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AGRADECIMENTOS
A designação Ribatejo deriva directamente do nome do rio que se impõe a toda a região. O Tejo
atravessa a paisagem, o seu curso alimenta populações, cria hábitos… Este imponente curso de água
que flui de horizonte a horizonte, transformando tudo à sua passagem, conquista a terra plana, lisa,
uma planície que se espraia até onde alcança a vista, fácil de alagar e de fecundar pelos sedimentos
trazidos pelas correntes. São estes os campos da Lezíria, um dos solos mais férteis de Portugal, um
chão que se estende à sombra da distante cadeia montanhosa que ao longe se eleva. A Serra d’Aires,
dos Candeeiros e do Montejunto constroem uma barreira que protege todos estes ubérrimos campos dos ares atlânticos criando um clima de feição mediterrânica tão propício ao olival e à vinha. À
medida que nos vamos afastando da planície, entramos nos domínios do Bairro, com o seu ondular
característico e com um chão feito de argila, areia ou calcário. Antes de chegarmos às Serras, ainda se
interpõe a Charneca, num verde que se derrama pelas faldas das encostas que forçam a sua altitude.
Todas estas paisagens, relevos, climas e solos estão congregadas na região a que tradicionalmente
chamamos Ribatejo e são a base de que é feito este livro.
Tanto o vinho como o azeite resultam de uma equilibrada conjugação de factores, combinando
as especificidades geográficas com o talento do homem. Orgulhosos da qualidade dos produtos que
são fruto destas terras - unidas por laços regionais, mas com características tão diversas - a APRODER e a Charneca Ribatejana abraçaram o projecto de reunir num mesmo livro o testemunho do
trabalho dos vinicultores e dos olivicultores da sua área de intervenção. Com um espaço que congrega os concelhos de Alcanhões, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca,
Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos, Samora Correia e Santarém, estas associações pretendem
homenagear um terreno que se prova único, cultivado por homens e mulheres que vivem de uma
paixão que, ao conjugar campos, frutos e tradições, dá origem a sabores ímpares, a paladares que
encerram num sentido o modo de ser ribatejano.
A produzir vinho e azeite desde tempos imemoriais, a vinha e o olival são culturas profundamente enraizadas no Ribatejo e ocupam extensas áreas do seu território. Com zonas famosas como
a do Cartaxo e a de Almeirim, toda a região, de Alcanhões a Coruche, está pontilhada de adegas,
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de lagares, de quintas, de grandes e de pequenos produtores. Neste livro, procurou ser-se exaustivo,
abranger, dentro do possível, todos quantos, dentro dos limites geográficos impostos, fazem destes
dois produtos o seu modo de vida. Infelizmente, muitas vezes por questões de agenda, alguns produtores que se encaixavam no perfil definido mostraram-se impossibilitados de participar e, por essa
razão, não constam desta recolha.
Este é um projecto para cuja concretização contámos com o empenhamento da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, que colaborou connosco na elaboração da lista de contactos. A disponibilidade demonstrada especialmente por João Silvestre foi notada e muito apreciada. A cooperação
com Susana Sassetti, da Associação de Agricultores do Ribatejo, também se mostrou muito útil e
esclarecedora.
Por último, gostaríamos de assinalar e de agradecer a forma afectuosa, agradável e, por vezes,
quase familiar com que os produtores receberam a nossa equipa nas suas herdades e o empenhamento com que acompanharam o decurso deste projecto, uma participação e uma dedicação que
ultrapassaram frequentemente o âmbito do livro.
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ALCANENA
LUÍS OLIVA
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LUÍS OLIVA
No extremo norte do Ribatejo, encravado entre as Serras de Aires e dos Candeeiros e a bacia do
Tejo, situa-se o concelho de Alcanena. O seu nome, de origem árabe, significaria “cabeça seca”, designação que deriva, certamente, da aparente secura do seu solo, que, no entanto, esconde inúmeros rios
subterrâneos, que emergem, aqui e ali, à superfície, formando os “olhos de água”, o mais famoso dos
quais constitui a nascente do Rio Alviela. Acompanhando o curso do rio na direcção oeste-sudoeste,
a freguesia da Louriceira é uma faixa estreita e comprida de terra, formada por planícies e colinas
baixas, de solo calcário, no qual se desenvolvem as duas principais culturas agrícolas da região: as
oliveiras e as figueiras.
Um pouco arredado da povoação principal, encontra-se o lagar Luís Oliva, moderno e bem equipado, que Rui Rosário Luís construiu em 2008, em substituição de um outro mais antigo, que utilizava
o método de prensas. As suas instalações estão rodeadas de três hectares de olivais galegos, formados
por árvores antigas, algumas mesmo centenárias, plantadas em terreno seco mas muito adequado à
boa qualidade das azeitonas.
O lagar é moderno, com uma linha contínua de duas fases, em que o processo de extracção é
inteiramente ecológico, sem produção de águas russas, contribuindo desta forma para a protecção
ambiental e garantindo a melhor extracção a frio, sem alterar as características do fruto. Por ano, produz cerca de trezentos mil litros de azeite, através da moagem de setecentos quilos a duas toneladas
de azeitonas.
O seu azeite galego, com um nível de acidez entre os 0,2 a 0,5 graus, destina-se à cozinha ou à
finalização de pratos, trazendo para a mesa um tempero e um sabor tipicamente portugueses.

Rua da Pedrinha, 70
2380-415 Louriceira
Tel.: +351 249 882 932
E-mail: luisoliva@sapo.pt
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ALMEIRIM
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FALUA
FIUZA & BRIGHT
QUINTA DA ALORNA
QUINTA DAS TORGUEIRAS
QUINTA DO CASAL BRANCO
QUINTA DO CASAL MONTEIRO
QUINTA DO PRIOR
RUI BENTO MANUEL REGUINGA
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ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM
Na margem sul do Tejo, implantada nas férteis terras de aluvião banhadas pelo rio, encontra-se
a cidade de Almeirim, sede da Cooperativa fundada em 1958 e que, actualmente, é um dos maiores
produtores vinícolas de Portugal.
Na sua génese está a preocupação de defesa dos pequenos e médios agricultores da região, no
sentido de concentrar a produção e de controlar as vendas, conseguindo-se um preço uniforme para
todos e permitindo o acesso ao engarrafamento dos vinhos a produtores que, de outro modo, não
teriam meios para o fazer.
Com cerca de trezentos sócios, número que representa perto de dois mil hectares de vinha, a sua
capacidade de produção ronda os vinte e três milhões de litros por ano. As vinhas dos associados da
Adega, com doze, treze e quinze anos, estão quase todas implantadas nas zonas da Lezíria, em solos
que são muitas vezes alagados pelo Rio Tejo nos invernos mais rigorosos, e na zona da Charneca,
constituída por solos de origem calcária e argilosa. Nesta última, as maturações são muito mais rápidas, porque, além das elevadas temperaturas que normalmente se fazem sentir nesta região durante
o verão, a areia absorve muito calor durante o dia e irradia-o durante a noite, mas na área designada
Lezíria, com terrenos de origem argilosa, as maturações são mais lentas. Esta diversidade de solos e
de clima permite à Adega produzir dois tipos de vinho completamente diferentes, como é o caso dos
Varanda, brancos e tintos, feitos com uvas da Charneca, e os Lezíria, mais leves e meio-secos, feitos
com uvas provenientes dos terrenos de aluvião. As castas predominantes são, para os brancos, Fernão
Pires e Moscatel e, para os tintos, Aragonês, Trincadeira, Castelão e Syrah.
Nos últimos anos, a Adega realizou alguns importantes projectos de modernização da sua estrutura produtiva e investiu nos recursos humanos, contratando o enólogo Romeu Gonçalves e contando
com António Ventura como consultor, o que a tornam actualmente uma das mais bem equipadas do
país. Os vinhos de gama média e média alta são produzidos de acordo com os mais modernos processos de produção e estagiam em barricas de carvalho francês e americano. A fermentação é processada
com temperaturas controladas por uma moderna rede de frio, assegurando as melhores temperaturas
para cada casta e tipo de vinho, o que permite a manter um elevado padrão de qualidade. A Adega
dispõe de duas linhas de engarrafamento automático, destinada cada uma delas a um tipo diferente de
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garrafa, com capacidade para seis mil garrafas por hora, e ainda de uma linha de acondicionamento
em bag-in-box, com a capacidade para quatrocentas unidades de cinco litros por hora, e uma linha de
engarrafamento com capacidade para seiscentos garrafões por hora.
Ao longo dos mais de cinquenta anos de vida da Adega Cooperativa, foram ultrapassadas algumas situações muito difíceis mas, a existência de grandes produtores e de bons vinhos, permitiram
superar crises e obstáculos. Hoje os resultados positivos são bem visíveis tanto a nível de vendas no
mercado nacional como em nos vários títulos e galardões conquistados pela Adega incluindo, em
2012, o prémio “Dinamismo Vinhos do Tejo”, por ter sido a empresa que certificou mais vinhos e
mostrou maior dinamismo no seu modo de funcionar.
Actualmente, a Adega Cooperativa de Almeirim faz parte de uma associação de adegas nacionais
que tem como objectivo a exportação para novos mercados, nos quais se incluem a China, a Índia, a
Rússia e os Estados Unidos.
A sua vitalidade e modernidade são uma prova que as bases do movimento cooperativo ainda
está bem vivo em Portugal. Contrariando a ideia generalizada que o associativismo apenas promove
a grande produção a baixo preço, a Adega Cooperativa de Almeirim conseguiu afirmar-se como uma
produtora de vinhos de muita qualidade enquanto promove as capacidades vitivinícolas da região.

Adega Cooperativa de Almeirim, C.R.L.
Zona Industrial, Apartado 83
2081-901 Almeirim
Tel.: +351 243 57 05 60
E-mail: marketing@adegaalmeirim.pt
www.adegaalmeirim.pt
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FALUA
O que liga João Portugal Ramos ao cheiro da terra e ao sabor do vinho tem origem na sua infância e nos dias passados na quinta da família perto de Alenquer. Esse tempo traçou-lhe o destino,
definiu-lhe as escolhas. A licenciatura em agronomia foi uma preferência natural e o estágio no Centro de Estudos da Estação Vitivinícola Nacional de Dois Portos foi a afirmação de um percurso já
adivinhado.
O primeiro emprego foi no Alentejo: iria comandar a Adega Cooperativa da Vidigueira. A experiência correu-lhe de feição e, nos tempos que se seguiram, o seu nome esteve ligado a inúmeros
projectos de sucesso. Estávamos, então, em finais dos anos 80, época dourada das consultadorias de
viticultura e enologia, e, num ritmo desenfreado, João Portugal Ramos acompanhou maturações e
estágios do vinho que sairia das diversas adegas cooperativas e quintas seculares de que era consultor.
Foi a partir dessa experiência acumulada e para poder dar resposta aos inúmeros apelos de produtores
de várias regiões vitivinícolas do Pais que criou a Consulvinus.
Em 1990, João Portugal Ramos plantou os primeiros dez hectares de vinha em redor de sua casa,
em Estremoz. Foi o início do seu projecto pessoal. Preparava-se para largar o frenesim da consultadoria e para se dedicar apenas às suas empresas. Os hectares no Alentejo foram-se multiplicando de
forma sustentável, enquanto a sua atenção era atraída para outras regiões. Chegou ao Ribatejo com a
vontade e o desafio de explorar o potencial vinícola da região e para o revelar a Portugal e ao mundo.
Assim, nasceu a Falua.
Para ganhar a aposta ribatejana, João Portugal Ramos, investiu a fundo numa operação modelar equipada com os mais sofisticados e modernos equipamentos. Em 2004, foram inauguradas as
instalações da Falua, em Almeirim. Da adega de traça moderna e arrojada começaram, desde logo, a
sair vinhos muito apreciados pelos portugueses, como o Conde de Vimioso, mas também outros que
nunca chegaram às prateleiras do mercado nacional, como o Tagus Creek.
Na realidade, a Falua foi um projecto pensado com vista à exportação. Cerca de setenta e cinco
por cento da produção destina-se ao mercado externo, com grande destaque para o britânico. Desta
forma, os vinhos delineados para serem comercializados lá fora têm características próprias: a sua
imagem é moderna e apelativa, para que tenham uma aceitação mais fácil, e a selecção das castas
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inclui sempre uma estrangeira articulada com uma nacional. Os vinhos destinados a Portugal são
elaborados predominantemente a partir de castas nacionais embora, muitas vezes, também ligadas a
castas internacionais.
As vinhas, num total de cento e vinte hectares, encontram-se no campo e sobretudo na charneca.
Estas últimas num solo argilo-calcário, seco e extremamente pobre com produção muito curta onde
a carência e a privação, num chão que não se faz úbere confere às uvas uma qualidade que se reflecte
inteiramente no vinho que delas nasce. Os vinhedos são compostos de castas como o Castelão, Trincadeira, Aragonês, Syrah, Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, Touriga Franca
nas tintas, e pelas castas brancas Arinto, Fernão Pires e Chardonay.
A aposta Ribatejana feita através da Falua por João Portugal Ramos revelou-se mais um triunfo
enológico e empresarial de João Portugal Ramos, que há muito descobriu a sua vocação para revitalizar regiões e desenvolver produtos marcantes, capazes de afirmar Portugal como um país de grandes
vinhos.

Falua – Sociedade de Vinhos, S.A.
Zona Industrial
56 2080-221 Almeirim
Tel: +351 243 594 280
E-mail: falua@falua.net
www.falua.net
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FIÚZA & BRIGHT
Foi no atribulado mês de Fevereiro de 1908, carregado de tensão e marcado pelo assassinato de
D. Carlos e do príncipe herdeiro, D. Luís Filipe, que Joaquim Mascarenhas Fiúza viu o seu primeiro
raio de luz. Nascido num Portugal enlutado e a caminhar para a república, Joaquim Fiúza, tal como
o antigo monarca, abraçou o mar com emoção e aprendeu a rasgá-lo manejando uma vela. Velejador
reconhecido competiu nos Jogos Olímpicos de 1936, 1948 e 1952, conquistando nos de Helsínquia
a medalha de bronze, com Francisco Andrade. Dez vezes Campeão Nacional, em 1957, conseguiu o
feito notável de se consagrar Campeão da Europa e o terceiro do Mundo.
Se a água era o seu elemento, o vinho não deixou de ser uma paixão. Os dias de Joaquim Fiúza
dividiam-se entre o mar e a terra, entre a costa e o interior. Herdeiro de uma tradição vinícola já
antiga, possuía vários hectares de vinha no Ribatejo, dominada exclusivamente pelas castas nacionais Touriga Nacional, Aragonês, Vital, Castelão e Fernão Pires. Foi só quando adquiriu a Quinta da
Granja, nas proximidades da Romeira, que Joaquim Fiúza optou por fazer experiências pioneiras com
vinhedos de origem francesa em solo português como Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay e
Sauvignon Blanc.
Em 1985, numa clara aposta na qualidade e na modernização, Joaquim Fiúza promoveu uma
parceria com o enólogo australiano Peter Bright, nascendo dessa colaboração a Fiúza & Bright.
Peter Bright era detentor de um curriculum invejável e já tinha o seu nome firmado internacionalmente quando se decidiu a aventurar-se pelos solos e climas portugueses. Reconhecendo as qualidades vitivinícolas de Portugal e tirando partido das suas especificidades, Peter Bright rapidamente
conseguiu extrair dos vinhedos da família Fiúza matéria-prima para fazer um vinho notável.
Actualmente, com cento e vinte hectares de vinha espalhados por quatro quintas, a Fiúza & Bright planta metade castas tintas e brancas, metade nacionais e estrangeiras. Deste equilíbrio originam
anualmente cerca de um milhão de litros de vinho, resultado da fermentação das uvas nascidas em
terrenos argilosos, argilo-calcários e arenosos, maturadas sob um microclima muito específico de
onde se obtém um sumo capaz de produzir vinhos varietais e mono-varietais de excelente qualidade.
O bom trabalho realizado pela Fiúza & Bright no apuramento do seu produto é reconhecido
largamente pela profusão de prémios e de galardões que recebeu ao longo da sua história. De 2000 até
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aos dias de hoje já alcançou mais de cinquenta títulos e distinções a somar a inúmeras notas de prova
muito positivas. A ” Wine Enthusiast”, em 2011, elegeu o Ikon Chardonnay, Trincadeira das Pratas
Branco 2008 como o sexto melhor do mundo e o melhor entre os vinhos portugueses.
Com o nome bem inscrito no mercado nacional, a Fiúza & Bright aposta forte na internacionalização, sendo a exportação um aspecto muito importante na sua estratégia de crescimento. Com
vinhos colocados em mais de dezassete países espalhados pela Europa, América, África e Ásia, a Fiúza
& Bright é uma verdadeira embaixadora de Portugal além-mundo.

Fiúza & Bright - Sociedade Vitivinícola, Lda.
Travessa do Vareta, Nº 11
2080-184 Almeirim
Tel.: +351 243 592 048
E-mail: geral@fiuzabright.pt
www.fiuza.net
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QUINTA DA ALORNA
Em cada garrafa de Quinta da Alorna escondem-se séculos de história, vestígios de épocas distantes com sabor a Índia, a poesia, a intriga política. Momentos, acontecimentos e vivências que se
fundem com os muros da quinta e que se confundem com o paladar dos vinhos. Atrás da fachada
desenhada ao gosto romântico do início do século XIX, viveram gerações de várias famílias. No parque, rasgado por uma agradável alameda de plátanos, adivinha-se a proximidade do Tejo e, apesar da
sensação de tempo suspenso que os jardins e as estátuas inspiram, a modernidade pressente-se nos
anexos e nas adegas.
A quinta deve o nome actual a D. Pedro Miguel de Almeida que, enquanto Vice-Rei da Índia, deu
mostras de bravura e, destemidamente, foi responsável pela conquista da importante praça de Alorna,
nessa antiga colónia portuguesa. O feito valeu-lhe somar aos títulos de Conde de Assumar e Marquês
de Castelo Melhor o de Marquês de Alorna. Em 1723, ao regressar a Portugal, comprou o Casal de
Vale Meão – futura Quinta da Alorna - pronto a fazer destas terras o centro de um vasto número de
propriedades agrícolas. O chão fértil da lezíria inspirou-o na plantação dos primeiros pés de vinha.
Com a sua morte, a quinta e o título foram herdados pelo seu filho D. João de Almeida Portugal,
fidalgo de triste sorte, que levou a vida ensombrado pela desdita do processo dos Távoras, do qual
resultou o seu encarceramento e o da sua família. A esta época difícil e escura veio dar brilho a sua
filha D. Leonor. Alcipe, como lhe chamava Bocage e os seus contemporâneos. Era uma mulher à frente
do seu tempo que veio a revelar-se a maior poetisa do movimento neoclássico lusitano. Num período
profundamente conturbado, abalado pelas invasões Napoleónicas, pela fuga da família Real para o
Brasil e pelas Guerras Liberais, D. Leonor, Marquesa de Alorna, debateu-se com grandes problemas
financeiros. Assim, após a sua morte, a quinta de Almeirim foi vendida - com grande prejuízo para a
Casa de Fronteira e Alorna - a José Dias Leite Sampaio, Visconde da Junqueira e fundador da Companhia União Fabril, a CUF. Empreendedor, empenhou-se no desenvolvimento vitivinícola. O sucesso
das suas experiências levou todos os grandes proprietários da região a seguirem o seu exemplo. Em
meados dos anos cinquenta do século XIX, já as vinhas tinham uma grande expansão no campo de
Almeirim.
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Entretanto, a CUF debatia-se com grandes dificuldades. Em 1872, um ano após a morte do seu
fundador, foi apresentada uma proposta de liquidação da Fábrica, para evitar a falência. A sua filha, D.
Emília Angélica Monteiro Sampaio, Condessa da Junqueira, conseguiu salvaguardar alguns dos seus
interesses, inclusivamente a Quinta da Alorna. A Condessa mostrou-se uma administradora muito
capaz: plantou vinhas, promoveu o arrendamento de terras, com a obrigação dos rendeiros fazerem
o plantio de vinhas que, após dezanove anos, reverteriam para a Alorna. Em 1913, após a sua morte,
não deixou descendência. Os tribunais designaram seis herdeiros que constituíram uma sociedade.
Três anos volvidos, a propriedade é vendida a outros seis sócios. Manuel Caroça, um dos seis, comprou a totalidade das quotas. Associando-se ao genro, Fausto Patrício Lopo de Carvalho, e aos netos,
empenhou-se no desenvolvimento da propriedade.
Nos dias de hoje, a quinta é administrada pela Sociedade Agrícola da Alorna e o capital social é
detido na totalidade pela quarta e quinta geração de descendentes de Manuel Caroça.
Na propriedade de dois mil e oitocentos hectares, duzentos são ocupados por vinhas. Entre as
castas brancas contam-se Fernão Pires, Chardonnay, Verdelho, Arinto e Tália; e entre os encepamentos tintos Trincadeira, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Tinta Roriz, Castelão, Syrah, e Alicante
Bouschet. Martta Reis Simões, eleita, em 2012, enóloga do ano pela Comissão Vitivinícola da Região
do Tejo, ocupa-se das vinificações dos vinhos que estão hoje presentes na generalidade dos mercados
internacionais, com a sua qualidade amplamente reconhecida através dos mais altos galardões e de
prémios em concursos e revistas da especialidade.
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A Quinta da Alorna também comercializa azeite da melhor qualidade resultado das variedades
de azeitona Galega, Picual, Cobrançosa e Arbequina cultivadas nos solos argilo-calcários da zona do
“Bairro”.
A produzir vinho e azeite de excelência, a Quinta da Alorna promove dois produtos extraordinários, um convite perfeito para saborear os paladares que melhor definem e caracterizam todo o
Ribatejo.

Sociedade Agrícola da Alorna, SA
Quinta da Alorna
2080 - 187 Almeirim
Tel.: +351 243 570 700
E-mail: geral@alorna.pt
www.alorna.pt
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QUINTA DAS TORGUEIRAS
No termo de Santarém, os velhos Casais de Santa Marta, propriedade dos Condes de Atalaia,
erguiam-se ufanos da sua enorme exploração agrícola. Estas eram terras de vinhos desde o reinado
de D. Manuel I e a imensa adega da quinta assim o comprovava. Em meados do século XVIII, D. António Luís de Menezes, conde de Atalaia pelo seu casamento com D. Domingas Manoel de Noronha,
foi recompensado por serviços prestados com a mercê de gestão dos Doze Passos das Negras, do Pinhal de Via Longa e da Sesmaria das Ferrarias, passando a deter um vasto território patrimonial, que
acompanhava toda a margem direita da Ribeira de Muge e tinha o seu centro em Benfica do Ribatejo.
Os ventos da história e as vicissitudes da vida foram retalhando a herdade. No princípio do século XX, a parte nobre da quinta que compreendia a casa centenária, há já tantos séculos residência
da família Manoel, foi vendida. A fracção que restou era composta pela Quinta do Pinhal e Torgueiras
e pela Quinta do Casalinho. Até finais dos anos 80 do século passado, ambas formavam a Sociedade Agrícola do Casalinho, que acabou por se cindir em duas, a Sociedade Agrícola do Casalinho e
a Quinta das Torgueiras Sociedade Agrícola Lda. Mais tarde, ainda se concebeu a Companhia das
Terras d’Areia Lda., vocacionada para a produção de vinhos. Todas elas são actualmente detidas pela
família Manoel.
Quinta das Torgueiras Sociedade Agrícola criou o seu primeiro vinho, vendido em garrafão, nos
finais dos anos 80. O Terras d’Areia, já engarrafado, começou a ser produzido em 1990.
Hoje, a Companhia das Terras d’Areia Lda. cultiva cerca de 22,5 hectares de vinha em terras de
areia e as castas tintas eleitas são Syrah, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Alicante
Bouchet; e as brancas são Chardonay, Verdelho, Viozinho, Tália e Fernão Pires.
O resultado é um Tinto relativamente encorpado, com 14 graus, suave e aromático. Assinado
pelos enólogos Martim de Avillez e Manuel Pinto do Carmo, o Terras D’Areia foi distinguido com o 1º
prémio da Feira de Santarém e o Quinta das Torgueiras foi reconhecido com várias menções honrosas
no Concurso O Melhor Vinho do Tejo do Cartaxo. O vinho branco é claro, relativamente aromático
e, de momento, é vendido apenas em garrafão, mas o objectivo é, no futuro, também ser engarrafado.
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Quinta das Torgueiras – Sociedade Agrícola, Lda.
2080-406 Benfica Ribatejo
Tel.: +351 243 589 261
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QUINTA DO CASAL BRANCO
Num tempo em que as mais seguras e rápidas vias de circulação eram os rios navegáveis que
cruzavam o território nacional, Almeirim, nas proximidades do Tejo, foi, durante séculos, um dos
destinos preferidos de Reis e da Corte. Rodeada por ricas coutadas que se estendiam por quilómetros,
a caça grossa e a cetraria eram as principais ocupações da nobreza que acorria à região e muitas foram
as famílias aristocráticas que, ao longo dos tempos, se foram instalando nestes terrenos férteis. Os
Duques de Cadaval, os Duques de Palmela, os Condes de Atalaia, os Condes da Torre, os Marqueses
de Alorna, os Condes da Taipa, os Condes de Sobral, estes foram alguns dos grandes do Reino que
desenvolveram interesses fundiários e laços afectivos com estas terras ribatejanas.
A casa agrícola do Conde de Sobral que, na primeira metade do século XIX, tanto impressionava
os seus contemporâneos por ter sido uma das primeiras em Portugal a adoptar maquinaria a vapor na
sua adega, foi fundada em 1775 por Geraldo Braancamp de Almeida Castelo Branco, primeiro Barão
de Sobral. Desde logo se começou a plantar vinha, mas as experiências bem-sucedidas com a casta
Fernão Pires feitas pelo Barão da Junqueira, na vizinha Alorna, levaram muitos dos grandes proprietários da zona a seguirem-lhe o exemplo. Em meados dos anos cinquenta do século XIX, o verde das
vinhas derramava-se em força pelos campos de Almeirim e alastrava por todo o Ribatejo, tornando-se
a vinicultura uma actividade com grande interesse económico. A Quinta do Casal Branco, dos Condes de Sobral, não foi excepção e o incremento dado à produção de vinho foi notório por essa altura.
Com cerca de mil e cem hectares, a Quinta do Casal Branco centra-se numa casa apalaçada projectada pelo arquitecto Álvaro Miranda, no dobrar do século XX. O edifício, preservado com cuidado
e esmero, é de uma simetria quase milimétrica e parece ser um hino às tradições arquitectónicas portuguesas. Toda esta sintonia de proporções reflecte-se na qualidade do vinho produzido na herdade.
Desde os anos 80 que a preocupação pelos melhores resultados tem sido uma constante. Esse
aperfeiçoamento foi alterando, aos poucos, a estrutura da actividade vitivinícola. A produção de grande rendimento do vinho a granel foi sendo substituída por uma mais pequena, focada na qualidade e
não na quantidade. Se em tempos os hectares destinados às vinhas chegavam aos duzentos, os pés que
cresciam nos solos demasiado férteis de aluvião foram sendo arrancados ou movidos. Hoje, divididas
em cento e quarenta hectares de terreno franco-arenoso, as castas autóctones Fernão Pires, Castelão,
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Trincadeira e Touriga Nacional crescem vizinhas das estrangeiras, recentemente introduzidas, Syrah,
Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot e Alicante Bouchet. Esta fase de reconversão foi acompanhada por João Portugal Ramos. Antes de a sua consultadoria terminar, preparou uma equipa capaz
de assumir os destinos da adega, da qual fazia parte a enóloga Dina Luís, que é quem actualmente
segue os processos de vinificação e assina os produtos da casa.
Presentemente, os métodos utilizados na produção de vinho aliam os modos tradicionais, tais
como a pisa-a-pés em lagares, com as mais modernas técnicas que fazem uso de um rigoroso controlo
de temperatura. Para o estágio em madeira, são utilizadas barricas de carvalho francês e americano da
melhor qualidade. A Quinta do Casal Branco tem cerca de quinze marcas diferentes e exporta cerca
de oitenta e cinco por cento do que produz para trinta e dois países, sendo os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a China os seus principais mercados externos.
O esforço feito para alcançar a excelência foi uma aposta ganha. A qualidade dos seus produtos
tem sido largamente reconhecida e premiada. A título de exemplo, a considerada revista americana
Wine Enthusiast classificou o Quinta do Casal Branco Tinto em terceiro lugar do “Top 100 Best Buys
of 2008” e o Falcoaria Reserva 2004 alcançou a medalha de ouro no prestigiado “Challenge International du Vin”. Este vinho foi buscar o nome à tradição da cetraria tão apreciada, em tempos idos,
na região. Testemunha dessa arte, ainda se ergue na propriedade um torreão de falcoaria pertença
da primitiva coutada real, datado do século XVI, que, pelo traçado e pelas dimensões, prova ser um
exemplar único no património português.
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Para além da produção vinícola, a Quinta do Casal Branco dedica-se à exploração cerealífera,
hortícola, florestal e de bovinos, enquanto mantém uma importante coudelaria e se dedica também ao
azeite. Este azeite provém de uma quinta, também da família, situada em Abrantes e chamada de Vale
de Zebro. Esta exploração tem mil e cem hectares, dedicados na sua maioria à produção de cortiça,
tendo no entanto outras actividades complementares, tais como a exploração do olival, eucaliptal,
caça e ovinos. O olival tem cerca de oitenta hectares, do tipo tradicional, unicamente com a variedade
galega e dá azeites extraídos a frio, por processos unicamente mecânicos, de grande qualidade, que
sugerem o aroma do verde das folhas e os sabores a maçã e amêndoa.
Com uma prestigiada coudelaria de cavalos Puro-Sangue Lusitanos e com uma respeitada produção de vinhos e de azeites, a Quinta do Casal Branco leva o Ribatejo ao mundo. A qualidade dos seus
produtos ultrapassa fronteiras e são verdadeiros embaixadores do que de melhor se faz em Portugal.

Casal Branco – Sociedade de Vinhos, Lda.
Quinta do Casal, E.N. 118, KM 69
2080-362 Benfica do Ribatejo
Tel.: +351 243 592 412
E-mail: info@casalbranco.com
www.casalbranco.com
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QUINTA DO CASAL MONTEIRO
Luís José Braamcamp de Mello Breyner Cardoso de Menezes, conhecido por todos por D. Luís
de Margaride, era um enófilo encartado, conhecedor de aromas e de castas, apreciador de um bom
néctar. Nascido em Santarém em 1903, dedicou a sua vida à ciência do vinho, investigou e publicou
estudos. A sua imensa erudição neste domínio foi reconhecida inúmeras vezes, tendo sido consagrado
com várias distinções e prémios e feito parte de diversas confrarias e instituições científicas.
Em 1928, a direcção da exploração agrícola das propriedades da família foram assumidas por
ele. Rapidamente, D. Luís fez deste vasto território o seu laboratório, implementando nas suas terras
o fruto das suas pesquisas e investigações. Consagrou cinquenta anos ao estudo do cultivo da vinha e
à aplicação de novas técnicas enológicas.
Quando morreu, em 1978, deixou aos seus descendentes um amplo legado de saber e um vasto
património vitivinícola. Os seus sucessores, mantendo-o como referência, fundaram a Casa Agrícola
Herdeiros de D. Luís de Margaride, S.A, mais tarde designada como Quinta do Casal Monteiro, S.A..
No princípio dos anos 80, a herança provava ter sido bem entregue: a Quinta do Casal Monteiro era
um dos produtores de vinhos que mais se destacava na região do Ribatejo, aparecendo com vinhos
engarrafados de muita qualidade, nomeadamente o “Dom Hermano”.
Hoje, a Quinta do Casal Monteiro celebra o espólio do seu passado através da minuciosa atenção com que acompanha cada uma das etapas do processo de vinificação. Da vindima até ao engarrafamento, todos os passos são criteriosamente pensados para garantir a qualidade máxima do seu
produto.
Nas margens do Tejo, em solo de argila e de areia alimentado a aluvião, exposto a um clima sub-mediterrâneo, a vinha cresce na lezíria e desenvolve-se com uma identidade muito própria. O vinhedo espalha-se por cinquenta e seis hectares, terreno onde cresce o produto de uma selecção ponderada: as castas, nacionais e estrangeiras foram escolhidas tendo em conta a adaptação às condições do
Ribatejo. As principais castas brancas são Fernão Pires, Arinto, Trincadeira das Pratas e Chardonnay;
e as tintas são Castelão, Touriga Nacional, Touriga Franca, Trincadeira, Aragonês, Alicante Bouschet,
Baga, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah e Pinot Noir.
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Actualmente gerida por Miguel e Cirilo Jesus, os actuais proprietários, a Quinta do Casal Monteiro é um dos principais produtores da região certificada do Tejo e impôs-se no mercado nacional e
internacional pela qualidade dos seus vinhos, especialmente os brancos. O seu sucesso é resultado de
uma longa tradição ligada ao vinho, que foi sucessivamente passando por várias gerações. A memória
perdura e coabita com a ambição de progresso e a vontade de modernidade, o que dá aos vinhos da
Quinta do Casal Monteiro um carácter único.

Quinta do Casal Monteiro
Estrada Municipal 1 - km 3,
2080-201 Almeirim
Tel.: +351 243 592 414
E-mail: sales@margarides.pt
www.casalmonteiro.pt
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TERRAS D’ALUVIÃO
A cultura da vinha experimentou, a partir de meados do século XIX, a sua grande expansão nos
campos de Almeirim e daí alargou-se aos restantes concelhos que tinham campos de aluvião. Grandes e pequenos proprietários aderiram com entusiasmo a esta nova actividade agrícola que prometia
riqueza e que fez da casta Fernão Pires o estandarte da vinicultura portuguesa. Ao longo dos anos, já
no século XX, muitos dos pequenos produtores associaram-se em cooperativas, outros, preferiram
manter uma produção independente. Foi o que sucedeu com o agricultor Guilherme Correia Marques, que, para além de culturas hortícolas e de frutas, se dedicava igualmente à vinicultura. Em 2006,
criou com o seu filho Hugo Marques, também agricultor, uma sociedade agrícola designada Quinta
do Prior, a partir do nome de uma parcela de terreno que já possuía, talvez em homenagem ao D.
António, Prior do Crato, cuja infância e juventude foram passadas em Almeirim e por quem o povo
desta terra tinha grande estima e respeito, tendo-se sempre mantido fiel a este candidato ao trono
português.
Tirando partido da sua larga experiência na cultura da vinha, Guilherme Marques, ao lado das
vinhas de quinze anos que já possuía, plantou vinhas novas nas suas terras de aluvião, tendo aproveitado a ocasião para introduzir novas castas. Ao todo, cultiva vinte e cinco hectares de vinhedo. Para os
vinhos brancos, ficou com Fernão Pires e Arinto, e para os tintos, Touriga Nacional, Syrah, Alicante
Bouschet, e Castelão Francês.
A produção do vinho processa-se na adega que já possuía há alguns anos e que costumava alugar,
mas adquiriu nova maquinaria, tendo prestado particular atenção à linha de frio de forma a melhorar
a qualidade do produto, para o que conta também com o saber do enólogo da Adega Cooperativa de
Alcanhões, Leonel Cruz. Como resultado, obtém um vinho branco correcto e um tinto seco, com um
aroma tipicamente ribatejano e com boa aceitação no mercado, ambos comercializados em bag-in-box.
Os vinhos da Quinta do Prior podem ou não evocar o malogrado D. António, Prior do Crato,
mas nasceram em solo abençoado pela abundancia e, incontestavelmente, o chão que alimenta a uva
de que são feitos é homenageado no nome com que foram baptizados: Terras d’Aluvião, terrenos alagadiços que fazem do campo ribatejano um dos mais ricos do país.
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Quinta do Prior, SAG, Lda.
R. da Condessa da Junqueira, 128
2080-069 Almeirim
Tlm.: +351 917 258 596
E-mail: quintaprior@sapo.pt
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RUI REGUINGA
Nascido em Almeirim em 1966, cedo se habituou, pela mão do pai e do avô, a calcorrear vinhedos, a reconhecer as características da terra que pisava, a admirar o efeito do clima e das estações na
maturação dos frutos.
O fascínio pelas cepas, pelos ciclos naturais, pelos imensos factores que influenciam a qualidade
e as características das uvas puseram Rui Reguinga a caminho da Escola Superior Agrária de Santarém
onde, concluído bacharelato em Engenharia Agro-Alimentar, se especializou em viticultura e enologia. De seguida, na época das vindimas de 1990, foi alargar os horizontes para a região de Champagne,
em França, onde estagiou como enólogo. Mas a sua formação académica mal começara: de regresso a
Portugal, instalou-se em Lisboa onde concluiu a licenciatura em Engenharia Agro-Industrial no Instituto Superior de Agronomia e, mais tarde, rumou ao Porto para fazer a pós-graduação em Marketing
de Vinhos pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica. Voltou, então, a França
para fazer um curso de “Dégustation des Vins” na Universidade de Bordéus.
O empenho na sua formação teórica decorreu paralelamente a uma vida profissional muito preenchida. Desde 1991 enólogo da Consulvinus, trabalhou ao lado de João Portugal Ramos na consultoria e na análise de vinhos de seis regiões vitícolas portuguesas e de várias marcas conceituadas. Em
2000, lançou-se sozinho com a Rui Reguinga Enologia, Lda., conseguindo desde logo vários clientes
no Alentejo e no Ribatejo. Na sua região orientou, entre outras, duas quintas emblemáticas, a Lagoalva
e a Casa de Cadaval.
Hoje, o seu mundo alargou-se. Continua a dar consultadoria a produtores do Dão, da Estremadura, da Península de Setúbal, do Ribatejo, do Alentejo e da Madeira, mas o seu saber atravessou o
Atlântico e encontrou terra fértil no Vale de São Francisco, no Brasil, e em Mendoza, na Argentina.
Apesar de atravessar oceanos e de percorrer quilómetros para potenciar terras e aromas, o seu
sonho realizou-se com a produção de um vinho produzido por si, num chão que é seu. Em 2001, na
zona da Charneca de Almeirim, num solo pobre e seco, coberto por calhau rolado que, espalhado pelo
terreno, permite condições ideais para o desenvolvimento de boa uva, Rui Reguinga, inspirado por
uma das suas regiões vinícolas preferidas, a Cotes de Rhône, plantou as castas Syrah, Grenache, Mourvèdre e Viognier. Este é um vinho pessoal, feito com cuidado e paixão, fruto de uma ambição antiga,
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partilhada em família. O seu pai foi um dos seus grandes apoiantes, com ele preparou e plantou a pequena vinha serrana e, a sua morte prematura, determinou o significado e o nome do vinho: Tributo.
Em 2005 reconverteu uma pequena quinta da família, em solos de charneca, e plantou as castas:
Touriga Nacional, Syrah, Tinta Roriz, Trincadeira e criou um novo vinho do Tejo: o Quinta de Vale
Veados.
Rui Reguinga produz e assina o Touriga Nacional, do Dão, o Terrassus, do Douro, o Terrenus,
do Alentejo, o Verdelho, da Madeira, o Wenzel Beerenauslese, da Áustria, o Phebus Malbec e o Fabre
Montmayou, da Argentina, mas o Tributo, por representar uma homenagem à família e por ligar a
inspiração francesa às terras do Ribatejo, num produto de reconhecida qualidade, é uma verdadeira
comemoração ao potencial desta região.

Rui Reguinga Enologia, Lda.
Travessa do Calvário, nº 26
2080-174 Almeirim
Tel.: +351 243 592 049
E-mail: rui.reguinga@mail.telepac.pt
www.ruireguinga.com
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ALPIARÇA
AGROALPIARÇA
ARDUS
CASA AGRÍCOLA PACIÊNCIA
COOPVINHAL
PINHAL DA TORRE
QUINTA DA ATELA
QUINTA DA LAGOALVA DE CIMA
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AGROALPIARÇA
Os numerosos vestígios arqueológicos do Paleolítico Inferior existentes no concelho de Alpiarça
são testemunhos da constante presença humana, desde as épocas mais recuadas, atraída pela fertilidade dos campos irrigados pela Vala de Alpiarça. A agricultura tem sido, pois, ao longo dos séculos até
à actualidade, a actividade predominante daquelas populações ribeirinhas. As transformações económicas e sociais que acompanham os ventos da História reflectiram-se também no sector agrícola, levando muitos pequenos produtores a associar-se em cooperativas na defesa dos seus interesses
comuns. Por todo o Ribatejo assistiu-se a uma adesão crescente a este movimento, que permitia aos
agricultores organizar-se e superar em grupo uma série de dificuldades por si sentidas, em entreajuda. Foi neste contexto que foi fundada a Agroalpiarça, cooperativa agrícola de interesse público, que
iniciou a sua actividade vinícola em 1988.
A sua sede situa-se no centro de Alpiarça, frente ao edifício da Câmara Municipal, em instalações cuja construção terá sido iniciada há muitos mais anos, segundo reza a tradição. Transposto o
portão de entrada, penetra-se num pátio que dá acesso aos escritórios e a um depósito de vinhos. Os
lagares e a adega, situados num local um pouco afastado, foram construídos entre os anos 50 e 60.
Formam um conjunto anódino, com uma parte antiga com depósitos de cimento revestidos de ipox e
uma parte mais recente, com depósitos revestidos de inox.
A cooperativa, cujo sócio maioritário é a própria Câmara, possui actualmente, sessenta e dois
hectares de vinha, com idades entre dois e cinquenta anos, plantada em solos arenosos e argilosos,
pois as terras de aluvião estão reservadas às culturas hortícolas. As castas seleccionadas são, para os
brancos, Fernão Pires e Olho de Lebre e, para os tintos, Cabernet Sauvignon, Periquita, Trincadeira,
Syrah, Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Aragonês e Merlot. A produção vitivinícola, com recurso
a métodos tradicionais, é realizada sob a orientação do enólogo Carlos do Céu Pereira.
Da adega saem actualmente duas gamas de vinho: Vinha Alto do Castelo, vinho regional tinto, e
Alqueves Novos, vinho de mesa tinto e branco. Com características tipicamente ribatejanas, estes vinhos carregam o sabor e o saber da região, transportam consigo o esforço cooperativo para conseguir
o que de melhor Alpiarça produz.
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Agroalpiarça - Produção Agrícola, C.I.P.R.L.
Rua José Relvas, 387
2090-105 Alpiarça
Tel.: + 351 243 558 288
E-mail: agroalpiarca@hotmail.com
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ARDUS
Em 2007, quando se reformou e o tempo passou a ser seu, Manuel Fernando Ribeiro Anjos
Machado instalou-se nas proximidades de Alpiarça, região a que está ligado por laços familiares e
afectivos de mais de cinquenta anos, e entregou-se a uma antiga paixão, a produção de vinho.
Nas suas terras, Manuel Anjos Machado, plantou vinhas das castas Fernão Pires e Boal de Alicante, para os brancos, e Alicante Bouschet e Grenache, para os tintos. Em 2009, arrancou parte das
vinhas brancas e nesse terreno plantou novas cepas de tinto, Touriga Nacional e Aragonês, ficando,
assim, com um hectare de uvas tintas. Para produzir os brancos, arrendou por doze anos uma vinha
de um hectare em Almeirim, que acrescentou ao hectare que já cultivava. Destes vinhedos saem cerca
de seis mil garrafas anuais. O seu objectivo é atingir a produção de três mil litros de tinto e três mil de
branco de grande qualidade.
Actualmente, produz quatro mil quilos de uvas tintas e cinco mil e quinhentas de uvas brancas
e o excedente da sua produção de uvas é vendido. De acordo com a opinião dos críticos, Manuel Fernando Machado conseguiu criar um tinto honesto, generoso e encorpado mas não agressivo, franco,
agradável e sorridente, como o seu autor. O branco, não sendo leve, é aromático e tem um bom final.
Este resultado é conseguido à custa de um grande rigor na selecção das uvas e de um apertado controlo de qualidade, de que é responsável a enóloga da casa Paciência. Como não possui adega própria,
utiliza a adega da mesma casa.
À marca comercializada deu o nome de Ardus, que deriva do vocábulo ardilla, designação castelhana para esquilo. A sua silhueta representada no rótulo é acompanhada pela de uma lebre, o primeiro animal que Manuel Anjos Machado avistou quando plantou a sua vinha.
Com dedicação e iniciativa, Manuel Anjos Machado leva, vindima após vindima, o seu sonho
para a frente numa maneira de estar que resume em grande medida o carácter ribatejano de acreditar
nos valores da terra e de brindar à vida com um bom copo de vinho.
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Manuel Fernando Ribeiro dos Anjos Machado
Vivenda Ardilla, EM 1370-1
Gouxa
2090-218 Alpiarça
Tel.: +351 243 599 339
Email: Manuel.f.machado@gmail.com
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CASA AGRÍCOLA PACIÊNCIA
Manuel Paciência Gaspar encheu a sua primeira garrafa no ano de 1905. No percurso da sua vida
tinha sido adegueiro do Conselheiro Leal, na Casa da Guarda. Quis o destino que o senhor Conselheiro tenha morrido sem descendência e que, por vontade sua, o seu património fosse distribuído por
quem, ao seu lado, mais tinha contribuído para o crescimento do seu pecúlio: os seus empregados.
Manuel Paciência Gaspar era um deles. Homem com visão e iniciativa arregaçou as mangas e
tratou de expandir o negócio dos vinhos. Pôs de pé uma nova adega, comprou e amanhou terras.
Passou o bichinho à filha Maria Luísa que ao lado do marido e primo, Hermínio Duarte Paciência,
continuou a actividade do pai quando este lhe faltou.
Hermínio era um homem extraordinário: como médico oftalmologista assumia os encargos
dos seus pacientes, em medicamento e óculos, quando estes aparentavam ter problemas económicos;
como empresário agrícola avançava com propostas salariais superiores à média, compelindo os restantes lavradores a seguirem-lhe o exemplo.
Em 1961 construiu a actual adega, mais moderna e funcional. Planificou-a numa planta absolutamente simétrica para que na hora das partilhas os seus dois filhos a pudessem repartir. Isso não veio
acontecer. A adega continua hoje inteira e em plena actividade, orgulhando-se de toda a maquinaria
e instrumentos que evocam dessa época.
Hoje, quem dá a cara pelo negócio é a sua neta, Luísa Paciência. Na adega pensada pelo seu avô
é feito todo o processo vitivinícola, menos a destilação. Os depósitos utilizados são em betão armado
e tem uma cubicagem para dezasseis a vinte e dois mil litros cada. Todos eles ainda têm os postigos
pintados a tinta anti-mosto para evitar a oxidação. Os depósitos subterrâneos conseguem albergar
trinta e dois mil litros cada e, tudo somado, a adega tem uma capacidade total de três milhões de litros.
As vinhas crescem em solo de aluvião, terrenos alagadiços e muito férteis que permitem uma
produção acima da média. O vinhedo estende-se por setenta hectares onde sobressaem, sobretudo,
pés de castas portuguesas, como a Fernão Pires para a produção do vinho branco, a Castelão e a Trincadeira para o tinto. Mas o sabor do mercado pede outros aromas e, assim, também se encontram as
Syrah, Cabernet Sauvignon , Pinot Noir, Chardonnay , Sauvignon Blanc, entre outras.
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A enóloga Regina Caetano supervisiona as características organolépticas de cada vinho, desde
os reservas aos vinhos temáticos. Para além do vinho, a Casa Agrícola Paciência deixa o seu cunho
numa diversidade de produtos artesanais como vinage, azeite, doce d`uva e mel. Apesar de ser uma
produção tradicional, com um grande respeito pela herança do passado, os seus vinhos já se impõem
no mercado nacional, procurando agora penetrar no espaço internacional.

Casa Agrícola Paciência, S.A.G., Lda.
R. Dr. Queiroz Vaz Guedes, 128
2090-079 Alpiarça
Tel.: +351 243 558 804
E-mail: casapaciencia@net.vodafone.pt
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COOPVINHAL
Alpiarça é centro de uma importante região vinhateira dispersa por inúmeros pequenos e médios proprietários. Em 1975, um grupo de dez vinicultores alpiarcenses tomou a decisão de constituir
uma adega cooperativa, a que deu o nome de Coopvinhal, para que todos em conjunto conjugassem
esforços no sentido de produzir vinho de qualidade e de conquistar mercado. Foi fácil obter a adesão
de outros produtores e assim, passado pouco tempo, a Adega Cooperativa contava já com cento e
cinquenta sócios e uma produção de cerca de setecentos mil litros de vinho.
As instalações e o equipamento eram precários, as dificuldades de ordem financeira eram grandes, mas a vontade dos sócios foi mais forte e, gradualmente, a esperança transformou-se em certeza.
O sucesso da iniciativa foi-se tornando visível com a admissão de novos associados e o aumento da
produção.
Em 1982, foram realizados investimentos na ordem dos sessenta mil contos destinados a modernizar a linha de produção. Depois, a instalação de depósitos em inox com capacidade para cerca
de dois milhões de litros de vinho, assim como a criação de uma linha de engarrafamento obrigaram
a um esforço financeiro de cinquenta mil contos, comparticipado pela Comunidade Económica Europeia, pelo Estado Português e pela própria Adega. Com os primitivos depósitos em betão e com os
novos em inox, a capacidade de armazenamento da Adega ultrapassou os três milhões de litros. O
resultado de todo este trabalho conjunto traduziu-se, em 1999, na existência de quinhentos e noventa
e cinco sócios, dos quais trezentos e trinta e seis activos, e de uma produção de perto de cinco milhões
de litros. Enquanto a linha de engarrafamento não estiver a funcionar em pleno, a Adega Cooperativa
continuará a comercializar vinhos a granel e engarrafonados para dar resposta aos seus clientes espalhados pelo país. A etapa seguinte será a conquista do mercado estrangeiro.
Actualmente, a Adega conta com duzentos e dez associados e com uma produção anual de um
milhão de litros, sob a orientação do enólogo João Galante. Para o ano de 2012, estima-se que a produção atinja os três milhões de litros.
As castas predominantes são, para os vinhos brancos, Fernão Pires, Talia e Alicante Bouschet, e
para os vinhos tintos, Aragonês, Tinta Roriz e Castelão Francês
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Tem sido uma preocupação constante dos sócios o apagar da imagem de produtores de grandes
quantidades de vinho e privilegiar a qualidade, através de um rigoroso controlo de temperaturas, de
fermentação e de separação das castas, arrancando vinhas e escolhendo terrenos próprios para o plantio de cada uma. Ser o primeiro produtor a lançar um vinho de alta qualidade da casta Fernão Pires, a
predominante na região de Alpiarça, é uma das prioridades da Adega Cooperativa. Outras iniciativas
semelhantes se seguirão, de acordo com a separação de castas e da respectiva implantação em regiões
demarcadas.
O esforço dos associados já foi, por diversas vezes, recompensado com galardões atribuídos pela
Junta Nacional dos Vinhos, actualmente Instituto da Vinha e do Vinho, de que se destacam o primeiro
prémio para a colheita de 1985 e o terceiro prémio para a colheita de 1982, ambos vinhos tintos, e
também várias menções honrosas tanto para brancos como para tintos.

Coopvinhal, Adega Cooperativa de Alpiarça, C.R.L
Rua José Relvas
2090-102 Alpiarça
Tel.: +351 243 558 418
Email: coopvinhal@clix.pt
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PINHAL DA TORRE
A família Saturnino Cunha há muito que transforma a terra em alimento. As suas propriedades
rurais, às portas de Alpiarça, dominam a paisagem ribatejana e durante muitas décadas apostaram na
grande produção agrícola. Nos anos 70, lançaram-se aos morangos, com muita visão e uma mão-de-obra que, em altura de colheita, ultrapassava as setecentas pessoas, e assim se tornaram os maiores
produtores de Portugal. O milho, o tomate, o melão também cresciam nas herdades da família e mostravam ser bom negócio. Da vinha saíam grandes quantidades de uvas, mais tarde pisadas em vinho,
para ser vendido a granel a empresas armazenistas ou exportado para o Ultramar português.
Do tempo da produção massiva já só restam memórias. No final da década de 90, a família
Saturnino Cunha alterou a sua estratégia. O grande investimento seria canalizado para a vinha e a
qualidade deveria ser o grande objectivo, em detrimento da quantidade.
As reformas começaram prontamente. As castas muito produtivas foram abandonadas e outras,
seleccionadas com critério e com propósito certo, foram plantadas nos seus lugares. A escolha recaiu
preferencialmente pelas portuguesas, como a Touriga Nacional, a Tinta Roriz, a Touriga Franca, a
Trincadeira, a Castelão, a Arinto e a Fernão Pires; mas algumas estrangeiras, que combinam eficazmente com as nacionais, também garantiram o seu espaço, como a Syrah, a Cabernet Sauvignon e a
Merlot.
Actualmente, o projecto da família Saturnino Cunha, a Pinhal da Torre, revela-se um dos exemplos de sucesso da nova região do Tejo que combate o velho Ribatejo, que se afirmava em litros mais
do que em sabor.
A produção da Pinhal da Torre divide-se entre os vinte e dois hectares da Quinta de São João e
os trinta e seis da Quinta do Alqueve. A Quinta de São João é o centro do negócio. É lá que se encontram os escritórios e a adega de 1947, símbolo de uma época e bandeira de uma modernidade, hoje
já ultrapassada, mas sempre valorizada. Este edifício, ímpar na região, dispõe de lagares para pisa a
pé, cubas tipo argelinas, únicas em Portugal pela sua arquitectura, cubas de fermentação para tintos
e para brancos, salas para estágio em barricas e para estágio de garrafas, assim como uma linha de
engarrafamento, rotulagem e embalagem. A Quinta do Alqueve, adornada com um pequeno chalet do
século passado, está totalmente vocacionada para a produção de uvas e é lá que se encontra a maior
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área de vinha da Pinhal da Torre.
Quando o objectivo é a excelência, nenhum pormenor pode ser esquecido. A vindima é totalmente manual, feita das sete da manhã à uma da tarde, de modo a proteger o processo de fermentação
do fruto. Também o método de fabrico é meticulosamente respeitado de forma a proporcionar vinhos
com sabor distinto e qualidade irrepreensível seguindo sempre procedimentos sustentáveis. A atenção
ao detalhe também é visível na qualidade gráfica do desenho dos rótulos, assim como na legendagem
em linguagem Braile, uma iniciativa pioneira entre os produtores portugueses. Toda essa preocupação é reconhecida pela crítica nacional e internacional e os vinhos da Pinhal da Torre encontram no
mercado externo uma grande receptividade: noventa e cinco por cento da sua produção é destinada à
exportação para os mais de vinte países com quem fecha negócio.

Pinhal da Torre Vinhos S.A.
Quinta de São João
2090-170 Alpiarça
Tel.: +351 243 559 700
E-mail: geral@pinhaldatorre.com
www.pinhaldatorre.com
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QUINTA DA ATELA
A Quinta da Atela, situada nas cercanias de Alpiarça, foi comprada em 1941 pela família Oliveira. Há várias décadas que a indústria agro-alimentar é parte integrante do quotidiano familiar.
Izidoro Oliveira, nascido em 1900, foi o verdadeiro estratega do negócio. Homem de grande visão
empresarial, criador das lendárias salsichas Izidoro, lançou-se na vinha com a compra da Quinta da
Atela, propriedade adquirida especificamente para a produção de vinho. A ele se deve a aquisição da
maquinaria mais moderna da época, no que foi seguido pelo seu filho Joaquim Oliveira, que adquiriu
as mais sofisticadas máquinas de vinificação, as enomatiques. A preocupação com a inovação, aliada
a preocupações sociais, fez da Quinta da Atela uma grande família, fomentando o espírito de equipa
que permitiu que o negócio florescesse.
A proximidade a Lisboa e ao seu porto, porta de saída do comércio para o Ultramar, ajudou a
fazer do Ribatejo terra de quantidade. O vinho saía em jorros e era vendido a granel com escoamento
garantido pela política colonial do Estado Novo. Com o 25 de Abril de 1974, o regime político alterou-se e, com ele, a paisagem agrícola. O mercado expandiu-se e tornou-se mais europeu com entrada de
Portugal na Comunidade Económica Europeia, obrigando os produtores de vinho a reverem as suas
estratégias de negócio.
Hoje, o patriarca é Joaquim de Oliveira, líder de um grupo que possui, para além da vinha, cinco
mil hectares de terra com cortiça, arroz e criação de gado e que detém ainda o centenário hotel Avenida Palace, em Lisboa. Empreendedor e consciente das necessidades do seu tempo, aposta tudo na
qualidade e na inovação. Há cerca de vinte anos, investiu na remodelação dos seus vinhedos. Assim,
as vinhas velhas, com mais de 60 anos, sofreram, na década de 90, profunda reestruturação, sobretudo por meio de enxertias, e foram plantados pés novos, seleccionados em função das características
do solo, do tipo de clima e do género de vinho que se pretende conceber. Como resultado, a Quinta
produz agora dezanove castas diferentes, entre nacionais e internacionais sendo as tintas Castelão,
Touriga Nacional, Aragonês, Merlot, Alicante Bouschet, Syrah, Caladoc, Pinot Noir, Petit Verdeaux,
Touriga Francesa, Grená; e as brancas Fernão Pires, Alicante Branco, Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Gewürztraminer.
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A Quinta, localizada no Cabeço da Bruxa, tem uma área de seiscentos hectares, dos quais cento e
trinta são de vinha, implantada em solos arenosos, mas possui também zonas de regadio e de montado. O clima quente, com noites frias, proporciona vinhos com uma boa acidez. A construção da adega
data da compra da casa, 1941, mas ao longo dos anos foi sendo sucessivamente modernizada. A última
reestruturação é de 2003, conservando, no entanto, os primitivos equipamentos. Tem uma capacidade
para produzir entre mil e quinhentas a duas mil garrafas por hora, possui quatro enomatiques, lagares
abertos, autovidantes, cubas de inox para fermentação dos brancos, com controlo de temperatura,
prensas fechadas e prensas pneumáticas. Na produção do vinho trabalham dezanove pessoas, sob a
orientação do enólogo António Ventura, mas na época da poda trabalham vinte e cinco pessoas e na
da vindima cinquenta e cinco.
A excelência dos seus vinhos e as suas características únicas permitiram à Quinta da Atela crescer
para o mundo. Hoje exporta para vários pontos do globo, sendo os Estados Unidos da América um
mercado com grande expressão.

Sociedade Agrícola Gouxa e Atela, S. A.
Av. Manuel da Maia, 36 - 2º Drt
1000-201 Lisboa
Tel.: +351 218 476 889
E-mail: info@quintadaatela.com
www.quintadaatela.com
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QUINTA DA LAGOALVA DE CIMA
A casa surge imponente, ocre e de risco barroco, centro da vida da propriedade que se estende
pelas margens do Tejo, de Alpiarça até aos campos de Santarém. À sombra das suas paredes setecentistas encostam-se as adegas, as oficinas, as cavalariças. Sente-se o ar do tempo e do passado, mas tudo
está adaptado às exigências de um mundo que se quer moderno e eficiente.
São terras antigas, as da Lagoalva. Já no século XVI era território da Ordem de Santiago. Ordem
religiosa e militar, entregava a comenda da Lagoalva a quem, com mérito e façanha, servia na carreira
das armas. O primeiro comendador foi Pero d’Anhaia, homem que partiu para a costa de África para
construir a fortaleza de Sofala, edifício capaz de controlar e de garantir a exploração de ouro em Moçambique. No século XVIII, a comenda era tutelada pela família de Manuel Caetano Lopes de Lavre,
cavaleiro professo da ordem de Santiago de Espada. Fidalgo da Casa Real, mandou construir a casa e
a capela ao gosto da aristocracia da época. Os campos, por essa altura, conheceram grandes melhorias
e desenvolvimentos.
Já no século XIX, em 1834, a Quinta da Lagoalva foi comprada pelo primeiro Conde da Póvoa,
D. Henrique Teixeira de Sampayo. Sete anos passados, por morte deste, a quinta foi herdada por D.
Maria Luisa Noronha de Sampayo, única filha sobrevivente. Mais tarde, através do seu casamento com
D. Domingos de Souza e Holstein, segundo Duque de Palmela, todos os bens reverteram para a Casa
Palmela, mantendo-se a Quinta da Lagoalva na posse dos seus descendentes até aos dias de hoje
Em território de forte tradição agrícola, a propriedade insere-se numa imensa rede natural, com
grandes extensões de regadios intercalados com zonas de florestação intensa. Os cereais de regadio
são a principal produção das terras da Lagoalva, igualmente dedicadas à produção extensiva de gado
e de cortiça, azeite e vinho. O olival da quinta, formado por soberbas oliveiras de origem italiana, foi
mandado plantar pelo segundo Duque de Palmela, há cerca de duzentos anos. Hoje, naquele solo
arenoso e centenário da lezíria ribatejana, são colhidas, no estado ideal de maturação, as azeitonas das
variedades Frantoio e Moraiolo, de onde é extraído o azeite da Quinta da Lagoalva, um azeite frutado,
suave, com um ligeiro toque amargo e picante.
Tal como o azeite, também a produção de vinho na quinta já vem de outros séculos. Sabe-se que,
em 1888, D. Luís Coutinho Borges de Medeiros, quarto Duque de Palmela, participou na Exibição
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Portuguesa de Indústria com seiscentos cascos do seu vinho. Mas desde essa época aos dias de hoje, o
vinho da Lagoalva conheceu um grande desenvolvimento, projectando-se no mercado internacional,
que reconheceu a sua qualidade pelos prémios que lhe foram atribuídos. Beneficiando de um moderno sistema de condução com arames duplos, as cepas estão implantadas em sessenta hectares, nos
melhores “terroirs”. As castas nacionais e internacionais foram escolhidas em função das suas aptidões
e características. Nas brancas destacam-se Alvarinho, Arinto, Fernão Pires, Verdelho e Chardonnay e
nas tintas, Aragonez, Alfrocheiro, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet, Syrah e Tannat.
A adega conjuga uma eficaz vinificação com uma grande versatilidade de opções enológicas. Os
vinhos que daqui nascem são o resultado das características de cada uma das castas, do sabor especial
que o microclima imprime, de uma filosofia muito própria seguida pelo produtor e do trabalho dos
seus enólogos. Esta combinação torna os Vinhos da Lagoalva uma referência no panorama vinícola
da região do Tejo.

Sociedade Agrícola da Quinta da Lagoalva de Cima, S. A.
Quinta da Lagoalva de Cima
2090-222 Alpiarça
Tel.: +351 243 559 070
E-mail: geral@lagoalva.pt
www.lagoalva.pt
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AZAMBUJA
AGRO- BATORÉU
CABEÇO DA CALDEIRA
ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE ALCOENTRE
QUINTA DA LAPA
QUINTA DE VALE DE FORNOS
SOCIEDADE IDEAL DE VINHOS
DE AVEIRAS DE CIMA
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AGRO-BATORÉU
Situada numa região de solos férteis, a actividade da freguesia de Aveiras de Cima, no concelho
de Azambuja, centra-se na agricultura, com predominância da vinha, o que lhe mereceu o epíteto de
“Vila Museu do Vinho”. Esta designação é pretexto para a organização de especiais festejos anuais por
alturas das vindimas, que dão grande projecção à produção vinícola da região de Aveiras.
Foi nesta localidade que, em 1880, a família Batoréu se veio fixar. Muito naturalmente, António
Inácio Batoréu, a exemplo do que faziam os outros agricultores da região, iniciou, por esta época, a
sua produção de vinho. Esta actividade manteve-se quando, em 1920, seu filho José Rodrigues Batoréu tomou conta do negócio familiar. Durante muitos anos, até à década de 60 do século XX, todo o
vinho que saía da sua adega era vendido a granel. Em 1981, por morte de José Rodrigues Batoréu, os
interesses da família passaram a ser representados pelos seus herdeiros e coordenados pelo seu genro,
Armando Silvestre, casado com a sua filha Maria José Batoréu.
Engenheiro agrícola de formação, Armando Silvestre, inicialmente, dedicava-se apenas em tempo parcial à viticultura, mas, em 1988, com a constituição da Sociedade Agrícola Agro-Batoréu, assumiu plenamente a gestão da casa. Durante o período em que esteve à frente do negócio, Armando
Silvestre modernizou a adega que continua a manter-se no edifício primitivo, construído nos finais
do século XIX e todo o processo de vinificação, tendo instalado cinco cubas de fermentação. As sete
cubas em betão, construídas na década de sessenta por seu sogro, deixaram de ser utilizadas para vinificação, sendo usadas apenas para armazenamento. O objectivo fundamental de Armando Silvestre
passou a ser a produção, o engarrafamento e a comercialização de vinhos de qualidade, abandonando
a tradicional produção de vinho a granel que, durante anos, constituíra a imagem dos vinhos da região.
Em 1988, quando se iniciou o processo de engarrafamento do vinho, as vinhas ocupavam uma
área de cinquenta hectares, em solo de bairro, argilo-calcário, repartidos entre as castas Castelão e
Trincadeira, para os vinhos tintos, e Fernão Pires, para os brancos. Actualmente, depois da reconversão das vinhas velhas efectuada por Armando Silvestre, para os vinhos brancos cultiva-se também o
Arinto e para os tintos, Touriga Franca, Trincadeira e Aragonês. Recentemente, foram introduzidas
novas castas internacionais, como Syrah, Alicante Bouschet e Cabernet Sauvignon. Estes vinhedos
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estendem-se por uma área de quarenta hectares, com uma produção anual de cento e cinquenta a
duzentos mil litros. Desde 2006, a vindima é efectuada com meios mecânicos, entre as oito horas da
manhã e as quatro da tarde. As uvas colhidas são vinificadas na adega da sociedade, com enorme rigor,
sob a orientação do enólogo Carlos Pereira, que associa tradição, arte e tecnologia, dando assim origem a vinhos cuja qualidade tem sido reconhecida, desde 1992, em alguns dos mais prestigiados concursos nacionais e internacionais. Mais recentemente, o Terra Silvestre, Reserva 2010, foi distinguido
com Medalha de Ouro, no “Chine World Wine Awards 2012”, e com Medalha de Prata, no “Decanter
World Wine Awards 2012”. No “III Concurso de Vinhos Engarrafados do Tejo”, realizado em Santarém
em Maio de 2012, a Agro-Batoréu foi distinguida com cinco medalhas, tendo sido a empresa que, neste certame, mais galardões conquistou. O mercado internacional também corresponde de forma positiva, escoando 90% da produção da Agro-Batoréu, que exporta para o Canadá, a China e a Alemanha.
José Silvestre, filho mais novo de Armando Silvestre, farmacêutico de formação mas apaixonado
pela enologia, está, desde 2007, ao comando da casa agrícola. A continuar com paixão o labor do pai,
vê em todo este reconhecimento um contributo para o prestígio da empresa Agro-Batoréu, a afirmação do trabalho e do entusiasmo de uma família que, de geração em geração, até aos dias de hoje, se
tem empenhado na produção de uma marca que acrescenta notoriedade à “Vila Museu do Vinho”.

Agro–Batoréu, Lda.
R. António Amaro dos Santos, 63-69
2050-075 Aveiras De Cima
Tel.: 263 475 154
E-mail: batoreus@iol.pt
www.agrobatoreu.com

97

98

CABEÇO DA CALDEIRA
À medida que se vão distanciando do Tejo, para norte, em direcção a Alcoentre, os campos tomam uma feição ligeiramente acidentada, pontuados, aqui e ali, por aldeias e casais, no meio de uma
paisagem verdejante, de culturas variadas, embora a vinha predomine.
Nos anos 60 do passado século, Luís Colaço, lavrador empenhado, lançou-se na vinicultura
como complemento à sua produção agrícola. A vinha criou raízes num terreno de oito hectares e de lá
saía uva para ser esmagada para vinho vendido a granel aos armazéns e aos engarrafadores da região.
O negócio vitivinícola passou para as mãos do seu filho único, Luís Armando Colaço, em 1988,
que, tal como o pai, se dividia entre outras tantas actividades, como a criação de gado, a administração
de um talho, a gestão de um café e o governo de uma pensão. Os dias eram cheios, repartidos entre
todas estas responsabilidades. Em 1999, Pedro Colaço, filho de Luís Armando, assumiu a direcção
dos assuntos agrícolas da família com o objectivo de aliviar o pai da pressão de tantos encargos. A sua
gestão trouxe importantes melhoramentos na produção vinícola. Entre os anos 2000 e 2004, foi construída uma nova adega e adquiridas cubas em inox e engarrafadores de bag-in-box, enquanto a adega
primitiva, situada no cimo de Alcoentre, era transformada em armazém. Com o negócio a prosperar,
urgia alargar a cultura da vinha, cuja área foi aumentando de ano para ano. Em 2008, foi constituída
a Sociedade Agrícola Cova da Caldeira, tendo como sócios o pai, Luís Armando Colaço, o seu irmão,
Tiago Colaço, e o próprio Pedro Colaço.
Actualmente, a Sociedade possui cinquenta e seis hectares de vinha, dez de branco e quarenta e
seis de tinto. As castas de brancos que cultiva são Fernão Pires, Rabo de Ovelha, Arinto e Chardonnay;
as de tintos são Castelão, Aragonês, Syrah, Cabernet Sauvignon e Alicante Bouschet.
Aliando a produção à distribuição, a Sociedade Agrícola Cova da Caldeira comercializa os seus
vinhos a granel à Sivac e a três revendedores no Norte, na Marinha Grande e em Rio Maior, mas, como
engarrafador, também pratica a venda ao público, disponibilizando, nomeadamente, as bag-in-box e
o vinho tinto, branco e rosé em garrafa com o rótulo Cabeço da Caldeira.
A história do Ribatejo vinhateiro é enriquecida por produtores de vinhos como os da Sociedade
Agrícola Cova da Caldeira: empresas familiares, que vão passando de pais para filhos, numa herança
de paixão pelo chão que os alimenta e que lhes dá o vinho que bebem, estruturas que se vão adaptando
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aos tempos que passam indo buscar às gerações mais novas a modernidade que as vai actualizando e
fazendo vingar no mercado e, às mais velhas, o sabor incontornável da tradição. E é nesta combinação
de tempos, saberes e visões que se brinda no Ribatejo!

Sociedade Agrícola Cova da Caldeira, Lda
Rua Conselheiro Frederico Arouca, 194
2065-016 Alcoentre
Tel.: +351 263 827 849
E-mail: covacaldeira@sapo.pt
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ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE ALCOENTRE
No outro lado dos altos muros que cercam o Estabelecimento Prisional de Alcoentre abre-se
uma adega de onde, anualmente, saem cerca de cento e cinquenta mil litros de vinho tinto, branco e
rosé. Todo o trabalho, como o tratamento das vinhas, a vindima, a vinificação, o engarrafamento do
vinho, é feito com recurso à mão de obra prisional, enquadrada por trabalhadores da instituição, num
projecto que pretende integrar os reclusos num contexto laboral.
A sua localização e os terrenos de que é proprietário permitem ao Estabelecimento Prisional de
Alcoentre aproveitar a agricultura na ocupação dos seus internos. Os cerca de quinhentos hectares de
terra possibilitam a criação de vacas, de cabras e de perdizes, bem como o cultivo de feno e de milho.
Para a vinha cabem cerca de quarenta hectares divididos em talhões de castas tintas Cabernet Souvignon, Touriga Nacional, Syra, Piriquita e Tinto Roriz, e a branca Fernão Pires, Arinto e Moscatel.
A adega, que desde a fundação do estabelecimento prisional, em 1944, passou a fazer parte da
instituição, mantém os métodos tradicionais. O processo de produção é manual, a pisa da uva é artesanal assim como o controle das temperaturas. A falta de tecnologia é compensada pelo esforço visível
de fazer o melhor e de manter as instalações em boas condições. O vinho é depositado e fermentado
em pipas de madeira, de cimento ou de cubas em inox.
A produção do vinho é a actividade maior desta instituição e ocupa, todos os anos, dezenas de
presos, muitos dos quais oriundos de zonas urbanas, sem que muitos destes alguma vez tivessem tido
contacto com a realidade rural ou sequer soubessem o que era um pé de vinha. Para além de se manterem ocupados e de conseguirem amealhar um pequeno pecúlio para os seus gastos ou para enviarem
às famílias, os reclusos aprendem todos os passos da vinicultura, da poda ao engarrafamento. Tiram
deste trabalho muito mais do que uma simples ocupação que ajuda a matar o tempo de uma pena
mais ou menos longa, conseguem ter noções de um labor que lhes pode ser útil no futuro.
Em cada garrafa de Chão de Urze não há só vinho, há, principalmente, esperança na reabilitação,
a confiança que o gosto num trabalho bem feito pode abrir mundos e acender novas perspectivas num
amanhã que nem sempre se parece luminoso.
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Rua Conselheiro Arouca
2065-016 Alcoentre
Tel.: +351 263 480 100
E-mail: epalcoentre@dgsp.mj.pt
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QUINTA DA LAPA
D. Lourenço de Almeida voltava para Portugal no ano de 1733. Para trás ficavam histórias de
feitos, riqueza e aventura por aquém e além-mar. Em novo, havia trocado as voltas ao destino, que lhe
vaticinava uma vida reservada às elevações espirituais da fé, e partira para a Índia em busca de honra e
de glória, porque isto de fidalguia prova-se de espada na mão. Quando em 1704 deixou o Oriente, trazia nos bolsos uma fortuna feita em diamantes. Uns anos mais tarde, rumou para o Brasil onde tinha à
sua espera o governo de Pernambuco e de Minas Gerais. Quando, finalmente, tornou a casa, conta-se
que houve quem lhe perguntasse se chegara tão rico como se dizia. Aparentemente, D. Lourenço de
Almeida respondeu positivamente, mas apressou-se a acrescentar: “Tenho muito a comprar, pouco a
dar e nada a emprestar”. Ao entrarmos na Quinta da Conceição da Lapa percebemos que, pelo menos,
empregou bem o seu ouro.
A Quinta da Conceição da Lapa foi mandada construir por D. Lourenço de Almeida quando do
seu regresso à pátria, em 1733, mas, nas voltas de que é feita a vida, foi passando de geração em geração e deixando a memória do seu fundador esquecida no pó do tempo. Em 1999, mais de duzentos
e cinquenta anos depois de ter sido construída, a Quinta foi comprada por José Guilherme da Costa, através da Agrovia S.A.. Empresa familiar, cujos sócios são José Guilherme, a sua mulher, Maria
Adriana, e os seus cinco filhos, fomentou o restauro apurado dos edifícios e da sua área envolvente.
A uma das filhas e sócia, Sílvia Canas da Silva, coube-lhe a função de traçar plantas e de projectar a
recuperação da propriedade. Arquitecta de profissão, apoiada por Bernardo Sarmento, deitou mão ao
encargo com uma paixão que transparece em cada pormenor. Aos poucos, e com muito bom gosto,
a casa, a capela e os seus anexos foram-se revelando dignos para a nova função que lhes cabia, a de
morada de vinhos, pela sua produção e pela sua função de hotel rural ligado ao eno-turismo.
Sabe-se, através de contratos de venda datados de 1744, que a propriedade começou desde cedo
a produzir vinho. Actualmente, reconhecendo as características únicas do seu terreno e da sua localização à sombra da serra do Montejunto, a Quinta da Lapa, dá continuidade à produção vinícola,
agora através dos processos modernos e da melhor tecnologia que nos fornece o Século XXI. O clima, continental, de influência marítima, a grande amplitude térmica combinados com o solo argilo-calcário conferem ao vinho Quinta da Lapa uma assinatura única, impressa pela sua frescura, acidez
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e longevidade. As vinhas ocupam cerca de trinta hectares e são compostas pelas castas brancas, Arinto
e Trincadeira das Pratas; e tintas, Alicante Bouschet, Trincadeira Preta, Touriga Nacional, Castelão,
Aragonês, Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon.
Jaime Quendera comanda a adega, acompanha maturações, define aromas. Enólogo da casa, sabe
tirar partido do que tem ao seu dispor. O seu trabalho notável está bem patente no Quinta da Lapa
Reserva 2008, galardoado com o primeiro prémio em 2010, no Concurso Nacional de Vinhos Engarrafados, a primeira vez que um vinho do Tejo alcançou uma distinção tão importante.
Passado o seu portão enobrecido com a pedra de armas dos Almeidas, a Quinta da Lapa recebe-nos num grande pátio rectangular. Olhando em redor, a horizontalidade dos edifícios e a sua caiação
branca impõe-se aos nossos sentidos, sublinhando a simplicidade de um lugar que não pretende perturbar a placidez da paisagem envolvente. Apenas para guiar o visitante, na fachada da parte nobre da
casa rasgam-se janelas guarnecidas e adornadas com aventais de pedra. Entre elas abre-se uma porta
que nos atrai, pois é encimada por um letreiro que desperta a nossa curiosidade: “Nada te perturbe, /
Nada te espante, / Tudo passa, / Deus não muda, / A paciência tudo alcança, / Quem Deus tem / Nada
lhe falta: / Só Deus Basta.” E, entre a paz, a paciência e a bênção de Deus se fazem grandes vinhos.

Agrovia, Sociedade Agro-Pecuária, SA
Quinta da Lapa
2065 - 360 Manique do Intendente
Tel.: +351 263 486 214
Tlm.: +351 917 584 256
E-mail: geral@quintadalapa-wines.com
www.quintadalapa-wines.com
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QUINTA DE VALE DE FORNOS
Seguindo a estrada que atravessa a Azambuja, alguns quilómetros à frente, corta-se à esquerda e
atravessa-se um portão aberto para uma alameda ombreada por árvores de grande porte. A casa senhorial do século XVIII, com as paredes sangue de boi, surge ao fundo da alameda, contrastando com
a cor da folhagem dos plátanos seculares que a rodeiam. Estamos na Quinta de Vale de Fornos, adquirida em meados do século XIX por D. Antónia Ferreira, a Ferreirinha, para a oferecer à filha, quando
esta casou com o 3º conde de Azambuja. Nessa época, provavelmente, já a quinta produziria vinho,
mas o mais certo é ter sido o génio empreendedor da Ferreirinha a fomentar a produção vitivinícola.
A Quinta é actualmente propriedade de Graciete Monteiro, que a comprou nos anos 70 a D. José
Pedro de Bragança e a sua mulher, D. Isabel Sampaio da Veiga Simões.
Dos cerca de duzentos hectares da propriedade, quarenta estão plantados com vinha velha, com
cerca de cinquenta anos, e vinte com vinha nova, esta última já da responsabilidade da actual proprietária. As castas seleccionadas são, para brancos, Fernão Pires, Arinto e Verdelho, e para tintos, Alicante Bouschet, Cabernet, Syrah, Castelão e Touriga Nacional. Por altura das vindimas, a uva é colhida à
mão e descarregada na adega, que é ainda a original, onde é separada no “engaço”, após o que vai para
as cubas, com controlo de temperatura, durante o tempo indicado pelo enólogo, conforme o vinho
pretendido. A produção ultrapassa os duzentos mil litros por ano e a adega tem uma capacidade total
de vinificação e de armazenagem de quatrocentos mil litros, com depósitos que podem conter de cem
a cinco mil litros de vinho.
Apesar da renovação das instalações destinadas à produção do vinho, toda a traça se mantém,
para que o fabrico conserve a sua base tradicional: mesma altura, mesmo tecto, mesmas janelas, nos
mesmos sítios… O tecto da adega é ainda o que foi encomendado por D. Antónia Ferreira, um tecto
típico, com as características apropriadas à produção de vinho. Existe também um depósito com o
monograma do conde de Azambuja, mas que já não é utilizado.
Preocupada com a preservação dos métodos tradicionais, Graciete Monteiro planeia o desenvolvimento de um museu dedicado à enologia e a criação de uma unidade hoteleira. Mas entretanto,
reservou nesta grande propriedade dois espaços, rodeados de amplos relvados, para a realização de
conferências, festas e casamentos.
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No entanto, a sua prioridade mantém-se no domínio vitivinícola, criando um produto bem aceite
pela crítica e capaz de se internacionalizar, objectivo já atingido no prestigiado concurso “Wine Masters Challenge – World Wine Contest 2012”, no qual os vinhos da Quinta de Vale de Fornos Cabernet
Sauvignon Grande Escolha 2008” e “Quinta Vale de Fornos - Cabernet Sauvignon+Syrah+Castelão”
foram distinguidos com medalhas de prata, pelo segundo ano consecutivo.

Sociedade Agrícola de Vale de Fornos, S. A.
Quinta de Vale de Fornos
2050-365 Azambuja
Tel.: 263 402 105
E-mail: geral@valefornos.com
www.quintavalefornos.com
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SOCIEDADE IDEAL DE VINHOS DE AVEIRAS DE CIMA
José Sousa Duarte era um homem de visão. Com um jeito inato para o negócio, era certeiro nas
apostas que fazia e rápido nas decisões que tomava. Resultado desse bom faro, fundou, em 1973, a
Sociedade Ideal de Vinhos de Aveiras de Cima. Cedo a empresa conseguiu firmar-se no mercado e
crescer com ele.
Na década de 80, Luís Caetano foi convidado a entrar na sociedade. Acabado de casar, utilizou o
dinheiro amealhado na boda para comprar a quota. O investimento mostrou ser compensador. Actualmente, depois da morte de José Sousa Duarte, Luís Caetano é o sócio maioritário e divide a gestão
com mais quatro administradores, colocados em lugares estratégicos na estrutura da empresa.
Com ponderação e estratégia, Luís Caetano fomenta o crescimento da sociedade, nunca perdendo de vista a viabilidade do projecto. Promove a máxima rendibilização dos seus recursos, exigindo
rigor e profissionalismo. Esta estrutura sólida permitiu à SIVAC alcançar o estatuto de “PME Excelência 2010”, atribuído pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas.
Exceptuando um hectare de vinha que mantém de forma simbólica, a SIVAC não produz uvas,
adquirindo-as a fornecedores externos. Recorre habitualmente aos mesmos para conseguir uma uniformização dos seus vinhos, de ano para ano. De qualquer forma, a maioria do produto da sociedade
advém da compra, não de uva, mas de vinho em bruto, tratado posteriormente e engarrafado nas suas
instalações. Capataz, Brejeiro e Canto da Vinha são alguns dos vinhos que a sociedade coloca no mercad, com uma excelente relação qualidade/preço. O vinho tinto é o líder de vendas, escoando-se três
vezes mais do que o branco, sendo as castas utilizadas Periquita, Aragonês, Syrah e Castelão.
Em 2005, deixaram as instalações no centro da vila e mudaram-se para um edifício funcional e
equipado com a mais recente tecnologia desenvolvida na área da vinificação. Em permanente actualização e modernização, a SIVAC dispõe hoje de uma infra-estrutura ao nível das melhores da Europa produzindo, anualmente, acima dos dezasseis milhões de litros, sendo cerca de vinte por cento
vendido para o mercado externo, principalmente para a Europa, Suíça, Angola, Guiné, Cabo Verde e
Canadá.
Com quatro linhas de beg in box, para três, cinco, dez e vinte litros, com mais três de garrafa e de
garrafão e mais uma linha de tetrapack, a SIVAC está preparada para satisfazer as diferentes exigên-
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cias dos seus clientes. Toda esta estrutura emprega cerca de quarenta empregados recrutados entre as
gentes de Aveiras de Cima, numa clara estratégia de promoção da terra.
O respeito pelas origens e pelas tradições vinícolas desta freguesia está também patente na produção do Dom Bago e do Entrepontes dois vinhos carrascões não filtrados, profundamente genuínos
e que mantêm viva a memória dos sabores do Ribatejo mais pitoresco.

SIVAC S.A.
Estrada da Caneira, 91
2050-198 Vale Coelho
Tel.: +351 263 469 317
E-mail: madalena.batista@sivac.pt
www.sivac.pt
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BENAVENTE
COMPANHIA DAS LEZÍRIAS
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COMPANHIA DAS LEZÍRIAS
O horizonte é feito de água e de terra fecunda. As imensas planícies que formam a lezíria constituem um chão de grande fertilidade. Se, por um lado, os rios Tejo e Sorraia dão origem a cheias cíclicas, por outro, garantem a riqueza dos solos e, assim, um elevado rendimento agrícola. Estas terras
foram, até ao vendaval liberal, território nobre, propriedade da Casa da Rainha, da Casa do Infantado
e da Igreja Patriarcal de Lisboa. Com a extinção das ordens religiosas, por decreto de Joaquim António de Aguiar, de 1834, e com a venda em hasta pública de um vasto património da coroa, estas terras
passaram a integrar, em 1836, a Companhia das Lezírias do Tejo e do Sado.
Foi neste campo a explodir de vida que, em 1881, as primeiras vinhas da Companhia das Lezírias
foram plantadas. Na charneca de Catapereiro, em quase cinquenta anos, a área cultivada foi crescendo
até ocupar cerca de quatrocentos hectares. Com o tempo, a vinha foi reestruturada, adaptando-se ao
gosto e aos ares de novas épocas. Hoje ocupa cerca de cento e trinta hectares, estando a maior área
preenchida por castas tintas, cuja variedade Alicante-Bouschet é maioritária, seguida pelas Castelão,
Trincadeira, Aragonez, Touriga-Nacional, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Touriga-Franca, Tinta
Barroca e Tinto Cão. As castas brancas instaladas são o Fernão Pires, Trincadeira das Pratas, Arinto,
Roupeiro, Tália, Verdelho e Vital. A Companhia das Lezírias pertente ir remodelando a vinha, de
modo a introduzir novas castas, capazes de se darem bem nesta região vinícola, sem menosprezar as
nacionais.
Se os vinhedos fazem parte da paisagem, os olivais também por aqui assentaram raízes há mais
de um século.
Em 1910, sob a orientação do Dr. Cincinnato da Costa, a Companhia das Lezírias plantou um
olival com cerca de 200.000 pés. A roda do tempo e do mercado fizeram com que o interesse pelo
azeite da propriedade decaísse até à indiferença mas, mais de cem anos depois, ainda há vestígios
desse olival.
Hoje, reconhecendo o valor do azeite de qualidade no mercado actual, a Companhia das Lezírias aposta de novo neste produto. Plantou dois olivais com diferentes variedades de azeitona, como
a Galega e a Cobrançosa, ambas nacionais, e a Arbequina, espanhola. São utilizados os sistemas de
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cultura Intensivo e Super-Intensivo, sendo o azeite produzido em lagares modernos e com recurso a
novas tecnologias.
Com uma localização e com um solo fora de série, a Companhia das Lezírias, membro fundador
da Rota da Vinha e do Vinho do Ribatejo, produz um vinho e um azeite de alta qualidade, ambos amplamente apreciados pela crítica e pelos consumidores.

Companhia das Lezírias, S.A.
Largo 25 de Abril, 17
2135-318 Samora Correia
Tel.: +351 263 650 600
E-mail: adega@cl.pt
www.cl.pt
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CARTAXO
ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO
CASA AGRÍCOLA QUINTA DO FALCÃO
CASAL DO CONDE
DFJ VINHOS
PITADA VERDE
QUINTA DA AMOREIRA
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ADEGA COOPERATIVA DO CARTAXO
Em 1937, foi criada a Junta Nacional do Vinho, instituição capaz de conceder créditos, ordenar
fiscalizações, promover a exportação e auxiliar os produtores vinícolas. Iniciava-se assim um movimento de requalificação e valorização do vinho nacional. Mas a vontade de organizar o sector já se
fazia sentir alguns anos antes. No ano de 1931, fundava-se em Colares a primeira Adega Cooperativa,
seguida pela de Muge, no Ribatejo, com portas abertas em 1935. Mas esta acção cooperativa só veio a
ganhar uma verdadeira dinâmica com o final da Segunda Guerra Mundial, altura em que o Ministério
das Finanças instaurou um plano de implantação de centenas de adegas cooperativas de norte a sul do
País, equipadas com o mais moderno equipamento disponível na época.
A Adega Cooperativa do Cartaxo foi fundada em 1954, no apogeu do movimento cooperativo.
O vinho desse tempo tinha como destino Portugal Continental, Angola e Moçambique, um mercado
muito alargado mas pouco exigente, que consumia vinho de garrafão ou a granel, com as garrafas
cheias a partir da pipa nas mercearias ou nas tabernas. Poucos eram os produtores que engarrafavam
o seu produto: a Adega Cooperativa do Cartaxo era um deles.
Reunindo inicialmente vinte e dois produtores, a Adega Cooperativa do Cartaxo funcionou até
1974 nas instalações da Junta Nacional do Vinho, mais tarde convertida no Instituto do Vinho e da
Vinha. Há mais de duas décadas, a Adega inaugurou as actuais instalações e foi acompanhando a
evolução do mercado e o progresso da região. A adega actualmente conta com cerca de quatrocentos
associados do concelho do Cartaxo e dos concelhos vizinhos de Azambuja, Santarém e Rio Maior,
que, todos juntos, somam mais de mil e duzentos hectares de vinha e contribuem com uva suficiente
para fazer cerca de setenta mil hectolitros de vinho engarrafado em aproximadamente seis milhões
de garrafas.
Um dos grandes desafios da Adega Cooperativa é o de controlar várias toneladas de matéria-prima proveniente dos mais díspares fornecedores e originária de solos muito diversos. O enólogo
da casa, Pedro Gil, sente essa heterogeneidade como um estímulo, dado que lhe fornece um vasto
leque de castas e inúmeras possibilidades de conjugações. Essa abundância impõe a criação de um
portefólio muito alargado que abrange quase todos os níveis de qualidade. A gama engloba desde
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os mais leves, os frisantes Plexus, até aos mais complexos, com uma personalidade bem vincada. O
porta-estandarte é a série Bridão que vai desde o Clássico até à Colheita Seleccionada. As castas que
se impõem são as tintas Castelão, Trincadeira, Tinta Roriz, Merlot, Roriz, Touriga Nacional, Cabernet
Sauvignon, Camarate e Preto Martinho; e as brancas Fernão Pires, Tália, Trincadeira das Pratas e Boal
de Alicante.
A relação qualidade/preço é a grande preocupação da Adega Cooperativa do Cartaxo. Para isso,
nos últimos quinze anos tem feito grandes investimentos, tanto na vinha como na estrutura produtiva.
Os seus associados têm que cumprir critérios rígidos para conseguirem bons frutos e a maturação da
uva antes da vindima é acompanhada de perto pelos técnicos da adega. Sabendo que o mercado está
cada vez mais competitivo, a Adega Cooperativa do Cartaxo também tem dado atenção à área de marketing para tornar o seu produto mais apelativo ao consumidor.
Com um quarto da sua produção destinada à exportação para destinos tão diferentes como a
China, São Tomé e França, o seu esforço tem sido reconhecido com vários prémios e recompensado
com a larga aceitação do consumidor.

Adega Cooperativa do Cartaxo, C.R.L.
E.N. 365-2 - Apart. 24
2070-220 Cartaxo
Tel.: +351 243 770 987
E-mail: geral@adegacartaxo.pt
www.adegacartaxo.pt
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CASA AGRÍCOLA QUINTA DO FALCÃO
A História não se assume como ciência exacta e, para cada facto, são muitas vezes apontadas
verdades diferentes. Há quem, por oposição a Ourique do Alentejo, acredite que por estas terras ribatejanas de Vila Chã de Ourique andou, nos alvores da nacionalidade, em tropel de heroísmos e de
conquistas, D. Afonso Henriques a fazer frente aos sarracenos na peleja que viria a ficar para a posteridade como Batalha de Ourique.
Preciosismos à parte, é em chão centenário que hoje crescem as vinhas da Casa Agrícola Quinta
do Falcão, mesmo às portas de Vila Chã de Ourique. Em 1988, Maria Inês e o seu marido, Joaquim
Pedro Monteiro, lançaram-se na aventura da requalificação do património rural e da produção vinícola com a compra de duas emblemáticas propriedades ribatejanas, a Quinta do Falcão e a Quinta da
Fonte Bela. Fundaram, por essa altura, a Casa Agrícola Quinta do Falcão e imediatamente começaram
a evidenciar-se no panorama vinícola nacional. Em 1992, criaram o primeiro vinho. Começaram pelo
tinto e, na colheita seguinte, estrearam o branco e outro tinto, e passado um ano já estavam a conquistar prémios.
O negócio foi prosperando baseado na constante procura de conhecimentos e na busca pela
excelência. A exposição solar, o relevo, a riqueza da terra são factores que muito contribuem para o sucesso dos vinhos da casa. São quarenta hectares de um solo excepcional com vinhedos exemplarmente
instalados e com uma cuidada selecção de castas, como as brancas Arinto, Fernão Pires, Atão Vaz,
Verdelho, Sauvignon Blanc e Viognier; e as tintas como Touriga Nacional, Trincadeira Preta, Cabernet
Sauvingnon, Syrah, Merlot, Pinot Noire, Petit Verdot. A par destas cepas, Joaquim Monteiro faz questão de manter quase meio hectare de Castelão com mais de oitenta anos, que ainda gera bom fruto.
Na hora da vindima, as uvas estão em muito boas mãos. As vinhas crescem e dão fruto amparadas por um rancho de mulheres que, da poda à apanha, entregam o saber e a experiência garantindo,
através de triagem apurada, a máxima qualidade da matéria-prima. Há mais de vinte anos que fazem
parte integrante da Casa Agrícola Quinta do Falcão e são um contributo muito importante para os
bons resultados conseguidos.
A par do respeito pelas tradições e pela sua preservação, a Casa Agrícola Quinta do Falcão aposta forte na inovação, tendo construído de raiz nos terrenos da Quinta da Fonte Bela uma adega e
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um centro de vinificação apetrechados com equipamento da mais alta tecnologia. E, consciente de
um mercado cada vez mais concorrencial, investe no estudo de novas marcas e no desenvolvimento
publicitário. Actualmente, pretende firmar a sua marca no mercado nacional assim como aumentar
o peso das exportações, deseja, igualmente, aumentar a área de vinha para sessenta e cinco hectares.
Parte desta estratégia de modernização deve-se ao espírito empreendedor de Nuno Robles que, após
a morte do sogro Joaquim Pedro Monteiro, ficou à frente da casa agrícola e continuou o seu trabalho
inspirado e reformador.
Mas não só de vinho quer viver esta Casa Agrícola. Há muito que, nos anexos construídos por
cima das antigas ruinas da Quinta do Falcão, nasceu um centro equestre que ajuda a potenciar a oferta
turística da região. Um picadeiro virado para uma colunata destinada a sombrear as cavalariças, branqueado a cal e riscado a ocre, é só uma parte da oferta da herdade para o desporto equestre. Paralelamente aos cavalos, a Quinta do Falcão e a Quinta da Fonte Bela querem abrir as portas ao eno-turismo,
a escolas ou a associações que pretendam contactar mais de perto com a natureza e a jovens que desejem, a bem da sua valorização pessoal, participar em vindimas e acompanhar o processo vitivinícola.
Passados quase vinte e cinco anos, a Casa Agrícola da Quinta do Falcão mostrou - através da
promoção do espaço rural e da qualidade dos seus vinhos, reconhecida internacionalmente - ser um
importante contributo para a economia da região.

Casa Agrícola Quinta do Falcão, Lda.
Quinta do Falcão
2070-653 Vila Chã de Ourique
Cartaxo
Tel.: +351 243 789 428
E-mail: quintafalcao@iol.pt
www.quintadofalcao.pt
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CASAL DO CONDE
Vila Chã de Ourique é terra de vinhas e de vinho, numa cultura que já conta séculos de produção
e de história. Manuel Henriques, vinicultor empreendedor, no princípio do século passado investiu
forte nestes campos e adquiriu parte das melhores quintas da região, numa estratégia ponderada para
fortalecer a sua capacidade produtiva.
As voltas do tempo fizeram com que o legado deste lavrador visionário fosse adquirido aos seus
descendentes, em 2009, por um grupo de investidores angolanos com sede no Lubango. Vieram de
África para Portugal com a ideia certa de produzirem vinho, continuando as experiências feitas nas
planícies de Humpata. Compraram a Sociedade Agrícola Casal do Conde com o propósito de modernizar os processos de gestão e actualizar a estratégia de marketing, encarando o futuro numa perspectiva de expansão a novos mercados.
A Sociedade Agrícola Casal do Conde destina, dos seus cento e sessenta hectares de terreno, setenta e cinco à vinha e nos últimos anos os vinhedos foram restruturados e novas castas introduzidas.
Ao lado das tradicionais da região, foram plantadas outras internacionais, com o objectivo de atribuir
complexidade ao produto das suas caves. Sempre com o fito de tirar do seu solo o maior potencial, as
cepas são seleccionadas com cuidado, levando em linha de conta a exposição solar, o relevo e a riqueza da terra. As variedades das castas presentes nos vinhos do Casal do Conde são as tintas, Touriga
Nacional, Tinta Roriz, Castelão, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon e Alicante Bouschet, e as brancas
Arinto, Alvarinho, Malvasia, Trincadeira das Pratas, Moscatel, Viognier e Sauvignon Blanc.
A adega da Sociedade está situada nas imediações de Porto de Muge. Equipada com o de mais
moderno existe no processo de vinificação e de engarrafamento, a empresa consegue fazer uma vindima completa com fermentação a temperatura controlada. Mas o investimento não se cingiu exclusivamente às infraestruturas. Passou também pela imagem corporativa, pelos escritórios e pela
capacidade de centralizar tudo numa única unidade de produção.
O volume actual de produção é de cerca de um milhão de garrafas anuais, das quais sessenta por
cento destinadas a exportação. A aposta internacional passa por Angola, pela China, pela Rússia e,
em 2012, também os Estados Unidos da América e o Brasil. A Sociedade Agrícola Casal do Conde
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já estabeleceu contactos muito interessantes com os países nórdicos, nomeadamente com a Suécia, e
com o Canadá.
Maria Alexandra Vicente é a enóloga que hoje assina o produto da casa. Os vinhos produzidos
dividem-se em três gamas: os vinhos de mesa, Terra Chã, o vinho regional do Tejo e o D.O.C., Casal
do Conde, todas as três variedades em branco e tinto. A Sociedade Agrícola Casal do Conde tem
conseguido, ao longo da sua existência, vários prémios e distinções. No Vinialies Paris 2012, no China
Wine Awards 2012 e no prestigiado Concurso Italiano Selezione del Sindicato 2012 foram arrecadadas três Medalhas de Prata com o Casal do Conde Tinto 2010 e o Casal do Conde Tinto Dop Reserva
2011. A par das competições internacionais, este vinho também alcançou os mais altos galardões nas
competições regionais.
Fruto de uma cuidada estratégia empresarial associada a uma verdadeira paixão pela vinicultura,
os vinhos da Sociedade Agrícola Casal do Conde já são uma referência na produção vinícola de qualidade em Portugal.

Sociedade Agrícola do Casal do Conde, Lda.
Rua Mariano de Carvalho, 147
2070-688 Vila Chã de Ourique
Tel.: +351 243 789 255
E-mail: info@sacasaldoconde.com
www.sacasaldoconde.com
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DFJ VINHOS
Como se tivesse o seu caminho traçado, José Neiva Correia nasceu e cresceu na Quinta de Porto
Franco, uma das mais antigas Quintas do concelho de Alenquer. Comprada pelo seu bisavô no início
do século XX, a Quinta do Porto Franco pertencera ao Visconde de Chanceleiros, Par do Reino e
Ministro das Obras Públicas, que se destacou na agricultura pelo seu combate à devastadora filoxera
que, a partir da década de 1860, assolou as vinhas portuguesas, de norte a sul do país. Com a herança
deste lugar, José Neiva Correia foi esboçando o seu destino mantendo os pés na terra arada e os olhos
nas uvas maduras.
Sucessor de uma família de forte tradição vinícola, enveredou pela engenharia agrária com naturalidade. A sua evolução profissional fez-se em Bordéus, em França, e em Geisenheim, na Alemanha.
Durante muitos anos, aplicou-se como consultor em várias empresas da área dos vinhos, uma das
quais a D&F Wine Shippers, de Dino Ventura e de Fausto Ferraz, com quem, em 1998, se haveria de
juntar para fundar a DFJ vinhos.
Hoje é o único accionista e o centro da sua azáfama é a Quinta da Fonte Bela, nos campos da
Lezíria de Vila Chã de Ourique. Este local excepcional, feito todo ele de altura, pedra e ferro, lembra
outras paragens, evoca o tempo que passa. A sua dimensão é, só por si, uma celebração à agricultura
e ao produto que de si nasce. Francisco Ribeiro Ferreira, um dos maiores latifundiários do seu tempo,
ergueu-a há mais de um século para produzir aguardente vínica destinada ao vinho do Porto. A destilaria, hoje convertida em tanoaria, ainda lá está grandiosa, sob um tecto a trinta metros de altura,
numa arquitectura vertical a recordar a nave de uma catedral.
A Quinta da Fonte Bela não tem vinhas, funciona antes como centro de estágio, armazenagem
e engarrafamento dos vinhos produzidos nas propriedades abastecedoras da DFJ Vinhos. Grande
parte da matéria-prima chega da Quinta de Porto Franco, de José Neiva Correia e dos irmãos. Deste
solo excelente e de características extraordinárias saem muitas das melhores colheitas assinadas pelo
enólogo. Toda a produção desta Quinta é destinada à DFJ Vinhos assim como a que sai dos cerca de
duzentos hectares de vinha em Alenquer e em Torres Vedras. Mas não é suficiente. A DFJ tem parcerias com vários Produtores em diversas regiões destinadas a marcas para a própria empresa.
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Actualmente, os vinhos de José Neiva Correia multiplicam-se em trinta e quatro marcas, com
mais de cem vinhos diferentes de várias origens. As castas que usa são, entre nacionais e internacionais, as brancas: Alvarinho, Arinto, Riesling, Verdelho, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Fernão Pires;
e as tintas: Alfrocheiro, Alicante Bouschet, Aragonês, Cabernet Sauvignon, Castelão, Grenache, Jaen,
Merlot, Negra Mole, Pinot Noir, Tannat, Shiraz, Tinta Roriz, Touriga Franca Touriga Nacional, Trincadeira. Entre estas últimas, este enólogo tem feito um trabalho pioneiro na introdução das castas
Caladoc e Dornfelder em Portugal.
A empresa tem uma capacidade de produção superior a seis milhões de garrafas e vende 92%
no mercado externo. Números destes permitem alcançar produtos com preços muito competitivos e
atingir um nível de qualidade reconhecido em qualquer parte do mundo, o que, frequentemente, se
revela na quantidade de galardões, de menções e de críticas muito favoráveis nas mais importantes
publicações internacionais da especialidade.

DFJ Vinhos, S.A.
Quinta da Fonte Bela
2070-681 Vila Chã de Ourique
Tel.: +351 243 704 701/5
E-mail: info@dfjvinhos.com
www.dfjvinhos.com
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PITADA VERDE
Há muito que as terras do Cartaxo são sulcadas a vinha. A fertilidade respira-se com as abundantes águas do Tejo que em aluvião, ano após ano, reclamam espaço e alimentam solos. A natureza
agradece em abundancia, uma fartura que durante anos foi aproveitada para produzir vinho em grande quantidade vertido copiosamente nas tabernas de Portugal continental e ultramarino. Esta região
ficou, desde essa altura, associada à produção vinícola a granel mas, ao mesmo tempo, ganhou uma
identidade muito própria, reconhecida por todos os portugueses e acalentada até mesmo pelo cinema
nacional, como ficou registado no grande clássico “Pátio das Cantigas”, na cena em que Vasco Santana,
no papel de um ébrio Narciso, comunica a António Silva, o Evaristo, que ia partir para as “águas” do
Cartaxo.
Estes já são outros tempos, hoje, a realidade é outra. Por todo o Ribatejo quintas e adegas, recorrem a enólogos e às técnicas mais modernas para conseguirem tirar das suas uvas o melhor dos
vinhos, impondo as suas marcas num mercado cada vez mais concorrencial. A Pitada Verde é uma
delas.
Eugénio Batista, natural de Benfica do Ribatejo, fez parte desse passado marcado pelo garrafão e
pelo vinho indistinto. O fruto que crescia nos seus pés de vinha ia directamente para a adega cooperativa mais próxima. Foi, mais tarde, por iniciativa de seu filho, Carapinha Batista, que, em 2000, se
começou a fazer vinho em produção própria. Por essa altura, o negócio fazia-se com a venda a bruto
para outras casas, como o Esporão, e serviu para a pequena empresa familiar ir crescendo e criar raízes.
João Pedro Batista, filho de Carapinha, acostumou-se desde pequeno a este mundo rural, feito
de terra e de mosto, de maturação e de fermentações. Hábito que lhe entrou no gosto e lhe definiu o
futuro. Licenciou-se em Enologia pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, aprofundado
o seu saber em estágios em Portugal e na Austrália. Em 2009, arregaçou as mangas, aplicou os seus
conhecimentos e, decidido a conseguir tirar o que de melhor as propriedades da família lhe podiam
dar, criou a marca “@ Batista´s by Pitada Verde”.
Para assegurar o sucesso do empreendimento, João Pedro e Carapinha Batista investiram em
melhorias na adega, a nível do sistema de frio, do esmagamento e da estabilização. Para além do
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cuidado com o processo de produção também renovaram parte das suas cepas, procurando-se localmente o terroir mais favorável.
Os vinte e três hectares de vinha da família Batista espalham-se por solos distintos. Na bacia do
Tejo, em terra de aluvião, concentra-se o grosso das uvas tintas que, em menor quantidade, também
crescem em chão de argila e as brancas dão-se em zona da charneca. As castas seleccionadas são as tintas Aragonês, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet, Caladoc e Touriga Nacional e as brancas Tália,
Fernão Pires, Viognier e Moscatel. Daqui são vindimadas, anualmente, cerca de duzentas e cinquenta
toneladas de uvas. Parte é vendida mas o maior talhão destina-se à produção dos cem mil litros de
vinho que ostentam o nome Batista.
São três os tipos de vinho comercializados: tinto, branco e rosé. Para facilitar a entrada no mercado a Pitada Verde apostou no conceito bag-in-box, tendo sido um dos primeiros produtores a procurar
este sistema com um vinho com a certificação de Reserva, um monocasta Viognier, escolhido pela sua
resistência a fungos e a doenças mas, acima de tudo, pela sua qualidade enológica. Oitenta por cento
da sua produção é escoada neste embalamento, os restantes vinte por cento são vendidos em garrafa.
Pela atenção posta em cada passo da produção e pelo cuidado colocado na imagem gráfica do seu
produto, a Pitada Verde caminha a passos largos para o reconhecimento da qualidade do seu vinho,
que transporta com ele as melhores reminiscências desta região vinícola.

Pitada Verde - Produção Agrícola, Lda
Quinta Nova das Varandas, EN 3.3
2070-512 Cartaxo
Tel.: +351 243 779 626
E-mail: pitadaverde@gmail.com

145

146

QUINTA DA AMOREIRA
No “Correio do Ribatejo”, na edição de 11 de Junho de 1960, vem referido a presença do rancho
da casa agrícola José Jacinto Nogueira no cortejo das bandeiras de adiafa na Feira do Ribatejo desse
ano. “De perto e de longe eles vieram, com suas cantigas, prazenteiros e jucundos; (…) vindimadeiras
de prato e tesoura, todos cantando alegremente, com seus típicos solidós, radiando de mocidade, de
garbo e pimponice”. Assim eram descritos os grupos que desfilavam numa alegre parada de folclore
ribatejano da qual faziam parte os trabalhadores das propriedades de José Jacinto Nogueira.
José Jacinto Nogueira era um lavrador respeitado que, desde o princípio do século XX, se dedicava à vinha e ao vinho nas suas terras de Vila Chã de Ourique, território fértil de acumulação aluvial.
Os ubérrimos solos do “campo”, enriquecidos anualmente pelos depósitos do Tejo, permitiram-lhe
tirar do seu chão o pão nosso de cada dia e estender a mão a quem mais precisava. Conta-se que raramente recusava trabalho a quem lhe pedisse, esforçando-se por ajudar os mais necessitados.
A sua filha Maria Antonieta Nogueira Lopes Aleixo herdou-lhe a casa agrícola e a mesma paixão
pela terra. Nascida em Vila Chã de Ourique e casada com António Lopes Aleixo empenhou-se em
continuar a obra do pai e passar aos filhos a mesma dedicação à vida rural. Fizeram da casa de família,
em Cabeção, a sede da vasta exploração agrícola e por lá nasceram os seus três filhos, João, António
e Rui. A Sociedade Agrícola da Quinta da Amoreira, que foi fundada ainda em vida da mãe, Maria
Antonieta Nogueira Lopes Aleixo, passou a pertencer, a partir do ano 2000, a dois dos irmãos António
e Rui Lopes Aleixo, e tem por missão prosseguir a vocação rural da família.
Herdeiros de uma acarinhada tradição, feita de mais de cem anos de experiência, os irmãos Lopes Aleixo perpetuam, nos dias de hoje, a arte de fabricar vinho conciliando-a com as novas técnicas,
desafios e exigências. Procuram combinar a memória com a necessidade de adopção de tecnologias
modernas e de corresponder ao paladar e ao mercado contemporâneo.
À adega da Quinta da Amoreira, que guarda ainda o risco oitocentista, chegam as uvas que
crescem de baixo do sol ribatejano, no Campo de Valada, em solos de aluvião predominantemente
calcários. As castas eleitas são: Castelão, Aragonês e Trincadeira Preta para o vinho tinto e Fernão
Pires, Tália e Trincadeira das Pratas para o vinho branco. Consciente que o sucesso de um vinho reside no casamento perfeito entre terra, casta, clima e vinificação, o enólogo da Quinta da Amoreira
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acompanha com critério e com dedicação cada fase do processo de fabrico. Do plantio das vinhas à
combinação das castas, da vindima ao labor da adega, e até o engarrafamento e a embalagem tudo é
feito em casa. Este cuidado é recompensado com a qualidade dos resultados obtidos e com o reconhecimento de especialistas e de clientes.
Fiel ao mote que se encontra inscrito em azulejos na casa de Cabeção, “Pedi a Deus um conselho
/ para encontrar alegria / Deus mostrou-me a terra e disse: / trabalha, semeia e cria”, a família Lopes
Aleixo continua pelo século XXI a missão de tirar do terreno plantado o melhor do que Deus dá. E o
bom vinho, néctar celebrado pelo panteão divino, é disso o mais apurado exemplo.

S.A.Q.U.A.M. - Sociedade Agrícola Quinta da Amoreira, Lda.
Rua Mariano de Carvalho, 161
2070-668 Vila Chã de Ourique
Tel.: +351 243 789 055
E-mail: joaolopesaleixo@iol.pt
www.rlopesaleixo.
com
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CORUCHE
QUINTA DE SANTO ANDRÉ
QUINTA GRANDE
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QUINTA DE SANTO ANDRÉ
O Ribatejo sente-se entre o casario que compõe a Quinta de Santo André. As trepadeiras que escalam a caiação branca das paredes riscadas a faixa encarnada, a casa, os anexos e o arquinho de volta
perfeita, todos arrumados numa cadência prática e harmónica, evocam o mundo rural num tempo
conjugado no passado, no presente e no futuro. As vinhas, com vista sobre Coruche e sobre o vale do
Sorraia, confirmam as coordenadas ribatejanas e afirmam o carácter agrícola desta propriedade.
Já em 1885 se produzia vinho nestas terras, por ordem de José de Sousa Teixeira, trisavô dos actuais proprietários. Hoje, a vinha estende-se por cinquenta hectares em solo de aluvião e de charneca.
As suas castas predominantes são a Fernão Pires, Trincadeira das Pratas, Touriga Nacional, Trincadeira Preta e Aragonês, às quais se associaram outras internacionais, para ajudar a compor lotes mais
ao gosto do consumidor moderno, como Chardonay, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon e Syrah. A
Periquita que ocupava uma grande área de plantio, por força das circunstâncias e do gosto das épocas,
foi arrancada.
Como todo o Ribatejo até meados dos anos setenta do século passado, a Quinta de Santo André
produzia vinho a granel, vazado nos copos das tabernas portuguesas. Foi António José da Veiga Teixeira, grande lavrador ribatejano e pai dos actuais proprietários, quem, na sua herdade, começou a
alterar hábitos e a engarrafar uma percentagem, ainda pequena, de vinho. Por essa altura, quase dois
terços dos vinhedos eram dedicados às castas brancas. Actualmente, a qualidade é o grande objectivo
e a prioridade é a excelência. Assim, é o vinho tinto que predomina; o branco, agora produzido em
menor quantidade, é pensado para um consumidor mais jovem e actual, apostando em aromas frutados.
A adega, traçada no princípio do século passado, concilia a tradição com o que há de mais moderno em equipamentos de produção e engarrafamento. Acompanhado pelo enólogo Luís Silva, o
vinho que daqui sai é escoado em cerca de setenta mil garrafas anuais e distribuído principalmente no
mercado nacional, mas com vontade de se expandir para o internacional.
Esta casa agrícola secular dilata-se numa ganadaria célebre e numa coudelaria reconhecida.
Também é uma grande produtora de arroz e de cortiça, esta última muito importante para quem
continua a acreditar que é este o melhor material para vedar o vinho. Todo este saber centenário, toda
esta dedicação à terra, atravessaram gerações e hoje podem ser saboreados no Quinta de Santo André,
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António José da Veiga Teixeira, Herdeiros
Quinta de Santo André
2100- Coruche
Tel.: +351 243 617 173
Email: veigateixeira@mail.telepac.pt
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QUINTA GRANDE
Caetano da Silva Luz era filho do médico e deputado José da Luz Gomes, um dos mais acirrados
defensores do partido Cabralista. Nasceu em 1842 e, embora com queda para a política, o seu coração
batia-lhe mais forte com os ares do campo. Tirou o curso no Instituto Geral de Agricultura de Lisboa
e, com o diploma na mão, aplicou nas suas herdades a teoria aprendida com os estudos. Desde 1866
sócio efectivo da Real Associação de Agricultura Portuguesa, Caetano da Silva Luz empenhava-se a
fundo na defesa dos temas agrícolas. Publicou vários trabalhos, proferiu palestras, promoveu os primeiros congressos do sector em Portugal, colaborou em várias exposições internacionais e efectuou
um discurso na Câmara dos Deputados sobre a “questão vinícola”. Em 1876, foi-lhe concedido, por
Decreto do Rei D. Luís, o título de Visconde de Coruche.
Proprietário da Quinta Grande, nas proximidades de Coruche, o primeiro Visconde de Coruche ali pôs em marcha os seus sonhos de vinicultor. Aplicando técnicas modernas, plantou vinha e
esperou fazer vinho. A adega, os lagares e os depósitos subterrâneos foram erguidos em 1905, um ano
após a sua morte, mas provam, tal como a construção, em 1921, dos depósitos aéreos, com um total
de quatro mil e oitocentos litros de capacidade, que o negócio dos vinhos tinha vingado.
Desde esses tempos até aos dias de hoje, a viticultura, na Quinta Grande, é objecto de uma atenção muito especial. Situada nas margens do rio Sorraia, com o horizonte esteirado a campos de milho,
a propriedade está assente em solo franco-arenoso, onde os vinhedos ocupam cerca de sessenta hectares. A terra é de várzea e de charneca e, actualmente, optou-se por arrancar as vinhas antigas e por
plantar as cepas em arneiro, terra mais pobre mas capaz de produzir melhores uvas, com um eficaz
controlo de água e de adubos. As castas são as tintas Trincadeira Preta, Touriga Nacional, Aragonês,
Cabernet e Touriga Francesa.
A vindima é feita à mão e, tal como no tempo do primeiro Visconde, nos lagares, por vezes é possível dar com os homens da terra a pisarem a uva. Mas apesar do respeito pela tradição, a vinificação
processa-se através da tecnologia mais moderna. Embora tenha havido vinho em garrafa, como é o
caso das Reservas, seleccionadas entre o melhor produto de cada ano de colheita, hoje em dia a aposta
vai para o Bag in Box, com a gama Vaca Negra. Mas no futuro conta-se retomar o engarrafamento e,
quando a colheita o justificar, as Grandes Reservas.
A Quinta Grande, rodeada de jardins, de uma vasta área de montado de sobro, de vinhas e de
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Quinta Grande, Lda.
Quinta Grande
2100-056 Coruche
Tel: +351 243 618 593
Email: geral@quintagrande.pt
www.quintagrande.pt
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RIOR MAIOR
CASAL DO VIVO
ENOPORT UNITED WINES
HERDEIROS DE MANUEL JOÃO
JOÃO TEODÓSIO BARBOSA
JOÃO DOS ANJOS DIAS
MANUEL ARMANDO FONSECA
QUINTA DA CORTIÇADA
QUINTA DOS PENEGRAIS
REAL SABOR

161

162

CASAL DO VIVO
Se procurarmos entre as raízes de Arrouquelas, podemos chegar às suas origens árabes, no longínquo século XIII. Sabe-se que os sarracenos tiravam da terra grande proveito, porque se aplicavam a
estudá-la e a entendê-la, assim era do seu conhecimento que os produtos hortícolas tinham um maior
rendimento em solo arenoso. Santarém era uma praça moura de grande importância e parece que os
muçulmanos subiram rio acima à procura de chão com boas características e qualidade. Um dos sítios
eleitos para lançar semente foi o terreno onde hoje se ergue Arrouquelas.
Foi nesta simpática aldeia a catorze quilómetro de Rio Maior que a família de Luís Vivo se instalou já no século XX. O principal negócio a que se dedicam desde essa altura é a pecuária. Mas, uma
vez que a casa onde habitava ficava por cima de um lagar, em 1972, deitou mãos à obra e, como não é
homem para desperdiçar oportunidades, Luís Vivo aplicou-se a fazer azeite.
A indústria oleaginosa nunca tinha sido a sua actividade, nem sequer uma ambição ou projecto. De qualquer forma, foi-se afeiçoando e tomando gosto ao processo. Sem olivais, o lagar produz
azeite para os clientes que chegam com fracções de quinhentos quilos de azeitona e pagam a maquia
a dinheiro. Mas, Luís Vivo também tem marca própria. Tal como os árabes da distante Idade Média
sabiam, ele reconhece igualmente que o fruto da sua região é muito bom, resultado do clima e da
qualidade do solo. Assim, é maioritariamente na vizinhança que vai buscar a matéria-prima para o
seu azeite.
Actualmente, está a investir forte nas suas instalações. O lagar está todo em obras para estar
capaz de receber maquinaria moderna para melhor responder às suas necessidades e às dos clientes.
Uma linha automática irá dar melhor resposta a quantidades e a prazos.
O negócio do azeite foi abraçado por toda a família, contagiou os seus dois filhos e os seus três
netos. Sempre que podem disponibilizam-se a trabalhar no lagar, dando à actividade um sopro de
juventude e um lugar no futuro.

Rua Casal, 2
2040-031 Arrouquelas
Tlm.: +351 917 203 702
Email: luisffvivo@hotmail.com
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ENOPORT UNITED WINES
Portugal é um país pequeno mas com uma topografia e uma paisagem muito diversificada. De
Norte a Sul os terrenos alteram-se, sujeitam-se a climas distintos e a condições naturais diferentes,
formando terroirs únicos e diferenciados. Em 2005, várias empresas com o nome bem firmado na tradição vitivinícola nacional, como Caves Velhas, Caves Dom Teodósio, Adegas Camilo Alves, Capivor,
Caves Acácio e Caves Moura Basto, uniram-se no Grupo Enoport. Múltiplas regiões reunidas num
só projecto trazendo consigo legados antigos e marcas emblemáticas, juntando experiências a novas
tecnologias e a renovadas capacidades de gestão.
Com os olhos postos no futuro, cinco anos mais tarde, em 2010, o grupo investiu na sua identidade corporativa ganhando a designação Enoport United Wines, reflectindo toda a estratégia de
junção e de complementaridade que promove no seu seio, sublinhando que, apesar da importância da
especialização, a união e a convergência de caminhos tornam as partes mais fortes.
É de partes de um todo sólido que se organiza a Enoport United Wines. Com sede em Rio Maior,
organiza-se em três áreas distintas: a primeira que gere os mais de quinhentos hectares de propriedades, incluindo vinhas, adegas, património edificado e lojas de vinho é representada pela Enovalor
Agro Turismo; a segunda responsável pela produção divide-se em duas unidades industriais, a Capivor, localizada no Norte do País, vocacionada para a produção de espumantes e para as pequenas
séries, e a Enoport Produção de Bebidas, situada em Rio Maior, que tem o encargo do engarrafamento
e da produção das grandes séries do grupo; por último, a terceira área é dirigida à distribuição que se
reparte por quatro empresas, a Enoport Distribuição de Bebidas, a Enoport Exportação de Bebidas, a
Enoang - Comércio de bebidas em Angola e a Vinilusa – Distribuição e Marketing .A Enoport United
Wines emprega cerca de trezentos e cinquenta colaboradores distribuídos pelas suas dez quintas, pelos quatro centros de vinificação, pelas duas empresas de produção industrial e pelas quatro de distribuição. Todas as suas unidades orientam-se pelos mais rigorosos níveis de qualidade e por acentuadas
preocupações ambientais, enquanto não descuram tecnologia actual, estando apetrechada com o mais
moderno equipamento.
Com vinho proveniente de diferentes zonas do País, a Enoport United Wines produz várias
marcas com a dominação de origem controlada da região Tejo como o Cabeça de Toiro, Serradayres e
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Quinta de São João Batista. As castas tintas utilizadas são Touriga Nacional, Trincadeira, Tinta-Roriz
e Syrah; as brancas, Arinto e Fernão Pires
O saber e a experiência conjugados promovem a excelência. Em poucos anos alcançou centenas
de distinções e de medalhas em prestigiados concursos nacionais e internacionais. No concurso Mundus Vini foi considerada o Produtor Europeu de 2012 e no Concurso Berliner Wine Trophy o melhor
Produtor Português em 2011 e 2012. Os vinhos da região do Tejo não foram excepção. O Quinta de
São João Batista Special Selection 2008 conquistou o bronze na International Wine & Spirit Competion; o Quinta de São João Batista Reserva 2009 conseguiu a medalha de prata no Concurso Mundial
de Bruxelas e na La Selezione del Sindaco, e a de bronze na International Wine & Spirit Competion
e na International Wine Challenge; o Quinta de São João Batista Reserva 2010 obteve a Grande medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelas, prata no Decanter World Wine Awards, na International Wine & Spirit Competion , na International Wine Challenge e no Mundusvini. O Cabeça de
Toiro Reserva 2008, entre outros prémios, chegou ao ouro no Berliner Wein Trophy, assim como o
Serradayres branco 2010.
Com cerca de sessenta marcas espalhadas por quarenta e cinco países, a Enoport United Wines
divulga a qualidade portuguesa pelo o Mundo enquanto prova que, incontestavelmente, a união faz a
força.
Rua Mariano de Carvalho
2040-998 Rio Maior
Tel.: +351 243 999 070
E-mail: enoport.sgps@enoport.pt
www.enoport.pt
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HERDEIROS DE MANUEL JOÃO
Na década de 40, a Europa confluiu a Portugal. A neutralidade mantida a custo por Oliveira Salazar perante o conflito que assolava o mundo transformou o território português num porto de abrigo
e numa última porta de saída de um continente a ferro e fogo. De órfãos a judeus, do mais humilde à
realeza deposta, os hotéis de luxo e as casas de hóspedes encheram-se das mais variadas línguas e costumes. Enquanto para muitos Portugal representava um pequeno oásis de paz, para outros revelava-se o centro da intriga diplomática, um sítio onde o conflito se alimentava de segredos de estado e a
espionagem se fazia em toda a parte.
Reza a estória que a Quinta do Sanguinhal, em Rio Maior, teve a sua quota-parte de enredo e
de mistério ao ter sido propriedade do francês, Pierre de Merliou que segundo as gentes mais velhas
seria espião dos aliados. Como lazer dedicava-se a embelezar a propriedade com árvores exóticas e
a modernizar a residência, tendo montado casas de banho em todos os quartos, um verdadeiro requinte numa época em que o saneamento básico ainda era desconhecido num número muito vasto
de habitações. Nessa altura, a quinta cobria uma área de cerca de duzentos e setenta hectares, com um
incontável número de nascentes de água e uma grande variedade florestal.
O fim da guerra esvaziou Portugal. Em pouco tempo, refugiados, diplomatas, aventureiros, espiões retornaram aos seus países de origem. A Quinta do Sanguinhal foi então, alguns anos mais tarde,
adquirida pela Celbi, empresa de celulose, que a dividiu em lotes, tendo vendido parte deles à Câmara
de Rio Maior para a construção de um parque industrial.
Manuel João Lemos da Cruz era um homem excepcional. Construiu a sua empresa a partir da
madeira, do jeito e da forma como a tratava. De carpinteiro, e à força do seu trabalho e mestria, fez-se
empresário. Em 1979, fundou a CMJ – Carpintaria e, quase vinte anos mais tarde comprou à Celbi
quarenta hectares da Quinta do Sanguinhal.
Os interesses de Manuel João ultrapassavam em muito a sua arte. Dado à natureza e ao campo deu continuidade à produção vitivinícola da quinta. Começou por renovar as vinhas velhas, que
contavam mais de cinquenta anos, e introduziu novas castas, entre as quais Touriga Branca, Castelão
e Aragonês, que actualmente cobrem quatro hectares e produzem por ano dezoito a vinte e dois mil
litros de vinho. A adega ainda é a primitiva, conservando os mesmos depósitos de cimento, embora
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já tenham sido instalados alguns em inox. O método de produção é o tradicional, se bem que com o
apoio de prensas.
Por cima da adega, o empresário instalou uma espécie de museu que ilustra outra das suas paixões: a caça grossa. Fazendo questão de a partilhar com os outros, ali estão expostos alguns dos animais por ele caçados e que despertam a curiosidade dos visitantes, trazendo a estas salas a fauna de
países tão distantes como Canadá, Moçambique e Canada; enquanto lá fora, em terra pura ribatejana
vingam árvores africanas plantadas pelo antigo proprietário, o enigmático Pierre de Merliou.
Manuel João Lemos da Cruz morreu em 2008. As sua mulher Gestrudes Marques da Cruz e a
filha, Eunice prosseguem o seu legado, mantendo a produção vinícola e, num simbólico tributo, baptizaram o seu vinho com a sugestiva designação de Homenagem a Manuel João.

E&G Cruz - Herdeiros de Manuel João, lda
Quinta do Sanguinhal
2040-320 Rio Maior
Tel.: + 351 243 992 521
Email: euinjo@yahoo.com
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JOÃO M. BARBOSA
As Serras d’Aires, de Montejunto e dos Candeeiros levantam-se subitamente deixando lá em baixo a vasta planície ribatejana, crescendo como uma barreira ininterrupta que alberga o campo fértil
dos ares oceânicos. As linhas serranas impõem-se ao clima e ao terreno, cria condições naturais muito
favoráveis para a vinha e influência beneficamente a maturação da uva.
João M. Barbosa há muito que conhecia as potencialidades daquelas terras. Nascido numa família profundamente enraizada no Portugal vinhateiro, depressa se ligou ao negócio do avô, João
Teodósio Barbosa, fundador, em 1945, das famosas Caves Dom Teodósio. Por ali aprendeu as bases
do ofício e ganhou fôlego para se lançar por conta própria. A sua empresa nasceu em 1997 e foi-se
consolidando aos poucos. Nesse ano, João M. Barbosa comprou um terreno numa encosta imposta
na Serra dos Candeeiros. Os hectares desta propriedade, que se iriam transformar em vinha em 2001,
vieram, quando somados aos das terras alentejanas de Valle de Junco, aumentar a área de vinhedo da
empresa. Enquanto investia nas vinhas e preparava a matéria-prima, ficaram concluídas, em 2007, as
suas duas adegas, uma em Esperança e outra no Alto da Serra.
O Alto da Serra é uma pequena povoação a sete quilómetros de Rio Maior e adega que ali João
M. Barbosa mandou construir, baptizada de Porta de Teira, é um moderno edifício empoleirado no
sopé da Serra dos Candeeiros que se abre ao magnífico vale onde se extravasa o verde dos seis hectares
de vinha, lá em baixo, as salinas de sal de gema imprimem uma nota especial à paisagem que se avista.
O vinhedo está dividido por castas em diferentes parcelas. As primeiras a serem trabalhadas foram a
Touriga Nacional, Aragonês e Syrah; em 2004 foi plantada a Pinot Noir e, em 2006, foram acrescentados novos pés de Touriga Nacional e de Alfrocheiro. Em 2008, destinou-se espaço para cepas de
Sauvignon Blanc.
O néctar que nasce nas adegas de João M. Barbosa quer-se excelente e isso reflecte-se no campo.
A vindima é feita à mão, feita entre família, amigos e até clientes, num acto que se transforma numa
festa, num encontro entre saberes e gerações. A uva vai chegando e o sumo brota da pisa mecânica
sempre acompanhado pelos olhos cuidadosos do enólogo consultor Pedro Pereira Gonçalves. Tudo é
feito com desvelo e com muita atenção aos pormenores, um zelo que permite alcançar o melhor.

173

174

A produção resulta em cerca de sessenta mil garrafas por ano, dos quais 70% se destinam à exportação para países como Dinamarca, Suécia, República Checa, Canadá, Brasil, Moçambique, Angola e China, transportando os sabores e os aromas portugueses por esse mundo fora.

Sociedade Agrícola João Teodósio Matos Barbosa e Filhos, Lda
Alto da Serra
2040-063 Rio Maior
Tel.: +351 243 991 429
E-mail: geral@joaotmbarbosa.com
www.joaotmbarbosa.com
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JOÃO DOS ANJOS DIAS
Azinheira é uma pequena aldeia rural que fica a apenas quatro quilómetros de Rio Maior, numa
zona em que o Ribatejo e o Litoral se encontram: o mar ainda não se avista mas já influencia o clima
e consegue impor-se à terra. Este é um território com características únicas em que os solos argilo-calcários têm uma elevada potencialidade para a produção de vinhos tintos de excelente qualidade.
Nos anos 30, do passado século XX, já Benjamim Martinho Lopes se dedicava à vitivinicultura. Nas suas terras em Azinheira, para além de apostar nas castas tradicionais da sua região, como a
Castelão e a Fernão Pires, procurou encepamentos pouco comuns para a época, tais como Alicante
de Bouschet e Grand Noir. Os seus vinhos eram complexos de elevada estrutura, conseguidos pela
qualidade do solo e pelo cuidado que punha em todo processo vinícola. As densidades de plantação
elevadas, as baixas produções e as boas maturações contribuíam em muito para a qualidade do seu
produto.
O progresso intensificou a utilização da maquinaria no trabalho da terra e nas colheitas. Assim,
na década de 60 e de 70 a paisagem agrícola foi-se alterando. Também Benjamim Martinho Lopes se
foi moldando aos novos tempos e adaptou os seus vinhedos à mecanização, mantendo o equilíbrio
conjugando o compasso com a altura da sebe, fazendo uso da aramação. Estas medidas justificavam-se não só para minimizar os custos da mão de obra, mas também para garantir a satisfação dos novos
hábitos de consumo.
João dos Anjos Dias herdou do sogro o negócio e a paixão pela vitivinicultura. Manteve a tradição na inovação respeitando sempre o legado de Benjamim Martinho Lopes, feito de saber e de
experiência na arte de criar vinhos. A partir de 1980 iniciou um novo processo de reconversão, que
envolveu a plantação de novas vinhas e melhorias tecnológicas no processo produtivo. A aposta em
novas castas começou nesse ano com a introdução da Periquita, mas foi continuando nos anos seguintes com a plantação de Syrah, Touriga Nacional, Tinta Roriz e Trincadeira Preta distribuídas por oito
hectares de vinha.
Tal como era hábito na região ribatejana, os vinhos de João dos Anjos Dias eram comercializados
a granel. Em 2001, com o objectivo de se afirmar pela qualidade, iniciou-se como produtor-engarrafador com a marca Tinto de Azinho.
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Para melhores resultados, a tecnologia empregue por João dos Anjos Dias privilegia o respeito
pela matéria-prima recorrendo-se a práticas respeitadoras do ambiente. A sua adega, embora tradicional, foi totalmente adaptada para criar as melhores condições para a produção de vinhos tintos. Aqui
as uvas são desengaçadas, esmagadas e vinificadas em lagar de cimento ou de inox, depois de serem
colhidas manualmente. A data da vindima é marcada a partir de análises feitas ao mosto, durante a
fase de maturação da uva e calha habitualmente em Setembro.
Todo o processo é avaliado pelo enólogo José Paulo Dias, que acompanha cada passo ao pormenor para conseguir um vinho de potencial aromático elevado, de boa estrutura e persistência. Um
vinho como o Tinto de Azinho, que pelo nome remete para Azinheira, pequeno lugar entre vinhas e
floresta, e que pretende ser uma celebração deste chão especial que gera as uvas que o compõe.

R. de Santo António, 1
Azinheira
2040-068 RIO MAIOR
Tel: +351 243 995742
E-mail: joaoanjosdias@gmail.com
www.joaodiasvinhos.com
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MANUEL ARMANDO FONSECA
Foi Helídio Marques que, em 1927, se dedicou ao azeite. Com o lagar nas proximidades de Rio
Maior ia buscar as azeitonas aos pequenos olivais que tinha na região. A produção, na altura, não se
fazia grande mas, desta pequena actividade familiar, desabrochou, anos mais tarde, um negócio maior
e bem estruturado, com capacidade de exportação.
O lagar foi herdado, nos anos 60, pela filha de Helídio Marques, Francelina. O seu marido, Manuel Armando da Fonseca, tomou conta da actividade empenhado em tirar o melhor partido da qualidade do fruto dos olivais da zona. Profundamente conhecedor do seu ofício dedicou-se à actualização
de toda a estrutura produtiva, ao modernizar as instalações e investindo nos tegões, na lavadoura, nas
batedeiras, nos depósitos… Toda a maquinaria foi actualizada para conseguir os melhores resultados.
Actualmente, o lagar processa cerca de trezentas a quatrocentas toneladas de azeitonas por ano
que irão dar origem aos azeites Ouro do Ribatejo e Flor da Aldeia. Para aumentar a sua produção,
Manuel Armando da Fonseca recorre à Cooperativa de Olivicultores de Fátima, de que é sócio, para a
extracção de mais outras duzentas toneladas.
Feitos a partir de uma mistura de uma grande percentagem de azeitonas galegas com cordovis ou
cobrançosas, conjugando as características de cada um destes cultivares, os azeites Ouro do Ribatejo
e Flor da Aldeia primam pela qualidade superior e pelo sabor intenso.
Com cerca de cinquenta mil litros vendidos anualmente, Manuel Armando da Fonseca derrama
a riqueza dos seus azeites pelo país, por França, pelo Brasil e pelos Estados Unidos da América, provando a quem prova que este ouro líquido é um verdadeiro tesouro ribatejano.

Estrada Nacional 114
Gato Preto
2040-335 Rio Maior
Tel.: +351 243 909 050
Email: contacto@dinazoo.com
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QUINTA DA CORTIÇADA
O vale é plano, riscado a vinhas, recortado pelo cor-de-rosa da casa e dos anexos da Quinta da
Cortiçada. Este chão é de vinho, marcado por cepas e castas desde o longínquo século XVIII. De geração em geração, as famílias foram mudando, mas a tradição vinícola ficou. Originalmente pertença
do oitavo Marquês de Angeja, a quinta foi herdada pelo seu quinto filho, D. José Gaspar de Almeida
e Noronha. Casado com uma senhora trinta anos mais velha, D. Mariana Roquette, D. José Noronha
foi procurar consolo para a sua juventude nos braços de uma criada que, para além de alegria, lhe deu
uma descendência de quatro filhos, feito não conseguido pela sua legítima mulher. Foi a esta prole que
D. José deixou a Quinta da Cortiçada, ficando à frente dela a sua filha Mariana, casada com João Luís
Botelho de Sousa Falcão. De mão em mão, a propriedade passou para a sua descendência, tendo sido
vendida pelo seu genro Adriano de Oliveira Martins aos irmãos Nobre, sócios da fábrica das famosas
salchichas com o mesmo nome. Esta família investiu a fundo na herdade, adaptando-a ao turismo
rural e à organização de eventos, restaurando a produção vitivinícola. Finalmente, em 2005, a Quinta
da Cortiçada foi adquirida por António Vieira Rodrigues, seu actual proprietário.
Decidido a tirar o melhor partido das condições únicas da sua terra, António Vieira Rodrigues aplicou-se a fundo no desenvolvimento do potencial da quinta. Com cerca de quarenta e cinco
hectares que se estendem por um amplo vale, o terreno é afectado por um microclima que impõe
características muito especiais às uvas que por ali se dão. As castas plantadas são as tintas Castelão,
Trincadeira, Cabernet Sauvignon, Merlot, Aragonês, Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Syrah; e
as brancas Fernão Pires, Trincadeira das Pratas e Arinto.
Na adega recente e muito bem equipada, a produção de vinhos tintos é realizada através de curtimenta e maceração intensa, em depósitos de inox, seguindo-se um estágio em barricas de carvalho
francês ou americano para os lotes destinados a ser engarrafados. Os vinhos brancos são elaborados a
partir do método de “bica aberta”, com controlo de temperatura.
A quantidade de vinho produzido anualmente, com base em cerca de quinhentos e cinquenta
quilos de uva, é de quinze mil litros de branco e de rosé e de trezentos e setenta mil litros de tinto, dos
quais trinta mil são escolhidos para estagiar em barrica e para, mais tarde, ser a selecção reservada ao
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vinho de garrafa. Toda esta produção destina-se às duas marcas da casa: a Quinta da Cortiçada, vinho
regional, branco e tinto, e a AVR, vinho de mesa tinto, branco e rosé, comercializado em bag-in-box.
A Quinta da Cortiçada é mais uma casa agrícola que, nesta região com uma tão antiga tradição
vinícola, combate estigmas e prova que o Ribatejo é terra de qualidade e de grandes vinhos.

Casa Agrícola AVR, S.A
Quinta da Cortiçada
2040-173 Outeiro da Cortiçada
Tlm.: +351 917 518 913
E-mail: quintadacorticada@iol.pt
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QUINTA DOS PENEGRAIS
Na Arruda dos Pisões, concelho de Rio Maior, a Quinta dos Penegrais, propriedade de António
Carvalho Machado, situa-se numa região de montes e vales, designada Estremadura Ribatejana, com
uma topografia diferente da que tradicionalmente se atribui ao Ribatejo. Estende-se por uma área de
cinquenta hectares, quarenta dos quais são ocupados pelas vinhas, num vale desbravado em 1998,
com as plantações acompanhando os socalcos do terreno. O horizonte é cortado por eucaliptais e pinhais, cuja presença junto às cepas, aliada ao clima ameno, ao solo franco-arenoso, a uma excepcional
exposição solar e à rega gota a gota, imprime aos vinhos produzidos características muito especiais.
Junto da moderna adega, na qual António Carvalho Machado continua a investir desde que
iniciou a sua produção, com grandes cubas em inox e dispondo de um eficaz sistema de prensagem,
fermentação, controlo de temperatura e vinificação, encontra-se uma agradável sala de provas, onde
estão expostos os diferentes prémios ganhos por esta empresa familiar na sua ainda curta existência,
o primeiro dos quais em 2004, ano em que foi produzido o primeiro vinho com a marca Quinta dos
Penegrais, bem como a medalha de Ouro e Excelência no Concurso de Vinhos Engarrafados do Ribatejo 2008, com o vinho regional Alicante Bouschet Tinto 2006. Recentemente, também melhorou as
condições de armazenagem e do sistema de frio.
A Quinta dos Penegrais enquadra-se na região dos Vinhos do Tejo e na sub-região de Santarém.
Nas suas vinhas, cultivam-se as castas tintas Syrah, Alicant Bouschet, Castelão, Touriga Nacional, Tinta Roriz e Caladoc, mas também as castas brancas Moscatel, Arinto e Fernão Pires. António Carvalho
Machado aposta sobretudo nos tintos, produzindo vinhos bastante encorpados, aveludados e com
aromas intensos de frutos vermelhos. No entanto, tem melhorado a produção de brancos e equaciona
mesmo plantar mais hectares, pois sente que agradam ao consumidor, talvez porque os vinhos que
produz são muito frutados, nada oxidados e com um potencial de envelhecimento em garrafa de dois
ou três anos. Mas o principal objectivo da empresa é a preservação da qualidade da matéria-prima
obtida das vinhas. Para isso, procede-se a um controlo foliar e a uma constante análise dos solos, para
verificação dos nutrientes. À entrada da adega, as uvas são desengaçadas por máquinas modernas que
as danificam o menos possível, antes de passarem para o sistema de prensagem. Nas garrafas, a rolha
utilizada é sempre de cortiça pois, na opinião do enólogo da casa, Rafael Neuparth Barbosa, qualquer
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outro material altera a qualidade do vinho. A sua produção é de cerca de quatrocentos mil litros de
vinho por ano, destinando-se uma parte para o mercado exportador, sobretudo Polónia, Suíça e Angola. Calcula-se, no entanto, que a produção terá tendência a aumentar, dado que algumas vinhas novas
começam agora a dar fruto.
A Quinta dos Penegrais e os seus vinhos são, pois, fruto do empenho desta família, que se dedica
com paixão e entrega ao seu trabalho, para proporcionar os prazeres que um bom vinho pode oferecer.

Quinta dos Penegrais
Rua Principal
2040-041 Arruda dos Pisões
Tlm: +351 963 701 472
email: geral@penegrais.com
www.penegrais.com
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REAL SABOR
Conta o povo que um dia um afamado viajante cruzava os caminhos das cercanias de Rio Maior
quando lhe deu a fome e o cansaço. Faminto, pediu comida numa casinha modesta à beira da estrada.
O apetite deu-lhe para ser exigente e, sem cerimónia, perguntou se tinham pão com chouriço para
lhe acalmar o estômago. Esta gente pobre deve ter estranhado a exigência, por isso respondeu: “Oh
homem, aqui mal há queijo quanto mais pão com chouriço”. Desta réplica ficou o nome Malaqueijo,
que acabou por baptizar o lugar.
Malaqueijo é actualmente uma pequena freguesia com cerca de quatrocentos habitantes, a quinze quilómetros de Rio Maior, e é nesta aldeia que Joaquim Félix mantém o seu negócio de azeite.
Seguindo as pisadas do pai, que também foi produtor de azeite, Joaquim Félix tem hoje um olival
com seis hectares, que cresce em solo calcário e alcalino. Esta é terra com as características ideais para
o desenvolvimento da oliveira e para a boa qualidade do seu fruto. Produz as variedades nacionais
Galega e Cobrançosa num olival plantado em sistema intensivo.
O seu lagar já está equipado com maquinaria moderna e com preocupações ecológicas. A extracção é feita numa linha contínua de duas fases que não produz águas russas. A massa de azeitona,
previamente tratada, passa pelo decanter, que separa o azeite do bagaço.
São laboradas quatrocentas toneladas de azeitona por campanha que resultam em cerca de quarenta mil litros de azeite virgem e extra virgem, com um nível de acidez de 0,8%. De cor esverdeada,
o seu aroma é limpo e complexo, com o frutado médio de azeitona madura.
Com uma produção recente, começada no ano 2000, Joaquim Félix quer crescer e investir no
olival para poder expandir o seu negócio.

Azeites Real Sabor, Lda.
Rua do Malaqueijinho, 2
2040-535 Malaqueijo
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SALVATERRA DE MAGOS
CASA DE CADAVAL
CASA AGRÍCOLA MONTE REAL
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CASA CADAVAL
Entre Almeirim e Salvaterra de Magos, nas margens da Ribeira de Muge, D. Nuno Álvares Pereira de Melo, 1º Duque de Cadaval, mandou erguer o seu palácio, centro de uma vasta propriedade
rural que, em meados do século XVIII, proclamava o direito a ser encarada como uma das melhores
da região. O terramoto de 1755 fez-se sentir dramaticamente nesta zona, danificando parcialmente o
Paço Real e deitando por terra o Palácio dos Duques de Cadaval.
Com uma história escrita a sobressaltos e vitórias, a Casa Cadaval está hoje de pé, imponente,
florescente e próspera, centro vivo de uma herdade sem fim, onde a vinha entorna o seu verde por
quarenta e dois hectares. Dividido, o terreno é ocupado com as castas brancas autóctones Alvarinho,
Arinto e Verdelho e as estrangeiras Riesling e Viognier; produz também as castas tintas autóctones
Aragonês, Touriga Nacional e Trincadeira e as estrangeiras Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon,
Merlot e Pinot Noir. Os solos onde a vinha assenta raízes são arenosos e oriundos de formações geológicas denominadas Terraços do Tejo. Insipientes e profundos, bem drenados e arejados, estes solos
promovem a sanidade e o bom controlo do vigor nas vinhas, o que resulta, mais tarde, numa boa
maturação do fruto.
As uvas na Casa Cadaval são escolhidas no terreno e ao entrar na adega são totalmente desengaçadas imediatamente antes de serem esmagadas. Os mostos brancos são vinificados em cubas de
inox ou barricas de carvalho francês; os tintos, consoante a tipologia das uvas, em três tipos de cubas:
lagares, cubas tronco-cónicas ou cubas cilíndricas. Durante a vinificação os vinhos são monitorizados
com análises laboratoriais, de maneira que a fermentação ocorra nas melhores condições.
A região onde se insere a Casa Cadaval e as boas condições climáticas durante a fase final do ciclo
de maturação, com calor e ausência de chuva, permitem a produção de vinhos muito concentrados e
maduros, com fruta pronunciada. Em compensação, a proximidade do rio Tejo e do mar promovem
uma frescura e um carácter próprio.
Na sua garrafeira destaca-se o vinho baptizado em honra da Marquesa Olga de Cadaval, mulher
extraordinária e à frente do seu tempo. Durante a Grande Guerra serviu como enfermeira radiologista, e, mais tarde, depois de casar com D. António Alvares Pereira de Melo, Marquês de Cadaval, mostrou ser uma apaixonada pela arqueologia encontrando nas suas terras de Muge, ricas em vestígios do
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Paleolítico Superior, espaço privilegiado para desenvolver esse talento. Mecenas da arte e da música,
é homenageada num vinho topo de gama, galardoado diversas vezes, tal como com as medalhas de
ouro no Concours Mondial de Bruxelles, em 2008, Concurso de Vinhos Engarrafados do Tejo, em
2010. Nesse mesmo ano foi-lhe atribuído o prémio “Os Melhores da Região” da Revista de Vinhos.
Desde 1998 que Teresa Schönborn, neta da Marquesa de Cadaval, assume os comandos da propriedade com empenhamento e muita paixão. Com ela, a modernidade impôs-se. A rega, feita gota a
gota, é controlada através de um eficiente sistema informático e todo o processo de vinificação, estágio
e engarrafamento é feito num sofisticado laboratório. Cerca de cinquenta por cento da produção da
Casa do Cadaval é exportada para os Estados Unidos da América, Reino Unido, Benelux, Alemanha,
Polónia, Canadá e Angola.
A inovação e a dedicação com que Teresa Schönborn encara a sua missão já lhe valeram o reconhecimento internacional com a atribuição do prémio “Mulher do Vinho 2008”, o mais importante
galardão dado a uma produtora vinícola.

Casa Cadaval - Investimentos Agrícolas, S. A.
Rua Vasco da Gama
2125-317 Muge
Tel.: +351 243 588 040
E-mail: geral@casacadaval.pt
www.casacadaval.pt
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CONDE DE MONTE REAL
Nos úberes campos de aluvião do Conde de Monte Real, em Salvaterra de Magos, já se produz
vinhos há mais de uma centena de anos. Estas eram terras da família Brito Seabra que, no dobrar do
século XIX para o seguinte, por falta de sorte ou de tento para o negócio, as tiveram que alienar juntamente com o seu bonito solar erguido mesmo às portas da vila. Todo este património foi adquirido
por Artur Porto de Melo e Faro, primeiro Conde de Monte Real.
Por volta de 1930, o filho, Jorge de Melo e Faro, tomou posse da casa agrícola e entabulou um
cuidado processo de modernização. Homem à frente do seu tempo, apaixonado pela velocidade -alcançou, em 1951, ao lado de D. Fernando Mascarenhas e de Manuel Palma, a segunda posição no
Rally de Monte Carlo, a melhor classificação portuguesa de sempre nesta competição- dedicou-se a
fundo à construção da nova adega, que quis dotada da mais actual tecnologia da época. Nesta década
de 50, consequência da nova capacidade produtiva da casa, foi aberto um posto de venda a retalho na
avenida principal da vila com o pitoresco nome de “Taberna do Conde”.
Jorge de Melo e Faro, segundo Conde de Monte Real, morreu em 19… depois de ter dedicado
parte dos seus dias às suas vinhas e à valorização de Salvaterra de Magos, vendendo à autarquia, a
custo zero, o que restava do Palácio da Falcoaria para que esta pudesse reconvertê-lo num espaço
dedicado à arte da cetraria. O seu património foi herdado pela sua única filha, Maria Madalena de
Melo e Faro Nogueira Pinto, que atribuiu aos seus filhos a responsabilidade da administração da casa
agrícola.
Novos tempos trouxeram novos desafios. O negócio do vinho em quantidade, tão característico
no Ribatejo do passado século, foi substituído pela qualidade. Actualmente investiu-se no engarrafamento e no rigor com que as uvas são tratadas, escolhidas à mão, um cuidado só possível com uma
produção reduzida. Dos antigos duzentos hectares de vinhedos, hoje são ocupados pelas vinhas apenas doze, divididas em talhões, cada um com a sua casta, cujas principais são a Cabernet Sauvignon,
a Touriga Nacional e a Tinta Roriz.
José Sassetti é o enólogo que acompanha todo o método de vinificação. É ele quem segue os
procedimentos e quem opta pelos processos que desenham sabores e aromas. A vinagem é feita com
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o controlo de temperaturas e com um delestage para polimerização corante. Devido à estratégia da
casa agrícola, de dois em dois anos são produzidas apenas dez mil garrafas, vendidas directamente na
quinta. E, apesar de a comercialização ser feita localmente, a qualidade superior do vinho Conde de
Monte Real permite que, anualmente, quase toda a sua produção esgote.

Casa Agrícola Monte Real, Lda.
Avenida José Luís Brito Seabra, 131
2120-051 Salvaterra de Magos
Tel.: +351 263 504 347
E-mail: cmontereal@sapo.pt
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A NOSSA CASA
Na pequena povoação de Azóia de Cima, do bairro Ribatejano, numa rua estreita, descobre-se A
Nossa Casa iluminada a branco de cal, que revela desvelo e cuidado. Debaixo deste tecto tipicamente
ribatejano, encontramos Maria de Jesus, os seus filhos Carlos Alberto e Margarida Marecos Duarte
Casqueiro, herdeiros, de uma linhagem de produtores de azeite.
Azóia de Cima é povoação antiga, cresceu num pequeno outeiro circundado por oliveiras seculares. Há muito que este chão propício à azeitona inspira os homens da terra. Recuando ao século XIX,
Manuel Marecos Duarte, bisavô dos actuais proprietários, já moía o bago para dele extrair o precioso
óleo.Usando a melhor tecnologia disponível à época. A linhagem paterna insere-se numa experiencia
ainda mais arrojada, consciente da qualidade do seu produto, registou a marca Galache e rumou a
França para o pôr à prova. Em Paris, o seu azeite foi premiado Tanto os ascendentes paternos como
maternos procuraram evoluir na forma de extracção procurando ter sempre as melhores condições de
extracção a marca A Nossa Casa é usada por nós desde os inícios dos anos 90 do século passado em
todos os produtos que produzimos.
O olival da família desenvolveu-se num terreno privilegiado. O seu solo argilo - calcário promove em muito as propriedades da azeitona. Para além da qualidade desta terra, o plantio foi posicionado
de nascente a poente, de forma a beneficiar de tudo o que o sol pode dar. O resultado destas condições
favoráveis é um azeite muito resistente e frutado.Às iniciais oliveiras Galegas foram-se acrescentando,
ao longo dos anos, outras variedades como a Cobrançosa, a Arbequina e a Picual.
Do século XIX aos dias de hoje, a paixão pelo azeite foi passando de pais para filhos e de filhos
para netos. A geração mais nova promete continuar a tradição no futuro. O mais pequeno, de nove
anos, com não mais que seis anos, em questões de paladar já opinava e dava conselhos, reconhecendo
entre vários sempre o d`A Nossa Casa, como o melhor.

Sociedade Marecos Duarte Casqueiro, Lda.
Rua D. Maria do Rosário Tainha
2025-452 Azoia de Cima
Tel.: +351 243 479 118
E-mail: casqueiroachete@gmail.com
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ADEGA COOPERATIVA DE ALCANHÕES
São sete os quilómetros que distam Alcanhões de Santarém, ligados por uma estrada que rasga
uma paisagem moldada por pequenas colinas e, logo que se afasta da linha ribeirinha, dominada por
olivais e salpicada por campos de trigo e por vinhas.
O vinho já brotava nesta região nos alvores da nacionalidade conforme é referido no foral de
Santarém, concedido por D. Afonso Henriques, em 1179. Fernão Lopes, na sua famosa Crónica de D.
Fernando, escrita no século XV mas a relatar o episódio “Como o Infante chegou a Alcanhões, onde
El Rei estava, e do recado que Dona Maria ouve da sua ida dele” ocorrido no século anterior, também
alude ao néctar produzido nesta povoação.
É na vila que tem a sua sede a Adega Cooperativa de Alcanhões, fundada em 1957 sendo a única
adega cooperativa do concelho de Santarém. A sua constituição enquadrava-se num projecto do Estado Novo, destinado a escoar a produção de vinho para as colónias. O edifício da adega, cuja planta
foi fornecida pela Junta Nacional do Vinho, foi construído em 1957. Ainda hoje mantém a sua forma
primitiva, que era uma adaptação do modelo das adegas francesas. Nunca teve lagares, apenas cubas e
depósitos de vinificação e de armazenagem. O início da sua laboração data de 1962.
Actualmente, tem cerca de cem associados, que cultivam uma área de aproximadamente duzentos e quinze hectares, com uma produção anual de vinte mil hectolitros de vinho, que está longe de
esgotar a sua capacidade de laboração. A produção do vinho, que utiliza maquinaria comum, com
esgotadores e prensas, está entregue a onze pessoas, sob a direcção do enólogo Leonel Cruz.
De modo a poder responder a uma procura cada vez mais exigente, alguns dos associados têm
procurado reconverter as suas vinhas, introduzindo castas nobres para produzir vinhos de qualidade.
Assim, nos brancos, predomina o Fernão Pires, Arinto, Boal e Trincadeira das Pratas, enquanto nos
tintos as castas mais representativas são o Cabernet Sauvignon, Castelão, Touriga Nacional, Aragonês
e Syrah. Com estas vinhas, a Adega Cooperativa de Alcanhões produz vinhos certificados de Denominação de Origem Controlada (DOC) – Cardeal Dom Guilherme , bem como vinhos regionais (IGP)–
Terras do Paço e vinhos de mesa, o branco e o tinto Adiafa, o tinto Encostas de Cirne e o branco e
rosé Ribaleve. A sua produção destina-se ao mercado interno e ao mercado comunitário, sobretudo
Alemanha, Inglaterra e Luxemburgo.
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Com uma história de vida que já chega aos cinquenta e cinco anos, a Adega Cooperativa de
Alcanhões colecciona uma orgulhosa lista de distinções. Nos últimos anos o protagonista tem sido o
vinho Cardeal Dom Guilherme fazendo jus à personalidade que lhe emprestou o nome, Dom Guilherme Henriques de Carvalho. Este distinto senhor foi Presidente da Câmara dos Pares do Reino
e, simultaneamente, Patriarca de Lisboa, e foi ele quem decretou, em 1857, a criação da freguesia de
Alcanhões. O Terras do Paço, que homenageia o desaparecido Paço Real da vila, palácio onde ocorreu
o episódio da morte de D. Leonor Teles, também tem sido distinguido com vários títulos. Todos estes
prémios permitem atestar a qualidade do que é produzido na região e sublinhar a robustez da Adega
Cooperativa de Alcanhões no panorama vitivinícola nacional.

Adega Cooperativa de Alcanhões, C.R.L.
Alcanhões
2000-371 Alcanhões
Tel.: +351 243 429 151
E-mail: adega.coop.alcanhoes@sapo.pt
www.adegaalcanhoes.com
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AGRI-MENDES
Ao norte de Santarém, nas terras do bairro, longe já do Tejo e da lezíria, os olivais estendem os
seus ramos num imenso e perpétuo cinzento. Foi por ali que, em 1968, Agostinho Mendes instalou
o seu lagar, no lugar de Comeiras de Baixo. Na altura, equipou-o com cinco prensas e um moinho
com quatro pedras cónicas. Alguns anos mais tarde, em 1973, seu filho Manuel Joaquim Mendes, que
pelo exemplo do pai se interessara pela actividade, decidiu introduzir algumas inovações para melhor
rentabilizar o negócio.
Na década de 80, após a morte de Agostinho Mendes, Manuel Joaquim Mendes assumiu, naturalmente, a gestão do negócio. Mais tarde, em 1990, o testemunho foi passado aos netos do fundador,
Maria João, Manuel Agostinho e Agostinho José, que constituíram a empresa a que deram o nome de
Agri-Mendes. Decididos a honrar o legado dos seus antecessores, em 1998, remodelaram o lagar familiar com um sistema contínuo de extracção ecológico de azeite, na altura laborava mil e quinhentos
quilos à hora. O Lagar tornou-se assim um dos pioneiros com sistema contínuo e a laborar mais azeitona, obtendo assim azeite de melhor qualidade, na região. Sempre com a preocupação de melhorar
o desempenho do lagar e, com um produto de elevada qualidade, de dar resposta às cada vez maiores
exigências do mercado, em 2007 foi adquirido um novo sistema contínuo de extracção de azeite com
equipamentos que permitem triturar até cinco mil quilos de azeitona por hora e, simultaneamente,
obter um azeite de melhor qualidade. Mais tarde, em 2010 adquiriram outro sistema contínuo, que
tritura cerca de sete mil quilos por hora. Encontrando-se os dois sistemas de trituração a trabalhar,
hoje em dia, em simultâneo, com uma capacidade total de doze mil quilos por hora. Sempre com
objectivos cada vez mais ambiciosos, a empresa apostou forte na inovação, e, em 2011, lançou no mercado um subproduto da azeitona, o seu caroço, que, graças aos seus componentes, pode ter diversas
aplicações, tais como combustível para caldeiras de aquecimento e abrasivos.

Agri-Mendes - Agricultura e Comércio, Lda.
Rua de S.Simão
Comeiras de Baixo
2000-694 S. Vicente do Paúl
Tel.: +351 243 449 278 Fax: +351 243 449 986
E-mail: agri-mendes@sapo.pt
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CAPELINHA
Do alto de um monte de onde se avista o vale de Verdelho, tudo quanto o olhar alcança são
olivais que acompanham as elevações suaves de um terreno ideal para o cultivo da oliveira. O micro
clima e o solo argilo-calcário permitem o crescimento e o amadurecimento correcto das azeitonas.
É nestas terras que se situa o olival de Eurico José Ventura Ferreira, que há catorze anos produz
azeitonas Galegas e Cobrançosas. Estas dão origem a um azeite virgem extra, de baixa acidez e de
aroma suave. Como não tem lagar próprio, utiliza um lagar da região, de que é dono António José
Duarte António. Estas instalações foram construídas no último quartel de século XIX pelo bisavô do
actual proprietário, mas completamente remodeladas há cerca de cinquenta anos. Em 2004, foram
introduzidos diversos melhoramentos que exigiram um grande investimento, nomeadamente no que
diz respeito à recepção e à transformação das azeitonas. Mas o lagar mantém a traça original, que é a
de um edifício muito simples e despretensioso. Embora tenham sido introduzidas novas tecnologias
e adquiridas novas máquinas mais rápidas e eficazes, este lagar privilegia o método tradicional para a
produção do azeite: a moenda é feita em moinho de pedra, processo que origina um azeite de muita
qualidade.
Aqui são moídas perto de cem toneladas de azeitonas de Eurico José Ventura Ferreira, sendo a
produção anual de cerca de vinte mil litros de azeite, comercializado sob o nome de azeite da Capelinha, em homenagem a Nossa Senhora do Leite, cuja imagem se encontra na Capela de Nossa Senhora
da Aracela, na freguesia de Achete. Esta é alumiada pelo azeite fornecido tradicionalmente pelos diferentes produtores da região, que se revezam para que a imagem tenha sempre luz.

Eurico José Ventura Ferreira
R. da Liberdade, 153
2000-345 Verdelho
Tlm.: +351 962 792 470
E-mail: azeitecapelinha@hotmail.com
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EVÉLIO SANTOS AMORIM
Abitureiras é uma pequenina freguesia a menos de vinte quilómetros de Santarém, metida entre
montes e vales, polvilhados de olivedos, numa paisagem que se apresenta como uma das grandes riquezas da região. Se os recursos não são muitos, a população vive orgulhosamente do que a terra lhe
dá, principalmente da extracção de azeite.
Nesta terra cujo nome afiançam os mais velhos é uma adulteração da palavra “aventureiras”,
Evélio Santos Amorim aventurou-se há já doze anos na produção de azeite. Não é o negócio que o
anima, mas sim um prazer que gosta de partilhar com amigos e família.
No terreno de um hectare que circunda a sua casa, Evélio Santos Amorim plantou oliveiras da
variedade Cobrançosa, opção ponderada devido às características do fruto que produz, capaz de um
sumo mais líquido e fluído. O olival, orientado para nascente, cresce em solo calcário e pouco acidentado. Para moer as suas azeitonas conta com o apoio dos dois lagares públicos que existem na freguesia. O mais antigo foi construído há cento e cinquenta anos e pertencia a Camões d’Abrantes, dono da
fábrica de resinas da região. Mais tarde, há cerca de vinte cinco anos, foi comprado por Manuel Fonseca Almeida, que manteve as características originais e continuou a utilizar as trituradoras tradicionais.
O outro que também era muito antigo foi adquirido por António Madeira Balau em 1963 tendo sido
transformado na época para o que se chama hoje um lagar tradicional.
O seu filho Jorge Balau embora com outra situação profissional, nunca deixou de acompanhar a
laboração do lagar e foi assim que ano após ano, começou a interessar-se por esta atividade, o que o
levou recentemente a transformar o lagar tradicional numa unidade de produção de azeite moderna
única na freguesia de Abitureiras e em algumas outras vizinhas ,sendo atualmente o seu proprietário.
O azeite de Evélio Santos Amorim é muito fino, extra virgem, frutado, com um nível de acidez
muito baixo, inferior a meio por cento. Para o tornar ainda mais apetecível, a sua mulher, uma verdadeira artista de pintura vidrada, personaliza as garrafas com delicados desenhos, transformando cada
uma num objecto único.
Rua das Amendoeiras, Póvoa do Conde
2005-119 Abitureiras
Tel.: +351 243 468 202
E-mail: jorgebalau@sapo.pt
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OLIVAL DA CHOUFARRA
Na esteira da igreja de S. João de Alporão, a Torre das Cabaças, do alto dos seus vinte e dois metros, impunha-se aos olivais e às terras de semeadura do Vale de Santarém. A hora certa do seu relógio
marcava o ritmo dos campos, chamava para o trabalho e assinalava o recolher. Hoje, a construção
moderna em altura poderá abafar esta robusta obra do gótico quatrocentista, mas ela lá continua,
altaneira, a lembrar o valor do tempo.
Os olivais da casa Agrícola Soares Lopes crescem nessa zona de forte componente rural e, numa
singela homenagem ao património escalabitano, vestiram o seu azeite Choufarra com uma embalagem que reproduz em ponto pequeno a simbólica Torre das Cabaças. Esta iniciativa testemunha a
ligação à região desta casa agrícola. Empresa familiar, dedica-se às azeitonas que se desenvolvem e
maturam mesmo no coração do chamado Bairro de Santarém. O vínculo vem de longe. Algures no
século XIX, Daniel da Luz Guerra, tetravó do actual proprietário, já produzia azeite com o fruto colhido deste chão. A família não o esqueceu. Dedicou-lhe um azeite loteado com as variedades Maçanilha,
Picual e Cobrançosa.
Apesar de a tradição ser antiga, foi no ano 2000 que Rui Soares Lopes se lançou no negócio.
Montou um lagar na Póvoa de Santarém e equipou-o com preocupações ecológicas. Ao cuidado com
o ambiente, Rui Soares Lopes juntou a exigência da qualidade. Em todo o circuito de produção foi implementado um esquema que garante ao produto a máxima segurança alimentar e o azeite Choufarra
é embalado em garrafas de vidro fosco de forma a proteger o líquido dos malefícios da luz.
Apesar de outras variedades, os olivais da Casa Agrícola Soares Lopes são formados principalmente por oliveiras Galegas de todas as idades. Árvores de apenas um ano partilham o sol com outras
várias vezes centenárias. Mas há uma oliveira que se destaca: o seu tronco grosso, os ramos intricados,
é a mais majestosa de todas e conta, certamente, mais de dois mil anos. É este respeito pela tradição
aliado ao melhor que tecnologia permite que caracteriza o azeite do Olival da Choufarra.
Soares Lopes - Casa Agrícola
Rua Nossa Senhora da Luz, 12
2000-531 Póvoa de Santarém
Tlm.: +351 917 274 576
E-mail: azeitechoufarra@gmail.com
www.choufarra.com
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PAULO ZIBAIA
De Santarém a Tremês são cerca de vinte quilómetros através de uma estrada nacional que corta
terreno fértil, ladeada pela paisagem verde do Ribatejo agrícola.
Há mais de vinte anos, em terra de oliveiras e vinhas, Joaquim Zibaia lançou mão de um lagar.
Montou casa simples, equipada segundo os preceitos da época. Hoje é o seu neto, Paulo Alexandre Zibaia quem toma o pulso ao negócio. Empreendedor e conhecedor das exigências da legislação em vigor, Paulo Zimbaia actualizou a herança do avô. Com ele, os métodos tradicionais do processamento
da azeitona deram lugar a procedimentos modernos de extracção. Para trás, ficavam práticas antigas,
onde tudo recorria à força humana, a métodos mais morosos e menos eficazes.
Os seus olivais de seis e de dezasseis anos somam quase seis hectares. As oliveiras que aqui deitam raízes geram dois tipos de azeitonas, as Cobrançosas e as Galegas. Para se conseguir destas uma
consistência e um paladar único, tudo foi planeado em função da luz do sol. As árvores crescem e os
frutos maturam debaixo de uma exposição solar quase permanente, alterando beneficamente o amadurecimento do bago.
Nos meses de produção, o lagar é um mundo. Nas voltas que a azeitona dá para se fazer líquida
são necessários limpadores, depósitos, moinhos, batedoras, capachos, agulhas, prensas… As dez a
doze toneladas de fruto que são trabalhadas por dia dão origem a cerca de dois mil e quinhentos litros
de um azeite com um grau de acidez de 0,3 a 0,4 e que, sem dúvida, irá aprimorar algum prato algures
numa mesa portuguesa.

Paulo Alexandre Duarte Zibaia Paula
R. de São Tiago
2025-564 Tremés
Tlm.: +351 919 687 083
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QUINTA DA RIBEIRINHA
Situada num outeiro da zona do Bairro Ribatejano, na margem norte do rio Tejo, e rodeada de
vinhas e olivedos seculares, a Póvoa de Santarém tem nos seus férteis campos a sua maior riqueza.
Não surpreende, por isso, que o médico Joaquim Machado Cândido tenha fundado, em 1996, a Sociedade Agrícola da Quinta da Ribeirinha, profissionalizando e modernizando a actividade vinícola
do pai, José Cândido, lavrador e proprietário agrícola, que sempre tinha feito vinho e azeite, vendidos
a granel.
A empresa mantém ainda hoje o seu carácter familiar, pois desde 2003 é gerida pelos dois filhos
de Joaquim Cândido, Mariana, economista, e Rui, formado em Bioquímica, que conservam o gosto
pela actividade vinícola e preservam a tradição e os conhecimentos acumulados pelas gerações que os
precederam, coadjuvados pelo enólogo César Machado.
Dos noventa e cinco hectares de área agrícola da Quinta, sessenta estão ocupados pelas vinhas,
com idades compreendidas entre quatro e vinte anos, cultivadas em terrenos argilo-calcários, virados
a sul. Como produziam muita uva branca e com boas condições para o espumante, desde cedo optou-se pela produção deste tipo, como alternativa à oferta vinícola tradicional.
Nos últimos anos, tem havido um cuidado particular na selecção de castas apropriadas a este
tipo de terroir. Assim, nos brancos produzem Fernão Pires, Arinto, Verdelho, Chardonnay, Sauvignon
Blanc, Riesling e Gewustraminer, e nos tintos, Trincadeira, Castelão, Tinto Roriz, Syrah, Cabernet
Sauvignon, Touriga Nacional e Petit Verdot. Nas vinhas mais antigas, a vindima é feita à mão; nas
vinhas mais modernas, a uva é apanhada com máquinas, o que permite uma melhor planificação da
vindima.
A produção anual é de cerca de um milhão de garrafas de vinho, sendo grande parte exportada
principalmente para os Estados Unidos, Brasil, Canadá, norte da Europa e países africanos e asiáticos.
A qualidade dos vinhos produzidos pela Quinta da Ribeirinha tem-lhe granjeado diversos galardões em competições nacionais e internacionais, como medalha de ouro para o Vale de Lobos Syrah,
colheita de 2003, no “Concurso de Vinhos do Ribatejo”, em 2004, medalha de prata para o Vale de
Lobos D.O.C., tinto, de 2003, no “Challenge du Vin”, realizado em França em 2004, medalha de prata
para o Vale de Lobos D.O.C., branco, de 2004, no “Concurso de Vinhos do Ribatejo”, em 2006, meda-
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lha de ouro para os vinhos Vale de Lobos Trincadeira e Vale de Lobos Cabernet Sauvignon, colheita
de 2005, e medalha de prata para o Vale de Lobos Syrah, 2005, no “Concurso de Vinhos do Ribatejo”,
em 2006.
Para além dos vinhos, a Quinta da Ribeirinha produz também azeite de alta qualidade, a partir de
azeitonas da variedade Galega, e ainda compotas, chutneys, queijos em azeite, geleias e marmeladas,
que testemunham a preocupação dos proprietários na preservação dos produtos tradicionais. Tudo
pode ser adquirido num espaço reservado num antigo lagar de azeite dos anos 40 que, em 2000, foi
restaurado e reconvertido numa agradável zona de recepção dos visitantes e sala de provas e de tertúlias gastronómicas.

Sociedade Agrícola Quinta da Ribeirinha, Lda.
Rua Bispo António de Mendonça, 17
2000-533 Póvoa de Santarém
Tel.: +351 243 428 200
E-mail: rui_candido@quintadaribeirinha.com
www.quintadaribeirinha.com
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QUINTA DA RONCA
Manuel Luís Caetano sempre se dedicou ao negócio do vinho. Descavas, podas, erguidas, enxoframentos, esmagamentos, filtragens, envelhecimentos, faziam parte do seu léxico diário, integravam-se na forma como regia os seus dias. Em meados do século XX fundou uma adega que era o centro
de toda a sua actividade. As uvas chegavam-lhe de fora mas eram ali pisadas, transformadas em mosto
e, quando passada a etapa da fermentação, o vinho dali nascido era vendido à, na altura recém-criada,
Adega Cooperativa de Alcanhões.
Com uma vida regulada pelo ciclo das estações, com os pés na terra e olhos no clima, Manuel
Luís Caetano transmitiu tudo quanto sabia e gostava ao seu filho varão, Duarte Durão.
Duarte Durão era um homem dividido entre o campo e a cidade. Com um bom cargo na Caixa
Geral de Depósitos, não hesitava em dar os seus préstimos ao negócio paterno: vindimava, aconselhava, chegava ao que fosse necessário. Com visão, apostou no seu futuro e no da adega da família.
Determinados em fazer crescer a sua produção, pai e filho decidiram aumentar a área de vinha
comprando primeiro a Quinta da Bica, em Vale de Figueira, e, mais tarde, em 1981, a Quinta da Ronca, nas proximidades de Alcanhões. Com a morte de Manuel Luís Caetano, Duarte Durão assumiu a
direcção da casa agrícola e consciente da realidade vinícola da região assente, muitas vezes, em castas
muito produtivas e em adegas inabilitadas, dispôs-se a combater a tendência. Começou por modernizar a estrutura produtiva enquanto renovava os vinhedos, trabalho diligente que criou condições
para a casa agrícola, em 2001, começar a produzir e a engarrafar o seu rótulo com a marca Quinta da
Ronca.
Hoje, a vinha de Duarte Durão disputa cerca de quarenta hectares de solo de bairro e lezíria
dividida entre encepamentos tintos e brancos, os primeiros dominados pelas castas Castelão, Touriga
Nacional, Alicante Bouschet e Tinta Roriz, os segundos pelas Fernão Pires, Boal de Alicante, Tamarez
e Talia. Todo o método de vinificação é tradicional, a vindima feita à mão e a pisa feita a pé.
A evolução do vinho e o seu temperamento representados na cor, no corpo e no aroma, determinam o rótulo que irá ostentar. A enóloga Regina Caetano trabalha com três gamas como a Quinta da
Ronca, a Ronca de Cima e a Quinta da Ronca Prestige. Este último tem vindo a ganhar a admiração
de críticos e de júris, obtendo, em 2011, alguns prémios: em Bruxelas alcançou a medalha de prata,
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em Londres recebeu a “Commended Wine” no International Wine Challenge e, em Lisboa, foi distinguido pela Associação dos Escanções de Portugal com a “ Tambuladeira de bronze dos Escanções de
Portugal”.
Duarte Durão neto, prestigiando a herança paterna, procura, nos dias que correm, estabelecer-se no mercado competitivo dos vinhos de qualidade, com a sua Quinta da Ronca. Traz consigo o
factor determinante de procurar nas tradições o complemento certo para o que o presente oferece, em
tecnologia e modernidade, reconhecendo que, no mundo enófilo dos sentidos, o tempo é um aliado.

Agro-Vinícola Duarte Durão e Filhos, Lda.
Quinta da Ronca
2000-369 Alcanhões
Tel.: +351 243 428 442 / 912 945 075
E-mail: quintadaronca@hotmail.com / geral@quintadaronca.com
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QUINTA DAS CASAS ALTAS
Com visão e iniciativa, Alexandre Gaspar adopta o que a tecnologia do século XXI lhe oferece
para melhor desenvolver as terras que lhe pertencem. Sinal dos tempos, a nova vinha Cabernet Sauvignon, da Sociedade Agrícola Quinta das Casas Altas, em Casével foi plantada por uma única e avançada máquina que realiza quatro operações em simultâneo: a marcação prévia no terreno, a colocação
da planta, o posicinamento do tutor para apoiar a planta no seu crescimento e a rega, tudo graças às
informações captadas por satélite.
Mas, nestas terras, a aventura começou muitos anos antes, num tempo em que satélites só existiam na ficção de Júlio Verne ou de H.G. Wells e em que a mecanização agrícola ainda estava nos seus
primórdios em Portugal. Foi em 1897 que Joaquim Gaspar, bisavô do jovem empresário Alexandre
Gaspar, iniciou o que viria ser uma longa linhagem de vinicultores com o cultivo da vinha em Ourém.
Passou o gosto ao filho do meio, Júlio Diamantino Gaspar, que deu continuidade ao trabalho do pai,
empenhando-se no amanho da terra e plantando mais vinhas. Sem adega própria deslocava-se a Alburitel para lá produzir o seu vinho. Em 1975, o seu filho mais novo, Diamantino Gaspar, manteve o
negócio da família. A sua estratégia, em lugar de investir na parte final, ou seja, na produção vinícola,
focou-se a montante, na viticultura. Foi nessa altura que adquiriu a Quinta da Boa Vista, em Aveiras
de Cima, com dezasseis hectares de vinha. Em 1998, vendeu esta quinta à Petrogal e comprou outras
duas: a Quinta do Alfeijoal, perto de Torres Novas, com dez hectares de vinha, e a Quinta das Casas
Altas, em Várzea de Baixo, nas imediações de Casével, com vinte e seis hectares.
A cerca de trinta quilómetros a norte de Santarém e com vista para a serra dos Candeeiros, a
Quinta das Casas Altas encontra-se numa zona caracterizada por um microclima que lhe permite
atingir temperaturas muito elevadas no Verão e muito baixas durante o Inverno, condições propícias
a uma boa maturação das uvas. Dadas as condições do terreno, seco e com muito pouca humidade, as
cepas têm que ser regadas, mas as particularidades deste solo favorecem em muito a qualidade da uva.
Em 2007, já à frente da administração da casa agrícola, Alexandre Gaspar, apostando na qualidade iniciou a reconversão das vinhas. Os antigos pés de Castelão foram substituídos pelas cepas de
Touriga Nacional, de Syrah,de Cabernet Sauvignon, de Trincadeira e de Arinto. Foi com esta nova
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selecção de castas que Alexandre Gaspar sustentou a suas três gamas de vinho engarrafado: Sensato,
Oculto e Quinto Elemento.
Embora as adegas sejam arrendadas, toda a estratégia e todo o controlo enológico são da responsabilidade da família Gaspar, desde a produção do vinho até à rotulagem das garrafas. O cuidado
pelo pormenor é visível em cada passo, todos os detalhes são motivo de atenção e estas preocupações
reflectem-se na excelência do vinho com a chancela da Quinta das Casas Altas. Assim, não é de estranhar que este produtor, apesar de ter iniciado o seu processo de renovação recentemente, já se tenha
conseguido expandir para o mercado internacional. Dos cento e quarenta mil litros de vinho que
anualmente produz metade são exportados para França, China, Guiné e São Tomé. Uma história de
sucesso que leva consigo a marca dos vinhos do Tejo.

Várzea de Baixo
2000-463 Casével
Tel.: +351 243 441 901
E-mail: alexandre.gaspar@grupopgaspar.com
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QUINTA DAS MARTANAS
Os olivais ladeiam a estrada, são às centenas as oliveiras que se avistam não deixando margem
para dúvida que esta é terra de Azeite. A olivicultura encontra nestas encostas suaves que ladeiam a
vila de Alcanhões uma tradição que já vem desde os primeiros Reis de Portugal. Na região de Santarém a extracção e o comércio de azeite já tinha uma dimensão considerável em meados do século XII.
A importância da zona na produção deste óleo foi crescendo ao longo dos tempos. No século XVIII,
o Padre João Batista de Castro afirmava que apenas bastava a vila de Santarém para prover o Reino e
as colónias e mais tarde, na época de Alexandre Herculano, esta faixa do Ribatejo tornou-se o centro
português de inovação na área da olivicultura.
Foi nas imediações de Alcanhões que um conjunto de sócios se juntou para fundar a Empresa de
Águas Cloretadas de Alcanhões com o propósito de
Nomes dos fundadores da EACA
Qual o objectivo da empresa
Como passaram das Águas Cloretadas ao Azeite?
Em 1990 lançaram-se na produção de azeite. Com olivais que se estendem por vinte e quatro
hectares, as suas oliveiras são predominantemente Galegas, uma variedade que origina um azeite excelente. Existem também outros tipos mais produtivos como Blanqueta, Cobrançosa e Picuail, resultando a azeitona desta última num azeite com um sabor muito particular. A idade das árvores vai dos
vinte e quatro aos vinte seis anos, sendo as mais antigas as tradicionais Galegas, e crescem no terreno
argilo-calcário da Quinta das Martanas.
Sem lagar próprio recorrem aos serviços da empresa Fio Dourado, a casa que produz o azeite
Quinta do Juncal. Situado nas Comeiras de Baixo, este lagar está equipado com o que de mais sofisticado existe na laboração da azeitona, sendo esta trabalhada a frio num sistema contínuo de onde são

EACA-Empresa de Águas Cloretadas de Alcanhões,
Rua D. Duarte de Almeida, 37
2000-376 Alcanhões
Tel.: + 351 243 429 320
E-mail.: quintadasmartanas@hotmmail.com
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QUINTA DE VALE DE LOBOS
Em 1859, Alexandre Herculano comprou a Quinta de Vale de Lobos com o produto da venda
dos direitos de autor da sua obra, e aí se refugiou em 1867, após o seu casamento com D. Mariana
Meira, decepcionado com a vida pública portuguesa. Nesta Quinta, dedicou-se quase inteiramente à
agricultura, reservando os seus desvelos para o olival, desde o dispor das estacas, à poda e à colheita.
Depois, o fabrico do azeite, o célebre Azeite Herculano, que lhe mereceu medalhas em exposições
estrangeiras e se tornou pioneiro do azeite de mesa em Portugal.
Todos os seus rendimentos foram aplicados no desenvolvimento da agricultura e na edificação
da casa, de que ele próprio foi o arquitecto. O seu traçado é o de uma grande casa rural dos meados
do século XIX, inserida numa paisagem verdejante, onde sobressaem choupos, salgueiros e faias que
acompanham o curso de uma ribeira e contrastam com o fundo sombrio dos olivedos.
A pedido do escritor, o comendador Paulino Cunha e Silva, após a morte do amigo, cuidou da
quinta e da viúva, e, quando esta morreu, herdou a extensa propriedade com cerca de duzentos e
cinquenta hectares. É um bisneto do comendador, Joaquim Santos Lima, engenheiro agrónomo de
profissão, quem está actualmente à frente dos destinos desta quinta histórica, mantendo a tradição
de produzir um azeite de qualidade superior, proveniente de azeitonas colhidas exclusivamente nos
olivais da propriedade. As oliveiras, tanto as bicentenárias como as mais recentes, produzem azeitonas das variedades Galega, Cobrançosa, Picual, Blanqueta e Arquebina, cuja combinação dá origem
ao Azeite Virgem Extra Quinta de Vale de Lobos, que começou a ser engarrafado em 2004 e comercializado graças ao apoio de Verónica Galvão Santos Lima, mulher do proprietário e licenciada em
Economia.
O lagar construído por Alexandre Herculano funcionava com um sistema de varas. Posteriormente, evoluiu, ainda por sua iniciativa, para um lagar de prensas. Actualmente ainda existe, mas já
não está operacional. A seu lado, e aproveitando uma estrutura que já existia, foi construído um lagar
moderno, totalmente mecanizado, no qual são moídos cerca de novecentos quilos de azeitonas, que
produzem perto de cem mil litros de azeite.
Graças ao saber e ao entusiasmo de Joaquim Santos Lima, a Quinta de Vale de Lobos retomou
a tradição do azeite, dando continuidade ao sonho de Alexandre Herculano e, tal como no tempo do
escritor, já recebeu numerosos prémios em exposições internacionais.
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Joaquim Santos Lima, Lda.
Quinta de Vale de Lobos
2000-443 Azoia de Baixo
Tel.: +351 243 429 264
E-mail: valedelobos@mail.telepac.pt
www.valedelobos.com
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QUINTA DO JUNCAL
Desde a Idade média que os mapas da produção e do consumo do azeite indicam a região de
Santarém como um dos maiores centros produtores de Portugal. O adágio popular “andar por Ceca
e Meca e Olivais de Santarém”, que mais não quer dizer andar por aqui e por ali, traduz, na boca do
povo, a extensão e a importância que o olival teve e tem nesta zona no Ribatejo.
Nestes campos férteis, de solo argiloso e calcário, fixaram raízes as oliveiras da Quinta do Juncal. O clima ameno, com temperaturas mediterrâneas, é de feição ao correcto amadurecimento das
azeitonas. As árvores estendem-se por mais de 200 hectares. Destes, cerca de 45, são ocupados pelo
olival intensivo em copa, 15 em sebe e o restante, que se alonga por aproximadamente 155 hectares,
tradicional de sequeiro. Aqui a variedade Galega domina. Muito característica desta zona, é a base do
azeite Quinta do Juncal DOP.
Durante o ano inteiro, todos estes olivais são tratados e cuidados para que produzam azeitonas
de qualidade irrepreensível. Só quando o fruto cobre aos milhares os ramos já pesados das árvores e
se mostra no seu estado ideal de maturação é que é feita a colheita. Então, é nessa altura que no lagar
o azeite começa a correr em fios dourados.
Em 2000, o proprietário e engenheiro agrónomo João Vítor Mendes investiu fortemente no lagar, substituindo o sistema de prensas por uma linha de extracção continua toda em aço inoxidável.
Actualmente são já três as linhas de extracção contínuas em funcionamento no lagar. Nos meses da
apanha, a azeitona chega diariamente e é trabalhada no máximo durante as 24 horas seguintes. O
fruto é laborado a baixas temperaturas para que o azeite obtido seja de baixa acidez e bastante frutado.
A maquinaria, muito moderna, é de origem alemã e possibilitou a expansão do negócio. A capacidade do equipamento – que pode laborar entre trezentas a quatrocentas toneladas de azeitona por
dia, dependendo da variedade e estado de maturação da azeitona - permite que o lagar preste serviço
a vários produtores que queiram trazer a sua azeitona para ser transformada em azeite. Embora a
actividade das linhas de extracção seja sazonal, a linha de embalamento funciona todo o ano, acondicionando a marca Quinta do Juncal e a dos seus clientes.
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De referir que a empresa é hoje líder num projeto de fileira que está a decorrer e visa a plantação
e a melhoria de olivais realizadas por olivicultores parceiros, com vistas à posterior comercialização
conjunta da produção, havendo assim ganhos para todas as partes.
A qualidade dos solos, a atenção dada a todos os pormenores e a modernidade dos equipamentos
fazem com que o Azeite Quinta do Juncal seja reconhecido por críticos, sendo, desde o seu lançamento, profusamente premiado e muito apreciado pelos seus consumidores.

Fio Dourado - Transformação e Comercialização de Produtos Olivícolas, Lda.
R. S. Simão
Comeiras de Baixo
2000 – 694 Pernes
Tel.: +351 243 449 698
E-mail: azeite:quintadojuncal@hotmail.com
www.azeitequintadojuncal.com
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QUINTA MONTEIRO MATOS
António Monteiro de Matos há muito que se dedicava ao negócio do vinho quando, em 1975, se
chegou à frente e se aventurou na vinicultura. Comerciante experiente, aplicou os seus conhecimentos
na criação da sua adega e no cuidado com os seus vinhedos.
Dos cinco filhos que teve, foi José Armindo quem lhe continuou a actividade. Proprietário desde
1980 da Vinibatalha, uma empresa de engarrafamento, não lhe foi difícil, em 2003, ficar à frente da
produção vinícola do pai.
Seguro que o melhor caminho para o seu produto era a aposta na qualidade, investiu forte na
renovação das vinhas. Levantou parte da Trincadeira, que no tempo de seu pai monopolizava a terra
disponível, e introduziu novas castas. Separadas por talhões foram plantadas uvas Syrah, Touriga
Nacional, Arinto e Antão Vaz em quarenta hectares de solo calcário e arenoso, beneficiadas por condições climáticas únicas favorecidas pela proximidade do Tejo.
O vinho produzido para escoar a granel já não passa de uma recordação por estas paragens.
José Armindo Monteiro de Matos tudo faz para conseguir elevar a qualidade do seu produto. Ciente
que para atingir os melhores níveis é necessário empenhar-se na modernização de todo o processo
de transformação da uva ao vinho, passando pelo seu engarrafamento e distribuição, José Armindo
Monteiro de Matos dedicou-se, ao longo dos últimos nove anos a remodelar toda a sua estrutura. O
Terras de Paul é o resultado desse cuidado.
Produzido com o saber tradicional, distinguido por vários prémios nacionais e internacionais, o
Terras de Paul é produzido através da tecnologia mais moderna em cubas de fermentação com controlo de temperatura.
Vinho de selecção, o Terras de Paul encontra-se, para além dos Hiper e Supermercados, nas melhores garrafeiras e restaurantes do país. Mas o mercado também se vai expandindo, transportando
um produto genuinamente ribatejano para os copos dos angolanos.
Com um saber que já atravessou duas gerações, a Quinta Monteiro de Matos procura, colheita
a colheita, aperfeiçoar técnicas e apurar sabores numa procura permanente do que de melhor se faz
nesta região.
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Quinta Monteiro de Matos, Sociedade Produtora de Vinhos e Engarrafadora de Vinhos de Qualidade do Ribatejo
Quinta Monteiro de Matos
Sobral, São Vicente do Paúl
2000-669 Santarém
Tel.: +351 244 481 014
E-mail: info@quintamonteiromatos.com
www. quintamonteiromatos.com
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SOL DO BAIRRO
Quando em 1843 Almeida Garrett viajava pela sua terra, Portugal ainda estava ferido pela guerra
fratricida que opôs o liberal D. Pedro ao seu irmão absolutista, D. Miguel. Mas apesar de se ir cruzando pelo caminho com um país dilacerado, foi com satisfação que escreveu que “os olivais de Santarém
lá estão ainda. Reconheceu-os o meu coração e alegrou-se de os ver; saudei neles o símbolo patriarcal
da nossa existência. Naqueles troncos velhos e coroados de verdura, figurou-se-me ver as venerandas imagens de nossos passados”. Provavelmente, o escritor atravessava nessa altura a zona chamada
Bairro, área ocupada por oliveiras seculares que há muito produzem azeitonas da melhor qualidade.
Para celebrar o sol que anualmente amadurece o fruto que cresce neste chão, a família de Dulcineia
Raimundo dos Santos baptizou o seu azeite como Sol do Bairro.
Foi no ano de 1951 que Maria da Luz Raimundo e o seu marido, Alberto da Silva Santos, herdaram um lagar de azeite no Bairro Dona Constança, em Tremês, a cerca de dezasseis quilómetros de
Santarém. Fizeram obras e investiram em nova maquinaria. Já na década de 90 mandaram desmontar
o sistema hidráulico e substituíram-no por um de três fases; mais tarde, novos melhoramentos foram
postos em prática de modo a fazer-se cumprir a legislação em vigor.
Para além da cultura da oliveira e da produção de azeite, o casal dedicava-se aos cereais, à vinha,
ao eucalipto, ao gado e ao leite. Com a morte dos pais, Dulcineia Raimundo dos Santos e a sua irmã
Graça Maria herdaram a casa agrícola. Hoje, a exploração destina-se quase exclusivamente à oliveira
e à transformação de azeitona em azeite. O olival é tradicional e cresce em solo de argila, cuja área
é de cerca de treze hectares, com dois cultivares, a Galega, predominante, e a Cobrançosa. No lagar
de Dulcineia Santos, em Tremês, são moídas cerca de duzentas toneladas de azeitonas que, depois de
laboradas, irão dar origem a aproximadamente trinta mil litros de azeite. Milhares de litros de sabor
tipicamente português.
Dulcineia Maria Raimundo dos Santos
Bairro Dona Constança
2025-504 Tremês
Santarém
Tel: +351 916 043 608
Email: dulcineia.santos@yahoo.com.br
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Lg. Vitorino Damásio 2, 1º - E
1249-012 Lisboa
Tel.: +351 213 931 810
Tlm.: +351 91 918 183 215
E-mail: info@takeone.pt
www.takeone.pt
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