
H E R D A D E D O S C A S A R Õ E S





Os vinhos DIVAI são orgulhosamente definidos pelo 
seu carácter genuíno, elegância, herança de milhares 
de anos da Cultura e História do vinho de Portugal, 
mas pensados para os amantes de vinhos 
contemporâneos, que prezam a identidade, o recurso 
a castas autóctones e o respeito pelas práticas 
sustentáveis.                                    

 



Origens

DIVAI é uma Marca de Vinhos portuguesa, 
criada em 2014, cujos vinhos são 
provenientes da Herdade dos Casarões, em 
Estremoz, Vila histórica situada na paisagem 
mágica do Alentejo, região que produz 
vinhos há mais de 2000 anos. 

DIVAI é uma palavra suaíli, que significa 
vinho e que vem da influência da 
colonização francesa de Madagascar. Os 
franceses falavam de vinho, referindo-se a 
ele como “du vin”. E para os locais soava 
como “divai”. Como não tinham nenhuma 
palavra para vinho, algo até então 
desconhecido para eles, passaram a usar 
essa expressão para nomear o vinho.



DNA

Os vinhos DIVAI expressam o 
caráter do solo e do clima, bem 
como o conhecimento, a paixão e 
experiência da nossa equipa de 
Enologia. E com certeza, pela 
dedicação e sabedoria dos homens 
e mulheres que diarimante 
acompanham as as vinhas e a adega. 



Vinhas, Solo e Clima

A área de vinha ronda os 55 ha, com 
idades compreendidas entre os 15 e os 
25 anos.

O solo é uma mistura argilo-calcária e 
xisto, portanto muito seco e mineral.

O clima é profundamente continental, 
com invernos frios e verões muito 
quentes, poucas chuvas, e também com 
grande amplitude térmica. Portanto, a 
acidez natural das uvas é excelente.



Castas

A maioria das castas são nativas, portanto 
têm sua melhor expressão, e todos os 
nossos vinhos são DOC

Castas brancas:  Arinto, Antão Vaz, Roupeiro, 
Alvarinho, Viognier

Castas tintas: Touriga Nacional, Aragonês, 
Trincadeira, Castelão, Alicante Bouschet, 
Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot



Conceito e Autenticidade 

DIVAI são vinhos de conceito, 
apresentando uma diversidade de 
estilos, com monocastas e blends, 
refletindo a autenticidade do 
terroir.

Os vinhos DIVAI têm influência 
mínima de madeira, de forma a 
privilegiar as notas da fruta e 
frescura.

A adição de S02 é baixa

Vinhos Divai são adequados para 
veganos



Práticas Sustentáveis 

Esta é uma região severamente 
seca, onde a precipitação média 
anual é de 560 mm/m2.

Para poupar recursos hídricos, 
cada vez mais preciosos, usamos 
apenas para irrigação, água das 
nossas próprias nascentes.

E porque a biodeveridade é 
fundamental para o equilíbrio dos 
ecossistemas, temos tambem 
vários ha de oliveiras centenárias e 
de sobreiros.



Práticas Sustentáveis 

Para o controle de pragas, usamos principalmente o 
preparo mecânico de nossos solos em vez de 
pulverização. Reduzimos ao mínimo o uso de produtos 
químicos em qualquer tratamento, seja nas vinhas, na 
adega e no engarrafamento.

As práticas sustentáveis que aplicamos nas nossas vinhas 
são a nossa forma de preservar as condições ambientais 
e de garantir que a terra que amamos, está aqui para as 
próximas gerações. É uma questão de consciência, bem 
como o legado que queremos deixar.

E o resultado imediato dessas práticas é que as nossas 
vinhas ficam mais fortes, mais aptas a crescer saudáveis, 
com uvas mais concentradas, o que se evidencia na 
autenticidade de nossos vinhos. Esta evidência pode ser 
encontrada dentro de cada garrafa.



Portfolio

• Divai Selection Rosé 2021

• Divai Selection Branco 2021

• Divai Selection Tinto 2020

• Divai Arinto 2021

• Divai Touriga Nacional 2020 

• Divai Alicante Bouschet 2020

• Divai Reserva Branco 2021

• Divai Reserva Tinto 2019

• Divai Noir Grande Reserva 2017

• Divai Espumante Bruto

• Divai Azeite Extra-Virgem

• Divai Selection Azeite Extra-Virgem







Os “Selection” 

Divai Selection Rosé 

(Touriga Nacional,  Aragonez, Trincadeira)

Divai Selection Branco 

(Antão Vaz,  Alvarinho,  Arinto)

Divai Selection Tinto

(Aragonez,Touriga Nacional, Cabernet 
Sauvignon)



Os Monocastas

Divai Arinto

Divai Touriga Nacional 

Divai Alicante Bouschet 



Os Reservas

Divai Reserva Branco

(Antão Vaz, Viognier, Arinto)

Divai Reserva Tinto

(Petit Verdot,  Alicante Bouschet, Touriga Nacional)



O Grande Reserva

Divai Grande Reserva NOIR

(Touriga Nacional,  Alicante Bouschet)



O Espumante

Divai Espumante Bruto 

(Arinto, Bical, Chardonnay, Baga)



Os Azeites

Divai Extra-Virgem

(Arberquina, Cobrançosa, Picual)

Divai Selection Extra-Virgem

(Cobrançosa,  Arbequina, Galega)



Contactos

Divai – House of Wine, Lda
Herdade dos Casarões
Santa Maria
7100-078 Estremoz

Escritório:
Edif. Myriad Crystal Center
Cais das Naus, Lote 2.15.02
1990-173 Lisboa

www.divai.pt

Nacional:
sergio.prates@divai.pt
(+351) 91 232 71 32

Internacional:
raquel.fernandes@divai.pt
(+351) 91 353 41 53


