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Torre do Frade — A Herdade
A Torre do Frade é uma Exploração Agrícola familiar situada no concelho de Monforte em pleno Alto Alentejo, sudeste de Portugal, 
bem perto da fronteira com a Estremadura espanhola. 

A história da herdade remonta ao longínquo ano de 1384 quando o dono original doou as terras aos Eremitas da Ordem de Sto. Agos-
tinho, aqui os frades fundaram um convento que vigorou até 1834, quando as ordens religiosas foram expulsas de Portugal pelo governo 
português vigente.

Com a expulsão dos frades, as terras foram vendidas em hasta pública tendo sido compradas pela família em 1839. Desde esse dia a nossa 
missão está orientada para a produção de bens alimentares de excelência com um índice de qualidade acima do comum. Actualmente a 
gestão é feita por três ramos da família original.

Hoje em dia, produzimos gado bovino com o selo Carnalentejana, cereais certificados para alimentação humana, mel, cortiça, porco preto, 
uvas de qualidade superior e mais recentemente, desde 2004, começamos a produção do primeiro vinho da família. O Torre do Frade 
respira exclusividade pois todas as garrafas são numeradas e apenas são feitos em média dez mil exemplares por ano.
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Torre do Frade — The Estate
Torre do Frade is a family-run agricultural holding situated in the municipality of Monforte, in the heart of the Alto Alentejo in south-
east Portugal, close to the frontier with Spanish Extremadura. 

The history of the estate dates back to 1384, when the original donor gave the land to the Friars of the Order of St. Agos tinho. Here 
the friars founded a monastery that thrived until 1834, when the religious orders were expelled from Portugal.

Following the expulsion of the friars, the lands were sold at public auction and were bought by the family in 1839. Since that time, our 
mission has been to produce prime quality foodstuffs. At present, the business is managed by three branches of the original family.

We currently produce cattle of the native Alentejan breed, cereals certified for human consumption, honey, cork, pork from black Alen-
tejan pigs, top quality grapes and, since 2004, the distinctive Torre do Frade Reserva, the only wine produced by the family. Torre do 
Frade exudes exclusiveness as all bottles are numbered and only 10,000 bottles are produced on average each year.
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Torre do Frade — O Projecto
A Família decidiu recentemente - em 2001 e 2002 - com o intuito de diversificar a produção, plantar 30 ha de vinha. A ideia inicialmente 
era posicionarmo-nos como fornecedores de uva de qualidade, mas o mercado sofreu um revés e a nossa estratégia, que não passava pela 
criação de um vinho próprio, alterou-se. 

O projecto Torre do Frade nasce com a colheita de 2004 sendo a única marca de vinho produzida na casa. Esta sai para o mercado 
apenas dois anos após a sua colheita, dos quais 12 meses a estagiar em barricas de carvalho francês e americano de 225 l. e mais 12 meses 
a envelhecer em descanso celestial numa cave subterrânea, de construção francesa do séc. XVII, ímpar no Alentejo.   
 
O nosso posicionamento estratégico é bem claro, criar um produto exclusivo direccionado para um conjunto restrito de apreciadores 
exigentes que gostam de viver experiências únicas a partir do vinho. 
  
O Torre do Frade Reserva é “desenhado” na vinha, onde temos todos os cuidados para obter a concentração, o equilíbrio e profundi-
dade desejados para um vinho ultra-premium na sua categoria. Para alcançar este objectivo, contamos com a sábia colaboração do Eng.º 
Paulo Laureano, que melhor do que ninguém, sabe tirar o devido partido do nosso terroir para exprimir o conceito Torre do Frade. A 
comunicação da marca foi desenvolvida em parceria com a agência Ogilvy&Matter onde o ferro da casa com as iniciais ”T F” assume o 
destaque de logótipo. O ferro é usado desde o tempo dos nossos antepassados para identificar o gado, os cereais e tudo quanto saísse 
da nossa exploração. Agora o ferro é verdadeiramente a nossa marca no mercado.
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Torre do Frade — The Project
With an view to diversifying, the family decided in 2001 and 2002 to plant 30 ha (74,13 acres) of vines. The idea initially was to position 
ourselves as suppliers of quality grapes, but the market dried up and our strategy, which had not initially envisaged producing our own 
wine, had to change. 

The Torre do Frade Reserva project began with the 2004 vintage. This is the only wine we produce here on the estate, which reaches the 
market only two years after the grapes are harvested. It is aged for 12 months in 225-litre French oak casks and a further 12 months in 
the bottle, resting sublimely in an 18th century French-built cellar unequalled anywhere in the Alentejo.

Our strategic positioning is clear: to create an exclusive product aimed at a limited market of demanding wine-lovers who take pleasure 
in unique experiences.

Torre do Frade Reserva is designed on the vine, where we take every care to achieve the concentration, balance and depth expected 
of a top-of-the-range wine. To help us achieve this objective we have the knowledgeable advice of wine-maker Paulo Laureano, who 
knows better than anyone how to get the best out of our terroir to express the Torre do Frade concept. The Branding strategy was 
developed in partnership with the agency Ogilvy & Mather. The logo features the estate’s branding iron bearing the initials “T F”. 
This branding iron has been used since our ancestors’ time to mark cattle, cereals and everything that left our estate. Nowadays, the 
branding iron is truly our brand in the market.
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