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A Nossa Região
REGIÃO VITIVINÍCOLA DE LISBOA – Portugal

A região de LISBOA, anteriormente conhecida por
Estremadura, situa-se a noroeste de Lisboa numa
área de cerca de 40 km.

O clima é temperado em virtude da influência atlântica. Os Verões são frescos e os Invernos suaves, apesar das zonas mais afastadas do mar serem um
pouco mais frias.
A Região de Lisboa é constituída por nove Denominações de Origem: Colares, Carcavelos e Bucelas (na zona sul, próximo de Lisboa), Alenquer, Arruda,
Torres Vedras, Lourinhã e Óbidos (no centro da região) e Encostas d’Aire (a norte, junto à região das Beiras).
A região de Alenquer produz alguns dos mais prestigiados vinhos DOC da região de Lisboa (tintos e brancos). Nesta zona as vinhas são protegidas dos
ventos atlânticos, favorecendo a maturação das uvas e a produção de vinhos mais concentrados. Noutras zonas da região de Lisboa, os vinhos tintos são
aromáticos, elegantes, ricos em taninos e capazes de envelhecer alguns anos em garrafa. Os vinhos brancos caracterizam-se pela sua frescura e carácter
citrino (fonte “Infovini)
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A Nossa História
ENTRE ALENQUER E SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Portugal é certamente um dos países vitivinícolas com maior património vitivinícola do mundo. De Norte a Sul encontramos inúmeras castas
autóctones que nos permitem criar a diferenciação e únicos os vinhos que aqui se produzem.

Manter as tradições e colocar o foco no consumidor permitiu a que Portugal conquistasse muitos consumidores pelos vários cantos do mundo.
Este também é o caminho da Adega Mor, partilhar desta diferenciação.
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Projeto de Gerações
DIOGO MARTINS

Diogo Martins, proprietário e fundador da Adega Mor deu seguimento a um negócio que já estava na posse da família. Desde 1946 com o seu avô
Francisco Zuzarte Reis, e posteriormente desde 2003 com o seu pai Raúl Martins com a empresa Casco Real. O que demonstra que os seus
antepassados familiares sempre tiveram ligações à terra com enfoque agrícola no setor do vinho e sempre na região vitivinícola de Lisboa, mais
precisamente na região de Alenquer.
Pelo que este bichinho pela produção e comercialização de vinho começou bem cedo, onde a vindima já era uma tradição na família. Foi inspirado
pelas suas raízes e impulsado pelo seu espírito visionário que, Diogo Martins apostou na criação de marcas próprias produzidas nas vinhas do seu
pai.
A 23 de setembro de 2014 Diogo funda a Adega Mor, localizada bem perto da capital Lisboa, mais precisamente em Sobral de Monte Agraço onde
está a sede da empresa. Um espaço totalmente renovado, uma antiga fábrica de ferro já encerrada e com uma área total de cerca de 14 mil
5 m2.

Projeto de Décadas
PARCELA A PARCELA

Um património sólido construído com humildade e muito trabalho. Francisco Zuzarte Reis e Raúl Martins sempre ambicionaram crescer com
vinha própria. Lutadores e trabalhadores por natureza, investiram décadas de forma cautelosa. Estes foram os princípios com que Diogo se
iniciou no negócio, mas sendo ele um jovem também numa vertente mais empreendedora e com uma visão mais atenta ao mercado.
Na sua posse destacamos as três propriedades, a Quinta de São José da Lage, a Quinta da Boticaria e mais recentemente a Quinta do Convento
da Nossa Senhora da Encarnação.
Hoje a família detém cerca de 200 hectares de vinha. Entre vinha própria e vinha de terrenos de aluguer, todas estas parcelas na região
vitivinícola de Lisboa, uma região que tem crescido e dado provas das suas qualidades conquistando vários prémios para a região.
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Vinhas de Parcela
PARCELA A PARCELA

Todos os grandes vinhos nascem de grandes colheitas, sendo o ambiente envolvente, um dos componentes mais essenciais para a produção de
uvas de excelência.
As imensas mantas de vinha pertencentes ao património da família Zuzarte Martins encontram-se distribuídas por várias propriedades
localizadas no concelho de Alenquer. Esta região é composta por montes e vales que abrigam as vinhas e as protegem dos ventos mais frios e
gelados vindos do Norte, favorecendo a perfeita maturação das castas. Também a brisa da Costa Atlântica e os solos ricos em argila e calcário,
são elementos fundamentais para a ótima mineralização e acidez das uvas nestas terras plantadas.
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Casta por Casta
DA VINDIMA MANUAL À VINDIMA MECANIZADA

Os diferentes "terrões", a formação da terra, os solos, o clima, as variedades de uva e a vontade do homem representam a variedade de vinhos
com características completamente diferentes. Cada passo na vinha é pensado com um objetivo e porque sabemos que cada parcela, cada
casta, irá dar origem a um vinho com identidade e qualidade única.
Nós temos como política de negócios as melhores técnicas de produção, tanto para o chamado lote de vinho assim como para os vinhos de
casta com as mais rigorosas certificações para o setor.
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À Mão ou à Máquina
FILA POR FILA

Ao todo são mais de 200ha de vinha, onde se pode sentir a intensa frescura dos aromas e cores vibrantes das melhores castas tradicionais
portuguesas. Na nossa empresa trabalhamos apenas com produto nacional porque aqui temos excelentes produções e controlamos toda a
produção desde a apanha da uva até ao engarrafamento.
Nas várias parcelas encontramos diversas castas, desde as castas mais autóctenes portuguesas algumas com mais idades até às castas
internacionais que nos permitem enologicamente obter produtos também eles competitivos e agradar os vários mercados quer nacionais quer
internacionais.
Nas castas tintas temos a Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouchet e Merlot, nas castas brancas Arinto e Fernão Pires.
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Vinificação
EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO

É na Adega da Sociedade Agrícola Quinta de São José da Lage, que Raúl Martins pai de Diogo Martins, é responsável por toda a vinificação dos
vinhos que se produzem na Adega Mor. É aqui também que muitos produtores locais nos escolheram como parceiros para entregam as suas
uvas.
A experiência de gerações aliado ao conhecimento da equipa de enologia liderada por José Pedro Figueiredo produzem vinhos distintos e de
carater único.
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Adega e Armazenamento
ORGANIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO

As 47 robustas cubas de inox existentes, albergam uma capacidade de vinho a granel de 7 milhões de litros, que todos os dias é gerido pelo
enólogo residente.
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Engarrafamento e Embalamento
TECNOLOGIA E ORGANIZAÇÃO

É na sede em Sobral de Monte Agraço que efetuamos o engarrafamento e embalamento dos vinhos e o respetivo controlo de qualidade.
A zona de produção conta com mecanismos altamente sofisticados que facilitam as condições de trabalho dos funcionários, contando com 3
linhas de enchimento de bag-in-box totalmente automáticas, com sistema de paletização robotizado e uma linha de enchimento de garrafas que
vai desde a capacidade de 375ml a 1500ml, tornando-se assim numa empresa moderna e competitiva no mercado.
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Enologia e Qualidade
RIGOR E CONHECIMENTO

A enologia está a cargo dos enólogos Pedro Gil com consultor e de Carina Tavares como residente. O acompanhamento é feito desde a vinha
até à adega e produto final em prateleira, todas as fases do processo são cuidadosamente acompanhadas e analisadas.
É imperativa a constante análise de todos os processos produtivos por parte de profissionais altamente qualificados, assegurando a excelência
em todas as operações realizadas, desde a produção, engarrafamento, acondicionamento e expedição do produto final.
Todos os dias são produzidos vinhos que passam por processos tecnológicos altamente sofisticados e pelo controlo rigoroso do sistema de
segurança alimentar implementado que visa o respeito pelo vinho e pelo meio ambiente.
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Logística
RENTABILIZAÇÃO DE ESPAÇO E RAPIDEZ NA RESPOSTA AOS PEDIDOS

A grande capacidade de armazenamento de produto acabado em cerca de 800 paletes, facilita a capacidade de resposta a nível logístico
tornando a expedição e entrega dos produtos mais rápida, o que permite alcançar mais clientes e, consequentemente, mais mercados.
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Saber Receber
TRANQUILIDADE E REQUINTE

É também aqui na nossa sede de estilo moderno e de pormenor na sua decoração, que reunimos os vários departamentos de apoio ao negócio,
desde os serviços administrativos, contabilidade, marketing, comerciais e de apoio ao cliente, e onde dispomos de todas as condições para
receber os nossos parceiros.
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CONTATOS
E N T RE E M C O N T A T O C O N N O S C O …

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Seg - Sex: 9h00 às 18h00

GERAL
Alto de Fetais EN 248
2590-095 Sobral de Monte Agraço
Tel.: (+351) 261 943 497 / 98 / 99
Fax: (+351) 261 943 271
geral@adegamor.pt
Coordenadas GPS:
N:39.0243449º W:9.154154
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