
Casa do Medronho  
de Marmelete

Rua de Aljezur n.º 14 
8550-145 Marmelete

T. 282 955 121
F. 282 955 130

info@casadomedronho.com
www.casadomedronho.com

Coordenação por / Coordination By 
Marta Martins · Freguesia de Marmelete

produção por  / ProduCtion By 
1000olhos.pt 

Texto / text
Teresa Resende 

 

Fotografia / Photography
João Mariano 

design
Margarida Maltinha 

Tradução / translation
Michael Dornan

The mission of the Casa do Medronho’s project, organised by Marmelete Borough, in the Monchique Mu-
nicipality, is to promote one the region’s oldest and most traditional activities: the distillation of the aguar-
dente de medronho.

In this space, where a typical aguardente de medronho distillery is recreated, showing all the utensils 
used in the art of making an aguardente from the berries of a strawberry tree, visitors can not only taste 
the drink and products from the region, such as sausages and confectionary, but also discover many of  
the secrets involved in their production.

In addition to having a boiler that is fully operational during the usual working season, the various stages 
involved in obtaining the drink are described on the panels showing the whole process, from the harvest-
ing to the fermentation of the must, as well as the drink’s distillation and bottling. A documentary is also 
shown, with images illustrating the entire process.

You can also get to know all of this firsthand. In partnership with the medronho producers and setting 
off  from the Casa do Medronho, visitors are invited to go on a tour of the distilleries involved in this 
project, following a specially created itinerary. And you can become an active part of the entire produc-
tion process (from the picking of the fruit to its distillation) by enrolling in the workshops promoted by 
the Casa do Medronho.

In summary, the Casa do Medronho aims to be a unique and differentiated space in Algarve, competing 
for the promotion and preservation of the ancestral art of obtaining an aguardente with unique charac-
teristics, from the medronho berry. 

CASA DO MEDRONHO

O projeto Casa do Medronho, promovido pela Junta de Freguesia de Marmelete, concelho de Mon-
chique, tem por missão dar a conhecer uma antiga e tradicional atividade na região: a destilação de 
aguardente de medronho.

Neste espaço, em que é recriada uma típica destilaria de medronho, com todos os utensílios usados 
na arte de fazer aguardente a partir das bagas de medronheiro, o visitante tem a possibilidade,   
mediante visitas programadas, não só de provar a bebida e os produtos da região (desde os enchi-
dos à doçaria), como também de descobrir muitos dos segredos envolvidos na sua produção.

Além de haver uma caldeira em pleno funcionamento na habitual época de laboração, nos painéis 
expositivos existentes são descritas as várias etapas da obtenção da bebida, desde a apanha do fru-
to à fermentação do mosto, passando pela destilação e pelo engarrafamento da bebida. É também 
exibido um documentário, com imagens ilustrativas de todo o processo.

Quem quiser, pode ainda conhecer ao vivo toda esta realidade. Em parceria com os produtores de 
medronho, e tendo como ponto de partida a Casa do Medronho, o visitante é convidado a seguir 
um itinerário de passagem pelas destilarias licenciadas e aderentes ao projeto, sendo-lhe facultado 
um roteiro criado para o efeito. Pode igualmente participar ativamente em todo o processo de pro-
dução (desde a apanha do fruto até à sua destilação) inscrevendo-se nos workshops promovidos 
pela Casa do Medronho.

Em suma, a Casa do Medronho pretende ser um espaço singular e diferenciado em todo o Algarve, 
concorrendo para a promoção e preservação da ancestral arte de obter do medronho uma aguar-
dente de características únicas.




