
ROTA DO VINHO 

Almeirim possui excelentes condições a nível geográfico e climatérico para que o vinho seja
um dos seus principais produtos agrícolas...

Fertilíssimos terrenos determinam esta como uma zona vitícola nacional de qualidade
superior. Hoje em dia a tecnologia deu lugar a todo um aprender secular sendo importante
para toda a população a cultura assimilada noutros tempos.

A fama originou o proveito proporcionando a qualidade. 

Almeirim é uma denominação de origem onde as castas tradicionalmente mais adequadas são
Arinto, Fernão Pires, Tália e Trincadeira das Pratas para os brancos e, Periquita e Trincadeira
Preta para os tintos e rosados. 

A denominação DOC abrange os vinhos brancos, tintos, rosés (Vinhos Regionais Ribatejanos), 
licorosos (VLQPRD) e espumantes (VEQPRD).

Algumas das principais Adegas e Casas Agrícolas dedicadas a esta atividade:

Adega Cooperativa de Almeirim

A Adega Cooperativa de Almeirim foi fundada em 1958, na cidade de Almeirim, região do Ribatejo. 
Cinquenta anos depois, é um dos maiores produtores de Portugal.

Com cerca de 2.000 hectares de vinha, a capacidade de produção ronda os 23 milhões de litros por 
ano.

A qualidade dos seus vinhos foi sempre a sua principal motivação.

Todos os investimentos realizados em tecnologia para produzir, armazenar e engarrafar os vinhos 
têm o objetivo de manter os mais elevados padrões de qualidade.

Os vários prémios conquistados vinhos asseguram um caminho certo.

Adega Cooperativa de Almeirim, CRL

Zona Industrial, Apartado 83 



2081-901 Almeirim

Tel: 243 570 560

Fax: 243 570 569

E-mail: marketing@adegaalmeirim.pt
http://www.adegacoopalmeirim.pt

--

Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo

A Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo está inserida no Concelho de Almeirim abrangendo 
parte deste e parte do Concelho de Salvaterra de Magos e situada na planície Ribatejana. 

Foi constituída em 1957, conta presentemente com 400 sócios e é famosa pela produção de vinhos 
brancos.

A moderna tecnologia com que são vinificados acentua-lhe o agradável aroma específico das 
castas originárias conferindo-lhes um sabor único.

Concluídas que foram, as obras afectas ao entar a capacidade de produção de vinhos tintos de 
forma a acompanhar a tendência do consumo, e modernizar os sectores conforme as solicitações 
do mercado.

Actualmente são exploradas pelos associados cerca de 500 ha de vinha, sendo a tendência para a 
conversão de castas brancas para castas tintas.

Os vinhos brancos são produzidos predominantemente a partir das castas Fernão Pires, Boal de 
Alicante, Arinto, Tália e Vital.

Adega Cooperativa de Benfica do Ribatejo, CRL

E.N. 118
2080-327 Almeirim
Telefone: 243 589 279
Fax: 243 580 340

Telm: 913 457 586

E-mail: adegacoopbenfica@mail.telepac.pt
http://www.adegadebenfica.pt

--

Adega Cooperativa da Gouxa

A Adega Cooperativa de Gouxa, CRL, sita em Quinta de Gouxa - Alpiarça, com área aproximada de 
11,2 há foi fundada em 1962 e construída pela antiga Junta Colonização Interna, tendo sido 
entregue a um núcleo de Associados que por sua vez formou a primeira Direcção. 

Teve o seu início de actividade em 1967 já um pouco dentro do período das vindimas com reduzida 
entrada de uvas.



No ano de 1968 laborou em bom ritmo uma quantidade bastante razoável de uvas, 
predominantemente brancas, provenientes dos terrenos de Gouxa (Concelho de Alpiarça) e da 
Charneca das Fazendas de Almeirim, onde o seu característico vinho branco resultante das castas 
Fernão Pires, Boal, Arinto, vinho tinto Aragonês, Piriquita e Alicante Bouchet e também vinho 
licoroso (Abafado) proveniente de mostos brancos seleccionados, são de superior qualidade.

No ano de 1969 começou-se a engarrafar e a engarrafonar a titulo artesanal, devido à sua grande 
procura. Posteriormente teve a Cooperativa de empreender um projecto de renovação de 
equipamento no ano de 1989, o qual tem vindo a ser renovado mediante as exigências do seu 
fabrico e qualidade.

Adega Cooperativa da Gouxa, C.R.L.

Gouxa - Alpiarça
2080-218 Alpiarça

Telefone: 243 599 492 / 243 599 275
Fax: 243 509 013

E-mail: geral@gouxa.pt
http://www.gouxa.pt

--

Falua

Há mais de 20 anos que João Portugal Ramos está ligado aos vinhos portugueses, primeiro como 
enólogo consultor de conhecidas marcas de vinho, e, desde 1992, como produtor engarrafador.

O Alentejo foi a região eleita para produzir os seus primeiros vinhos, mas de seguida nasce a Falua, 
que desde 2004 passou a ter novas e modelares instalações de vinificação e engarrafamento em 
Almeirim, apetrechadas com o mais sofisticado e moderno equipamento, que desde já o 
convidamos a visitar.

Falua

Zona Industrial de Almeirim, Lot.56
2080-221 Almeirim

Tel: 243 594 280
Fax: 243 594 289

E-mail: falua@falua.net
http://www.falua.net

--

Fiúza & Bright

A família Mascarenhas Fiuza é herdeira de uma tradição secular na viticultura e na produção de 
vinhos.



Possuidora de vinhas situadas no Ribatejo, na região demarcada de Santarém, e plantadas com 
castas exclusivamente portuguesas, nomeadamente Touriga Nacional, Aragonês, Vital, Castelão e 
Fernão Pires entre outras.

De parceria entre Joaquim Mascarenhas Fiuza, produtor de vinhos, e Peter Bright, enólogo 
australiano, nasce a empresa Fiuza & Bright.

Pioneiros na produção das castas francesas em Portugal, a elevada procura e o prestígio em 
Portugal faz com que, hoje em dia, sejam não só comercializados no mercado nacional como 
também no internacional.

Fiúza & Bright - Sociedade Vitivinícola, Lda

Travessa do Vareta, 11
2080-184 Almeirim

Tel: 243 597 491
Fax: 243 579 247

E-mail: info@fiuzabright.pt
http://www.fiuzabrightpt.com

--

Quinta da Alorna

A história da Quinta da Alorna remonta ao século XVIII, e nela se entrelaçam gerações das várias 
famílias que aqui viveram, enriquecendo e beneficiando a propriedade.

Falar da Quinta da Alorna, outrora Quinta de Vale de Nabais, é falar de memórias já antigas que de 
geração em geração vêm sendo relembradas à lareira de um solar que tantos donos já conheceu…É 
falar de batalhas e conquistas numa Índia distante, de derrotas e vitórias, de praças e prémios de 
sofrimento e louvor.

Tempos de rajás, reis e poetas, tempos de políticos e exilados, de negociantes e agricultores 
tempos que nós homens de hoje aqui vivemos quando a olhamos, saboreando a lezíria a perder de 
vista.

Quinta da Alorna

2080-023 Almeirim

Tel: 243 570 700
Fax: 243 570 709

E-mail: geral@alorna.pt
http://www.alorna.pt

--

Quinta do Casal Branco



Mais de 660 hectares de terreno e uma tradição agrícola e vitivinícola, que ascende já a 200 anos, 
caracterizam esta propriedade que, desde 1775, se mantém na família Cruz Sobral.

Pioneira em inovação tecnológica no Ribatejo, a quinta situada a poucos quilómetros de Almeirim 
sofre nova remodelação na sua adega de 1817 (a primeira a vapor da região), uma aposta pela 
qualidade que sempre marcou a sua produção.

Na margem esquerda do rio Tejo, as vinhas que hoje ocupam 140 hectares e possuem uma idade 
média de 30 anos beneficiam do terroir franco-arenoso, compondo-se sobretudo por típicas castas 
portuguesas.

Quinta do Casal Branco - E.N. 118, Km 69

2080-362 Benfica do Ribatejo

Tel: 243 592 412
Fax: 243 593 078

E-mail: info@casalbranco.com
http://www.casalbranco.pt

--

Quinta do Casal Monteiro

Considerada uma importante produtora da região certificada do Tejo, conhecida pela sua longa 
tradição vinícola e, especialmente, pela qualidade dos seus vinhos brancos.

Produz e engarrafa produções limitadas de Vintages oriundos exclusivamente da nossa vinha de 56 
hectares.

A vinha está plantada sobre solo de aluvião argiloarenoso em plena Lezíria do Tejo.

Este tipo de solo é único em Portugal e aliado às características do clima sub-Mediterrâneo, e à 
proximidade do rio, confere aos nossos Vintages uma identidade muito própria.

Quinta do CasalMonteiro
Estrada Municipal Nº1, Km 3
2080-201 Almeirim

Tel: 243 592 414
Fax: 243 591 529

E-mail: web@casalmonteiro.pt
http://www.casalmonteiro.pt
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