deste projecto
vitivinícola fundado em 2006.
A propriedade tem sessenta hectares,
dos quais mais de trinta são de vinha,
com castas brancas e tintas, nacionais e
internacionais. Os vinhos são frescos e
gastronómicos, e vão desde a gama de
entrada aos de topo, mais encorpados e
complexos.
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Enoturismo
• Visita guiada à adega
• Visita guiada às vinhas
• Visita guiada à destilaria
• Visita guiada às ruínas romanas
• Prova de vinhos
• Workshops de vinho
• Eventos empresariais
• Passeios a cavalo
• Refeições
• Piqueniques na praia
• Aulas de surf
• Loja
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notas
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