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BREJINHO DA COSTA
A Brejinho da Costa é uma empresa familiar no ramo da
viticultura, que foi aumentando a área plantada de vinha
à medida que o negócio se expandia e dava frutos.
Com uma produção biológica, na Brejinho da Costa a
grande preocupação, para além de produzir vinhos de
grande qualidade, é a forma sustentada como a atividade
decorre, protegendo a paisagem e o ambiente.
Aqui os solos são pobres e bastante arenosos, devido à
posição costeira, pelo que é preciso encontrar soluções
para que estes se mantenham produtivos. Esse tem sido
um dos desafios que se têm encontrado nesta Herdade,
escapando à tentação da agricultura intensiva.
O Luís, enólogo da quinta, é o responsável pela qualidade
dos vinhos – estes são de facto singulares e prová-los é
uma viagem pela costa atlântica – e é ele que nos conta
a história deste sítio, de como evoluiu à medida que foi
crescendo, de como são selecionadas as castas, da forma
como determinados vinhos combinam com determinadas
comidas.
Na Brejinho da Costa é possível fazer uma viagem pela
produção de vinhos da zona mas, também, descobrir um
pouco mais sobre as tradições alentejanas.
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Brejinho da Costa is a family viticulture business, which
has been increasing the area under vines as the business
expanded.
With a biological production, in Brejinho da Costa the
major concern, besides producing high quality wines, is
the sustained way the activity takes place, protecting the
landscape and the environment.
Here the soils are poor and very sandy due to the coastal
position, so solutions must be found to keep them
productive. This has been one of the challenges that have
been encountered in this estate, escaping the temptation
of intensive agriculture.
Luís, the winemaker of the farm, is responsible for the
quality of the wines – they are truly unique and tasting
them is a trip along the Atlantic coast – and he tells us the
history of this site, how it evolved as it grew, how grape
varieties are selected, how certain wines combine with
particular foods.
At Brejinho da Costa you can take a tour to the local
wine production but also discover a little more about the
Alentejo traditions.

A ÉPOCA DAS UVAS
SEASONS OF GRAPES
2h+
30€ por pessoa • per person
Passeio guiado pela Adega Brejinho
da Costa. Dependendo da época
do ano é possível acompanhar a
vindima, a poda das vinhas ou o
processo de destilação.
Termine a visita com um copo de
vinho Colheita acompanhado por pão
e queijo locais.
Guided visit through the Brejinho da
Costa Winery. Depending on season
of the year either accompany, the
grape harvest, the cutting of the
vines or the distillation process.
End the tour with a glass of Colheita
wine with local bread and cheese.

PROVA DE VINHOS
WINE TASTING
2h+
A partir de • From
20€ por pessoa • per person

FAÇA O SEU VINHO
MAKE YOUR OWN WINE
Min. 8 pax Max. 15 pax 2h+
40€ por pessoa • per person

A gama de vinhos é variada e sempre
acompanhada por uma seleção de
pão e queijos locais.
The range of wines is varied and
always accompanied by a selection of
local bread and cheese.
Prova Colheita • Colheita Tasting
Prova Seleção • Selection Tasting
Prova Reserva • Reserva Tasting

20€
25€
30€

Passeio guiado pela Adega Brejinho
da Costa. Após a visita ponha mãos à
obra e faça a sua própria combinação
de castas, enquanto prova uma
seleção de pão e queijo locais.
No final leve para casa uma garrafa
de vinho tinto e outra de branco.
Guided tour through the Brejinho
da Costa Winery. After the visit, get
down to business and make your own
wine blend while tasting a selection
of local bread and cheese.
At the end bring home a bottle of red
wine and one of white.
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