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Mais do que uma grande região, Trás-os-Montes é uma região de 
vinhos de grande qualidade.

Situada para lá da serra do Marão, é entre montanhas e a 
alternância de solos xistosos e graníticos que as vinhas vão desen-
hando a fama da região transmontana.

As características dos solos, os microclimas e as diferentes castas 
dão origem a vinhos tão diferenciados, dividindo esta região vitiv-
inícola em três sub-regiões:

Chaves, Valpaços e Planalto Mirandês. À arte e ao saber das 
pessoas juntaram-se as novas tecnologias, o que possibilitou a 
produção de mais e melhores vinhos.

Para lá de 
bons vinhos
Uma região 
por descobrir 
Trás-os-Montes
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Uma terra de 
contrastes.

Situada no canto Nordeste de Portugal a Região Vitivinícola de Trás-
os-Montes revela-se por entre montes e pronunciados vales numa 
grande área de extensão, de Montalegre ao Planalto Mirandês, 
passando pelo coração da terra quente Transmontana, as diferenças 
repetem-se uma após outra, num ritual que marca a enorme diversi-
dade existente na região. Esta é uma região única e com característi-
cas especiais, na qual o cenário muda rapidamente, entre exuber-
antes vales verdejantes, ou colinas antigas cobertas por uma colcha 
de retalhos de bosques, olivais verde-cinza ou extensas vinhas verdes 
brilhantes, amendoeiras floridas ou outras árvores de fruto.

A riqueza dos produtos reflete essa diversidade, estando a produção 
de vinho intrinsecamente implementada e com origem secular, sendo 
a região de Trás-os-Montes amplamente reconhecida pela produção 
de vinhos que remontam a tempos romanos, tal presença está 
marcada nas rochas de alguns dos seus concelhos, existindo por toda 
a região inúmeros lagares escavados na rocha de origem romana e 
pré-romana.

Estando a tipicidade e diversidade dos vinhos inevitavelmente as-
sociadas ao seu Terroir, em Trás-os-Montes foi possível definir três 
sub-regiões para a produção de vinhos de qualidade com direito 
à Denominação de Origem (DO) Trás-os-Montes, nomeadamente 

Chaves, Valpaços e Planalto Mirandês. Os critérios tidos em consid-
eração foram essencialmente as altitudes, a exposição solar, o clima 
e a constituição dos solos, tendo sido a Denominação de Origem ( 
DO Trás-os-Montes) reconhecida a partir de 9 de Novembro de 2006 
(Portaria n.º 1204/2006).

No que se refere aos vinhos com Indicação Geográfica Transmontano, 
estes podem ser produzidos em toda a região, sendo que a Indicação 
Geográfica (IG Transmontano), foi reconhecida a partir de 9 de No-
vembro de 2006 (Portaria n.º1203/2006).

O controlo e a defesa da Denominação de Origem e Indicação Ge-
ográfica, são da responsabilidade da entidade certificadora “Comissão 
Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes”, que tem como objetivos, 
proteger e garantir a qualidade e genuinidade dos vinhos produzidos 
na região de Trás-os-Montes.

Constituída em 1997, a CVRTM viria ajudar a impulsionar o desen-
volvimento da região, e a levar mais alto, aquém e além-fronteiras, os 
vinhos Transmontanos. Tendo iniciado a sua atividade com apenas 
um agente económico, esta entidade conta atualmente com 86 pro-
dutores inscritos, que têm contribuído para o renascimento da região 
e incremento de qualidade dos seus vinhos.”
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Origem secular



O nosso
terroir

Com um clima marcante, no qual se verifica a ocorrência de 
verões muito quentes e invernos extremamente rigorosos, as 
vinhas plantadas a cotas de altitude dos 350 aos 800 m, os solos 
que vão do granítico ao xistoso, e as diversas castas autóctones, 
que ganham ainda maior expressão em vários hectares de vinhas 
velhas centenárias ainda existentes na região, têm permitido a 
afirmação pela diferenciação e produção de vinhos únicos.
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350 aos 800 m.”
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A nossa 
região

Mais do que uma grande região, Trás-os-Montes é uma região de 
vinhos de grande qualidade. Situada para lá da serra do Marão, é 
entre montanhas e a alternância de solos xistosos e graníticos que 
as vinhas vão desenhando a fama da região transmontana.
As características dos solos, os microclimas e as diferentes castas 
dão origem a vinhos tão diferenciados, dividindo esta região 
vitivinícola em três sub-regiões: Chaves, Valpaços e Planalto 
Mirandês. À arte e ao saber das pessoas juntaram-se as novas 
tecnologias, o que possibilitou a produção de mais e melhores 
vinhos.
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Trás-os-Montes



“Une-nos a 
paixão pela 
terra...”
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No que se refere à tipicidade dos vinhos da região de Trás-os-
Montes, para além da diversidade existente podem ser referidos 
alguns traços comuns a todos os vinhos, os vinhos brancos apre-
sentam equilíbrio aromático com grande intensidade de aromas 
frutados e leves florais, na boca revelam uma acidez correta não 
sendo excessivamente pronunciada. No caso dos vinhos tintos, 
são vinhos com uma intensidade corante muito consistente e 
elevada, aromaticamente muito frutados, na boca relevam-se es-
truturados, e apesar dos teores alcoólicos normalmente elevados 
verifica-se uma acidez fixa correta, tornando-se vinhos robustos 
mas agradáveis e muito equilibrados.
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“detalhes” que 
fazem dos nossos 
vinhos tão únicos.



Uma história
com tradição.

A tradição do cultivo da vinha e da produção de vinho na Região de 
Trás-os-Montes tem origem secular, fazendo esta também parte da 
riqueza Cultural desta Região. 

Para além do surgimentos de vários produtores de vinho na Região, 
tem sido feito um esforço por manter bem viva esta tradição e cul-
tura, uma vez que se tem procedido à recuperação de vários lagares 
cavados na rocha, usados pelos romanos para o fabrico de tão 
abençoado néctar. 

Tal recuperação culminou com o lançamento de um livro, por parte 
de um geógrafo da região, sobre esta temática, no qual estão bem 
definidos e identificados estes bens preciosos que remontam a tem-
pos romanos e pré-romanos, a referida na obra “Lagares Cavados na 

Rocha” da autoria do Prof. Dr. Adérito de Medeiros Freitas, contem-
pla a identificação e caracterização de 75 lagares, estes sediados no 
conselho de Valpaços. Contudo por toda a região existem inúmeros 
exemplares.

A Câmara Municipal de Valpaços tem vindo a trabalhar na criação, de 
percursos pedestres que visam a visita a diferentes lagares cavados 
na rocha, tendo como pano de fundo a envolvente paisagem trans-
montana.
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Região de
origem secular

Vinhas velhas centenárias Lagares Cavados na Rocha



Trás-os-Montes
Aqui ao lado, até já!



geral@cvrtm.pt
www.cvrtm.pt

#euvivotrasosmontes #eusintotrasosmontes #euprovotrasosmontes


