
ROTA DO VINHO II 

18 de Abril de 2009 – Sábado – 2 botas 

À descoberta das quintas vinícolas do 
Oeste 

Procurando conhecer o que há de mais 
genuíno na nossa terra, vamos ao encontro 
da tradição vinícola da região Oeste, no 

concelho do Bombarral. 

Começamos por visitar a Quinta do Sanguinhal, que 
se situa “no coração de uma das mais antigas regiões 
vinhateiras do país. Com efeito, os monges da Ordem de 
Cister, instalados no Mosteiro de Alcobaça, 
introduziram na região a cultura da vinha, e 
desenvolveram uma importante actividade agrícola que 
se consolidou até aos nossos dias. 

Sanguinhal Loridos 

A empresa foi fundada nos anos vinte por Abel Pereira 
da Fonseca para administrar as propriedades que já 
possuía na região: as Quintas das Cerejeiras, do 
Sanguinhal e de São Francisco. Hoje ainda propriedade 
da mesma família e continuando a sua tradição 
vitícola, tem vindo a reconstituir as suas vinhas com 
base nas castas tradicionais. 

A Quinta do Sanguinhal, com uma área de 40 hectares, 
25 dos quais de vinha, plantada em planalto e encostas 
suaves de solos arenosos e argilo-arenosos. Nesta 
quinta situam-se uma das destilarias da firma e os 
armazéns de envelhecimento de aguardentes e licorosos, 
bem como zonas de estágio de vinhos engarrafados. Faz 
também parte do património desta quinta um grande e 
antigo lagar com seis prensas de fuso e vara, a mais 
antiga das quais data de 1871”. 

Após esta visita, vamos efectuar um pequeno percurso 
pedestre e ter o privilégio de percorrer vinhas e os 

famosos pomares de pereira rocha, num percurso belíssimo 
que liga a quinta do Sanguinhal à dos Loridos. 

Chegados à Quinta dos Loridos, encontramos uma 
antiga casa senhorial fundada por João Annes de 
Lourido, a quem o Mosteiro de Alcobaça doou terras 
junto ao Bombarral, por volta de 1430. Nos finais do 
séc. XV, apareceram em Lisboa os Aifaitati ou Lafetas, 
família de banqueiros italianos, provenientes da 
cidade de Cremona, que controlavam uma das mais 
poderosas companhias internacionais, com sucursais em 
Roma, Portugal, Espanha, Flandres, Inglaterra e 
França. Associados ao comércio do açúcar da ilha da 
Madeira, e, logo após o regresso de Vasco da Gama, em 
1499, ao tráfico de especiarias, fixam-se na zona de 
Óbidos, tendo construído casa de campo na Quinta doada 
por El Rei D. Manuel I, no inicio do século XVI.  

Na actualidade, a imagem quinhentista ainda é marcante 
na organização espacial das construções, nos jardins 
em socalcos e, particularmente, no portal “Paladiano” 
do corpo central do edifício, de inspiração obviamente 
colhida na Itália do séc. XVI. Curiosamente a casa dos 
Aifaitati em Cremona apresenta um portal idêntico. 

Em meados do séc. XVIII, a Quinta dos Loridos é 
propriedade da família Sanches de Baena, da qual o 
portal de entrada apresenta uma pedra de armas. Esta 
família, ao adquirir a Quinta, procedeu a alterações 
exteriores de grande impacte visual e clara filiação 
barroca, de que é exemplo a entrada e a capela. Em 
1834, o Capitão João Pedro Barboza compra a Quinta dos 
Loridos. Seu filho, José António da Silva Barboza quis 
deixá-la em testamento a um pároco, que a recusou, 
pedindo-lhe que a deixasse ao primo, Albino Herculano 
da Silveira Sepúlveda, que deste modo a herdou. 

Os Loridos mantiveram-se na família Sepúlveda até 
1989, quando a firma J.P. Vinhos, S.A a adquiriu. 
Desde então foi realizada uma profunda obra de 
restauro, que inclui a reconstrução dos telhados e 
interiores, a instalação de uma adega para a produção 
de um espumante segundo o Método Clássico, numa antiga 
adega existente que ainda conserva um lagar de pedra 

com prensa de “vara”, a construção de uma cave de 
envelhecimento e a plantação de vinha. 

Desde o final dos anos 8o, inicia-se a adaptação das 
vinhas à produção de vinhos com direito à apelação 
de espumantes, bem como de outras variedades de uva 
inovadoras que lhe permitam vir a produzir vinhos de 
mesa com a denominação de origem de região 
(Estremadura). 

A Quinta dos Loridos dispõe de uma vinha com 45 
hectares, com um compasso de 2,4 x 1,1 e uma 
densidade de 3.700 plantas. As principais castas 
plantadas são: Castelão, Fernão Pires, Merlot, Tinta 
Roriz, Chardonnay, Arinto, Alvarinho e Pinot.” 

 
Nos Loridos tomaremos assim contacto com este 
magnífico empreendimento, que liga superiormente as 
tradições antigas e modernas, com a introdução de 
uma novidade excepcional que é o Jardim Oriental – o 
Buddhaeden (Jardim da Paz) – que já se impôs como 
atracção turística nesta região. 

De salientar a casa da Quinta, de traça oitocentista 
e o seu jardim à francesa, onde iniciaremos a prova, 
com o famoso vinho espumante “Loridos”, e ainda a 
antiga mata, onde o comendador Berardo criou o 
jardim oriental e instalou dezenas de estátuas de 
budas e de deuses, único em Portugal. 

 “Pretende-se, que o Buddhaeden Garden seja um lugar de 
reconciliação. Sem nenhuma tendência religiosa, abrimos 
as portas, a todas as pessoas, independentemente, da 
religião, etnia, nacionalidade, sexo, idade, condição 
cultural ou social, convidando à união, comunicação e 
meditação, como forma de redescobrir a felicidade. 
Ambicionamos, assim, percorrer o caminho contrário à 
destruição do ser humano e disseminar a cultura da paz.” 
(in http://www.buddhaeden.com/about.html) 

Nesta visita, seremos acompanhados pelo conhecido 
jornalista João Paulo Martins, que nos apresentará 
os vinhos que vamos provar e nos fará apreciar toda 

a beleza e ao mesmo tempo toda a complexidade 
associada ao “prazer do vinho”. 

Neste cenário magnífico vamos comer o nosso 
piquenique num relvado, contemplando um lago 
decorado com estátuas e centenas de cópias de 
guerreiros de terracota, em tamanho natural, criando 
um cenário espectacular e inabitual. 

 
Após a visita livre ao enorme e complexo Jardim dos 
Budas, voltaremos ao nosso transporte de regresso, 
não deixando antes de visitar a Loja de Vinhos, onde 
vamos certamente satisfazer o nosso gosto, trazendo 
para Lisboa alguns dos vinhos que provámos. 

Agradecemos aos enólogos Vasco Penha Garcia, da 
Bacalhoa Vinhos, e Carlos João Pereira da Fonseca, da 

Companhia Agrícola do Sanguinhal, e ao jornalista 
João Paulo Martins, que nos acompanha, a 

disponibilidade e a oportunidade de nos darem a 
conhecer esta magnífica região. 

Actividade organizada por José Veloso, Pombo Duarte e 
Maria João Martins 

C.A.A.L. – Clube de Actividades de Ar Livre 


