CONHEÇA OS VINHOS
DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
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Muito Prazer!
DESCUBRA OS VINHOS
DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
A história vitivinícola da região da Península de Setúbal perde-se no
tempo. Aqui foram plantadas as primeiras vinhas da Península Ibérica, em
cerca de 2.000 a.C., dando início a uma tradição que foi vincada em 1907,
com a demarcação da Região do Moscatel de Setúbal, a segunda mais
antiga região demarcada de Portugal.
Daqui saem alguns dos melhores vinhos portugueses, cuja qualidade
se ﬁrmou a partir de uma biodiversidade riquíssima. Nenhuma outra
região de Portugal tem tantas diferenças geográﬁcas, com a existência
de planícies, serras e encostas, além dos Rios Sado e Tejo e a proximidade
com o Oceano Atlântico.

A ARTE DE FAZER VINHOS
Os vinhos da Península de Setúbal são fruto das particularidades do
terreno e do vasto conhecimento e tradição de seus produtores. Cada
vinícola dedica o máximo de cuidado e amor a plantar, colher, industrializar,
fermentar, armazenar e engarrafar o vinho. Tudo isso, para que você
possa usufruir de uma experiência inesquecível.
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COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL
DA PENÍNSULA DE SETÚBAL (CVRPS)
A Comissão Vitivinícola Regional da
Península de Setúbal (CVRPS) é a
Entidade Certiﬁcadora dos vinhos
da Península de Setúbal, emitindo a
acreditação D.O. Setúbal, que inclui
o Moscatel de Setúbal e o Moscatel
Roxo de Setúbal, D.O. Palmela e a
I.G. Península de Setúbal (Vinho
Regional) presente em diferentes
vinhos brancos, rosados , tintos,
espumantes, frisantes e licorosos
da região. A presença destas
denominações nas garrafas garante
a qualidade e uma experiência das
mais prazerosas.

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM (D.O.)
E INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (I.G)
DOS VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL
A Região da Península Setúbal compreende uma área total de cerca
de 9.500ha de vinhas, distribuídas pelos 13 concelhos que compõem
o Distrito de Setúbal, sendo a maior incidência em: Palmela, Montijo,
Setúbal, Grândola e Alcácer do Sal.
As designações de Denominação de Origem (D.O.) e Indicação Geográﬁca
(I.G) indicam os vinhos de acordo com a sua origem, características e
castas. É esta certiﬁcação que garante a qualidade dos vinhos consumidos.
Desde o plantio até o engarrafamento, os vinhos da Península de Setúbal
são avaliados e controlados pela CVRPS, chegando à sua mesa com 3
possíveis classiﬁcações: D.O. Palmela, D.O. Setúbal e I.G. Península de
Setúbal (Vinho Regional).
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D.O. PALMELA
A D.O. Palmela abrange os concelhos de Setúbal, Palmela, Montijo e, ainda,
a freguesia do Castelo, no concelho de Sesimbra. Nela são produzidos
vinhos tintos e brancos com a utilização predominante de certas castas que
resultam em vinhos carismáticos, com personalidades fortes.
Nos vinhos tintos predomina a casta Castelão, conhecida tradicionalmente
por Periquita, em pelo menos 67% da sua produção. São, na sua maioria,
vinhos tranquilos, caracteristicamente bastante aromáticos, com grande
capacidade de envelhecimento e estruturados.

D.O. SETÚBAL
Esta designação abrange a mesma região dos vinhos produzidos com a
D.O. Palmela, contudo, difere em relação ao tipo de vinho produzido, que
é licoroso. É a segunda mais antiga região demarcada em Portugal, tendo
sido delimitada em 1907.
Na D.O. Setúbal, são elaborados exclusivamente vinhos generosos – licorosos
de forte personalidade – conhecidos como o Moscatel de Setúbal e Moscatel
Roxo de Setúbal, visto que devem ter pelo menos 85% da casta Moscatel de
Setúbal ou Moscatel Roxo na sua produção. É a região produtora deste tipo
de vinho, cuja delicadeza, perfume, longevidade, elegância e modernidade,
o tornam único e especial.

I.G. PENÍNSULA DE SETÚBAL
A área geográﬁca do Vinho Regional da Península de Setúbal abrange
todo o Distrito de Setúbal. A região utiliza uma diversidade de castas,
possibilitando produzir vinhos tintos e brancos com personalidades distintas,
mas com uma qualidade transversal, que agrada a uma grande diversidade
de consumidores.
Seus vinhos varietais (elaborados apenas como uma casta), utilizam castas
nacionais, como Touriga Nacional, Aragonez, Alicante Bouschet, Trincadeira
ou Touriga Franca, e internacionais, como Syrah, Cabernet Sauvignon e
Merlot.
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ADEGA DE PALMELA
Cooperativa estabelecida em 1955, teve as suas atividades iniciadas
em 1958, reunindo atualmente a produção de 300 associados.
É responsável por viniﬁcar as uvas de seus cooperadores, a
maioria provenientes da planície arenosa que constitui grande
parte do Concelho de Palmela. Produz as famosas marcas Adega
de Palmela, Vale de Touros, Vale dos Barris, Villa Palma, Pedras
Negras, Adega de Palmela Moscatel de Setúbal e Palma
(aguardente vínica velha).

PREMIUM RESERVA
D.O. Palmela
Tinto
2017

MOSCATEL DE SETÚBAL
D.O. Setúbal
Fortiﬁcado
2018

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

acpalmela.pt
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ADEGA DE PEGÕES
A Adega de Pegões é uma adega moderna e competitiva,
reconhecida a nível nacional e internacional, tendo sido distinguida
em 2014 como a 4ª melhor empresa de vinhos em Portugal e a
37ª no mundo pela Associação Mundial de Jornalistas e Escritores
de Vinho e Licores.
A Adega possui uma área vinícola de 1.117 hectares que produzem
em média 11.000.000 kg de uva, sendo 70% tinta e 30% branca.
Nas castas tintas produzidas predomina o Castelão (Periquita)
com 65% da produção. Nas brancas predominam Fernão Pires
com 40% e Moscatel com 25%.

COLHEITA SELECCIONADA
I.G. Península de Setúbal
Branco
2020

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

cooppegoes.pt
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BACALHÔA
A Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A., uma das maiores empresas
vinícolas em Portugal, desenvolveu ao longo dos anos uma vasta
gama de vinhos que lhe granjeou uma sólida reputação e a
preferência de consumidores nacionais e internacionais. Presente
em 7 regiões vitícolas portuguesas, com um total de 1200 ha
de vinhas, 40 quintas, 40 castas diferentes e 4 centros vínicos
(adegas), a empresa distingue-se no mercado pela sua dimensão
e pela autonomia em 70% na produção própria.
Mas é na Península de Setúbal, a sua região de berço, que assenta
o grosso das suas operações e gama de vinhos

CATARINA
I.G. Península de Setúbal
Branco
2020

CATARINA
D.O. Setúbal
Tinto
2017

JP AZEITÃO
I.G. Península de Setúbal
Rosado
2020

QUINTA DA BACALHÔA
I.G. Península de Setúbal
Tinto
2016

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

bacalhoa.pt
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CASA ERMELINDA FREITAS
Empresa familiar, a Casa Ermelinda Freitas aposta na qualidade
das vinhas e dos vinhos desde a primeira geração, sendo os
mesmos inicialmente produzidos e vendidos a granel sem marca
própria. Fundada em 1920, foi apenas em 1997 que a empresa
criou a sua primeira marca, a “Terras do Pó”.
A qualidade do seu terroir permite a Casa Ermelinda Freitas
produzir alguns dos melhores vinhos da região, sendo 60% de
vinhas Castelão, 30% de variedades tintas e 10% de uvas brancas.

VINHA DA VALENTINA
RESERVA
I.G. Península de Setúbal
Tinto
2019

MOSCATEL ROXO
SUPERIOR
D.O. Setúbal
Fortiﬁcado Roxo
2010

TOURIGA NACIONAL
I.G. Península de Setúbal
Tinto
2018

DONA ERMELINDA
GRANDE RESERVA
D.O. Palmela
Tinto
2017

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

ermelindafreitas.pt
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FERNÃO PÓ
A Adega Fernão Pó é uma empresa familiar de Fernando Pó,
concelho de Palmela, resultado da junção das famílias Freitas &
Palhoça. Ligadas à viticultura e produção de vinho há gerações,
reúnem dois ramos da história vinícola de Fernando Pó.
Os Freitas, antigos proprietários da região. Os Palhoças,
descendentes da cultura “caramela”, vindos do norte de Portugal
que se estabeleceram em “Foros” na região. Nos anos 50 Aníbal
da Silva Freitas fundou a Adega. Em 1990, foi lançado o primeiro
vinho de marca própria. Hoje produz cerca de 660 mil litros de
vinhos de vinhas próprias.

ASF
D.O. Palmela
Tinto
2016

FERNÃO PÓ
I.G. Península de Setúbal
Tinto
2019

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

fernaopo.pt
10

FILIPE PALHOÇA
A Filipe Palhoça Vinhos é uma empresa familiar dedicada há
mais de 50 anos à viticultura e produção de vinhos na Península
de Setúbal. Fundada em 1950 por Filipe Jorge Palhoça, as suas
raízes remontam a uma pequena adega pertencente ao seu pai,
João Loureiro Palhoça.
Ao longo de décadas esteve orientado para a venda à porta da
adega. Em 1984 construiu a moderna adega na Quinta da Invejosa,
onde em meados de 90 a família iniciou o engarrafamento do
vinho com marca própria.

SÃO FILIPE
I.G. Península de Setúbal
Branco
2019

VINHAS DA INVEJOSA
RESERVA
D.O. Palmela
Tinto
2018

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

ﬁlipepalhoca.pt
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JOSÉ MARIA DA FONSECA
Fundada em 1934, é a mais antiga empresa portuguesa de vinhos
de mesa e Moscatel de Setúbal, sendo até hoje administrada
pela mesma família. O seu criador, José Maria da Fonseca, foi o
responsável por inovações como a utilização do arado, a criação
de um maior compasso entre as cepas de forma a obterem maior
exposição solar, ou a introdução de novas castas na região, como
a Castelão (ou Periquita).
Produz marcas do porte de Periquita, JMF, Alambre Ice, Domini,
FSF, Hexagon, Trilogia, Torna-Viagem, entre outros.

PERIQUITA RED BLEND
I.G. Península de Setúbal
Tinto
2020

ALAMBRE
MOSCATEL DE SETÚBAL

D.O. Setúbal
Fortiﬁcado
2017

BSE
I.G. Península de Setúbal
Branco
2020

PERIQUITA RESERVA
D.O. Palmela
Tinto
2019

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

jmf.pt
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QUINTA DO ALCUBE
A Quinta de Alcube é uma propriedade familiar inserida no
Parque Natural da Serra da Arrábida que, pela sua envolvente
paisagem e geograﬁa, proporciona um conjunto de experiências e
de boas memórias para quem a visita ou se hospeda em uma de
sua três casas rústicas totalmente equipadas. Seus proprietários
produzem uma variada gama de vinhos.

QUINTA DE ALCUBE
I.G. Península
Tinto
2020

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

quintadealcube.pt
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QUINTA BREJINHO DA COSTA
Produzidos por uma empresa familiar, os vinhos Brejinho da Costa
são fruto do grande cuidado colocado numa atividade onde todos
os detalhes são importantes. Para além da produção de vinhos, a
proteção da paisagem e o respeito pelo ambiente, são a chave de
uma viticultura que é, cada vez mais, um fator de atração turística
e uma prática cultural.
Na Quinta do Brejinho da Costa, a viticultura e as castas foram
escolhidas com base na localização da parcela e na relação solo/
proximidade do mar guiados por um só objetivo: Qualidade. Os
trabalhos e os tratamentos efetuados em regime de proteção
integrada, garantem uvas de primeira escolha.

QUINTA BREJINHO DA COSTA
COLHEITA
I.G. Península de Setúbal
Tinto
2018

QUINTA BREJINHO DA COSTA
SELECTION

I.G. Península de Setúbal
Tinto
2017

CONCHAS
I.G. Península de Setúbal
Tinto
2018

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

brejinhodacosta.pt
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QUINTA DO PILOTO
Piloto é herdeira da tradição vinícola de quatro gerações da
família Cardoso, em Palmela.
Os seus vinhos são fruto de lotes escolhidos entre 200 hectares
de vinhas nos melhores terroirs da região. Reconhecidamente
elegantes, são expoentes das castas autóctones e pequenas
quantidades de castas escolhidas pela excelência.
Entre as suas marcas, estão as gamas Quinta do Piloto Collection,
Reserva e Coleção da Família.

VINHA DOS PARDAIS
I.G. Península de Setúbal
Tinto
2019

PILOTO ROXO
D.O. Palmela
Branco
2018

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

quintadopiloto.pt
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SOCIEDADE VINÍCOLA
DE PALMELA
Criada em 1964 por um grupo de vitivinicultores que desejam
engarrafar os vinhos das suas produções para os colocar no mercado
com maior valor agregado. Nos anos 90, passou a pertencer à
família Cardoso, uma das mais tradicionais produtoras de vinhos
da Região, a qual passou a apostar nos vinhos certiﬁcados e de
maior qualidade.
Em 2021, adotou uma nova identidade visual da marca após a
reestruturação do corpo acionista, liderado por Vasco Guerreiro,
apostando nos mercados internacionais e reposicionando o
portfólio de vinhos, com a introdução de uma gama premium.

MOSCATEL DE SETÚBAL
D.O. Setúbal
Fortiﬁcado
2018

SERRA MÃE RESERVA
D.O. Palmela
Tinto
2018

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

quintadopiloto.pt
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VENÂNCIO DA COSTA LIMA
Venâncio da Costa Lima é uma das adegas mais antigas da
região de Palmela, tendo iniciado suas atividades em 1914. Sendo
um negócio familiar, esta adega já está na quarta geração.
Produtora de Vinhos de Mesa, Vinhos Certiﬁcados (Regional
Península de Setúbal e D.O. Palmela) e Moscatel de Setúbal, a
empresa mantém o objetivo de produzir vinhos atuais e modernos,
mostrando sempre o perﬁl e as características de um vinho
desta região. Tem feito um percurso apoiado numa atualização
tecnológica permanente, permitindo a evolução da qualidade dos
seus vinhos. Recentemente foi reconhecida como produtora do
Melhor Moscatel do Mundo (Muscats du Monde 2011).

MOSCATEL DE SETÚBAL
D.O. Setúbal
Fortiﬁcado
2017

ANDORINHA DO MAR
I.G. Península de Setúbal
Tinto
2018

4ª GERAÇÃO
D.O. Palmela
Tinto
2018

Os vinhos ilustrados acima estarão disponíveis nas Master Classes.
Caso deseje conhecer o portfólio completo, acesse o site do produtor.

venanciodacostalima.pt
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vinhosdapeninsuladesetubal.com.br
vinhosdesetubalbr

BlueBiz - Parque Empresarial da Península de Setúbal
Estrada Vale da Rosa, Edifício VII, R/C e Piso 1,
Ala Nascente, 2910-845 | Setúbal, Portugal
+ 351 265 739 102
faleconosco@vinhosdapeninsuladesetubal.com.br

Participantes:
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