Quinta Monteiro de Matos

Morada: Quinta Monteiro de Matos, Lda, Sobral, 2000-699, Santarém
Localidade: São Vicente de Paul
Telefone: 912 513 579
Website: www.quintamonteiromatos.com/

O grande impulsionador da cultura do vinho na família foi António Monteiro de Matos que, no início da
década desetenta, plantou a primeira vinha. Em 2003, com a segunda e terceira geração ao comando
da empresa, foi remodelada a adega e realizada uma clara aposta na internacionalização dos vinhos
produzidos. Para isso, foram reconvertidas as vinhas, que hoje têm, nos seus trinta hectares, as castas
Touriga Nacional, Syrah, Aragonês, Pinot Noir e Cabernet Sauvignon (nas tintas), Antão Vaz, Arinto e
Sauvignon Blanc (nas brancas). Novos investimentos têm vindo a ser feitos ao longo dos anos na
adega, equipada com a mais moderna tecnologia. Actualmente, mais de metade da produção tem como
destino a exportação.
A cultura, a técnica, o ambiente e o mistério à volta do vinho, faz desta bebida, umas das mais
interessantes em todo o mundo. Se juntar a estas características o ambiente calmo e relaxante, com

vistas únicas sobre as vinhas, poderá imaginar-se na Quinta Monteiro de Matos. Este é um sítio onde
pode desfrutar da sua companhia, dos vinhos, da comida regional e do ambiente em redor das vinhas.
No Enoturismo poderá degustar todos os vinhos por nós produzidos, ter a sua prova personalizada ou
mesmo a sua refeição, efetuar a sua visita guida às nossas vinhas, bem como aprender mais sobre o
processo produtivo dos nossos vinhos.
O nosso principal objectivo, ao criarmos o Enoturismo, exclusivamente dedicado a si, é para lhe
proporcionar um sítio único, onde pode, em conjunto com a sua companhia preferida, desfrutar dos
nossos vinhos únicos.

RESTAURANTE
Agora pode facilmente reservar o seu almoço ou prova de vinhos com a sua companhia preferida, bem
como qualquer outro tipo de evento. Terá à sua disposição a nossa gama completa de vinhos, bem
como acesso à nossa Loja de Vinhos, onde pode facilmente comprar um presente para si ou para
oferecer a alguém que lhe é especial. O nosso restaurante, tem espaço para 60 pessoas sentadas,
dispondo ainda de uma varanda com espaço para 12 pessoas sentadas. Aguardamos a sua visita!!

HORÁRIOS
Enoturismo das 10h às 18h
Restaurante das 12h às 15h30
Loja de Vinhos das 09h às 12h30 e das 14h30 às 18h
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