
Alenquer, Terra da Vinha 
e do Vinho



A tradição do cultivo da vinha e da produção do vinho em 
Alenquer é antiga, por isso o vinho aqui produzido tem uma 
Denominação de Origem Controlada (DOC). 

Alenquer tornou-se uma das mais influentes zonas 
produtoras de vinho da região de Lisboa. Produz mais de 
metade do vinho certificado pela Comissão Vitivinícola da 
região de Lisboa e tem mais de 40 produtores de vinhos 
certificados. Esses vinhos ocupam o 1º lugar na lista 
internacional de produtores premiados!

O sucesso dos vinhos de Alenquer resulta da combinação do 
saber e do trabalho dos homens, com o terroir, ou seja, as 
características naturais da região. 

A Serra de Montejunto protege as vinhas de Alenquer dos 
ventos fortes, garantindo uma temperatura ideal para o seu 
desenvolvimento. No caso dos vinhos brancos, a distância ao 
mar dá-lhes uma frescura ligeiramente salgada, e a brisa da 
manhã seca o orvalho da noite. Para os vinhos tintos, estas 
condições garantem um bom amadurecimento e 
desenvolvimento das uvas.  



A região de vinhos de Alenquer é a mais rica 
não só no contexto da zona de Lisboa, 
mas também a nível nacional!

A variedade de vinhos resulta das castas, isto é, dos diferentes 
tipos de uva e da maneira como são produzidas e combinadas 
entre si. Na história do vinho existe mais variedade de uva de 
vinho tinto do que de vinho branco.

Os vinhos tintos de Alenquer são ricos em taninos, uma 
substância natural responsável, por exemplo, pela cor, aroma 
(cheiro) e estrutura (transparência) dos vinhos. São vinhos 
muito cheirosos. Diz-se por isso que são vinhos “elegantes”! 
Estes vinhos são capazes de envelhecer, ou seja, ser 
guardados, alguns anos em garrafa. 

Os melhores vinhos tintos DOC produzidos nesta zona usam 
as castas Castelão, Aragonez, Tinta Roriz, Touriga Nacional, 
Tinta Miúda e Trincadeira, às vezes misturadas com outras 
variedades, como a Alicante Bouschet, a Touriga Franca, a 
Cabernet Sauvignon e a Syrah. 



Os vinhos brancos são frescos e cítricos, isto é, têm sabor a 
limão e a outras frutas dessa categoria. Normalmente os 
vinhos brancos usam as castas Arinto, Fernão Pires, 
Seara-Nova e Vital.

Cacho de uva preta – Casta Tinto Roriz

Cacho de uva branca – casta Arinto



Desde abril de 2006 que Alenquer tem um Museu do Vinho. 
O Museu foi instalado num edifício do século 19 (1811) - o 
Real Celeiro Público, entretanto recuperado. 

Era neste armazém que se guardavam as sementes que eram 
distribuídas aos agricultores do Concelho.

O museu tem duas exposições. 

Uma sobre a evolução das técnicas e instrumentos de 
produção do vinho, onde se destaca uma coleção de garrafas 
com rótulos clássicos. Outra que dá a conhecer o período em 
que Alenquer foi Cidade Europeia do Vinho (juntamente com 
Torres Vedras). 

Fachada do Museu do Vinho



O museu também promove sessões de provas de vinhos, que 
às sextas-feiras têm a presença de enólogos (especialistas em 
vinho) e dos próprios produtores.

Conjunto de barris de vinho armazenados

Vista interior do Museu do Vinho



No concelho de Alenquer pode-se visitar e provar vinhos de 
várias quintas e produtores. 

As famosas “Quintas de Alenquer” chegaram a ser mais de 70! 
Hoje há menos propriedades, cerca de 40, que podem ser 
pequenos terrenos ou latifúndios tão grandes que equivalem 
a 60 estádios de futebol. 

Mas Alenquer não é só uma terra de vinho! Alenquer, também 
conhecida como “vila presépio”, viu nascer Damião de Góis e é 
berço do Espírito Santo. Aproveitando as belas aldeias rurais 
do Oeste, com os seus moinhos, casario branco e conjunto de 
Igrejas e Conventos, foi preparado um percurso para melhor 
se conhecer a vila.

Esquema simplificado das Rotas de Vinhos do Oeste




