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Lançamento de nova 
colheita do vinho 
Abelharuco 
surpreende 
Abegoaria lança Abelharuco Colheita Selecionada 
2021, nas versões tinto e branco e os vinhos 
surpreendem 

 
O vinho Abelharuco é um clássico da Abegoaria, produzido pela casa de 

produção Herdade da Madeira Velha em Évoramonte. Com a enologia 

liderada por Luís Bourbon, esta casa é uma referência dos vinhos da região. 

Com loja situada no centro histórico de Évoramonte, em frente ao 

emblemático castelo, a ligação do vinho às artes plásticas é aqui 

evidenciada como uma assinatura desta casa. 

 

Este vinho é um verdadeiro tributo ao pássaro Abelharuco, comum nas 

paisagens do alentejo interior. Um pássaro com uma plumagem 

exuberante, que se destaca dos restantes pássaros nacionais, pelo seu 

exotismo. A garganta apresenta-se num amarelo aberto e o corpo num azul 

e avermelhado intensos. É um pássaro migratório, que chega a Portugal na 

primavera e parte no final das vindimas. O seu canto é inconfundível, um 

verdadeiro companheiro das vindimas alentejanas. 

 

Lançado pela primeira vez em 2019, com a colheita de 2018, o Abelharuco 

colheita selecionada foi desde logo um sucesso comercial, tendo o ano 

passado vendido 360 mil  garrafas e ganho o prémio de Boa Escolha 2021. 

Este vinho regional alentejano, da zona de Évoramonte, é o resultado da 

conjugação do terroir e do saber fazer. As uvas são colhidas no seu perfeito 

estado de maturação das castas Verdelho, Antão Vaz e Arinto, na versão 

branco, e das castas Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira e Syrah na 

versão tinto. O branco apresenta-se com aromas a frutos tropicais, 

revelando-se intenso mas equilibrado, enquanto o tinto prima pelos aromas 

a frutos vermelhos maduros, num vinho com uma boa estrutura e 

concentração, de taninos suaves e final de boca persistente, reflexo de uma 

colheita que começou com uma primavera húmida e um final de primavera 

e início de verão quentes. Nas palavras do enólogo Luís Bourbon “foi um 

ano desafiante, até pela pandemia, mas que no final se traduziu em boas 

produções e boa qualidade da uva, com particular destaque para o arinto, 

o alicante bouschet e o aragonez, que se revelaram fundamentais para 

estes vinhos”. 

 
O Abelharuco colheita selecionada encontra-se à venda nas lojas modelo 

e continente, Pingo Doce, Auchan, Intermarché, El Corte Inglês, E.leclerc, 

Lidl e Aldi com PVP recomendado de €5,99. 
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A Abegoaria 

O Grupo Abegoaria é uma referência na produção e comercialização de vinho a nível nacional e também 

internacional, com presença em dezenas de mercados em 4 continentes. Com uma faturação de cerca de 50 

milhões de euros, está presente nas principais regiões de vinho no continente e nos Açores, para além de atuar no 

negócio dos azeites, queijos, enchidos e enoturismo. Com a determinação de contribuir para a preservação do 

melhor da identidade portuguesa, dos seus produtos e de valorizar as suas gentes, conseguiu alcançar uma  

posição expressiva na distribuição moderna, fruto do sucesso das suas marcas, para além de apresentar um 

crescimento exponencial na exportação e uma crescente implantação no canal Horeca.  

 

 

Recursos 

Link para fotos de alta resolução 

https://we.tl/t-td0AZVWMG6 

 

Mais informação 

Para mais informações contactar: 

 BVINE 

ConsultorIa estratégica de marketing para o setor dos vinhos, gastronomia e turismo 

E: comms@bvine.pt | bvine.pt 

  Rua Braamcamp 84 3º | 1250-052 Lisboa 
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