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VINHOS CERTIFICADOS
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VINHO REGIONAL LISBOA

Vinho resultado maioritariamente das vinhas 
instaladas na Quinta de São José da Lage com 
algumas castas mais antigas na propriedade. 

Castas: 
Maioritariamente Syrah e Castelão com 20% de 
vinhas mais antigas com castas autóctenes.

Estágio:
9 meses em carvalho francês e americano

Conceito da marca:
O vinho Rua da Betesga representa uma rua típica portuguesa, 

considerada aquela que é a rua mais pequena da capital. 
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VINHO REGIONAL LISBOA

Vinho de blend de uma seleção de castas. 

Uma pequena parte proveniente das 

vinhas velhas instaladas na Quinta de São 

José da Lage, com as vinhas novas 

instaladas na quinta da Boticaria. 

Conceito da marca:
O contraste contruído de pequenas pedras que decoram os 

nossos caminhos que continuam a embelezar as ruas em muitos 

países lusófonos. 
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PATA CHOCA
VINHO REGIONAL LISBOA

Garrafa: 750ml, 3000ml
Bag-in-Box: 3Lts

O vinho Pata Choca é o primeiro vinho 
regional produzido na Adega Mor, é o 
resultado dos  melhores lotes de vinhos de 
uvas colhidas nas três propriedades da Adega 
Mor: Quinta de São José da Lage, Quinta da 

Boticaria e Quinta do Convento da Nossa 
Senhora da Encarnação. Todas elas instaladas 
na região vitivinícola de Alenquer.

Conceito da marca:
Um vinho que representa uma fêmea do campo com a sua 

capacidade quase como que de incubadora de dar à luz algo 

único. A simbologia para o primeiro vinho certificado da Adega 

Mor.
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VINHO REGIONAL LISBOA

Vinho resultado de uvas colhidas 
na região de lisboa.

TINTO
Castas: 

Touriga Nacional, Syrah, Caladoc, 
Alicante Bouschet

Estágio:
estágio de 6 meses em carvalho 
francês 

Conceito da marca:
São os padrões, as cores e a forma 

criativa como são usados os típicos 

lenços da região oeste do nosso país 

que criam a personalidade de cada 

mulher. São os chamados “Cachené” 

que protegem a cabeça e os ombros 

destas mulheres com uma forte ligação 

ao mar e hoje também ao turismo. Um 

vinho em homenagem às conhecidas 

“mulheres das sete saias”. 

CACHENÉ

BRANCO
Casta: 
Viognier

Estágio:
Sem estágio em madeira
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VINHO REGIONAL LISBOA

Vinho resultado de uvas colhidas 
na região de lisboa.

TINTO
Castas: 
Maioritariamente Syrah e 
Castelão.

Estágio:
Ligeiro estágio em carvalho 
francês durante quatro meses

Conceito da marca:
Uma vista típicas das vinhas da região de 

Alenquer

BRANCO
Castas: 
Fernão Pires, Arinto e Marsanne

Estágio:
Ligeiro estágio em carvalho 
francês durante quatro meses
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VINHO REGIONAL LISBOA

Os vinhos Cabra Figa são o resultado de um lote 

de várias castas produzidas na Quinta de São 
José da Lage e na Quinta da Boticaria duas 
propriedades da família cujas vinhas estão sob a 
orientação e supervisão da equipa de enologia 
liderada por José Pedro Figueiredo. 

Conceito da marca:
Um vinho  com um conceito descontraído e apelativo. Bastam 

dois dedos de conversa e será impossível não se apaixonar por 

esta Cabra tão castiça que usa rolha de cortiça. Deixe de ser 

preguiça e oiça a sua amiga castiça.  
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VINHO REGIONAL LISBOA

Os vinhos Mata Saudade são o resultado de um 
lote de várias castas produzidas na Quinta da 
Boticaria, uma das três propriedades da família 
cujas vinhas estão sob a orientação e supervisão 
da equipa de enologia liderada por José Pedro 
Figueiredo. 

Conceito da marca:
Uma marca para Matar Saudade, para celebrar e para recordar as origens 

portuguesas. 

Uma marca que desafia os consumidores a brindarem ao presente e ao 

futuro, não só em Agosto mas todos os meses do ano. Seja num almoço, 

numa cerimónia, num convívio aproveitem todos os momentos que a vida 

proporciona para Matarem Saudades. O local esse não importa, seja em 

Portugal ou no país que escolheram para viver, que brindem à felicidade e à 

vida.  



VINHOS DE MESA
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VINHO DE MESA
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VINHO DE MESA

DISPONÍVEL NAS CAPACIDADES:

• 375ml
• 750ml
• 1000ml
• BIB 5lts
• BIB 10lts
• BIB 20lts

Tinto: 13%vol.
Branco: 12,5%vol.
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TABLE WINE



15

TABLE WINE
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VINHO DE MESA
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TABLE WINE



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

CONTATOS
ENTRE EM CONTATO CONNOSCO…
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