
Além do conhecido Moscatel de Setúbal, essa bela região, próxima de 
Lisboa, produz vinhos modernos e de imbatível relação preço/qualidade

Península de Setúbal
Terras do Sado

Um exemplo
de convivência entre 

tradição e modernidade 

 Em Península de Setúbal, uma belíssima região 

vinícola muito próxima à Lisboa, estão dois dos 

melhores produtos do imenso repertório de espe-

cialidades enogastronômicas de Portugal: o vinho 

Moscatel de Setúbal e o Queijo do Azeitão. Tam-

bém ali se cultiva uma das mais exigentes uvas por-

tuguesas, a Castelão, velha conhecida dos brasilei-

ros por conta do vinho Periquita, da José Maria 

da Fonseca, elaborado com essa varietal.

 Duas uvas – Moscatel e Castelão – dominam a cena 

nas regiões demarcadas da Península de Setúbal, a sa-

ber, Setúbal DOC e Palmela DOC. Vinhos muito in-

teressantes também são produzidos sob a designação 

Vinho Regional Terras do Sado, especialmente com 

as uvas Syrah, Tannat , Touriga Nacional e Alvarinho.

 O vinho mais famoso da DOC Setúbal é elabo-

rado com a uva Moscatel, cultivada no centro e no 

sul da península, ao redor das cidades de Palmela, 

Setúbal e Sesimbra. Trata-se de um vinho doce e 

fortificado, com um peculiar processo de produção, 

pois mesmo sendo uma vinificação em branco, as 

cascas participam do processo. A fermentação se faz 

em contato com as cascas, plenas de aromas e sabo-

res, até a interrupção pela adição de álcool vínico. 

A partir daí, as cascas continuam em contato com 

o vinho por no mínimo mais 3 ou 4 meses, quando 

então se faz a trasfega para barris ou tanques de car-

valho, onde o vinho permanece por pelo menos dois 

anos. A maioria dos vinhos é vendida logo após esse 

período mínimo, mas existem os especiais, como o 

Moscatel de Setúbal envelhecido por muitos anos 

em barricas de carvalho, que adquire grande com-

plexidade, alinhando-se entre os melhores vinhos 

fortificados do mundo. Outro vinho interessante, e 

raro, é o Moscatel Roxo, produzido com uma uva 

tinta da família Moscatel.

 Vale destacar que as leis locais exigem apenas 

67% de Moscatel para se colocar seu nome no rótu-

lo, quantidade insuficiente para atender os requi-

sitos da União Européia, que pedem um mínimo 

de 85% de uma variedade para que o nome da 

uva conste no rótulo. Isso explica porque apenas os 

vinhos que possuem a quantidade exigida pela EU 

ostentam o nome Moscatel de Setúbal no rótulo, 

enquanto outros usam apenas Setúbal DOC.

 A região demarcada de Palmela DOC ocupa 

quase a mesma área de Setúbal, estendendo-se, 

no entanto, mais ao norte e nordeste, englobando 

a cidade de Pegões. As uvas plantadas podem ser 

brancas ou tintas, as primeiras representadas pela 

Fernão Pires e as últimas pela Castelão, que se adap-

tou muito bem ao clima quente e aos solos areno-

sos existentes nas cercanias de Palmela.

 Além da Castelão, os Palmela DOC tintos podem 

conter outras uvas locais, tais como Alfrocheiro, Bastardo 

e Trincadeira, além da alienígena Cabernet Sauvignon. Os 

vinhos que trazem a designação Vinho Regional Terras 

do Sado podem ser produzidos com uvas cultivadas em 

toda a Península de Setúbal e uma larga faixa de terra 

que se estende muito ao sul da península. Neste caso, 
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são provenientes de 800 hectares de vinhedos, em di-

ferentes localizações em Terras do Sado. 

ermelinda Freitas e adega
de pegões, vinhos modernos
a preços atraentes 
 Estas duas empresas estão voltadas para a produção 

de vinhos modernos, instigantes e acessíveis, por preços 

tão atraentes que chegam a despertar desconfiança – to-

talmente injustificada, é bom que se diga – em alguns 

consumidores. Elas têm em comum o talento de jaime 

Quendera, enólogo competente e inovador.

 A família Freitas vem plantando uvas e produzindo 

vinhos em Terras do Sado há quatro gerações, mas 

apenas em 1997 passou a engarrafá-los com sua pró-

pria marca. Quem dirige a empresa atualmente é le-

onor, única filha de Ermelinda Freitas. A vinícola tem 

130 hectares de vinhedos, em sua maioria Castelão (100 

hectares) e uma parcela mínima (5 hectares) de Fernão 

Pires. O restante dos vinhedos, plantados em 2001 e 

2002, são constituídos por Syrah, Alicante Bouschet, Tou-

riga Nacional, Trincadeira, Aragonês, Arinto, Chardonnay e 

Sauvignon Blanc. Uma bela seleção de uvas, que são a 

base dos criativos vinhos da empresa. A grande estrela 

é o Leo d’Honor, um vinho produzido em quantida-

des muito limitadas, com uvas provenientes de videi-

ras com mais de 60 anos, colhidas mais tardiamente 

que o habitual da região.

 já a Cooperativa Agrícola de Santo Isidro de Pegões, 

nome completo da Adega de Pegões, nasceu da doa-

ção das terras de josé Rovisco Pais para o hospital de 

lisboa, na década de 50. Ato contínuo, a área foi co-

lonizada pelo governo português, que a distribuiu para 

dezenas de fazendeiros, supervisionando a plantação e 

estabelecendo a cooperativa em 1958.

 A colônia é constituída por 240 casas, com cerca de 

16 hectares de terra para cada uma delas. Os vinhedos 

hoje plantados totalizam 1.000 hectares, divididos por 

140 proprietários. As uvas são processadas numa viní-

cola moderna e funcional, que conta com cerca de 90 

tanques e 1.600 barricas de carvalho. Todos os vinhos 

são comercializados sob a designação de Vinho Regio-

nal Terras do Sado, o que dá ao time de enólogos total 

liberdade de criação. O vinho mais prestigiado é o tinto 

Adega de Pegões Colheita Seleccionada.

há total liberdade e muito espaço para a criatividade dos 

enólogos e os vinhos têm um caráter muito mais moderno.

José maria da Fonseca, inovar 
sem renegar o passado
 A principal vinícola de Terras do Sado e uma verda-

deira instituição de Portugal, a tradicional casa josé Ma-

ria da Fonseca tem suas origens em 1834, quando o jo-

vem josé Maria se estabeleceu na Península de Setúbal. 

Muito adiante de seu tempo, mudou os hábitos da épo-

ca, vendendo seu vinho engarrafado, quando a tradição 

era vender os vinhos em barricas. Sua primeira grande 

marca foi Periquita, ainda hoje a de maior prestígio 

da empresa. Ele também vendia Moscatel de Setúbal e 

Palmela, com grande sucesso. O fundador faleceu em 

1884 e a firma manteve-se sólida e prosperando, tendo o 

Brasil como seu maior cliente. Com a recessão mundial 

na década de 20, a empresa foi duramente atingida, ven-

dendo inclusive algumas propriedades para se manter no 

negócio. A recuperação só aconteceu no final dos anos 

30 e início dos 40, quando foram lançados dois vinhos 

rosados de grande sucesso, o Faísca e o Lancers.

 A face mais visível da josé Maria da Fonseca, para 

os milhares de turistas que a visitam durante o ano é a 

Casa Museu, situada no Azeitão, um belíssimo prédio 

do século 19, onde a família Soares Franco morava até 

1974. Imponente e com magníficos jardins, a casa foi 

totalmente restaurada em 1923 e recebe os turistas, que 

percorrem as antigas instalações, onde as históricas bar-

ricas de Moscatel de Setúbal descansam num ambiente 

calmo, ao som de cantos gregorianos.

 A empresa é dirigida hoje pela sexta geração da fa-

mília, António e Domingos Soares Franco. Eles coman-

daram a modernização da vinícola, criando ampla gama 

de vinhos modernos, sem renegar o glorioso passado, 

mantendo em linha o lendário Periquita. Mas os en-

cantadores Moscatel de Setúbal são, certamente, a gran-

de especialidade da casa, que produz alguns dos melho-

res exemplares desse tipo de vinho, a exemplo do raro 

Moscatel Roxo 20 Anos e do fantástico Trilogia, um 

corte das safras 1900,1934 e 1965.

 A face mais visível da renovação é a moderna vi-

nícola FSF, que recebeu esse nome em homenagem 

a Fernando Soares Franco, pai de António e Domin-

gos, reformada e inaugurada em 2001. Ali estão cer-

ca de 400 tanques e vários lagares para a tradicional 

pisa a pé, método que ainda é utilizado em alguns 

vinhos da jMF. As uvas para a produção dos vinhos 

À esquerda, fachada da imponente Casa Museu da José Maria da Fonseca, onde a família Soares Franco residiu até 1974. Secular, foi totalmente 
restaurada vem 1923 e hoje seus jardins são percorridos por milhares de turistas de todo o mundo, que a visitam durante todo o ano

Antigas barricas que guardam os históricos vinhos da José Maria da Fonseca, um dos grandes tesouros de Portugal. Dentro das barricas estão vinhos 
de safras muito antigas de Moscatel de Setúbal, usados para a produção de preciosidades como o Trilogia Moscatel de Setúbal; À direita, na imensa 
sala de barricas da JMF, os vinhos mais recentes descansam ao som de cantos gregorianos


