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A Cerveja faz parte da nossa sociedade: 
sentimo-la na nossa economia (mais 
de 80 000 empregos indiretos, mais 
de mil milhões de euros de VAB-valor 
acrescentado bruto, exporta um terço da 
sua produção total, e é a bebida alcoólica 
que mais impostos paga ao Estado em 
Portugal) , nasce da terra que produz 
a cevada e o lúpulo, sustenta negócios 
pequenos, médios e grandes, direta e 
indiretamente à volta da cerveja, e alimenta 
o nosso convívio quando consumida de 
forma moderada, em casa com a familia e 
amigos, ou nos bares, cafés, espalanadas 
e restaurantes deste maravilhoso país. 
Na Cerveja nascem, todos os anos, novos 
produtores, empreendedores, marketeers e, 
através deles, novos consumidores e formas 
de consumo daquela que é a bebida 
alcoólica favorita dos portugueses.
Atentos a esta dinâmica e procurando 
acompanhar a cultura de inovação e 
estado da arte da nossa categoria, é com 
muito gosto que a APCV-Associação 
Cervejeiros de Portugal apresenta o guia 
Cervejeiros em Portugal 2020-2021, uma 
compilação que resultou do mapeamento 
do melhor que se faz nos 18 distritos e 
ilhas em matéria de Cerveja. O resultado 
foi a reunião de cerca de 100 produtores 
e suas marcas de cerveja, demonstrando 
a capilaridade desta cadeia de valor, bem 
como a determinação de cervejeiros e 

microcervejeiros que desenvolvem, em 
nome da nossa fileira, toda uma variedade 
de sabores e aromas, sempre com a 
frescura e qualidade em denominador 
comum, em cada canto de Portugal.
Para além do empreendedorismo e 
inovação patentes no crescimento do setor, 
o Guia Cervejeiros em Portugal 2020-2021, 
ilustra também a diversidade da oferta 
cervejeira, tendo sido mapeadas mais de 
100 marcas de cerveja que podem ser 
saboreadas em muitos Brewpubs e Tap 
Rooms de Portugal, com possibilidade 
em muitos deles, da realização ou 
agendamento de visitas, ou de combinar 
o consumo da cerveja com espaços de 
restauração, que já ultrapassam os 25 
existentes, tudo isto para celebrarmos 
a cultura cervejeira. Símbolo maior de 
convívio e de partilha, a produção de 
cerveja é uma arte ancestral que chegou 
há milhares de anos a terras Lusitanas pela 
mão de Lísias, o pai de Baco, e continua 
a dar cartas em pleno séc. XXI. Deixe-se 
maravilhar pela quintessência do prazer 
da descoberta de novos locais para poder 
saborear esta maravilhosa bebida.

Um brinde à nossa Cerveja!… Mas seja 
Responsável. Beba com Moderação.

A Direção da APCV – Associação Cervejeiros 
de Portugal

Cervejeiros em Portugal
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Guie-se por estes símbolos em cada cervejeiro apresentado nas próximas páginas.

Ano de início de produção

Principal marca produzida

Outras marcas produzidas 

Visitas

Tap Room

Restauração

Norte

Centro

Lisboa e Vale do Tejo

Alentejo

Algarve

Madeira e Açores

Índice remissivo

Contactos

5 -22

24-30

32-47

49-53

55-58

60-62

63

64-66
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Rua 5 de Outubro nº 362-A  
4910-456 Vila Praia de  Âncora
T: +351 968 615 056
geral@bemdita.pt    
www.bemdita.pt

 Bemdita - Cerveja Artesanal 
 cervejabemdita

Bemdita

“Bemdita sejas entre todas as cervejas”. 
Bemdita é fruto da paixão do mestre 
cervejeiro Jorge Cerqueira, produzida na 
moderna fábrica, dotada da mais recente 
tecnologia, em Vila Praia de  Âncora. É um 
projeto sustentável de excecional qualidade.

Cervejola

A Letra e a Adega Ponte da Barca tinham o 
desejo de produzir algo inovador unindo o 
Vinho Verde e a cerveja. Assim, idealizaram 
3 cervejas com 3 perfis totalmente distintos, 
dirigidos a públicos igualmente diferentes, 
sendo certo que os mais entusiastas pela 
experimentação irão adotar os 3 irmãos, 
embora em circunstâncias e momentos 
diferentes.
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2018

Bemdita

Cervejaria/Restaurante/
Marisqueira BEMDITA
Terça a domingo das 12h às 2h
Av. Dr. Dantas Carneiro, 1º andar
Caminha

Com marcação prévia

2019

 Cervejola

Letraria – Craft Beer Library 
Braga
Quinta a domingo das 17h às 24h

Adega Ponte da Barca
Avenida Fernão Magalhães – Lugar de 
Agrelos 4980-601 Ponte da Barca 
www.adegapontedabarca.pt
geral@adegapontedabarca.pt
T: +351 258 480 220

 Adega Ponte da Barca 
 wine.pontedabarca
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1163

A 1163 é uma 
marca que nos 
remete para uma 
viagem no tempo 
homenageando a 
vila mais antiga de 
Portugal. Original 
de Ponte de Lima, 
produz Cerveja 
e Sidra Artesanal 
através de métodos 
artesanais e a partir 
de uma 
rigorosa seleção de 
matérias-primas.

2016

1163

AlmA (PCB)

A cada região portuguesa, fizeram 
corresponder um estilo de cerveja e 
fundiram-no com ingredientes e sabores 
típicos de cada região - no Alentejo o trigo, 
poejo e sementes de coentro; no Algarve 
a alfarroba e o figo seco; em Lisboa a 
pimenta e a canela; em Trás dos Montes a 
castanha. O objetivo é a produção de boas 
cervejas artesanais com um toque de sabor 
português, conseguindo desenhar Portugal 
em vários estilos de cerveja.

Avenida Valério Pinto de Sá,
Armazéns, Cave 4
4710-098 Braga
T: +351 930 554 044 
portuguesecraftbeer@gmail.com

 Portuguesecraftbeer 
 portuguesecraftbeer
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Rua do Caminho de Santiago, nº 328 - Correlhã
4990-286 Ponte de Lima
T: +351 936 493 678
info@1163.pt / www.1163.pt

 1163.ptl  1163.ptl

Periodicamente
e às sextas das 17h às 22h

2013 Cerveja 
Alma

Cerveja 
Amphora

Com 
marcação 
prévia
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Av. Prof. Machado Vilela, 147 
4730-684 Vila Verde
T: +351 253 321 424
geral@cervejaletra.pt
www.cervejaletra.pt

 letracerveja
 letracerveja

letra

A cerveja Letra pretende comunicar 
a cultura cervejeira ao consumidor 
ensinando-o a apreciar os diferentes estilos 
de cerveja artesanal. A principal motivação é 
trazer para o país um maior conhecimento, 
tendo como bases a constante inovação e 
agregar maior valor à cerveja artesanal de 
Portugal. 

2013

Cerveja Letra

Quinta das 17h às 24h
Sexta e sábado das 16h às 2h
Domingo das 16h às 24h

Com marcação prévia
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CoiCe

Embora a marca esteja registada desde 
2014, só em 2017 é que começou a ser 
comercializada: Coice Belgian Ale e Coice 
Imperial Stout são as cervejas produzidas 
por Arminda Pinheiro. A primeira é versátil, 
tem sabor intenso e adocicado. A segunda é 
escura e estagia em carvalho embebido de 
whisky, aprimorando o seu palato e corpo.

2017 Cerveja Artesanal Coice

R. da Azenha do Grilo nº 4, Forjães
4740-440 Esposende
cervejacoice@gmail.com 
Telefone. +351 963 045 095 

 cerveja artesanal coice
 cervejacoice 
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madis’Bräu

A marca Madis’Bräu vem satisfazer os 
verdadeiros apreciadores do sabor autêntico 
da cerveja artesanal alemã, que se destaca 
pela sua de qualidade superior. Começou na 
Suíça, em 2015, onde o alemão Andreas Seidel 
fez cursos e workshops, especializando-se 
para assegurar qualidade em cada detalhe e 
manter a tradição da melhor cerveja alemã, 
no sabor e apresentação, usando garrafas de 
tampa hermética Swing. Atualmente, esta 
cerveja é produzida em Portugal. 

2015 
(Suíça)

Madis’Bräu
Cerveja Artesanal Alemã

Esposende
Telefone. +351 910 757 788
brunelli.paula@hotmail.com
www.cerveja-artesanal-alema.webnode.pt

 biercervejaartesanal 
 madisbrau1

Post sCriPtum By Pedro sousa

Unidade de produção de cerveja localizada 
na Trofa (30 km a norte do Porto), com 500 
m2 de instalações que permitem produzir 
30.000 litros por mês, operada por uma 
equipa muito pequena e incansável. Produz 
cervejas próprias e produz de todos os estilos 
existentes para marcas de terceiros.

R. Sra.ª da Alegria 10
4745-033 Alvarelhos, Trofa
T: +351 919 342 567
www.postscriptumbrewery.com
pedro.sousa@postscriptumbrewery.com

 postscriptumbrewery 
 postscriptumbrewerySábados a partir das 15h

2015

By Pedro 
Sousa

Aos sábados.
Grupo à semana com marcação.
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Rua Santos Minho, 17
4490-549 Póvoa de Varzim
T: +351 919 227 419 
geral@artesanalis.com

 artesanalis.pt
 artesanalis

mesmo Boa

O foco é a Cerveja Artesanal de Alvarinho 
“Mesmo Boa”, que se apresenta num estilo 
Portuguese Grape Ale. Fermentada a partir 
de malte de cevada e vinho Alvarinho, é 
ótima para uma boa tertúlia, mas mostra 
toda a sua alma quando acompanhada de 
pratos bem condimentados. 

2016

Cerveja Artesanal 
Mesmo Boa

Segunda a sexta das 10h às 13h e das 15h 
às 20h 
Sábado das 10h às 13h e das 14h30 às 18h
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judia

A Judia é uma cerveja artesanal de 
castanha, proveniente da maior mancha 
de castanheiros judios da Europa. O nome 
é propositado e intencional, pretende 
promover o nome “Judia” e marcar uma 
região. Judia não é só castanha e não 
pretende ser só cerveja. Judia é a região, o 
seu povo e acompanha bem com os seus 
enchidos e presunto.

2018

Cerveja de Castanha Judia

Lino Manuel da Eira Sampaio
Carrazedo de Montenegro
T: +351 968 583 185
geral@judia.net
www.judia.net

 Judiacervejadecastanha Cerveja de castanha Martainha
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Bila

Empresa de Cerveja Artesanal que fabrica 
cerveja para outras marcas e também para 
comercialização com a própria marca, tendo 
como principal lema: “para quê ter uma 
quinta quando pode ter uma Bila inteira”.

2015

Cerveja Bila

Pavilhão n. º5 do Lote N.º 158, Zona 
Industrial de Constantim
5000-082 Vila Real
T: +351 964 583 803
cervejabila@cervejabila.pt
www.cervejabila.pt

 cervejabila 
 cervejabila

Portal

Esta Dark Ale fermenta junto com a flora 
das barricas de Porto do Portal. De cor 
avermelhada, no aroma sobressai a acidez 
matizada por apontamentos de especiarias. 
Na boca destacam-se as notas de carvalho 
envoltas nas memórias do Porto, deixa um 
equilíbrio único, longo, com especiarias no 
final de boca. Esta marca é produzida pela 
Fermentum para a Quinta do Portal.

Quinta do Portal S.A. EN 323 Celeirós
5060-909 Sabrosa
T. +351 259 937 000 / T. +351 225 512 028
info@quintadoportal.pt
www.quintadoportal.com

 quintadoportal.douro 
 quintadoportal

2017

Portal Craft Beer
OAK Port Barrel Aged - Dark Ale

Na Fermentum - Vila Verde
Quinta do Portal - Sabrosa

Com marcação
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Quinta de La Rosa 5085-215 Pinhão
T. +351 254 732 254
cerveja@quintadelarosa.com
www.quintadelarosa.com/content/beers

 quintadelarosa
 quintadelarosa

la rosa

A Quinta de La Rosa utiliza a sua longa 
experiência na produção de vinhos para 
criar as primeiras cervejas artesanais feitas 
no Douro. 

2018

La Rosa 

Das 12h30 às 22h
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Fidélis

Cerveja Artesanal, fábrica e uma tap room 
com um jardim relaxante onde também 
impera a música. Divulgação etnográfica, 
cultura, eventos, tertúlias e muito mais, 
sempre na companhia da cerveja Fidélis, 
bem como outras artesanais nacionais e 
estrangeiras, uma experiência incrível, no 
Vale do Sousa.

2017

Fidélis Cerveja Artesanal

Av. Central de Guilhufe 1120 (EN15/Km28) 
4560-131 Penafiel
T: +351 963 022 953
info@fidelis.com  / fidelis.pt

 cervejafidelis 
 cervejafidelis 

Apenas à Quinta de La Rosa

Fidélis Beer Garden: quarta e 
quinta das 18h às 24h
sexta e sábado das 16h à 01h

Fábrica: quarta e quinta das 18h às 24h 
sexta e sábado das 16h à 01h
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Microcervejaria com fábrica em Amarante 
que, apesar de usar métodos de produção 
bastante tradicionais, tem como objetivo a 
criação e o desenvolvimento de cervejas de 
alta qualidade e inovadoras.

2013

Cerveja D’os Diabos

Tâmega Park Ed. Mercúrio, Fração AC
4600-758 Amarante
T. +351 919 661 000
info@artecervejeira.com

 2C.artecervejeira.amarante 
 cerveja_dos_diabos_

gaius

Fazem 6 tipos de cerveja artesanal: Primus, 
Biga, Triga, Apollo, Lupa e Quadra, nos 
formatos de garrafa de 33cl, 75cl e barril de 
24 litros. O objetivo é a produção de um 
produto artesanal de qualidade, disponível 
na restauração, cafés, bares, hotéis, lojas 
gourmet e on-line.

Rua Urbanização S. Lázaro, n.º 110
4600-810 Amarante
T: +351 917 970 253 
gaius@sapo.pt

 gaiuscervejaartesanal

2016

Gaius

Com marcação

Com marcação
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suPer BoCK grouP

O Super Bock Group é a maior empresa 
portuguesa de bebidas com várias marcas 
de referência e com presença em mais de 
50 países espalhados  pelo mundo.
A atividade core assenta nos negócios das 
cervejas e das águas engarrafadas, estando 
igualmente presente nos segmentos dos 
refrigerantes, dos vinhos, e no negócio do 
turismo, detendo dois ativos de referência 
na região de Trás-os-Montes: os Parques 

Lúdico-Termais de Vidago e Pedras 
Salgadas, onde se incluem duas unidades 
hoteleiras premiadas internacionalmente 
– O Vidago Palace Hotel e Pedras Salgadas 
spa & nature park.  
O grupo destaca-se ainda pelo seu apoio ao 
desenvolvimento da produção nacional de 
cevada dística e malte através da empresa 
Maltibérica.

A empresa iniciou a sua produção 
cervejeira em 1890 como Companhia 
União Fabril Portuense com a marca 
Cristal. A marca Super Bock é registada 
em 1927 tornando-se ao longo do tempo 
a marca de cerveja portuguesa mais 
vendida no mundo.

Super Bock

Super Bock Stout, Super Bock Abadia, 
Super Bock Selecção 1927, Super 
Bock Coruja, Super Bock Free, Cristal, 
Carlsberg, Cheers. 

É possível visitar a Super Bock Casa da 
Cerveja de 4ª a Domingo das 10h30 às 
15h00 e 3ªs à tarde.
A visita tem uma duração aproximada 
de 90 minutos e inclui duas provas de 
cervejas.
As reservas podem ser feitas através do 
telefone +351 932 642 120 , através do site:
www.superbockcasadacerveja.pt,
ou do e-mail:
reservas@superbockcasadacerveja.pt

Funciona única e exclusivamente como 
apoio e parte integrante da visita à Super 
Bock Casa da Cerveja.

Via Norte, Leça do Balio, Matosinhos, 
Apartado 1044
4466-955 - S. Mamede de Infesta
T: +351 229 052 100
sbg.direto@superbockgroup.com
www.superbockgroup.com

 SuperBock  
 superbock  
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Rua da Ribeira 16
4605-067 Vila Meã
Pedro Neves
T. +351 255 130 181
www.cervejarudes.pt

 cervejarudes
 cervejarudes

rudes

Produz lotes de pequena dimensão, 
tirando proveito desta pequena escala para 
proporcionar ao consumidor experiências 
diversificadas e únicas ao longo do ano. 
“Rudes” não é sinónimo de ser mal-educado 
ou áspero. Pelo contrário, “para nós é ser 
genuíno, honesto e verdadeiro naquilo 
que somos e nas cervejas que fazemos”, 
garantem.

2018

Rudes 
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sáBado

A cervejaria Artesanal Sábado, em Marco 
de Canaveses, nasceu devido à paixão dos 
irmãos Miguel Nogueira e Paulo Nogueira 
pela cerveja artesanal. 

2016

Sábado

Rua de Vila n.º 127, Favões
4625-093 Marco de Canaveses
T. +351 914 376 705
T. +351 919 767 985
cervejariaartesanalsabado@gmail.com

 Cerveja Artesanal Sábado 

Segundas a quintas, com marcação.

Por marcação e ao fim de 
semana até 10 pessoas 

Com marcação e ao fim de semana
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Rua Bouça dos Estilhadouros, 205
4445-044 Alfena
T: + 351 229 020 859
info@cervejaquinas.com
www.cervejaquinas.com

 cervejaquinas
 cervejaquinas

QuiNas

Chegou ao mercado para ser a cerveja 
de todos os portugueses. Apresenta 
duas gamas, industrial e artesanal, 
acompanhando as tendências do setor. A 
Quinas traz novas opções de escolha de 
qualidade. Em apenas 2 anos de existência 
tem verificado uma excelente aceitação 
das suas referências, conquistando os 
consumidores.

2018

Quinas
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oPo74

É uma pequena marca de cerveja com uma 
forte ligação à cidade do Porto, mas não 
possui instalações/equipamentos próprios. 
Produz com regularidade três referências: 
Common People, Red Mosquito e 
Gyroscope. Sazonalmente, produz também 
pequenas experiências de edição limitada. 
Todas as cervejas são idealizadas sobre uma 
mesma lógica: equilíbrio, consistência e 
honestidade.

2015

Red Mosquito
Porto
info@opo74.com
http://opo74.com

 opo74 
 opo74 Common People e Gyroscope
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Nortada

Fundada em 2017, a Cerveja Nortada tem 
como missão contagiar Portugal com 
a paixão por boa cerveja. Produzida no 
coração da cidade do Porto, é com orgulho 
e dedicação que arregaçaram as mangas 
para produzir cervejas artesanais únicas e 
verdadeiramente democráticas. A Fábrica 
Nortada funciona como um Brewpub e 
pode acompanhar o processo de produção, 
enquanto desfruta de um espaço onde 
cerveja, comida e rock ‘n’ roll se juntam em 
sintonia perfeita.

2017

Cerveja 
Nortada

Com 
marcação

terça a domingo das 12h à 1h. 

Praça da Batalha, 12A
4049-055 Porto
T. +351 222 059 118
geral@levare.pt
www.levare.pt

 Cervejaria Levare
 Levare_craftbeer

levare

A porta do número 12 da Praça da Batalha 
é pequena, mas no interior esconde um 
enorme espaço totalmente dedicado à 
cerveja artesanal, feita no próprio local. Ao 
todo são cerca de 800 metros quadrados 
divididos por dois andares com as grandes 
e brilhantes cubas de cerveja a ocupar 
o espaço central deste Brewpub,, que 
também funciona como restaurante.

2017 Levare

Quarta a sábado das 18h às 23h

Das 12h às 24h

Fábrica de Cervejas Portuense
Rua de Sá da Bandeira, 210
4000-427 Porto 
T: +351 220 181 000 
geral@fcportuense.pt
www.cervejanortada.pt

 cervejanortada   cervejanortada 
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soviNa

Uma cerveja genuína, elaborada apenas 
com ingredientes naturais.

2011  Sovina

R. Manuel Pinto de Azevedo, n.º 65
4100-320 Porto
T. +351 226 006 936
geral.sovina@esporao.com
www.sovina.pt 

 cervejartesanalsovina 
 cerveja_sovina 

almBeer

A cerveja ALMBEER foi criada por 
Brewmasters experientes com particular 
conhecimento das preferências dos 
consumidores dos mercados Africano e 
Europeu. O tradicional aroma a cereais está 
presente e o amargo é suave, criando um 
perfil de uma easy lager aumentando a 
sua drinkability. Uma cerveja jovem, suave e 
fresca para beber em todos os momentos de 
consumo para os que têm mais de 18 anos.

2019

Almbeer

Praça do Bom Sucesso nº61,
Salas 501 e 502 · 4150-146 Porto
T. +351 966 602 588
geral@almbeer.com
www.almbeer.com

 almbeer 
 almbeer.beer
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A Vandoma Brauhaus é uma Hobbybraueri, 
inspirada no espírito cervejeiro tradicional 
alemão. A cerveja é produzida em lotes 
de 100 Litros, num sistema Homebrew. 
O principal objetivo é contribuir para o 
movimento craft nacional, com cervejas 
clássicas, bem como as suas variantes.  

Rua João Martins Branco, N120
4150-430 Porto
lcoentrao@gmail.com
T. +351 962 375 819

 VandomaBrauhaus

2013

Vandoma

Rua José Maria Pedroto, 23 – 11B
4200-351 Porto
T: +351 917 889 403
diogo.trindade@lindinhalucas.pt

 MadamLindinhaLucasCraftBeer
 #cervejalindinhalucas

madam liNdiNha luCas

Nascida no Porto há mais de 5 anos, a 
Madam Lindinha Lucas rapidamente se 
tornou naquilo que muitos gostavam 
de ser, mas que poucos conseguiram 
acompanhar. (Re)Conhecida pelas 
inúmeras cervejas apresentadas ao longo 
dos anos, a Madam Lindinha Lucas apostou 
desde cedo na profissionalização e na 
promoção do mercado cervejeiro, como 
um todo, e está na linha da frente de 
diversas ações tanto de cariz social, como 
de inovação, dando sempre vida ao lema 
“Muito Mais Que Cerveja”.

2015 Madam Lindinha 
Lucas Craft Beer

A Outra, Medicine Men’s
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Em 2016, surge a Gayata, cerveja 
independente, com interesse pessoal de 
criar “cervejas inconfundíveis”. Em 2017, 
marca presença em festa local e revelou-
-se um êxito, junto de um público pouco 
habituado a “cervejas diferentes”. Em 2019 
participa no Iberian Awards, com passagem 
à final, premiando o trabalho realizado.

2016

Gayata

Pedroso, Vila Nova de Gaia
T. +351 914 100 069
cervejagayata@gmail.com
www.gayata.pt

 cervejagayata  

P
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to

Colossus CraFt Brewery

A Colossus Craft Brewery é uma produtora de 
cerveja artesanal, 100% nacional, que nasceu 
em 2015, na cidade do Porto. “A nossa missão 
era construir a torre mais alta da Europa. Mas 
como temos medo de alturas fazemos antes 
boa cerveja!” 

2015

Wonderlust
Rua Dom João IV, n.º 679
4000-303 Porto
T. +351 224 912 102
geral@cervejacolossus.pt
www.cervejacolossus.pt

 cervejacolossus 
 cervejacolossus

Adamanteia, Vasco, Brava 

Quarta a sábado das 18h às 23h
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Burguesa

A Burguesa Porto Craft Beer foi uma das 
primeiras marcas de cerveja a surgir em 
Portugal e a segunda marca registada no 
Porto. O nome “Burguesa” surgiu como 
homenagem ao papel que a Burguesia 
teve na construção da cidade do Porto. A 
Burguesa procura manter uma evolução 
contínua, qualidade e diversidade, 
proporcionando ao consumidor uma 
experiência apaixonante.

2014

Burguesa

Rua Luís de Camões, n.º 36
4400-205 Vila Nova de Gaia
T: +351 912 650 480
geral@burguesa.pt
www.burguesa.pt

 cervejaburguesa 
 cervejaburguesa

Biltre

A Biltre Craft Beer é uma pequena 
cervejeira do Porto. É a “Cerveja do Touro”, 
um pequeno “patife abrutalhado”, que 
dá a cara a receitas craft repletas de 
personalidade. Biltre, mas com bondade!

Rua Trás do Maninho, n.º 521
4405-794 Vila Nova de Gaia
T. +351 919 168 421
info@biltrecrfatbeer.com
www.biltrecraftbeer.com

 cervejabiltre
 biltrecraftbeer

2016

Biltre Craft Beer

Com marcação
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Fundada em 2015, a Lupum é a primeira 
e única cervejaria de quinta em Portugal. 
Nascida das experiências nas caves da 
família do António Lopes, o nome da 
marca foi inspirado pelo nome de família 
do fundador e significa “filho do lobo”. A 
Lupum tem um DNA selvagem: cervejas 
fortes com um toque especial, um trabalho 
de amor com total quebra de protocolo 
perante as convenções. 

Rua da Fontiela 
4430-833 Avintes
T: +351 917 162 744
lupumwildbeer@
gmail.com
www.lupum.beer

 LupumBeer
 lupumbeer

2017

Lupum

Com marcação

Rua Soares dos Reis, n.º 1324 A9
4430-240 Vila Nova de Gaia
T: +351 911 827 614
deusesdomalte@gmail.com
https://deuses-do-malte.shopk.it 

 deusesdomalte
 deusesdomalte

2018 Kenga

Do Avesso, 
hIPAnose

KeNga

Há 15 anos começou a paixão pela cerveja 
e, em 2018, avançaram com o projeto da 
microcervejaria em Vila Nova de Gaia. 
Produzem a marca Kenga, com 6 estilos: 
Pilsner Premium, Stout, Red Lager, Trigo, 
Strong Ale, Edição Especial. Entretanto, 
criaram a Do Avesso Grape Ale, com mosto 
de uvas da casta Avesso, da região de 
Baião, terra de origem, e depois chegou 
a HIPAnose American IPA, que a todos 
promete “IPAnotizar”.

Com marcação
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Rua da Naia, nº 396
3700-635 Cesar 
T. +351 915 891 551
gilbastos@msn.com

 Naiacervejaartesanal
 cervejanaia

Naia

É uma empresa de produção de 
cervejas e destilados ainda em fase de 
nanocervejeira, com uma produção 
muito limitada. Já existem três cervejas 
desenhadas e estabelecidas para comércio 
essencialmente regional: India Pale Ale, 
American Pale Ale e Porter. Com produção 
de lúpulo (Nugget e Cascade), cerca de 
300 pés, as cervejas Naia já são quase 
exclusivamente feitas com lúpulo próprio.

2017

Naia

Com marcação

Rua Comendador Artur J G Barbosa, 576, 
3720-005 Ossela
T: +351 256 482 151
geral@cervejavadia.pt
www.cervejavadia.pt

 CervejaVadia   cervejavadia

vadia

A Cerveja Vadia é um dos primeiros e 
maiores projetos de cerveja artesanal 
em Portugal, com reconhecimento 
nacional e internacional, conquistando 
diversos prémios nos principais concursos 
internacionais de cerveja (World Beer 
Awards, Brussels Beer Challenge e 
Concours International de Lyon). A marca 
Vadia é comercializada em todo o país no 
canal HORECA e na grande distribuição, 
destacando-se no panorama cervejeiro 
por uma imagem e conceito irreverentes, 
uma gama muito diversificada de produtos 
(cervejas e sidra), mas sobretudo por ter um 
produto com uma elevada drinkability. 

 2010 Vadia

Sábado das 18h às 23h 
ou por marcação prévia 
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Vouzela

Coimbra

Leiria

Aveiro

Estarreja

Anadia

Albergaria
-a-Velha

Fundão

Pombal

Montemor
-o-Velho

Tábua

Arganil

Centro
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Av. Bernardino Máximo de Albuquerque, 
n.º 26 · 3850-017 Albergaria-a-Velha
T. +351 966 632 425
geral@estreladalba.com

 CervejaEstrelaDAlba

2018

Estrela D’Alba Brewery
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Estrada Nacional 109, n.º 74  
3865-127 Fermelã - Estarreja
T. +351 918 668 282 / geral@12marias.pt

 12mariascervejasartesanais
 12marias_cervejasartesanais

estrela d’alBa

O estudo e a constante pesquisa na 
produção de cerveja artesanal por mestres 
cervejeiros, ganha cada vez mais adeptos. 
A Estrela D’Alba surge desse casamento 
perfeito da pesquisa aliada à vontade 
de descobrir novos e surpreendentes 
paladares. A Estrela D’Alba ultrapassa o 
desafio para se tornar numa realidade.

12 marias

Tudo começou como uma curiosidade 
e até um desafio pessoal que depressa 
se transformou numa paixão, em pouco 
tempo, meteram mãos à obra e lançaram 
a Tribo do Malte, atualmente 12 Marias - 
Cervejas Artesanais. As Cervejas Artesanais 
são produzidas nas instalações próprias, 
em Fermelã, concelho de Estarreja. Sempre 
num constante aperfeiçoamento, apostam 
na produção de pequenos lotes onde o 
conceito artesanal é seguido a rigor. Um 
regresso ao passado até às origens da 
Cerveja.

2016 12 Marias

sextas das 16h às 21h
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Rua de Marques Gomes, nº 5
3800-221 Aveiro
T. +351 932 905 506
cervejamaldita@gmail.com
www.maldita.pt

 CervejaMaldita
 cervejamaldita

2013 Cerveja Maldita

Cerveja da Casa

maldita

A história da Maldita é mais uma história 
que Aveiro vê nascer, cidade onde o 
doce sabor dos ovos-moles contrasta 
com o salgado do sal, uma inspiração 
ao Cervejeiro Maldito, a par da procura 
constante do equilíbrio que move este 
projeto já distinguido pela qualidade 
das suas cervejas multimedalhadas 
internacionalmente. Atualmente está 
em construção um Brewpub, que servirá 
também Centro Interpretativo e de 
Educação Cervejeira.

CiNCo Chagas

A Cinco Chagas é uma marca de cerveja 
artesanal portuguesa que conta com 10 
variedades diferentes, entre elas uma 
Brut Beer, a Brut de Chagas, a primeira 
cerveja portuguesa produzida pelo método 
champanhês.

2014 Cinco Chagas

Rua das Cavadas, n.º 8
3780 482 Vale de Boi - Anadia
T. +351 962 533 947 / 933 352 953
geral@cincochagas.pt
www.cincochagas.pt

 cincochagas  
 cincochagas_craft_beer

Com marcação
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Praxis

Inaugurada no dia 24 de Abril de 2008, a 
cervejaria Praxis nasceu com o objetivo 
de recuperar a velha tradição de fabrico 
de cerveja em Coimbra, aproveitando as 
excelentes propriedades reconhecidas às 
águas de Coimbra. Os lotes de cevada, trigo 
e lúpulo a usar na criação das cervejas 100% 
artesanais são selecionados, o processo 
de fermentação é natural e sem adição 
de químicos. A Praxis inclui um espaço de 
restauração, museu e fábrica. 

Rua António Gonçalves lote 28/29
3040-210 Santa Clara, Coimbra
T. +351 239 440 207
praxiscoimbra@gmail.com
www.beerpraxis.com

 praxisbeer
 praxisbeer

2008 Praxis Com 
marcação

táBoa

A marca “Cerveja Táboa” carrega o peso da 
história de uma região e das suas gentes. 
Cria a ligação com a história de Tábua e 
os seus pontos de interesse, com o sabor 
de uma bebida artesanal, elaborado 
pelos processos e princípios artesanais, 
com ingredientes da melhor qualidade, 
dinamizando o turismo na região e o 
mundo cervejeiro.

2018 Cerveja Táboa

Edifício Barroqueiras II, Bloco 2, Entrada C, 
1.º Direito 3420-406 Tábua
T: +351 965 517 724
cervejataboa@gmail.com

 cervejataboa  
 cervejataboa

Lausus, Portuguese Pedro, Tuga by 
Praxis, Ónix, Topázio, entre outras.

2º, 3º e 5ª das 12h às 15h / 15h às 22h
Sexta a domingo das 12 às 22h
Fecha à terça
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ePiCura

A Epicura cumpre o desejo de obter uma 
cerveja de qualidade, com carácter, que 
possa ser bebida simplesmente com o 
objetivo de apreciar uma boa cerveja, em 
qualquer momento e situação do dia-a-dia.

2018

Cerveja Epicura

Estrada Ribeira de Eiras, armazém 9
3020-324 Coimbra
T: +351 962 481 306
geral@epicura.pt
www.epicura.pt

 cervejaepicura 
 cervejaepicura Com marcação

2013 Cerveja Açor

Às Cegas

açor

Cerveja Açor procura criar receitas 
que preencham os cinco sentidos e 
surpreendam o consumidor, respeitando a 
história, utilizando os melhores ingredientes, 
com muita qualidade, paixão e amizade, 
levando consigo a sua identidade Beirã.

Em breve

Estrada Nacional 17, 611, 
Quinta da cortiça.
3300-363 São Martinho 
da Cortiça
T. +351 918 443 733
geral@cervejaacor.com
https://cervejaacor.com

 cervejaacor
 cervejaacor
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Forja

A Cerveja Forja deu os primeiros passos em 
Coimbra, em 2015, sendo desenvolvida por 3 
amigos motivados pela vontade de produzir 
cerveja apenas com ingredientes tradicionais.
Em 2018 inicia a sua produção, na Sabores 
da Gardunha, no Fundão, com novas 
instalações, afirmando-se como a primeira 
cerveja artesanal da Beira Interior. 

2015

Cerveja Forja

Zona Industrial do Fundão Rua F Lote 32  
6230 – 280 Fundão
T: +351 275 753 509
http://cervejaforja.com
geral@cervejaforja.com

 cervejaforja 

diva

Óscar Gomes descobriu a paixão pela 
Cerveja Artesanal em 2014. Foi adquirindo 
conhecimentos, até que, no final do 
ano 2017, começou a produzir cerveja, 
utilizando apenas ingredientes naturais, 
sendo o objetivo ter 4 receitas fixas e, 
rotativamente, fazer novas receitas com 
novos ingredientes, tentando sempre 
surpreender o consumidor. Mais do que 
num simples ato de beber cerveja, “Diva” é 
uma experiência de sabores.

2018

Diva

Com marcação

Rua do Vasco, 34 – Viso
3140-149 Liceia (Montemor-o-Velho)
T: +351 961 582 144
cervejadiva@gmail.com
www.cervejadiva.pt

 cervejadiva  
 cervejadiva
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rolls Beer

A Rolls Beer surgiu fruto da teimosia de três 
amigos que tinham em comum a paixão 
pela cerveja. Numa altura em que a cerveja 
artesanal estava pouco divulgada em 
Portugal, decidiram começar esta aventura 
que, desde o ano de 2006, dura até hoje.

Parque Comercial Europa, Loja 20 - 
Travasso 
3100-371 Pombal
info@rollsbeer.com
T. +351 236 216 129

 CervejaRollsBeer

2006 Rolls Beer

Com marcaçãoTemplarium, 
7Mares.

xarlie

Esta microcervejeira de Leiria, desenvolve, 
produz e distribui a Cerveja Xarlie. 
Ambiciona crescer e melhorar a cada dia. 
As cervejas são do estilo Lager plenas de 
leveza e frescura de aromas, resultado de 
um excelente balanço entre o malte Pilsen 
português e os nobres lúpulos europeus.

2017

Cerveja Xarlie

Com marcação

Quarta-feira a sábado das 16h às 23h.

IC2, Lagoa, Lugar de Barracão
2420-195 LEIRIA
T. +351 244 004 021
www.xarlie.pt / cerveja@xarlie.pt

 CompanhiaDeCervejasdeLeiria  
 cervejaxarlie
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Rua Principal, lt. 7, Vale do Rei, Pocariça.
2405-029, Maceira, Leiria
T. +351 963 561 827
geral@xocarago.pt / www.xocarago.pt

 xocarago

2018

Xó Carago

le
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Muralhas, Practise, Etc.

xÓ Carago

Espaço despretensioso cujo único objetivo 
é a produção de cerveja de qualidade, 
com disponibilidade e equipamento para 
pequenas e grandes produções.
Realização, sob pedido: provas, workshops e 
outros eventos.

Terça a sábado das 10h30 às 19h

miCKas

Mickas Craft Beer é um Brewpub com 12 
torneiras de cerveja à pressão produzidas no 
local e onde poderá ver todo o aparato de 
fabricação. Pode também degustar garrafas 
de cerveja artesanal de outros produtores 
portugueses e acompanhar com umas 
deliciosas tapas.

2016

Mickas Craft Beer
Rua Conselheiro Morais de Carvalho,
n.º 43/45 
3670-231 Vouzela
T. +351 917 884 103
geral@mickascraftbeer.pt

 mickascraftbeer 
 mickascraftbeer

Quinta das 15h às 19h
Sexta das 20h às 24h
Sábado e domingo das 16h às 24h

Sexta das 20h às 24h
Sábado e domingo das 16h às 24h
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Lisboa

Setúbal

Mafra

Sintra
Loures

Vila 
Franca
de Xira

Montijo

Santarém
Abrantes

Caldas
da Rainha

Salvaterra
de Magos

lisboa e vale do tejo
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Av. Prof. Dr. Joaquim Veríssimo Serrão,
nº 7 - 5º Dtº
2005-172 Santarém 
T: +351 963 469 875 
cervejarima@gmail.com 
www.cervejarima.com 

 CERVEJA RIMA  
 CERVEJA RIMA  

ermida

A Cerveja Artesanal Ermida é fruto de um 
projeto de empreendedorismo, de criar uma 
cerveja artesanal de cariz local. É produzida 
segundo métodos artesanais, a partir de 
água de Abrantes, malte, lúpulo e levedura, 
sem qualquer adição de concentrados ou 
aditivos.

2014

Cerveja Artesanal Ermida

Rua da Estação, nº 4,
Alferrarede
2200-038 Abrantes
T. +351 969 525 589
rfm.reis@sapo.pt

 Cerveja Ermida Com marcação

rima

Com uma identidade local, a Cerveja 
Artesanal Rima tem como missão produzir 
cervejas com ingredientes naturais de forma 
genuína e proporcionar ao apreciador de 
cerveja uma variedade de sabores e aromas 
integrantes da rica cultura cervejeira. 

2018

Red Horse - Red IPA

Yellow Stork - Specialty Beer (mel e 
alecrim), Black Bull - Oatmeal Stout, 
White Season - Saison.
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FoNt salem Portugal

Font Salem é o fabricante líder num 
mercado amplo de cervejas, refrigerantes 
com/sem gás e águas. Produz, anualmente, 
mais de 1.000 milhões de litros, nas suas 3 
fábricas, e está presente em cerca de 100 
países dos 5 continentes.
Tagus é a cerveja Portuguesa Premium, 
elegante e tradicional, criada para perdurar 
na mente do consumidor, identificando 
todos os valores de Portugal. Para os 

paladares mais exigentes que buscam em 
Tagus a lembrança do sabor português por 
excelência.
Prima é uma cerveja pensada da Europa para 
a América. Os colonos do velho continente 
extraíram o sabor e os costumes dessas 
terras para criar uma cerveja ao seu gosto, 
com personalidade, encorpada e suave. 
Prima é a líder das cervejas importadas, em 
vários países do continente americano.

2010

Tagus

Font Salem Portugal, SA Quinta da Mafarra – Várzea
2009-003 Santarém
T. +351 243 008 900 / www.fontsalem.com

Prima, 
Cintra,
Top Beer.
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Rua das Sesmarias, n.º 37 C
2125-049 Glória do Ribatejo
T. +351 916 209 588 
geral@gloriana.pt
www.dott.pt 

 cervejaartesanalgloriana 
 gloriana.beer 

gloriaNa

Cervejeiros anónimos, são naturais de 
Glória do Ribatejo e começaram o projeto 
Gloriana no final de 2017. Fraternos 
amigos de longa data e amantes de 
cerveja a tempo inteiro, desenvolveram 
a microcervejeira do Ribatejo de forma a 
tornar possível um produto de qualidade 
acessível a todos os apreciadores de uma 
cerveja alternativa e independente. 

2019

riBatejaNa

A PBL é uma micro destilaria e uma 
microcervejeira. Desenvolve, produz e 
comercializa, bebidas gourmet como 
cerveja artesanal com e sem glúten, 
gin, vodka, whisky e aguardentes, para 
verdadeiros apreciadores de bebidas 
alcoólicas distintas e de qualidade.

Rua da Fonte, S/N, 
Verdelho 
2000-345 Achete, 
Santarém
T: +351 243 479 054
geral@pbl.com.pt
www.pbl.com.pt

 PBL.Lda 

2018

 Ribatejana 

Com marcação

Gloriana
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Bordallo

São quatro amigos que adoram beber 
novas cervejas de qualidade e, por isso, 
decidiram fazê-las. Estão sempre recetivos 
a visitas com uma condição: o visitante 
tem de beber cerveja. No espaço pode-se 
ver o museu do espólio de cinco anos de 
produções, com muita cerveja, Bordallo e 
não só!

Beer shop, Rua do Compromisso, n.º 4
2500 - 847 Caldas da Rainha
T. +351 913 252 006
cervejabordallo@gmail.com

 CervejaBordallo
 CervejaBordallo

2014

Bordallo

Terça a sexta das 17h às 19h
com marcação
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awww.meansardine.pt

info@meansardine.pt
 MeanSardine  
 MeanSardine  

2013

Mean Sardine 

meaN sardiNe 

Fugindo dos estilos mais comuns, a Mean 
Sardine trouxe novas cervejas, com novos 
aromas e sabores. A marca é sinónimo de 
qualidade e inovação, colocando-a entre as 
cervejeiras de referência em Portugal. Sem 
amarras, viajaram pelo mundo, fizeram 
amigos e produzem as cervejas com toda 
a paixão, em diversos locais, sempre em 
busca de qualidade. Não se prendem a 
tradições, nem têm medo de inovar, sem 
nunca se esquecerem da origem: a Ericeira.
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+351

Os portugueses são verdadeiros 
descobridores e, na +351, como bons 
portugueses, há uma aposta na qualidade, 
procurando sempre produzir a cerveja em 
fábricas que garantam uma cerveja incrível, 
para que cada momento de consumo seja 
um dos pontos altos do dia.

2018info@cervejamais351.pt,
www.cervejamais351.pt

 cerveja+s351  
 cerveja+s351

Rua Quinta da Mata, n.º 48
2665-623 Venda do Pinheiro
T. +351 910 536 340
geral@5emeio.com
www.5emeio.com

 5emeio.cerveja 

2013

5 e meio
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5 e meio

A 5 e meio é uma microcervejeira 
que se dedica à produção de cervejas 
envelhecidas, com alto teor alcoólico e 
com uma experiência degustativa única. 
A Mafarrica, “a Saloia que refresca”, é 
uma marca regional, com cervejas que 
incorporam o que de melhor se produz no 
oeste, como cevada do litoral, morangos e 
pão saloio.

Mafarrica

+351
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SCC-SoCiedAde CentrAl de CervejAS e BeBidAS, S.A.

A Sociedade Central de Cervejas e Bebidas 
(SCC), atualmente parte integrante do Grupo 
HEINEKEN, foi fundada em 1934, resultante 
da fusão das Fábricas de Cerveja Portugália, 
Estrela, Jansen e Coimbra. A sua atividade é a 
produção, comercialização e distribuição de 
cervejas, sidras, águas e refrigerantes. Possui 
também uma malteria própria.

O Grupo SCC engloba, para além da 
Sociedade Central de Cervejas e Bebidas 
e da Sociedade da Água de Luso, na qual 
se inclui as Termas de Luso, a empresa 
de distribuição NOVADIS, a Hoppy House 
Brewing e a Mineraqua que detém a 
concessão e a marca Água Castello.

Em 1940 nasce a marca de cerveja Sagres, como cerveja de prestígio e para exportação, criada 
por ocasião da Exposição do Mundo Português, realizada em Maio daquele ano.

 Sagres

Sagres Branca, Sagres Preta, Sagres 0,0%; 
Sagres sem álcool; Sagres Radler e suas 
variantes Bohemia Original, Puro Malte, 
Bock e Pilsener

Estrada da Alfarrobeira
2625-244 Vialonga
T: +351 219 528 600
scc@centralcervejas.pt
www.centralcervejasbebidas.pt

 sagres.cerveja  
 cervejasagres  

Visite a Cervejeira de Vialonga, a Malteria 
e o Museu da SCC, onde pode degustar o 
portefolio de bebidas. As visitas realizam-
-se às segundas e quartas-feiras com 
marcação prévia através da Linha de 
Apoio ao Cliente – 800 239 239

sa
g
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e

s
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saudade

Cerveja Artesanal 100% natural, sem 
corantes, nem conservantes, elaboradas 
apenas com ingredientes naturais, maltes, 
água, lúpulos, especiarias, ervas aromáticas, 
frutos e fermentos, rica em vitaminas e sais 
minerais, de aroma e sabor intensos, com 
nuances únicas. 

2013

Saudade Cerveja ArtesanalRua do Mercado Municipal, nº 6, loja 3
2670-455 – Loures
T: +351 962 518 155 
saudade@companhiadascaricas.pt
www.saudade-cerveja-artesanal.negocio.site

 saudadecervejaartesanal  
 saudadecervejaartesanal

Terças e quartas das 17h às 21h
Quintas e sextas das 17h às 23h
Aos 1ºs sábados de cada mês 

 Alfaia

Rua Bernardim Ribeiro 53, 1150-069 Lisboa
T. +351 910 708 501
amobrewery@gmail.com
www.amobrewing.pt

 cervejaAMO
 amobrewery

A.m.o.

A.M.O. significa “eu amo” em português, 
mas também identifica as letras do nome 
da sua fundadora, Margaret Orlowski, que 
aprendeu fazer cerveja no Canadá, terra 
de origem. Após a mudar-se para Lisboa, 
lançou a A.M.O. Brewery com a ajuda de 
amigos. Acima de tudo, A.M.O. significa 
“partilhar a experiência social e juntar 
pessoas”. 

 2010 A.M.O.

Quintas
e sextas
das 17 às 23h

Andorinha Pale Ale, Borboletas APA, 
Raposinha Coffee Pale Ale, Scottish Ale, 
Alley Cat Amber, Witbier, British Strong 
Ale, Javali Porter, Most Wanted IPA.

Com marcação
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a
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gallas

No 21 Gallas Brewpub a missão é produzir 
cervejas intensas, diferentes e com muito 
lúpulo. Entregar prazer, satisfação e bem 
estar aos clientes e apresentar a cerveja 
artesanal a quem é novo neste ramo.

 2018 Gallas

2ª a 5ª feira das 17h às 00h
Sexta a sábado das 17h às 02h
Domingos das 17h às 22h

Com marcação

Rua Angelina Vidal 53-A, 1170-017 Lisboa
Telemóvel: +351 962 996 126
info@gallas.beer / https://gallas.beer

 21brewpubgallas   21brewpub 

Travessa da Pereira, 16-A, Arm. 5
1170-313 Lisboa
T: +351 218 278 528
geral@oitavacolina.pt
www.oitavacolina.pt

 cervejaoitavacolina   oitavacolina

oitava ColiNa

A Oitava Colina nasceu em 2015, inicialmente 
para produzir as cervejas mais apetecíveis 
de beber, sempre com o foco na qualidade. 
A fábrica foi montada no bairro da Graça 
e, assim, começaram a missão de alterar o 
consumo de cerveja em Portugal. Fizeram 
dezenas de cervejas novas e já chegam a todo 
o país e a vários pontos do globo. Entretanto 
abriram estabelecimentos próprios em Lisboa, 
na certeza que estão “apenas a começar”. 

 2015 Oitava Colina

Oitava Graça
Rua Damasceno Monteiro, 8A, Lisboa
Segunda a quinta das 16h às 23h
Sexta das 16h à 01h / Sábado das 15h à 01h
Domingo das 15h às 23h
Oitava Marquês
Av. Duque de Loulé 85 - 87, Lisboa
Segunda a quinta das 12h às 23h
Sexta e sábado das 12h à 01h
Domingo das 12h às 23h
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Cerveja triNdade

A cerveja Trindade nasceu em 1836, no 
coração da cidade de Lisboa, pelas mãos do 
galego Manuel Moreira Garcia. Construiu a 
sua fábrica de cervejas, no chiado, utilizando 
pedras e azulejos pertencentes ao convento 
que antes lá existia, o Convento da Trindade. 
Esta história renasceu em 2018, com uma 
imagem inspirada no azulejo português e 
forte simbologia escondida: Trindade Áurea, 
Fénix e Profana.

2018

Cerveja Trindade

Rua Nova da Trindade, n.º 20
1200-303 Lisboa 
geral@hoppyhouse.pt

 cervejatrindade 
 cervejatrindadea

toPázio e oNyx

Depois de uma longa ausência, as cervejas 
Topázio & Onyx estão de volta e com elas 
regressa o característico sabor, muito 
ligado à extraordinária qualidade das águas 
de Coimbra. É, assim, a oportunidade 
daqueles que não puderam prová-las antes, 
finalmente conhecerem as cervejas que 
serão certamente os dois maiores orgulhos 
da antiga Fábrica de Cervejas de Coimbra.

Rua Nova da Trindade, n.º 20
1200-303 Lisboa 
geral@hoppyhouse.pt

 cervejastopazioonyx
 cervejastopazioonyx

2017

Topázio e Onyx
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Rua do Açúcar, n.º 83
1950-006 Lisboa
T: +351 213 877 777
musadafabrica@cervejamusa.com
www.cervejamusa.com  

 cervejamusa
 cervejamusa

musa 

Na Musa são usadas receitas antigas e 
métodos artesanais para criar uma cerveja 
revolucionária. “Tão revolucionária que em 
vez de uma carica, devia ter uma boina”, 
garantem.

 2016

Cerveja Musa 

Terça a sábado das 12h às 23h
Domingo das 13h às 21h 

Com marcação
eventos@cervejamusa.com

Terça a sábado das 13h às 22h30
Domingo das 12h às 20h30

liNCe

Na Lince o objetivo é fazer cerveja de 
qualidade, para quem “não suporta a 
monotonia das cervejas industriais”.

2016

Lince

Rua Capitão Leitão 1B 
1950-049 Lisboa
T: +351 919 778 877
geral@cervejalince.pt
www.cervejalince.pt

 cervejalince    cervejalince Com marcação
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meCaNiCa

O objetivo é criar cervejas com drinkability, 
que façam a passagem da cerveja industrial 
para a artesanal aliando a paixão de Alex 
(fundador) por motores. O lançamento foi 
feito num registo de eventos POP UP e em 
alguns pontos de venda em Lisboa, Porto, 
Algarve e Alentejo. Criar novas receitas, 
diversificar estilos e crescer, são a grande 
aposta para o futuro.

2019

Mecanica Craft Beer

Rua Capitão Leitão, nº 60, 5º esq.
1950-052 Lisboa
T: +351 939 829 718
info@mecanicacraftbeer.com
www.mecanicacraftbeer.com

 mecanicacraftbeer  
 mecanicacraftbeer 

BoliNa

A Cerveja Bolina pretende surpreender 
sempre, dando a conhecer e a provar 
novos sabores e aromas através da máxima 
qualidade de receitas e produções 100% 
artesanais, humanizar o mercado da 
cerveja e sensibilizar o público para um 
produto mais natural e orgânico, em 
Portugal e no Mundo.

Rua Vale Formoso, Nº3/5/7
1950-088 Lisboa
T: +351 963 661 856  
geral@cervejabolina.pt
www.cervejabolina.pt

 cervejabolina
 cerveja_bolina

2012

Cerveja Bolina

Sem horário definido

Quarta a sexta das 15 às 23h
Sábado das 14 às 23h
Domingo das 14h às 21h
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the Browers ComPaNy

Um projeto de promoção e partilha de 
conhecimento cervejeiro, de espírito 
colaborativo, que pretende envolver 
diferentes parceiros, a comunidade 
cervejeira e comunidades locais. Para dar 
corpo a esta missão, terá o seu primeiro 
espaço no Hub Criativo do Beato, a Browers 
Beato alia a produção cervejeira no local 
a um conceito de restauração e eventos, 
proporcionando uma experiência que se 
pretende única em torno da cerveja.

2019

Browers

Hub Criativo do Beato
Lisboa
T. +351 932 645 840
browers@thebrowerscompany.com
www.thebrowerscompany.com

 thebrowerscompany

Av. Infante D. Henrique, 306 - armazém 5 
1950-421 Lisboa 
T. +351 211 331 093
info@doiscorvos.pt / www.doiscorvos.pt
Loja online: https://shop.doiscorvos.pt

 doiscorvoscerveja
 doiscorvos

dois Corvos 

É uma cervejeira familiar e independente 
onde são produzidas cervejas artesanais 
distintas, distribuídas dentro e fora de 
Portugal. A aposta recai sobre um portfólio 
variado, que vai desde as as IPAs, às Session,
Stouts complexas, cervejas envelhecidas 
em barrica, até às Ales experimentais ou 
fermentações espontâneas.

 2015

Dois Corvos 

Rua Capitão Leitão, 94, Marvila 
T: +351 211 384 366
Todos os dias das 14h às 23h

Com marcação
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Na constituição das cervejas e braggots, 
estão presentes os lúpulos bem como 
alguns botânicos naturais, com algum mel, 
que pode variar desde algumas gramas 
com valor inferior a dois dígitos a umas 
centenas de gramas por litro. Poderá 
encontrar nos rótulos várias informações 
adicionais, contando sempre uma lenda 
diferente, tendo sempre presente o lema: 
“Até parece que tem mel e tem mesmo”.

2018

Ophi Barbarus 

Rua da Ilha Terceira 42-C
1000-174 Lisboa
T. +351 966 521 866
ophigeral@gmail.com  
www.ophibeer.pt

 ophibeer Sr. Hidromel Oestrymnios 

Piratas Cervejeiros

Cervejeira independente com produção de 
cervejas inovadoras de qualidade. Sempre 
pautados pela diversidade, tem vindo a 
destacar-se em cervejas de estilos Gose e 
Berliner Weiss em variantes frutadas.

2016

Piratas Cervejeiros

Av. República, 101
2745-209 Queluz
geral@piratascervejeiros.pt
http://www.piratascervejeiros.pt

 piratascervejeiros  
 piratascervejeiros Com marcação
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ChiCa

Tentam produzir de forma fiel os estilos 
clássicos de cerveja e, por outro lado, têm 
a imaginação e a necessidade de inovar e 
surpreender com novas experiências, que 
se revelem... verdadeiramente apaixonantes 
para os cinco sentidos!

Av. da República, n.º 101 
2745-209 Queluz
T. +351 961 702 515
geral@beertec.pt
https://www.facebook.com/bicanela

 cervejachica
 cervejachica

2014

Chica

Bicanela - Trav. das Laranjeiras n.º 17, 
1200-057 lisboa
sexta e sábado das 19h às 24h

Rua da Cruz, nº 75, Elospark 1, Armazém 11
2725 Algueirão, Sintra 
T: +351 968 250 458
info@cervejarafeira.com
www.cervejarafeira.com

 cervejarafeira
 cervejarafeira

raFeira

A ideia da Rafeira surge da reunião de dois 
amigos, Nuno e Rogério, ambos apreciadores 
de cerveja. A vontade de criar a sua 
própria cerveja artesanal é fortalecida pela 
possibilidade de reutilizar a antiga adega do 
avô de Nuno, pasteleiro e viajante do mundo 
em navios.

 2016

Rafeira

Villa Craft e Três Bairros
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hoPsiN

A HopSin (ex MAG8) nasce em 2017 com 
uma forte inspiração na fascinante vila de 
Sintra, onde nasceu e cresceu o fundador 
do projeto, Sérgio Pardal. Posiciona-se 
como uma marca local que se propõe 
a inovar receitas e proporcionar novas 
experiências aos seus consumidores, 
contribuindo para o crescimento de 
apreciadores de cerveja artesanal.

2017 HopSin 

Av. do Atlântico, n.º 1, Banzão
2705-137 Colares
T. +351 939 764 438
pardal.sergio@gmail.com

 HopSinBrewpub
 hopsin_colares   hopsin_craftbeer

SeteAis IPA; Colares Pale Ale; Black 
Sparrow American Porter e cervejas 
sazonais disponíveis no Brewpub.

Quarta das 15h às 23h
Quinta a domingo das 
12h às 23h

Pato

Pato Brewing nasceu do desejo egoísta 
de beber melhor cerveja, mais favorável 
e interessante. A nossa missão é fornecer 
cerveja artesanal consistente de alta 
qualidade em estilos clássicos, com foco no 
sabor sobre a novidade, deixando sempre 
vontade de beber mais uma.

2016 Pato

Avenida Pedro Álvares Cabral, 177 
Armazém G, 2710-144 Sintra
N.º de telefone de contacto preferencial: 
962 800 847
info@patobrewing.com
www.patobrewing.com

 patobrewing_craftbeer   
 Pato Brewing 

Com marcação

Cascais / The Crafty Cellar
Rua Visconde da Luz, 12, Cascais
Todos dias das 12h às 24h

Fábrica
Quinta a sábado das 15h às 23h
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aldeaNa

A Aldeana é uma cerveja de identidade 
local, original do Montijo (antiga Aldeia 
Galega) e inspirada nas cervejas Belgas. 
Artesanal e com uma abordagem mais 
tradicional, não vai de modas, utilizando 
apenas ingredientes naturais. 

Montijo
T. +351 912 729 872 
aldeana@localcraft.pt 
www.aldeana.pt 

 cervejaaldeana
 cervejaaldeana

2017

Aldeana Original (Bière de Garde 8%)

Edifício Industrial Sado Internacional, 
Pavilhão C14, EN 10 Alto-da-Guerra
2910-130 Setúbal
T: +351 919 888 430
geral@cervejasadina.pt
www.cervejasadina.pt

 cervejasadina
 micro.sadina

sadiNa

Todas as cervejas são feitas respeitando o 
processo artesanal e em pequenos lotes. 
Saborosas, aromáticas, feitas apenas de 
água, malte, lúpulo, levedura e um pouco 
de magia, refermentadas na garrafa e não 
filtradas de forma mecânica, refletem a 
alma Sadina e valem a pena descobrir.

 2015

Sadina

Com marcação de segunda a domingo 
das 09h às 13h / 14h às 19h
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Portalegre

Marvão

Évora

Vila Viçosa

Reguengos
de Monsaraz

Cuba Moura

Mértola

Sines Beja

alentejo
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velhaCa

O termo “Velhaca” é característico 
do Alentejo profundo. É um termo 
utilizado com algum carinho. A primeira 
experiência “em grão” resultou numa 
cerveja imensamente alcoólica. Quem a 
provou primeiro disse “…esta cerveja está 
mesmo Velhaca!” E assim, ficou o nome… 
É um projeto embrionário, cheio de garra, 
que nasceu de uma amizade e cresce 
apostando na qualidade e na superação.

2016

Velhaca

Rua do Alecrim, n.º 10 
7300-552 Portalegre
T. +351 965 583 883
joao.bagina@pabrewery.pt

 Os amigos da Velhaca
 Cervejavelhaca Com marcação

BaroNa

A Barona é uma pequena cervejeira familiar 
do Alto Alentejo. Ao longo da atividade já 
conquistou mais de 15 prémios, facto que 
comprova a qualidade e reconhecimento das 
cervejas produzidas.

2015

Cerveja Barona

Beco dos Outeiros, Ninho Empresas 
Marvão Pav.2 
7330-215 Sto. António das Areias
T. +351 967 761 678
www.cervejabarona.pt
geral@cervejabarona.pt

Com marcação
Segunda a sexta das 11 às 17h30

Barona Craft Beer House 
Rua de Bartolomeu Álvares da 
Santa, 42
7320-115 Castelo de Vide
Segunda a domingo das 9h às 2h
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A Craft Heritage – Beer and Spirits, nasce da 
paixão pela produção artesanal de cerveja 
e bebidas espirituosas e da vontade de 
partilhar e preservar esse conhecimento 
ancestral. A Craft Heritage é pioneira na 
produção de gin tónico ready to drink em 
barril, garrafa e whisky alentejano.

Zona Industrial, Via S2, Nº 26
7160-292 Vila Viçosa
T. +351 968 300 505
geral@craftheritage.pt

 craftheritageportugal
 craft.heritage

2017

 LIBATA

Craft Heritage - Craftbbs
Vila Viçosa e Évora

Com marcação

Rua Soldados da Paz, 7
7005-623 Évora
T: +351 964 808 353 
cervejabuzia@gmail.com

 cervejabuzia
 cervejabuzia

Búzia

Produção de cerveja verdadeiramente 
artesanal, uma por uma, em lotes pequenos, 
utilizando ingredientes de qualidade. 

 2017

Búzia Loira
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dumato

duMato é uma “Cerveja com Corpo e 
Alma”! É fabricada com água pura de 
nascente, nas margens do Alqueva, de 
forma artesanal e ecológica, ao ritmo da 
natureza, na antiga Aldeia do Mato, São 
Pedro do Corval. Procura a rusticidade nas 
suas produções, exigindo ingredientes 
da mais alta qualidade. Atualmente há 4 
estilos: Belgian Pale Ale (Loira), Irish Dry 
Stout (Preta), Red Ale (Ruiva) com priming 
de beterraba e Spice Beer (Spicy) com 
gengibre e canela. 

2018

duMato

São Pedro do Corval
T. +351 926 605 359
encomendas@dumato.pt

 Cerveja.duMato

mimi

A cerveja MiMi nasce no Baixo Alentejo, 
entre Cuba e a Vidigueira, sendo produzida 
na Herdade do Rocim. É uma Grape Ale, 
elaborada a partir do mosto de uvas da 
casta Antão Vaz. A MiMi é fermentada em 
ânfora, uma técnica muito usada para a 
fermentação de vinho nesta região.

2019

MiMi

Quarta a sábado das 11 às 18h

Por marcação, de quarta a sábado das 
11h às 18h

Herdade do Rocim
Estrada Nacional 387 
7940-909 Cuba
T +351 284 415 180
herdadedorocim@herdadedorocim.com
www.rocim.pt

 HerdadedoRocim
 HerdadedoRocim
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saCarraBos

A Sacarrabos vem uma paixão antiga 
por cerveja. Aos poucos foi crescendo, da 
despensa de casa ao Brewpub no centro 
histórico de Sines. A expansão veio com 
o auxílio do PORTUGAL2020, junto com o 
novo bar, com vista à baía de Sines, agora 
inicia uma nova jornada em Lisboa. A 
mesma alma, com uma nova toca.

Rua Sacadura Cabral, n.º 27
7520-239 Sines
T: +351 911 016 259
sacarrabos.portugal@gmail.com
www.sacarrabos.com

 sacarrabos
 sacarrabos

2016  Sacarrabos

Com marcação

Rua da Moeda, n.º 12 - Lisboa

Lg. da Madeira e do Porto Santo, Centro 
de Acolhimento a Microempresas de 
Moura, Armazéns 5 e 6 · 7860-999 Moura 
T. +351 965 562 575 / T. 969 518 137
geral@magana.pt / www.magana.pt

 maganacervejaartesanal
 magana_cerveja_artesanal

magaNa

A Magana é uma cerveja artesanal, sinónimo 
de Alentejo, qualidade, bom gosto e nasce 
das águas de Moura. Obedecendo a estilos 
clássicos como a Blonde Ale, a India Pale Ale 
ou a Stout, a Magana apresenta-se como A 
Loira, A Ruiva e A Morena, respetivamente. 
A Pilsner, Loira original, estilo clássico por 
excelência, completa o quarteto de Maganas. 

 2016

Magana

Com marcação

Com marcação
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alvoreada

Cerveja alentejana e nascida em Beja, em 
2015, é produzida por dois primos, Alberto 
Rosa e João Rosa, com o propósito de 
matar a sede aos que passam pelos calores 
abrasadores do Alentejo! 

2015

AlvoreadaRua das Micro Empresas, n.º 3, Parque 
Industrial
7800-006 Beja
T. +351 926 707 045 
cervejaalvoreada@gmail.com

 Cerveja-Alvoreada
 Cerveja-Alvoreada

Sextas a partir das 15h

Sextas a partir das 15h

estroiNa

A Estroina - Cerveja Artesanal é uma cerveja 
genuína produzida de forma artesanal, com 
recurso a ingredientes cuidadosamente 
selecionados. Atualmente têm disponíveis 
5 estilos: Pale Ale, Stout, Red Ale, Weissbier 
e American Pale Ale, com sabores aromas 
e cores distintas, mas todas feitas com a 
mesma paixão.

2018

Estroina - Cerveja Artesanal

Com marcação

Com marcação

Monte Gois, Cx Postal 4654
7750-610 São Miguel do Pinheiro - Mértola
T: +351 967 659 998 
Doisestroinas@gmail.com
http://cervejaestroina.com

 Estroina-Cerveja-Artesanal
 estroinacerveja
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Quinta dos Santos, Rua do Pestana Golf, 
n.º 1,, Carvoeiro
8400-049 Lagoa
T. +351 282 343 264 
reservations@quintadossantos.com
www.dossantoscraftbeer.com  

 dossantoscraftbeer
 dossantoscraftbeer

dos saNtos

Nascida do amor pela cerveja e em busca 
da oportunidade de construir e desenvolver 
uma cervejaria artesanal no Algarve, a 
cerveja artesanal “Dos Santos”, mostra 
orgulhosamente o nome da família e 
nasce de ingredientes de alta qualidade 
provenientes de todo o mundo. Dos Santos 
IPA, Stout, Pilsner, Amber Ale, Lager e Pale 
Ale, são produzidas de acordo com a Lei da 
Pureza da Cerveja (Reinheitsgebot). 

 2018 Dos Santos 
Craft Beer
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maraFada

A Marafada é uma pequena cervejeira 
inserida numa quinta agrícola. 
Orgulhosamente algarvia, surgiu quando 
dois jovens provaram umas IPAs e disseram: 
“e se fizéssemos disto”? Experimentaram, 
acertaram receitas, encontraram clientes e 
desde aí tem sido sempre a experimentar 
arriscar e descobrir. Fica o convite para 
uma visita à Quinta dos Avós, conhecer este 
projeto e beber boas cervejas.

2015

Marafada

Quinta dos Avós
8365-083 Algoz
T. +351 966 089 540
cervejaartesanaldoalgarve@gmail.com
www.marafada.pt

 CervejaArtesanalMarafada
 Cerveja_Marafada

Porches 
Pilsner terça a sexta 

das 13h às 17h

terça a sábado das 13h às 22h e 
domingo das 13h às 16h

Quarta a domingo das 14h às 20h
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Nova vida

Neuza é portuguesa e Thomas é francês. 
Conheceram-se há 15 anos, casaram no 
Algarve e constituíram uma tribo com 4 
filhos. Depois de alguns anos a viajar e a 
viver em França decidiram regressar a Loulé 
e viver uma nova aventura criando… uma 
microcervejaria e a marca Nova Vida, cuja 
ambição é compartilhar o amor pela cerveja, 
sem recurso a intermediários.

2019

Nova Vida
Rua Frei Joaquim n.º 52
8100-579 Loulé
T. +351 960 227 991
info@novavida.pt
novavida.pt 

 NovaVidaCerveja
 Novavidacervejeira

saCaNita

A Sacanita cultiva os próprios lúpulos no 
Algarve. Projeta, produz e engarrafa as 
cervejas artesanais, sem filtração, com 
carbonatação natural proveniente da 
fermentação, sem intermediários. Cada lote 
é limitado a 15-20 litros.

Sítio da Campina, cx postal 632 A
8150 São Brás de Alportel
T: +351 933 307 506 
vgalego74@gmail.com
https://swite.com/sacanita

 bujecasacanita

2015

 Sacanita

Quinta a sábado das 17h às 21h

Quinta a sábado das 17h às 21h
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Cervejaria Boheme, Avenida da República, 
n.º 2 · 8000-078 Faro 
T. +351 289 142 545
geral@vilaadentro.pt  

 cervejamoca  cervejamoca

moça

As Moças são inspiradas em mulheres 
de personalidades fortes que marcam 
as lendas da capital algarvia, Faro. A 
Moça Loira, a principal marca, trata-se de 
uma fruit beer com cascas das doces e 
suculentas laranjas algarvias, é uma ótima 
combinação com pratos frescos. Cada 
Moça traz consigo um sabor único, a ser 
descoberto.

 2016

Cerveja Moça Loira
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Faro Beer

Com o nome da capital do sul de Portugal, 
reinterpretam diferentes estilos de cerveja 
e adicionam “o chute especial”, pois 
querem tornar a cerveja mais interessante, 
garantindo que a “cerveja que é excitante 
no sabor é a cerveja que difere”. Na Faro 
Beer Company são feitas as cervejas: Amber 
IPA, Blonde Ale, Stout, e uma cerveja 
especial, a Summer Vibes Pale Ale com 
laranja e piripiri.

2019

Faro Beer Company

Faro
T. +351 926 565 242
alexey.sosnin@farobeercompany.pt
www.farobeercompany.com

 FaroBeer
 farobeercompany

Segunda a domingo das 10h 
às 24h
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maNia

A Mania surgiu da 
necessidade de ter 
cervejas diferentes 
e de boa qualidade 
para beber em 
privado, dos estilos 
clássicos às criações 
inovadoras. E 
porque acham que 
a vida não deve ser 
levada demasiado 
a sério, também 
fazem cerveja 
divertida, para 
gente divertida. 
”Cada tolo com a 
sua Mania”.

Sítio da Ameijeirinha, R. da Atalaia 8600-641 Lagos
T. +351 919 393 769
mania.beer@mania.beer / www.mania.beer

 mannia.beer   mannia.beer

2018
(como Gipsy)

 MANIA Com marcação
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Seja responsável. Beba com moderação.
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vilhoa

Distribuidora de cerveja artesanal na ilha 
da Madeira, representa a 8ª Colina, Dois 
Corvos, Musa e Letra. Desde 2017 tem vindo 
a produzir cervejas com código genético 
Madeirense com os cervejeiros parceiros.

 2017

Rebendita - Collab com a Cerveja Letra

Plantageneta, Bardolfo, Falstaff,
Da Cooperativa, Bate o Pale, Cortadinho, 
IPA à Pescador.

Sextas das 17 às 19 horas,
em formato Bottleshop. 

Rua Carlos Azevedo de Menezes, 40
9060-050 Funchal
T: +351 917056901
info@vilhoa.com / www.vilhoa.com

 vilhoa   vilhoa
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Beerhouse

Aberto há mais de 24 anos, o restaurante, 
Brewpub e microcervejeira Beerhouse 
situa-se na peculiar baía do Funchal, na 
ilha da Madeira. A Beerhouse foi fundada 
em 8 de Fevereiro de 1996, por João Abel 
de Freitas. Desde então produz cerveja 
artesanal no local, evoluindo para uma 
maior variedade de estilos.

1996

Beerhouse
Pontão São Lázaro, Avenida do Mar
9000-017 Funchal 
T. +351 291 229 011 / 967 065 010
info@beerhouse.pt
www.beerhouse.pt 

 beerhousemadeira
 beerhouse.restaurant

Das 10h às 24h

Domingo a quinta das 10h às 24h
Sexta, sábado e vésperas de 
feriado 10h às 2h
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emPresa de Cervejas da madeira

A Empresa de Cervejas da Madeira, Lda. 
(ECM) é a maior empresa regional de 
produção e distribuição de bebidas na 
Região Autónoma da Madeira, certificada 
pelas normas nacionais e europeias. 
Fabrica, comercializa e distribui marcas 
próprias de cervejas, refrigerantes e águas, 
representando ainda marcas prestigiadas 
noutras categorias (espirituosas, vinhos, 
sumos e néctares, águas). Fazendo parte 
do universo do Grupo Pestana, maior 
grupo hoteleiro português já com forte 

investimento internacional, a qualidade 
e garantia das marcas da ECM decorrem 
de uma longa experiência fabril dos seus 
fundadores, com mais de 145 anos.
Com uma equipa de cerca de 250 
colaboradores, serve aproximadamente 
3500 clientes e tem uma cobertura de 100% 
dos pontos de venda da Região, é líder 
no mercado das cervejas, refrigerantes e 
águas, sendo preferida pelos consumidores, 
superando as expectativas com produtos e 
serviços de qualidade. 

1872 cerveja Coral 

Coral Stout; Coral Puro Malte; Coral sem 
álcool (branca e Stout); Portuguesa

PEZO – Parque Empresarial da Zona Oeste 
9304-003 Câmara de Lobos
T. +351 291 911 100 
geral@ecm.pt
www.cervejacoral.com 

 cervejacoral  
 cervejacoral  Com marcação 
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melo aBreu

Com 127 anos de história, esta empresa 
constitui um marco na história e identidade 
do povo açoriano. Distribui nas 9 ilhas dos 
Açores, em Portugal Continental e nos 
Estados Unidos e Canadá. A qualidade dos 
produtos Melo Abreu tem sido reconhecida, 
internacionalmente. Este ano relançou a 
Cerveja Extra Especial.

 1893
Cerveja 
Especial
Melo Abreu

Fábrica de Cervejas e Refrigerantes João 
de Melo Abreu, Lda.
Av. Roberto Ivens, nº 10 – S. José
9500-239 Ponta Delgada
T. +351 296 201 660
meloabreu@meloabreu.pt
www.meloabreu.pt

 Meloabreu1893  
 melo_abreu
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KorisKa

Ao desejo de criar algo único e ousado, 
juntou-se a uma experiência incrível, a 
de beber uma cerveja caseira na casa de 
amigos. Ficaram tão impressionados que 
decidiram criar a própria cerveja! “Corisca” 
é uma expressão açoriana que significa 
atrevida e deu origem ao nome das cervejas: 
Koriska.

2017

Koriska
Rua da Estrada do Pico Castelhano,
Chã do Rego d’Água
9560-301 Cabouco – São Miguel, Açores
azoresbitter1@gmail.com
T. +351 219 671 435
www.korisca.com

 CervejaKorisca
 CervejaKorisca Com marcação

D’Associação

Cerveja Munich, 
Cerveja Preta Doce e 
Cerveja Extra Especial

Confirme disponibilidade previamente.

Cervejaria Melo Abreu 
Encerrado temporariamente.
Reabertura em breve.
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Gloriana | Ribatejana
Mean Sardine | Bordallo
5 e Meio | +351
SCC – Sociedade Central de Cervejas
e Bebidas, S.A.
A.M.O | Saudade
Oitava Colina | Gallas
Trindade | Topázio e Onyx
Musa | Lince
Mecanica | Bolina
Dois Corvos | The Browers Company
Piratas Cervejeiros | Ophi
Rafeira | Chica
Pato| HopSin
Sadina | Aldeana
Barona | Velhaca
Búzia | Libata
MiMi | DuMato
Magana | Sacarrabos
Estroina | Alvoreada
Dos Santos | Marafada
Nova Vida | Sacanita
Moça | Faro Beer
Mania
Beerhouse | Vilhoa
Empresa de Cervejas da Madeira, Lda
Koriska | Melo Abreu
Contactos

Cervejeiros em Portugal 
2020-2021
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MARCA TELEFONE E-MAIL LOCALIDADE

1163 936 493 678 info@1163.pt Ponte De Lima

12 Marias 918 668 282 geral@12marias.pt Fermelã-Estarreja

5 e Meio 964 243 475 geral@5emeio.com Venda do Pinheiro

A.M.O 910 708 501 amobrewery@gmail.com; Lisboa

Açor 918 443 733 geral@cervejaacor.pt São Martinho da Cortiça

Aldeana 912 729 872 aldeana@localcraft.pt Montijo

Alma / Amphora 930 554 044 pcb.comercial.norte@gmail.com Braga

Almbeer 966 602 588 ricardo.fontes@almbeer.com Porto

Alvoreada 926 707 045 cervejaalvoreada@gmail.com Beja

Barona 967 761 678 geral@cervejabarona.pt Sto. António das Areias

BeerHouse 291 229 011 info@beerhouse.pt Funchal

Bemdita 968 615 056 geral@bemdita.pt Vila Praia de Âncora

Bila 964 583 803 cervejabila@cervejabila.pt Vila Real

Biltre 919 168 421 info@biltrecrfatbeer.com Vila Nova de Gaia

Bolina 963 661 856 cervejabolina@gmail.com Lisboa

Bordallo 913 252 006 cervejabordallo@gmail.com Caldas da Rainha

Burguesa 912 650 480 geral@burguesa.pt Vila Nova de Gaia

Búzia 964 808 353 cervejabuzia@gmail.com Évora

Cerveja +351 937 901 315 duarte@cervejamais351.pt Vila Franca de Xira

Cervejola 258 480 220 geral@adegapontedabarca.pt Ponte Da Barca

Chica 218 260 711 geral@beertec.pt Queluz

Cinco Chagas 933 352 953 geral@cincochagas.pt Vale de Boi - Anadia

Coice 963 045 095 cervejacoice@gmail.com Esposende

Colossus 224 912 102 geral@cervejacolossus.pt Porto

Coral 291 911 100 geral@ecm.pt Câmara de Lobos

D'os Diabos 919 661 000 info@artecervejeira.com Amarante

Diva 961 582 144 cervejadiva@gmail.com Liceia / Montemor-o-Velho

Dois Corvos 211 331 093 marta@doiscorvos.pt Lisboa

Dos Santos 282 343 264 reservations@quintadossantos.com Lagoa

DuMato 926 605 359 encomendas@dumato.pt São Pedro do Corval

Epicura 962 481 306 geral@epicura.pt Coimbra

Ermida 969 525 589 rfm.reis@sapo.pt Abrantes

Estrela D'Alba 966 632 425 geral@estreladalba.com Albergaria-a-Velha

Estroina 967 659 998 doisestroinas@gmail.com São Miguel Do Pinheiro - 
Mértola

CervejeiroS em PortUGAl 2020-2021 • ContACtoS
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MARCA TELEFONE E-MAIL LOCALIDADE

Faro Beer ____ info@farobeercompany.pt Faro

Fidélis 962 712 141 cervejafidelis@gmail.com Penafiel

Forja 275 753 509 geral@cervejaforja.com Fundão

Gaius 917 970 253 gaius@sapo.pt Amarante

Gallas 962 996 126 info@gallas.beer Lisboa

Gayata 914 100 069 cervejagayata@gmail.com Vila Nova de Gaia

Gloriana 916 209 588 geral@gloriana.pt Glória do Ribatejo

HopSin 939 764 438 pardal.sergio@gmail.com Colares - Sintra

Judia Cerveja de Castanha 968 583 185 geral@judia.net Carrazedo de Montenegro

Kenga 911 827 614 deusesdomalte@gmail.com Vila Nova de Gaia

Korisca 219 671 435 azoresbitter1@gmail.com Cabouco – São Miguel, 
Açores

La Rosa 254 732 254 cerveja@quintadelarosa.com Pinhão

Letra 939 348 069 geral@cervejaletra.pt Vila Verde

Levare 222 059 118 geral@levare.pt Porto

Libata 968 300 505 geral@craftheritage.pt; Vila Viçosa

Lince 215 846 678 geral@cervejalince.pt Lisboa

Lupum 917 162 744 lupumwildbeer@gmail.com Avintes

Madam Lindinha Lucas 220 193 205 diogo.trindade@lindinhalucas.pt Porto

Madis' Bräu 910 757 788 brunelli.paula@hotmail.com Esposende

Magana 965 562 575 geral@magana.pt; Moura

Maldita 932 905 506 cervejamaldita@gmail.com; Aveiro

Mania 919 393 769 mania.beer@mania.beer Lagos

Marafada 966 089 540 cervejaartesanaldoalgarve@gmail.com; Algoz

Mean Sardine 924 416 608 info@meansardine.pt Ericeira

Mecanica 939 829 718 info@mecanicacraftbeer.com Lisboa

Melo Abreu 296 201 660 meloabreu@meloabreu.pt Ponta Delgada

Mesmo Boa 919 227 419 geral@artesanalis.com Póvoa de Varzim

Mickas 917 884 103 geral@mickascraftbeer.pt Vouzela

MiMi 284 415 180 herdadedorocim@herdadedorocim.
com Cuba

Moça 289 142 545 geral@vilaadentro.pt Faro

Musa 213 877 777 musadafabrica@cervejamusa.com Lisboa

Naia 915 891551 gilbastos@msn.com Cesar

Nortada 220 181 000 geral@fcportuense.pt Porto

CervejeiroS em PortUGAl 2020-2021 • ContACtoS
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MARCA TELEFONE E-MAIL LOCALIDADE

Nova Vida 960 227 991 info@novavida.pt Loulé

Oitava Colina 218 278 528 geral@oitavacolina.pt Lisboa

Ophi Beer ____ ophigeral@gmail.com Lisboa

OPO74 968 968 696 info@opo74.com Porto

Pato 962 800 847 grimoalda@patobrewing.com Sintra

Piratas Cervejeiros 911 986 568 geral@piratascervejeiros.pt Queluz

Portal 259 937 000 sandracorreia@quintadoportal.pt; Sabrosa

Post Scriptum By Pedro 
Sousa 919 342 567 pedro.sousa@postscriptumbrewery.

com Alvarelhos, Trofa

Praxis 239 440 207 praxiscoimbra@gmail.com Santa Clara - Coimbra

Quinas 229 020 859 cervejaquinas@domus.pt Alfena

Rafeira 926 670 269 info@cervejarafeira.com Algueirão - Sintra 

Ribatejana 243 479 054 geral@pbl.com.pt Achete - Santarém

Rima 963 469 875 cervejarima@gmail.com Santarém

Rolls Beer 236 216 129 anibal.lopes@rollsbeer.com Pombal

Rudes 255 130 181 geral@cervejarudes.pt; Vila Meã

Sábado 914 376 705 Cervejariaartesanalsabado@gmail.com Marco de Canaveses

Sacanita 933 307 506 vgalego74@gmail.com São Brás de Alportel

Sacarrabos 924 168 292 sacarrabos.portugal@gmail.com Sines

Sadina 919 888 430 geral@cervejasadina.pt Setúbal

Sagres / Bohemia 219 528 600 scc@centralcervejas.pt Vialonga

Saudade 962 518 155 saudade@companhiadascaricas.pt Loures

Sovina 226 006 936 geral@sovina.pt Porto

Super Bock  / Selecção 1927 229 052 100 sbg.direto@superbockgroup.com S. Mamede de Infesta

Táboa 965 517 724 cervejataboa@gmail.com Tábua

Tagus / Prima / Cintra /
Top Beer 243 008 900 info@fontsalem.com Santarém

Topázio e Onyx 967 300 232 geral@hoppyhouse.pt Lisboa

Trindade 960 482 619 geral@hoppyhouse.pt Lisboa

The Browers Company 932 645 840 browers@thebrowerscompany.com Lisboa

Vadia 256 482 151 nicolas.billard@cervejavadia.pt Ossela

Vandoma Brauhaus 962 375 819 lcoentrao@gmail.com Porto

Velhaca 965 583 883 joao.bagina@pabrewery.pt Portalegre

Vilhoa 917 056 901 info@vilhoa.com Funchal

CervejeiroS em PortUGAl 2020-2021 • ContACtoS
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APCv – ASSoCiAÇÃo CervejeiroS de PortUGAl
Edifício EE3, Polo Tecnológico de Lisboa, Estrada do Paço do Lumiar 

1600-546 Lisboa
Telefone: +351 217 101 777 / Fax: +351 217 101 795

E-mail geral: apcv@lispolis.pt
www.cervejeirosdeportugal.pt

Acompanhe-nos nas nossas redes sociais:

www.facebook.com/SaberCerveja
www.instagram.com/sabercerveja

www.linkedin.com/company/cervejeiros-de-portugal
www.youtube.com/channel/SaberCerveja

 
E também:

www.brewersofeurope.org

Seja responsável. Beba com moderação.

CERVEJEIROS
POrTUGaLDE



+ InfOrMaçãO
APCV@LiSPOLiS.PT

WWW.CERVEJEIROSDEPORTUGAL.PT


