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VINDIMA ABERTA 

 

Torre do Frade um projecto uma família 

  

Como é do conhecimento geral a época de vindimas está mesmo a chegar tendo 
início previsto para 30 de Agosto, mais coisa menos coisa. Neste sentido a 
Herdade da Torre do Frade em Monforte vem convidar vossas excelências e 
membros das vossas redacções que nunca tiveram oportunidade de passar por 
esta experiência única a fazê-lo na nossa vinha acompanhados pelo nosso 
rancho de senhoras da aldeia de Santo Aleixo.  
 
O objectivo deste evento é mostrar que ainda há locais onde o vinho é feito por 
pessoas com todo o esforço e dedicação que esta exigente tarefa implica 
passando assim a mensagem da humanização da agricultura, pois sem pessoas 
no meio rural, este deixa de existir para dar lugar a um deserto. 
 
Já sabem, estão desde já convidados a participar se tiverem esse desejo nesta 
grande festa da natureza e do homem que é a vindima. Em baixo podem 
encontrar os meus contactos se quiserem marcar presença. 
 
Sobre a Torre de Frade: 
 
A herdade da Torre do Frade situa-se no concelho de Monforte no Alto Alentejo, 

é uma sociedade agrícola 100% familiar que apenas produz bens com um 

elevado padrão de qualidade. A marca que distingue estes produtos, é o ferro da 

casa, que está presente no gado da raça Alentejana comercializado pela 
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Carnalentejana SA, nos cereais certificados e agora também, em cada rótulo do 

vinho Torre do Frade. 

  

A área da vinha é de 30ha, 23ha de uva tinta e 7ha de uva branca, contudo a 

família só produz em média 5ha por ano fornecendo a restante uva à Fundação 

Eugénio de Almeida em Évora estando previsto para este ano a produção de um 

novo vinho de gama média. 


