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Adicionámos uma 
componente de 
enouturismo: fazemos 
visitas guiadas, provas  
de vinho de talha  
e workshops, onde 
ensinamos a fazer  
o vinho de talha. 
Rúben Honrado

António Honrado já produzia vinho de talha  
no seu restaurante, quando o filho Rúben se juntou 
ao negócio para tratar da certificação do produto, 
aprovado pela Comissão Vitivinícola Regional 
Alentejana (cvra), e comercializado como vinho 
DOC pela nova empresa familiar Honrado 
Vineyards, criada em 2016.

O aumento crescente da procura dos mercados 
nacionais e internacionais por vinho de talha 
motivou a expansão da produção. A empresa 
apresentou uma candidatura à Medida LEADER  
do PDR2020, através do GAL Terras Dentro 2020, 
para criar uma nova adega num armazém em Vila  
de Frades, dando-se início àquilo que deveriam  
ser meras obras de reconstrução de um edifício 
abandonado. Na verdade, por debaixo de camadas 
de cimento, pedra e tijolo os Honrados descobriram 
um espaço centenário, com inspirações romanas.

Dada a beleza da construção original, o projeto  
de reconstrução passou a restauração, para 
preservar a traça original do edificado que, segundo 
análises arqueológicas, data do séc. XIII. Foi também 

assim que nasceram as condições ideais para juntar 
à simples produção de vinho, a exploração de uma 
adega-museu.

Doravante a Honrado Vineyards irá também  
focar-se na preservação e divulgação da técnica 
milenar de produzir vinho em talhas de barro 
através da sua adega-museu Cella Vinaria Antiqua 
(adega de vinho ancestral).

O projeto, lançado apenas há alguns meses,  
já começou a dar frutos, sendo neste momento 
classificado como o espaço número um a visitar  
no Baixo Alentejo nas categorias Adegas/Vinhas  
e Museus num conhecido site de viagens.  
Este polo de atração enoturística contribui, 
em grande medida, para o maior conhecimento  
e o aumento da venda direta de vinho de talha.

operação
10.2.1.2 – Pequenos  
investimentos  
na transformação  
e comercialização

Vinho de talha – Cella Vinaria Antiqua

promotor
Rúben Miguel Belbute 
Honrado

localização
Vila de Frades, 
Vidigueira

invest. total elegível
€ 111.568,57 

despesa pública
€ 50.205,85 

postos de trabalho
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