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Acreditamos é possível surpreender com vinhos de castas e 
terroirs improváveis, que nos fazem viajar a lugares 
inexplorados. Assim são os vinhos Penada, nascidos na 
região vinícola de Trás-os-Montes. Um velho mundo 
desconhecido, mesmo para aqueles que estão cientes das 
qualidades dos vinhos de Portugal.

➢ As vinhas Penada estão localizadas no extremo norte de 

Portugal, na aldeia de Loivos, na sub-região vinícola de 

Chaves, Trás-os-Montes.

➢ A família Montez regressou às suas raízes familiares na 

produção de vinho em Portugal, depois de ter viajado o mundo 

de Angola aos EUA.

➢ As vinhas da Penada foram re-plantadas desde 2011, 

totalizando hoje 21.000 videiras exclusivamente de castas 

portuguesas.

➢ Os vinhos Penada trazem uma nova visão sobre o Velho 

Mundo: vinhos de castas puramente portuguesas, de uma 

região vinícola desconhecido, com uma abordagem prática da 

vinificação.
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A família Montez possuía uma longa tradição na produção de vinho na 

aldeia em Loivos, Chaves, antes de partir  para a florescente Angola. 

 

Na década de setenta a família regressou a Portugal, onde o filho Marco 

cresceu fascinado com a tradição vinícola local. 

 

Em 1990 Marco Montez partiu para os Estados Unidos onde manteve o 

seu entusiasmo para vinificação. Em 2008 abriu a sua própria adega - 

Travessia - em New Bedford, Massachusetts. 

 

Em 2011, Marco e o seu pai decidiram finalmente realizar o sonho de 

replantar as vinhas da família e recriar genuínos vinhos Transmontanos. 

 

É feita a primeira colheita. O resultado é um delicado lote de uvas brancas 

então denominado "Ensaio“. 

 

Marco Montez partiu para os Estados Unidos onde manteve a paixão pela 

vinificação. Em 2008 lançou a sua própria adega em New Bedford, 

Massachusetts. Em 2011 juntamente com seu pai, realizou o sonho: 

produzir genuínos vinhos Transmontanos nas vinhas da família. Assim 

nasceram os vinhos Penada.
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APENAS CASTAS 
TRADICIONAIS 
PORTUGUESAS 

 

A nordeste do Douro, guardada “atrás dos montes” por uma cadeia 

de montanhas, esta é terra de ancestrais tradições celtas, com 

lagares pré-Romanos cavados na rocha, vinhas velhas com 

castas centenárias. Zona de temperaturas extremas, combina 

exuberantes vales, bosques, olivais, vinhas verdejantes e 

amendoeiras floridas. 

O nome Penada, que significa vencer de um folego, é o nome da 

montanha que se ergue a 500m de altitude, a pique sobre o vale 

e a aldeia de Loivos, terra de bons vinhos e de bons azeites, na 

região de Chaves. As vinhas são plantadas em socalcos, os 

tradicionais “geios”, como no Douro.  A localização é difícil para 

os trabalhos da vinha, mas beneficia da excelente exposição 
solar. Os solos são predominantemente de xisto e argila com um 

pouco de granito.

Nas nossas vinhas apenas há castas Portuguesas, com provas 

dadas na região. Desde 2011 plantámos 21.000 videiras em busca 

da autenticidade local, entre elas destacam-se as tintas: Touriga 
Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Amarela, Tinta 
Barroca e Tinto Cão. Nas castas brancas, as Fernão Pires, 
Malvasia Fina e Moscatel.
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Casa Agrícola Oliveira Montez 

Travessa do Outeiro Nº 254  
5425-069 Loivos - Chaves - Portugal  
P: +351 276 908 386

marco@penadawine.com

www.penadawine.com

Visite www.penadawine.com/en-us/media

PARA IMAGENS DAS VINHAS PENADA, GARRAFAS  

OU LOGOTIPOS, OU POR FAVOR CONTACTE-NOS.
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