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Ribafreixo Wines  é uma empresa de carácter inovador, com visão 
para o futuro e ambiciosa que atua no coração da Região do Alentejo 
(Vidigueira – Portugal)  e que tem como principal atividade a produção 
de vinho (num total de vinha de 114ha). Desde 2007 que Mário Pinheiro  
e Nuno Bicó, juntamente com o conceituado enólogo Paulo Laureano, 
têm vindo a produzir vinhos tintos e brancos de excelência apenas 
utilizando castas portuguesas, algumas delas autóctones da região 
da Vidigueira – (sendo a excepção o nosso Connections - Chenin 
Blanc).

Nos vinhos brancos o Antão Vaz é a base de raiz tradicional, casta 
autóctone da Vidigueira, complementada com vinhos monocastas 
Verdelho e Alvarinho. Produzimos também um blend muito popular 
feito de Antão Vaz,  Arinto e Síria, castas que combinadas resultam 
num extraordinário vinho. Dedicámos ainda uma parcela ao Chenin 
Blanc (vinha única em Portugal), casta originária do Vale du Loire e 
bastante usada na África do Sul assim como em Napa Valley, sendo 
uma exceção à regra no nosso portfólio de castas nacionais, revela-
se no terroir do Moinho Branco de forma deslumbrante. Os nossos 
vinhos rosés 100% Touriga Nacional são prova obrigatória para quem 
aprecia este tipo de vinho. Nos tintos, a escolha recai nas castas 
Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet , Tinta Miúda, Alfrocheiro  
e Touriga Nacional, que conferem características diferentes aos 
nossos três vinhos tintos. São vinhos que respiram individualidade 
com um travo especial a Alentejo. Valores fundamentais quando se 
buscam a diferença e a qualidade,  reforçados  pelas especificidades 
da Sub- Região DOC da Vidigueira, onde as condições para a 
produção de vinho são únicas: uma exposição solar perfeita, com 
temperaturas quentes e secas no Verão e temperadas pela frescura 
das brisas atlânticas. A este microclima juntam-se os solos de xisto 
característicos da nossa herdade, e que por sua vez originam vinhos 
cheios de frescura e mineralidade. As condições são as ideais na 
Vidigueira, o que permite à Ribafreixo Wines criar vinhos diferentes, 
excitantes e com excelente qualidade/preço.

Recentemente lançámos o nosso projeto de Enoturismo que 
complementa o nosso projeto vinícola e que está a ser devolvido de 
forma a ser totalmente integrado no potencial turístico da região de 
Vidigueira (assim como Beja ou Évora). A pensar nisso, inaugurámos 
recentemente a nossa nova Adega (de 4 mil metros quadrados). 
O edifício, moderno e de linhas contemporâneas, dispõe de uma 
ampla e moderna área social multiusos, que pode ser utilizada para 
diversos efeitos: eventos sociais, reuniões empresariais; conferências, 
apresentações, ações de team building, etc. Dispomos ainda de visitas 
guiadas para quem nos quiser visitar e assim desfrutar dos nossos 
vinhos, da nossa gastronomia e da vista panorâmica do Restaurante 
sobre as vinhas, de cortar a respiração!

We are an innovative, forward thinking, ambitious and growing 
commercial vineyard (114ha) in the heart of the Alentejo region, 
Vidigueira - Portugal, producing high quality wines. Since 2007, Mário 
Pinheiro and his partner Nuno Bicó, alongside renowned  winemaker 
Paulo Laureano, have been producing award winning white and red 
wines, only using Portuguese grape varietals, some of them indigenous 
of the Vidigueira region – (the exception being our Connections - 
Chenin Blanc). 

Our white wines are based on the traditional Antão Vaz grape, an 
indigenous cultivar of Vidigueira, as well as grape varietals such as 
Verdelho and Alvarinho. We produce a very popular white blend out 
of Antão Vaz, Síria and Arinto when combined creates a wonderful 
blended wine. There is also a Chenin Blanc vineyard (the only one 
in Portugal), a grape varietal with its origin in the Loire Valley and 
widely used in South Africa as well as the Napa Valley. Our rosé’s 
made from Touriga Nacional are a must to taste and our three red 
wines produced from Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet ,Tinta 
Miúda, Alfrocheiro and Touriga Nacional grapes, are award winning 
labels. These wines excel by their individuality, seasoned with the 
special taste born out of the Alentejo Vidigueira Sub –DOC region. 
Vidigueira as a region distinguishes itself by its very specific micro 
climate, with schist soils and its Atlanticity (brought about by the 
ocean cold winds, creating very sharp day/night thermal differences, 
with very cold nights and warm days, as well as 3º to 4º of lower 
medium temperatures, relative to the rest of the Alentejo). This 
climate produces different, exciting white wines, which are marked by 
their freshness and minerality. Nature is good in Vidigueira, allowing us 
at Ribafreixo Wines to create different, exciting, premium wines.

As part of the wine business, our strategy is to create a project of 
wine tourism that integrates into the potential tourism of the region 
of Vidigueira (as well as Beja and Évora). Our brand new 4 thousand 
square meters winery has a modern contemporary style, with a large 
social area, which can be used for a wide range of events,  such as, 
social business meetings, conferences, public appearances, team 
building activities, etc.

Ribafreixo Wines é uma empresa de carácter inovador, 
com visão para o futuro e ambiciosa.

Ribafreixo Wines is an innovative, forward thinking, ambitious and growing commercial vineyard.





Integradas na área social estão: A loja de vinhos que é o “welcome 
desk” da nossa adega. Os visitantes terão a possibilidade de adquirir 
aqui os nossos vinhos. Quais as  vantagens de visitar a nossa loja: 
atendimento personalizado bilingue; os preços mais baixos do 
mercado; pagamento rápido e simples; aberta ao fim de semana e 
feriados das 9h às 18h. A zona de lazer é onde confortavelmente 
os convidados podem usufruir de um copo de vinho enquanto 
desfrutam de uma paisagem magnífica sobre as vinhas. Nesta 
sala existe capacidade para cerca de 50 lugares sentados. A Sala 
de Provas, onde serão recebidos todos os visitantes que queiram 
provar os nossos vinhos e também que queiram saber mais acerca 
dos mesmos. As provas serão sempre acompanhadas por um 
colaborador devidamente instruído para tal. E o restaurante gourmet  
com cozinha tradicional alentejana gerida pela nossa Chef Paula 
Caetano e com uma requintada sala de refeições, com capacidade  
para 50 lugares sentados. 

As a part of our social area we have a wine shop that is the “welcome 
desk” of our winery. Visitors will have the opportunity to purchase 
our wines here. The advantages of visiting our shop are: A bilingual 
personalized service, the lowest prices in the market, simple and 
quick payment, open on weekends and holidays from 9am to 6pm. A 
leisure zone where our guests can comfortably taste a glass of wine, 
while enjoying a magnificent view over the vineyards. This area has 
a capacity of about 50 seats and a wine tasting facility where we 
receive all visitors who want to taste and get to know our wines. The 
wine tasting will always be conducted by an employee fully qualified to 
do so. And a gourmet restaurant where the traditional Alentejo cuisine 
managed by our Chef Paula Caetano, with a refined dining room with 
seating for 50. The Restaurant is open Tuesday to Saturday from 
12:30am to   3:00pm and from 7:30pm to 10:00pm (from Tuesday 
to Thursday dinners will be served only with prior reservation) . On 
Sundays, the restaurant is opened for lunch from 12:30am to 3:00pm. 
The restaurant is closed on Mondays.
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