
A exemplo de outras regiões vinícolas famosas do mundo,
a antiga Ribatejo ganha nome do rio que a percorre e recebe grandes 

investimentos em vinícolas novas e tradicionais  

Vinhos do Tejo
denominação vai

facilitar divulgação

 A nova designação Vinhos do Tejo substitui a an-

tiga denominação Ribatejo, com o objetivo principal 

de facilitar a divulgação dos vinhos ali produzidos nos 

mercados internacionais. O argumento é que existem 

muitas regiões vinícolas conhecidas com nomes asso-

ciados a rios, como Rhône e Loire, na França, Reno e 

Mosel, na Alemanha, e o próprio Douro, em Portugal. 

Para facilitar ainda mais essa identificação, a partir 

de agora somente duas classificações serão utilizadas: 

DOC Ribatejo e Vinho Regional Ribatejano. O mais 

importante é que região continua a produzir vinhos 

modernos e interessantes que, em geral, oferecem óti-

ma relação preço/qualidade. Além disso, grandes 

investimentos estão sendo feitos em modernas 

vinícolas, com a incorporação de equipamentos 

de última geração, buscando produzir vinhos com 

o perfil demandado pelo mercado internacional. 

Falua e Vale d’Algares são exemplos marcantes 

dessa tendência.

 Como o próprio nome deixa implícito, a maio-

ria dos vinhedos dessa denominação está plantada 

às margens do rio Tejo, numa área plana e fértil, 

conhecida como lezíria. Nela, as vinhas são obri-

gadas a dividir o espaço com outras culturas, tais 

como milho, repolhos, cereais diversos, tomates e 

pimentões. Não se pode esquecer que esta é uma 

das principais regiões agrícolas de Portugal, onde 

esse tipo de cultivo rende bons dividendos, até pela 

proximidade com a capital.

 Lezíria não é a região mais apropriada para o 

cultivo de uvas e o produtor mais consciente tem 

à sua disposição outras áreas mais adequadas para 

seu plantio. A melhor área para as videiras é a 

charneca, dominada por solo arenoso, mais pobre 

e com boa drenagem, situada na parte sul do Tejo, 

a leste de Almeirin, Muge e Salvaterra de Magos. 

Ali, o clima é mais quente e seco, portanto mais 

propício para o cultivo de uvas viníferas de quali-

dade, que encontram boas condições para atingir 

o ponto certo de maturação.

 Ao norte do Tejo fica uma região conhecida 

como barrio, nome que remete ao grande compo-

nente de argila do solo. No entanto, a proximidade 

com a Serra dos Candeeiros torna o clima mais 

frio e chuvoso, com certa influência do Oceano 

Atlântico, o que dificulta bastante o cultivo e a 

maturação das uvas ali plantadas.

 Várias cooperativas produzem vinhos na re-

gião, mas, como seria previsível, os melhores vi-

nhos vêm de produtores mais comprometidos com 

a qualidade e não com a quantidade.

falua, modernidade
do começo ao fim

 Como quase tudo que tem a assinatura de João 

Portugal Ramos, a novíssima vinícola Falua trans-

pira modernidade. Situada numa área industrial, 

num prédio moderno e que em nada lembra as an-

tigas vinícolas de Portugal, tem equipamentos de 

última geração, para vinificar uvas provenientes de 

65 hectares de vinhedos próprios, que se somam 

às uvas compradas de vários parceiros, sob super-

visão direta do time de enólogos comandados por 

João e seu cunhado Luís de Castro. 

 A aparente simplicidade do galpão que abriga a 

vinícola esconde a alta sofisticação de todo o pro-

cesso de produção de vinhos. Desde o princípio, 

quando as uvas são mantidas em câmaras frias, até 

Acima, a cinematográfica sala de vinificação da moderníssima vinícola Vale d’Algares. Os antigos alambiques foram deixados como lembrança
das antigas instalações
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área de 5.000 hectares, onde estão plantados 50 hectares 

de vinhedos, de onde saem as uvas para a produção dos 

modernos vinhos da empresa. Outras atividades também 

são desenvolvidas na propriedade, tais como a criação de 

cavalos de raça e de gado bovino de alta qualidade, além 

do plantio de diferentes culturas agrícolas.

 A Cadaval está empenhada em melhorar cada vez 

mais seus vinhos, com um programa de replantio de vi-

nhedos. Atualmente, a orientação técnica da vinícola está 

a cargo de um dos mais competentes enólogos portugue-

ses, o engenheiro Rui Reguinga, responsável pela excelen-

te forma que seus vinhos exibem.

 Outra atividade bastante desenvolvida na Cadaval 

é o enoturismo. A vinícola está muito bem preparada 

para receber os turistas, que, além de conhecer todo 

o processo de produção dos vinhos, podem ainda des-

frutar das inúmeras atrações da propriedade, tais como 

caça, pesca, cruzeiros no rio Tejo, espetáculos eqües-

tres, arqueologia e passeios nas deslumbrantes reservas 

naturais nela abrigadas.

 Do ponto de vista enológico, merece registro um anti-

go vinhedo de Trincadeira, de área minúscula e produção 

muito limitada, que por decisão da empresa não está sen-

do renovado. isso certamente levará, ao cabo de alguns 

anos, à extinção do vinhedo, o que torna o vinho feito 

com essas uvas ainda mais valioso.

vale d’algares, ousadia
em projeto futurista
 Quem passa pelas proximidades da antiga vinícola em 

Vila de Chã de Ourique, nem imagina a revolução pela 

qual a moderníssima e futurista Vale d’Algares está pas-

sando. Na verdade, tudo começou com a ousadia do casal 

Sofia e Alejandro Martins, que estão construindo no local 

um imenso centro de enoturismo, que inclui um hotel 5 

estrelas e toda a infraestrutura para receber turistas de 

todas as partes do mundo. 

 As uvas usadas para a produção de vinhos são cultiva-

das em 31 hectares de vinhedos já em produção e mais 30 

em fase de implantação. A empresa comercializa duas di-

ferentes linhas: a mais simples, denominada guarda-Rios, 

e a mais sofisticada, que leva o nome da vinícola. Mesmo 

em fase inicial de implantação, a Vale d’Algares já mos-

tra que tem potencial para produzir vinhos de excelente 

qualidade, como bem sinaliza o primeiro “premium” que 

lançou – o Vale d’Algares Branco, um rico e sofisticado 

vinho baseado na francesa Viognier.

o final, numa impecável linha de engarrafamento, to-

dos os detalhes são cuidados, para que nada saia do 

absoluto controle da equipe.

 A fermentação se dá em tanques rotativos (vino-

matics) – tanques de aço em formato tronco-cônicos 

com controle de temperatura –, ou em sofisticados 

tanques de carvalho. O amadurecimento se dá em 

barricas de carvalho francês, guardadas num lo-

cal com umidade e temperaturas controladas por 

meios naturais. Aliás, a preocupação com o meio 

ambiente é constante, evitando-se a eliminação de 

resíduos tóxicos, que são tratados antes do despejo. 

A vinícola também conta com sistema próprio para 

reciclar a água utilizada nos diferentes processos.

 O resultado de tantos cuidados são vinhos moder-

nos e de ótima relação preço/qualidade, que têm ob-

tido muito sucesso tanto no mercado português como 

no internacional.

Quinta da alorna é 
referência obrigatória 
 Referência mais que obrigatória no Tejo, a antiga 

Quinta da Alorna, propriedade cujas origens remon-

tam a 1723, é hoje fonte de vinhos modernos e muito 

interessantes. Nas mãos da família Lopo de Carvalho 

desde 1920, a Quinta da Alorna tem no comando o 

experiente engenheiro Nuno Cancela de Abreu, enó-

logo sensível e talentoso.

 Nos 2.800 hectares da propriedade estão plantados 

220 hectares de vinhedos, cujas uvas se transformam 

em impressionantes 1,2 milhões de garrafas de vinho 

produzidas anualmente. um amplo processo de melho-

ria foi conduzido a partir da década de 60. Na época, 

cerca de 700 hectares de vinhedos, plantados perto do 

rio, foram arrancados e posteriormente replantados em 

áreas mais adequadas, na charneca. isso se deu no final 

dos anos 80 e início dos 90, quando se iniciou um ciclo 

de grandes remodelações na empresa, culminando, em 

2000, com a instalação de novos tanques de aço inoxi-

dável, com controle de temperatura. A antiga vinícola, 

construída na década de 50, hoje abriga todos os equi-

pamentos para a produção e as barricas usadas para o 

amadurecimento dos vinhos.

casa cadaval, Quatro séculos 
de história
 Propriedade da família Álvares Pereira de Melo (Ca-

daval) há mais de 400 anos, a Casa Cadaval ocupa imensa 

As centenárias parreiras de Trincadeira da Casa Cadaval estão pouco a pouco desaparecendo por decisão da empresa. As parreiras que morrem não são 
substituídas, o que pode ser constatado pelos espaços vazios no vinhedo; Na Sala de Barricas da Vale d’Algares, a pirâmide de vidro dá um toque misterioso 

O vinhedo Padre Pedro, situado ao lado da sede da Casa Cadaval, empresta seu nome a alguns dos interessantes vinhos da empresa
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