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A

excelência

da Carne e
do Vinho

A Herdade Outeiro de São Romão, em Montemor-o-Novo, é
hoje propriedade de Mário Meireles, detentor da conhecida
rede de lojas Carnes Meireles e com uma história de vida
enriquecedora que, em entrevista connosco, nos deu a
conhecer.

Mário Meireles detém a Adega Outeiro de São Romão onde
produz os vinhos Encosta de São Romão, brancos e tintos. A
sua atividade é extensa e, para além da criação de gado bovino
– da raça limousine, “que é muito boa para a carne” – e ovino,
produz ainda a cortiça com que faz as rolhas para o seu vinho
e também possui olival, cujo azeite obtido é comercializado sob
a marca Outeiro de São Romão.
Explicando, Mário Meireles relata que “esta propriedade
foi arrendada para a caça por mim e pelo meu irmão Avelino
Meireles no ano de 1978. Mais tarde, em 2005, é que a comprei
e, através destes muitos anos a caçar, fizemos muita amizade
com os proprietários. Eu sempre gostei muito de andar por estas
terras e conheço o Alentejo todo através da caça. Gosto mesmo
muito do Alentejo”.
Minhoto, de Vila Verde, em Braga, o produtor imigrou para o
Brasil em 1963 onde foi trabalhar com os seus três irmãos que
já lá estavam. João, o mais velho, José e António trabalhavam
como açougue (termo brasileiro para talhante) e foi essa mesma

profissão que o empresário lá aprendeu. Mais tarde tornou-se
sócio tendo, posteriormente, casado com a sua esposa, brasileira, com quem está casado há 45 anos e com quem teve dois
filhos e que, por sua vez, lhe deram três netos. Sendo um negócio
familiar, levou para o Brasil sobrinhos, vindo a Portugal todos os
anos na época da caça, onde permanecia durante três meses.
O nosso interlocutor revela que “sempre teve vontade de
abrir um negócio em Portugal e tinha que ser aquilo que melhor
sabe fazer que é talho. Assim, abriu o primeiro talho na sua terra
natal, Vila Verde, em conjunto com o seu irmão Avelino. Mais
tarde, em 1989, vieram os seus sobrinhos Manuel Bernardino e
Abílio, do Brasil, e sempre a trabalhar com carne, deram o nome
Carnes Meireles, à empresa de cariz familiar.
Hoje, a família Meireles possui 42 lojas no norte do país,
nomeadamente nos distritos de Porto e Braga e mais regiões.
Para além das lojas têm o frigorífico-armazém, em Alfena, no
Porto, e dão emprego a 350 funcionários. A carne dos novilhos
que são criados na Herdade Outeiro de São Romão são comercializados nas suas lojas.
Para o futuro, o objetivo passa por estruturar a logística na
zona Sul, que irá contar com a abertura de uma série de lojas e
um centro estratégico operacional à semelhança do que existe no
Norte, bem como solidificar toda a atividade inerente à Herdade
Outeiro de São Romão.

