montemor-o-novo
O ALENTEJO AQUI TAO PERTO!

A VINHA E O VINHO
EM MONTEMOR-O-NOVO

AS CASTAS

A história da vinha e do vinho no Alentejo remonta a
povos e ocupações que ocorreram no território.
Fenícios, gregos e romanos, conhecedores de
técnicas agrárias generalizaram a cultura da vinha e
do vinho no Alentejo. A influência romana foi
marcante para o desenvolvimento da cultura vínica
alentejana, não sendo exceção o concelho de Montemor, deixando até hoje marcas dessa vivência.

A videira ou parreira é uma planta trepadeira com
um ciclo de vida longo. Cada casta, apresenta
folhagem e características próprias, oferecendo
sabores e aromas distintos.

O clima mediterrânico é um fator preponderante para
o desenvolvimento da vinha e do vinho a sul do tejo
existindo mais de 4000 variedades de uvas catalogadas em todo o mundo. No Alentejo para além das
castas autóctones existem variedades que se adaptaram na perfeição ao clima e à geografia da região.
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São conhecidas mais de 4.000 variedades de uvas
catalogadas em todo o mundo. Sendo Portugal o
segundo país do mundo com maior número de
castas autóctones. No Alentejo, predominam as
castas brancas Antão Vaz, Arinto,� Fernão Pires,
Roupeiro� e nas castas tintas o Alfrocheiro, Alicante
Bouschet, Aragonez, Cabernet Sauvignon, Castelão,
Syrah, Touriga Nacional�e Trincadeira.

O concelho de Montemor tem aumentado consideravelmente a sua área produtiva de vinha, criando vinhos
de excelente qualidade, brancos, rosados e tintos,
vinhos de exuberância aromática, vinhos redondos e
suaves, com um travo único para serem saboreados
com a tradicional gastronomia montemorense.

contexto

A região Alentejo está dividida em oito sub-regiões
nas quais se produzem vinhos DOC (Denominação
de Origem Controlada) integrando Montemor-o-Novo a sub-região de Évora.
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AROMAS DO SUL
A adega situa-se na Herdade da Moita e existe desde 2004.
É uma adega tradicional de cariz familiar respeitando a qualidade dos produtos.
Tem a herdade como exploração 15 hectares de vinha divididos entre 10 hectares de uva tinta
e 5 hectares de uva branca.
A adega possui uma capacidade de fermentação de 200 toneladas em tintos, e de 20 toneladas
de brancos, 540.000lts de armazenamento e de engarrafamento 5000lts diários. A produção e
comercialização dos vinhos da adega resultam das uvas da Herdade da Moita, Quinta do
Caldeireiro e de outras vinhas que têm acompanhamento técnico dos Aromas do Sul.

adegas

Os vinhos Aromas do Sul são constituídos pelas castas tradicionais: Trincadeira, Aragonez,
Alicante-Bouschet, Syrah, Cabernet Sauvignon, Tinta Caiada, Alfrocheiro e Castelão, os
tintos. Os brancos, Antão Vaz, Arinto e Alvarinho.

CONTACTOS
Quinta dos Loios
Caixa Postal 3501, Évora
+351 266 747 814
manuelferreira@aromasdosul.pt

www.aromasdosul.pt

Herdade do Freixo do Meio
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A Herdade do Freixo do Meio é uma herdade com 440 ha de Montado, próxima de Montemor-o-Novo. Constituída em 1996, é atualmente responsável pela execução de um projeto
norteado pela ética do respeito pelo próprio, pelos outros e pelo planeta terra.
A agricultura Biológica é praticada desde 2001 de forma integral em todo o ecossistema.
A aplicação de princípios Biodinâmicos vem acontecendo desde 2005. A permacultura nas suas
diferentes abordagens, ética, metodologia, técnica, …, iluminam a partir de 2006 o Freixo do Meio.
A principal função da Herdade do Freixo do Meio é a produção de alimentos com mais �de 150
produtos alimentares diferentes, comercializados em mercados de proximidade, (Km 0).
Uma cadeia curta e personalizada mas completa e eficiente, proporciona uma inigualável
responsabilização e segurança alimentar.

CONTACTOS
Herdade do Freixo do Meio
Foros de Vale Figueira, Montemor-o-Novo
+ 351 266 877 136
�freixodomeio@gmail.com

www.herdadedofreixodomeio.com

adegas

Azeite, Azeitona, Arroz, Carnes de Bovino, Peru, Borrego, Cabrito, Porco, Galinha, Galo,
enchidos tradicionais, fiambre e carnes secas, patés, preparados à base de carne, cogumelos
silvestres, cereais, leguminosas, hortícolas frescas, secas e conservadas, ovos, pinhões, farinha
e biscoitos à base de Bolota, Pão, sabão, cortiça, madeira, lã, peles e mais recentemente o
vinho. Os vinhos MANDALA e o NATURAL, são ambos feitos em modo de produção biológico.� O
Mandala é vinificado normalmente sendo o Natural completamente produzido sem sulfitos e
outros aditivos.
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Herdade do Menir - Couteiro Mor
O Couteiro Mor localiza-se na Herdade do Menir mais propriamente na Quinta da Courela do
Guita nas Silveiras a cerca de 7 km de Montemor-o-Novo.
Em 2012, a Herdade do Menir foi adquirida por uma família algarvia que assume a liderança da
herdade e de todas as suas marcas, sendo a mais conhecida da empresa Menir BR Sociedade
Agrícola SA, o COUTEIRO-MOR. Neste contexto, surge uma nova gama de vinhos, que se
destacam pela sua qualidade – Barão Rodrigues Reserva Tinto e Branco, o Ouzado e D. Gabriel.
A adega foi construída em 1990 e desde então tem sido sujeita a sucessivas alterações no
sentido da sua ampliação e modernização, por forma a dar resposta ao aumento de produção e
à crescente procura dos vinhos da casa bem como à ambição da empresa de melhorar a qualidade dos seus vinhos. A produção média anual é cerca de 150.000L de Branco e 600.000L de Tinto.

adegas

As castas são diversificadas sendo 4 de Branco nomeadamente Antão Vaz, Arinto, Roupeiro e
Viognier e 10 de Tinto entre as quais Alicante Bouschet, Syrah, Argonez, Petit Verdot, Carbernet Sauvignon e outras menos utilizadas no Alentejo como Baga e Tinto Cão.

CONTACTOS
Herdade do Menir – Couteiro Mor
Courela do Guita – Mte. Estoril, Montemor-o-Novo
+351 919 366 623
�couteiromor@couteiro-mor.com

www.couteiro-mor.com

José Emídio Salgueiro Nunes Comenda
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Vinhos produzidos em empresa familiar, com tradições e raízes na agricultura. Com a experiência adquirida neste sector, foi possível em 2003 e aproveitando as condições edafo-climáticas existentes, iniciar uma plantação de 5 hectares de vinha de uva para vinho na Quinta do
Pinheiro (junto à Pintada) e em 2005 a construção de uma Adega, onde se procede à laboração de toda a uva produzida na exploração, obedecendo a rigorosos controlo na produção.

CONTACTOS
Quinta do Pinheiro- CCI 1399
Pintada, Montemor-o-Novo
+351 266 887 051
josecomenda@sapo.pt

adegas

As castas utilizadas são todas tintas como o Aragonez, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet e Syrah. Desta forma o vinho produzido é todo tinto, dando origem a
duas marcas "MONTE- MOR" e o "FONTE DAS BOLAS".
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L’AND Vineyards
A cultura do vinho e da vinha é um dos aspetos essenciais da identidade do “Resort” com uma
vinha com castas típicas alentejanas, cultivadas com métodos naturais exprime o terroir único
da região e desenha a paisagem. Uma pequena adega integrada no edifício central permite aos
visitantes, hóspedes e residentes celebrar a arte do vinho e aprofundar a sua cultura enológica.
O L’and convida a conhecer o processo de vinificação desde o terroir ao engarrafamento e
aprender com o enólogo a apreciar um vinho em todas as suas vertentes: cor, aroma e paladar.
O L’AND propõe as seguintes provas e experiências vínicas.

adegas

Prova Vinho L’AND Reserva - Prova Clássica de vinhos Alentejanos - Prova Premium- L’and
wine experience - Ligações improváveis.

CONTACTOS
Sousa Cunhal Turismo, S.A L’And Vineyards
E.N.4 Herdade das Valadas
Apartado 122, Montemor-o-Novo
+351 266 242 400
reservas@l-and.com

www.l-and.com

Pomar das Almas – Almançor
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ACQUA-AURA, Sociedade de Agricultura e Investimentos Lda, empresa que explora a
propriedade Pomar das Almas,� criou há 8 anos um prestígio que a consagra no campo da
viticultura e produção completa – desde a produção vitícola à feitura, vinificação e
acabamento comercial� - de elaborada série de vinhos tintos, brancos� e espumantes, com
nome conhecido no mercado� - ALMANÇOR� vinhos.
As vinhas na posse da família desde o século XVIII, no Alentejo fornecem a matéria-prima da
uva que é vindimada à mão e transportada em veículos climatizados até à adega, onde é
selecionada e se inicia o processo de seleção, produção, vinificação� e estágio e posterior
engarrafamento e rotulagem� dos vinhos ALMANÇOR.

CONTACTOS
Pomar da Almas-Ferro da Agulha
Montemor-o-Novo
+351 917 264 324

adegas

ALMANÇOR, recebeu várias distinções -�medalhas de “boa compra” da Revista dos Vinhos
nos anos de 2011 e 2012, �referenciação no Guia dos Vinhos de Portugal (João Paulo eds,
2012 e 2013) classificada com 16 pontos, menção honrosa em vários concursos nacionais e
estrangeiros e medalha de ouro no concurso regional de pequenos produtores do distrito de
Évora realizado em 2012.

10

Mário Meireles Unipessoal Lda.
A Herdade do Outeiro de São Romão está localizada em Baldios, concelho de Montemor-o-Novo, no
Alentejo Central, a aproximadamente 100 km de Lisboa. Dedica-se à produção de vinho e gado
bovino. Neste momento possui 7,5 hectares de vinhas, que originam cerca de 45.000 litros de vinho.
As castas plantadas são:
Brancas: Viosinho, Alvarinho, Arinto e Moscatel
Tintas: Aragonez, Syrah, Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon e Petit Verdot.
A Adega foi construída em 2015, estando equipada com a mais recente tecnologia existente no
mercado. Assume-se como um negócio familiar e tem como objetivo a produção de vinhos de
qualidade, efetuando-se a vindima manualmente em caixas de 20kg, a escolha cuidadosa da
uva na receção e fermentações com temperatura controlada.

adegas

Possui duas marcas: OUTEIRO DE SÃO ROMÃO e ENCOSTAS DE SÃO ROMÃO, ambas com as
referências Branco, Tinto e Reserva. Prevê-se a criação de um monocasta Touriga Nacional e
um Grande Reserva, ambos para lançamento em 2017.

CONTACTOS
Outeiro de São Romão
São Cristóvão – Montemor-o-Novo
+351 926 962 206
jose.bibe@hotmail.com

Quinta da Plansel
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Plansel - Uma História de Descoberta e Paixão.
Há 35 anos um jovem alemão, cheio de energia e paixão chegou a Portugal com uma ideia de
selecionar e catalogar as castas de vinho portuguesas. Ele descobriu rapidamente que para
além da diversidade de cerca de 300 variedades diferentes, Portugal possuía algumas ainda
desconhecidas mas de grande potencial.
Com a chegada da sua filha, a enóloga Dorina Lindemann há 20 anos, a adega Plansel nasceu
e tem-se desenvolvido ao longo dos anos.
Como apaixonada e estudiosa enóloga, Dorina é hoje a embaixadora de 3 vinhos excecionais
de Portugal. Com uma inabalável paixão e esforço, conseguiu realçar as particularidades
destas variedades : Touriga Nacional, Tinta Barroca e Touriga Franca.

CONTACTOS
Quinta da Plansel
Apt. 2 , Montemor-o-Novo
+351 266 898 920
quintadaplansel@plansel.com

www.plansel.com

adegas

Os vinhos produzidos na adega da Plansel, MARQUÊS DE MONTEMOR, PLANSEL SELECTA,
DORINA LINDEMANN, FAMILIY ESTATE (linha Premium da Quinta da Plansel�) e o ALXAM
(espumante bruto) são vinhos reconhecidos com vários prémios nacionais e internacionais.
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Sociedade Agrícola da Calha do Grou, Lda.
Em redor da casa e da Torre do Séc. XVI que espreitam tranquilas entre os ciprestes nasceram
20 hectares de vinha, no local onde, ao longo de centenas de anos, os antepassados da família
já produziam um excelente vinho, reconhecido como tal em toda a região. Os solos francos, o
clima alentejano e o relevo suave conjugam-se numa paisagem em que a vinha é jardim.
Na Quinta da Amoreira da Torre (Montemor-o-Novo), região demarcada de Évora, os vinhos
produzidos são fruto das castas portuguesas ícones da região alentejana: Trincadeira e
Aragonez, perfumadas pelas castas Touriga Nacional, Alicante Bouschet e Cabernet Sauvignon.
A Sociedade Agrícola da Calha do Grou, Lda produz, desde 2005, vinhos Regionais Alentejanos, certificados de Agricultura Biológica, com as marcas: AMOREIRA DA TORRE, QUINTA
DA AMOREIRA DA TORRE e ZEBRO.
A Sociedade Agrícola da Calha do Grou inicia a conversão da vinha da Quinta da Amoreira da
Torre para modo de produção biológico em 2004.

adegas

Desde a vindima de 2012, que o vinho da Sociedade Agrícola Calha do Grou está certificado
como�Vinho Biológico.

CONTACTOS
Rua Teófilo Braga, 82
Montemor-o-Novo
+351 266 892 452
+351 937 200 305
sousa.cunhal@sousacunhal.pt

www.amoreiradatorre.com

Sociedade Agrícola de Torais, Lda.
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A Herdade de Torais encontra-se localizada entre Montemor-o-Novo e Évora, tem uma área de
cerca de 200 hectares dos quais 20 hectares de vinha plantada em 2002 e 2003.
As castas plantadas são: Trincadeira, Aragonez, Syrah, Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon e
Touriga Nacional.
O projeto da produção de vinho foi iniciado em 2004 tendo-se assumido deliberadamente a
qualidade de produtor de pequena dimensão, com vinho tipo “vinho de quinta”, privilegiando a
qualidade sobre a quantidade, estando com uma produção de cerca de 20 mil garrafas por ano.
O primeiro vinho produzido foi o TORAIS 2004 tinto, em 2005 deu-se início à produção do
CINCO CHARCAS, um vinho tinto mais leve, muito aromático e de menor concentração. Em
2007 é produzido o primeiro TORAIS Reserva tinto, vinho de grande concentração e complexidade que estagiou em barricas novas de carvalho francês e americano durante quinze meses.
Em 2008 fez-se a primeira experiência de produção de vinho branco. Surge assim o TORAIS branco,
elaborado a partir das castas Antão Vaz, Verdelho e Arinto, que fermenta em cubas de aço inox com
controlo de temperaturas e tem uma breve passagem por madeira de carvalho francês.
vinhos

de

TORAIS

têm

recebido vários prémios
nacionais e internacionais.

CONTACTOS
Herdade de Torais
Montemor-o-Novo
+351 266 892�550
�htorais@sapo.pt

adegas

Os
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adegas

Prove os vinhos
de Montemor
1.
Utilize um copo� de vidro fino e incolor, de pé
alto e corpo longo com boca mais estreita, para
que os aromas possam estar fáceis de detetar e
ser melhor apreciados.

1

AROMAS DO SUL

2.

2

HERDADE DO FREIXO DO MEIO p. 05

O vinho deve servir-se à temperatura recomendada no rótulo da garrafa, se não existir essa
indicação devem os tintos estar entre os 16º e
os 18º e os brancos entre os 9º e o 12º.

3

HERDADE DO MENIR
COUTEIRO MOR

p. 06

4

JOSÉ EMÍDIO SALGUEIRO
NUNES COMENDA

p. 07

5

L’AND VINEYARDS

p. 08

6

POMAR DAS ALMAS
ALMANÇOR

p. 09

7

MÁRIO MEIRELES
UNIPESSOAL, LDA

p. 10

8

QUINTA DA PLANSEL

p.11

9

SOCIEDADE AGRÍCOLA
DA CALHA DO GROU, LDA

p. 12

10

SOCIEDADE AGRÍCOLA
DE TORAIS, LDA

p. 13

3.
Utilize a visão, o olfato e o paladar para melhor
“entender” os vinhos:
Verifique a cor do vinho, a sua limpidez,
intensidade e brilho;
Descubra a complexidade aromática do vinho.
Nos vinhos tintos de Montemor realçam os
aromas de fruta madura, frutos silvestres ou
madeira e nos brancos a frutas tropicais, frutos
secos e minerais;

extra

Aprecie o vinho e sinta o conjunto de sabores e
suas características.
Para saber mais, provar ou visitar contacte
previamente as adegas de Montemor-o-Novo

p. 04
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Alcáçovas
Torrão

POSTO DE TURISMO
Largo Calouste Gulbenkian
7050-192, Montemor-o-Novo
t. 266 898 103
f. 266 877 096
e. turismo@cm-montemornovo.pt

Rafael Flores Design

www.cm-montemornovo.pt

