Negócios
Vinhos Morais Rocha apostam na diferenciação com carácter alentejano

A alma da Vidigueira em garrafa
Os vinhos Morais Rocha começam a ganhar terreno em segmentos que apreciam qualidade de excelência. São virtudes o seu
genuíno carácter alentejano e o puro toque da região da Vidigueira. Nascem do empenho duma empresa familiar que quer
consolidar a sua assinatura dentro e fora de portas.

Produzir vinhos de excelência que encerrassem a personalidade única da alentejana região da Vidigueira, foi o objetivo a que se propôs José
Morais Rocha. Não tinha ligação profissional ao setor, até porque o seu trabalho era em Lisboa, mas a paixão pelas suas raízes na região, o gosto
pelo campo e a oportunidade de visitar mais amiúde os pais foram a pulsão para se ‘atirar” numa aventura que já tem dez anos.
Constituiu a JJMR – Sociedade Agrícola Lda. e arregaçou mangas para pintar com o verde da vinha os terrenos da família na Vidigueira. Hoje, o
vinhedo abarca 17 hectares de solo. Foi em 2006 que o empresário colheu os primeiros frutos do seu trabalho, e começava a definir a
personalidade de uma marca, a Morais Rocha.
Hoje, a Morais Rocha reúne cinco referências de vinho e três marcas diferenciadas. No manuseio das matérias-primas, sobressai a aromática
casta branca Antão Vaz, autóctone da região, associando-se a outras tintas, de que são exemplos Syrah, Trincadeira, Aragonez e Cabernet
Sauvignon, para cumprir o objetivo de dar vida a vinhos de extrema qualidade e que respiram Alentejo e Vidigueira.
JJ foi a primeira marca a nascer, nas versões tinto e branco, seguindo-se o reserva tinto da casa, o Morais Rocha. Já em 2011, surge o tinto Herdade
dos Veros, e em 2012, a versão branco. A marca mais recente acrescenta o Verdelho à Antão Vaz, para conferir maior versatilidade e caráter mais
frutado aos seus vinhos. A explicação é dada por Ana Rocha, filha de Morais Rocha, que se associou este ano à aventura do pai. Gestora de
formação e com um MBA em Marketing, está a tomar as rédeas da atividade e revela o entusiasmo paterno para dar continuidade a uma marca que
definitivamente quer criar raízes.
A média de produção anual ronda as 100 mil garrafas e a sua comercialização sustenta-se sobretudo no Canal Horeca. A aposta fora de portas
também faz parte da estratégia e a empresa dá agora os primeiros passos, sobretudo em mercados emergentes, de que são exemplos Angola e São
Tomé, que já são hoje os seus principais compradores externos.
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A característica familiar da empresa e a
produção limitada não são entraves para a
Personalidade alentejana
Morais Rocha, que quer distinguir-se pela
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propôs José Morais Rocha.
Hoje, a Morais Rocha já reúne cinco
referências de vinho e três marcas
diferenciadas – JJ; Morais Rocha Reserva,
Herdade dos Veros
A produção média anual ronda as 100 mil
garrafas.
Os vinhos Morais Rochas podem ser
encontrados no Canal Horeca e em espaços
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Estrada N. 3 - Cruz do Campo, 2070-214 CARTAXO
Tel: 243 759 883
www.facebook.com/restaurantetabernado.gaio

www.goimobiliaria.com
Tel/Fax: 243 094 092
Telm: 915 085 016
E-mail: go@goimobiliaria.com
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Contatos: Estrada Velha de Vila de Frades,
Borralha, Apartado 13, 7960-909 –
Vidigueira
Tel: 912106762.
E-mail: vendas@moraisrocha.com
www.moraisrocha.com
https://www.facebook.com/MoraisRocha

