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Gastronomia e vinhos:  
uma ligação emocional  
no Centro de Portugal
Poucas expressões culturais dizem tanto 
sobre a essência de uma região como a 
sua gastronomia e os seus vinhos, traços 
identitários fortemente vincados no seio 
das populações e que ajudam a definir a 
sua natureza. 

A região Centro de Portugal é, a 
este nível, um território duplamente 
abençoado, como facilmente se percebe 
folheando as páginas deste guia. Por um 
lado, Dioniso, o deus grego do vinho, 
privilegiou o Centro com cinco regiões 
vinícolas demarcadas, cada qual com as 
suas características. O prazer de degustar 
um espumante, um branco ou um tinto, 
na Bairrada, no Dão, na Beira Interior, na 
região de Lisboa ou no Tejo, é sinónimo 
de experimentar sensações específicas, 
e cada vez mais sofisticadas, em cada 
território, comprovando que, como disse 
Pasteur, uma garrafa de vinho contém 
mais filosofia que todos os livros no 
mundo.

Héstia, a deusa do lar, dotou, por seu 
lado, as cozinhas do Centro dos produtos 
mais nobres que a terra tem para oferecer. 
De Aveiro a Viseu, de Coimbra à serra da 
Estrela, de Leiria à Beira Baixa, do Oeste 

ao Médio Tejo somos presenteados 
com receitas e tradições gastronómicas 
transmitidas de geração em geração e que 
resultam em iguarias extraordinárias e 
num festim para os cinco sentidos. 

A gastronomia e os vinhos 
constituem igualmente um produto 
turístico essencial nos tempos que 
correm, que vai ao encontro das 
novas tendências de procura turística. 
Os visitantes de hoje privilegiam as 
experiências que se podem usufruir num 
destino – e que melhor experiência pode 
haver do que deliciarmo-nos com um 
prato regional e um vinho de excelência, 
no final de um dia em que se descobriu 
a natureza, o património e a cultura do 
Centro de Portugal? 

Brindemos, pois, à ligação emocional 
entre os bons vinhos e as excelentes 
refeições que nos é sugerida neste guia. 
E convidamo-lo a regressar, sempre, ao 
Centro de Portugal.

Editorial

Ficha Técnica

Conteúdos Boa Cama Boa Mesa   Design Sara Henriques
Produção gráfica João Paulo Batlle y Font Impressão e acabamento Lisgráfica

Este guia faz parte integrante do Expresso, não podendo ser vendido separadamente.

Cofinanciado por:

Pedro Machado 
Presidente da Entidade Regional  
de Turismo do Centro de Portugal
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Bairrada
A tradição vitivinícola  
na Bairrada é ancestral,  
e os espumantes, que aqui 
se produzem há 130 anos,  
são a bandeira da região
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Influência marítima, amplitude térmica e 
colinas suaves, até às montanhas de fronteira 
com o Dão, marcam a vitivinicultura da 
região, a par dos solos argilocalcários, as 
zonas arenosas e de aluvião. Destaque 
para os espumantes, vinhos tintos, brancos 
e rosados, frescos e com acidez. A casta 
rainha, tinta, é a autóctone Baga. Nas 
brancas, sobressaem a Maria Gomes, a Bical 
e o Arinto. Nota ainda para as francesas 
Sauvignon Blanc, Pinot Noir e Chardonnay.

Aveiro

Coimbra

IG Beira Atlântico
DO Bairrada
Abrange os concelhos 
de Anadia, Mealhada, 
Oliveira do Bairro, 
Águeda, Aveiro, 
Cantanhede, Coimbra  
e Vagos

Região
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Os vinhos com Denominação de 
Origem Bairrada são cada vez mais 
apreciados em todo o mundo. 
Na gastronomia, além do leitão, 
acompanhado com o pão típico da 
região, existem diversas iguarias, 
podendo terminar a refeição com os 
Ovos Moles de Aveiro (IGP), de origem 
conventual, juntando gemas de ovos 
a uma calda de açúcar, envolvida em 
hóstia.

Nos fornos quentes, dos restaurantes 
da região, assa o leitão à Bairrada, 
ícone servido com a pele crocante, 
batatas e um delicioso molho. Prove, 
ainda, as iscas e a cabidela. Nos 
mesmos fornos, a chanfana é um 
assado de carne de cabra velha, em 
caçoilas de barro, e temperado com 
vinho tinto, louro, alho e colorau. 
Conte com rojões á moda da Bairrada, 
e uma rica gastronomia de mar e rio.

Produtos Receituário
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Aliança Vinhos de Portugal
Adega de Cantanhede

Adega Campolargo

Rua do Comércio, 444, Sangalhos
Tel.: 234732045
www.alianca.pt

Fundada em 1927, pertence, desde 
2007, ao grupo Bacalhôa. O conceito do 
Aliança Underground Museum é “Arte, 
Vinho e Paixão”: ali estagiam vinhos, 
espumantes e aguardentes em união 
com coleções de arte, que se organizam 
por temas nos vários corredores 
subterrâneos. Termine a visita guiada 
com a prova de um espumante. Pode 
marcar provas de vinhos com produtos 
da Bairrada, refeições para grupos e até 
vindimar.

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Prova de vinhos; Loja

Rua Engenheiro Amaro da Costa, 117, 
Cantanhede
Tel.: 231419540
www.cantanhede.com

Fundada em 1954, esta adega 
cooperativa tem cerca de 550 associados 
ativos, com 1000 hectares de vinha  
que garantem cerca de 40% da produção 
da região (80% são vinhos e espumantes 
certificados). É o maior produtor  
da Bairrada e aposta nas castas nacionais, 
sobretudo autóctones. As visitas à adega, 
com marcação, incluem, a prova de um 
espumante.

Atividades:  Visita à adega; 
Prova de vinhos; Loja

Quinta de São Mateus, São Mateus,  
São Lourenço do Bairro
Tel.: 231519000
www.campolargovinhos.com

Ao leme estão Carlos e Jorge 
Campolargo. A história é mais antiga, 
mas a vinificação para o mercado só 
começou em 2000 e, quatro anos depois, 
foi construída a nova adega. Entre a 
Quinta de São Mateus e a Quinta de Vale 
de Azar são trabalhados 160 hectares 
de vinha. A força da gravidade é usada 
na vinificação, respeitando a uva, e os 
espumantes seguem o método clássico. 

Atividades:  Visita à adega;  
Prova de vinhos; Loja; Alojamento

Adega Rama

Rua Principal do Carqueijo,  
Casal Comba, Mealhada
Tel.: 239914278
www.adegarama.pt

Jorge Rama e António Selas decidiram 
avançar com um projeto conjunto. 
Construiu-se uma adega e a primeira 
produção data de 2011. Atualmente,  
a área de vinha tem cerca de 15 hectares, 
a partir da qual produzem 15 referências 
certificadas, entre espumantes e vinhos 
tranquilos. As visitas guiadas, por 
marcação, incluem a prova de espumantes.

Atividades:  Visita à adega;  
Prova de vinhos; Loja
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Caves Messias

Caves São João

Caves São Domingos

Avenida Comendador Messias Baptista, 
56, Mealhada
Tel.: 231200970
www.cavesmessias.pt

As caves nasceram em 1926, pela mão 
de Messias Baptista, e ainda são geridas 
pela família. Dos 200 hectares de vinha 
em várias regiões demarcadas, 70 
localizam-se na Mealhada, a sede e o 
local onde se produzem espumantes 
e vinhos tranquilos. As visitas passam 
na cave e terminam com a prova de um 
espumante.

Atividades:  Visita à adega;  
Prova de vinhos; Loja

São João da Azenha, Sangalhos
Tel.: 234743118
www.cavessaojoao.com

Foi há 100 anos (1920) que os irmãos 
José, Manuel e Albano Costa fundaram 
as Caves São João. Nos anos 30, começam 
a comercializar vinhos de mesa da 
Bairrada e a produzir espumantes. A 
empresa adquiriu, entretanto, a Quinta 
do Poço do Lobo. A visita inclui paragem 
na garrafeira, com vinhos de colheitas 
antigas e na sala das barricas. Pode 
agendar provas temáticas e refeições.

Atividades:  Visita à adega;  
Prova de vinhos; Loja

Rua Elpídio Martins Semedo, 42, 
Ferreiros, Anadia
Tel.: 231519680
www.cavesaodomingos.com

Com mais de 80 anos, estas caves 
produzem espumantes e vinhos 
Bairrada, aguardentes velhas e bagaceira. 
Na visita guiada pode apreciar as vinhas 
e as galerias escavadas na rocha, com 
mais de dois milhões de garrafas de 
espumante. As provas podem ir dos 
“Momentos Moderados” aos “Momentos 
Intensos” com espumantes, vinhos e 
aguardentes São Domingos e vários 
produtos da Bairrada.

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Prova de vinhos; Loja

Caves Primavera

Rua das Caves, 15, Aguada de Baixo, 
Águeda
Tel.: 234660660
www.cavesprimavera.pt

O nome lembra a mudança de estação, 
já que a empresa foi criada a 21 de 
março de 1944. As alterações geraram 
também vinhos tranquilos, espumantes, 
licores e aguardentes, fruto da visão 
dos irmãos Lucénio e Vital de Almeida. 
Por marcação, fazem-se provas e visitas, 
que passam pelas barricas de estágio 
de aguardentes e tintos de topo, mas 
também pela zona de vinificação e cave 
de estágio dos espumantes.

Atividades:  Visita à adega;  
Prova de vinhos; Loja
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Quinta do Encontro

Quinta das Bágeiras

Rua de São Lourencinho,  
São Lourenço do Bairro
Tel.: 231527155
www.quintadoencontro.pt

O desenho desta adega de design, da 
Global Wines, lembra uma barrica. Em 
redor estendem-se as vinhas, que se 
admiram na varanda panorâmica. Pode 
fazer uma visita guiada à adega e cave, 
e beber um flute de espumante, marcar 
provas de vinhos ou refeições com 
vinhos de excelência. Funciona como 
restaurante.

Atividades:  Visitas à adega;  
Provas de vinhos; Loja; Restaurante

Rua Principal, 598, Fogueira, Sangalhos
Tel.: 234742102
www.quintadasbageiras.pt

Mário Sérgio aprecia a enologia 
minimalista. Em comum, os tintos, 
brancos e espumantes têm a qualidade 
e a longevidade. A vocação vitivinícola 
nasceu com o avô Fausto, passou para 
o pai, Abel Nuno e, em 1989, Mário 
aproveitou-a para reunir as vinhas 
familiares e começar a produzir e 
engarrafar vinhos – como os Quinta das 
Bágeiras – só com uvas próprias. Pode 
fazer uma visita com prova de vinhos e 
marcar refeições na adega.

Atividades:  Visitas à adega;  
Provas de vinhos; Loja

Prior Lucas Vinhos

Luís Pato

Rua Troviscais, Souselas
Tel.: 919195577
www.priorlucas.pt

Rui Lucas reagrupou as vinhas do bisavô, 
José Francisco Prior que vendia vinho 
nas tabernas de Coimbra, e começou 
a produzir sobretudo espumantes, 
além de tintos e brancos, a partir de 
cinco hectares. Visite a adega e prove 
três vinhos e um azeite Prior Lucas, ou 
adicione uma refeição regional, que pode 
decorrer numa vinha centenária. Faça o 
Circuito Prior Lucas pelas vinhas, a pé, 
em BTT ou de jipe.

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Prova de vinhos; Loja

Rua da Quinta Nova, 
Amoreira da Gândara, Anadia
Tel.: 231596432
www.luispato.com

A produção de vinho na Quinta do 
Ribeirinho, pela família Pato, é secular. 
O mote de Luís Pato é ser criativo e 
tentar algo de novo a cada colheita. 
Herdou o pioneirismo do pai, João Pato. 
O primeiro vinho, um monovarietal de 
Baga, surgiu em 1980. Hoje, produzem- 
-se tintos, brancos, espumantes e vinhos 
doces. Na adega, conheça a garrafeira 
pessoal e a cave.

Atividades:  Visita às vinhas; 
Visita à adega; Prova de vinhos; Loja
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Casa Vidal
O leitão assado é para provar com 
espumante da casa. A chanfana de 
cordeiro, os rojões, a vitela e o bacalhau, 
cozido ou na brasa, são alternativas.

Largo Almas da Areosa, 240,  
Almas da Areosa, Águeda
Tel.: 234666353

Castas & Barricas Garrafeira
Grande aposta na Bairrada, com marcas 
recentes, vinhos tranquilos e espumantes 
locais, complementadas com referências 
de outras regiões.

Rua António Carlos Vidal,  
293, Vagos
Tel.: 936092130

Garrafeira 5 Estrelas
Desde 1996 que três irmãos dinamizam 
esta garrafeira, onde se vendem vinhos 
de todas as regiões, muitos da Bairrada e 
do Dão. Atente aos eventos e provas de 
vinhos.

Rua de Viseu, 119, Esgueira, Aveiro
Tel.: 234316407

Symposio Garrafeira
Local de prazer para enófilos e 
entusiastas, com vinhos de todas as 
regiões - foco na Bairrada -, provas 
comentadas e matinés vínicas.

Rua Luís de Camões, 26, loja 16, 
Cantanhede
Tel.: 231411655

Rei dos Leitões
Afamado pelo primoroso leitão assado, 
a ementa também oferece carnes de 
topo, peixe fresco e mariscos. Das cerca 
de 3500 referências vínicas, mais de 
1300 são da Bairrada. Serviço cuidado.

Av. da Restauração, 17, Mealhada
Tel.: 231202093

Mugasa
Espevite o palato com as iscas e a 
cabidela, até chegar à mesa um dos 
melhores leitões assados da Bairrada, 
acompanhado com batata, salada, 
molho e, claro, um espumante.

Largo da Feira, Fogueira, Sangalhos
Tel.: 234741061

Provar

Espaço Bairrada da Curia
A antiga estação é a sede da Rota da 
Bairrada, que abrange os concelhos de 
Águeda, Anadia, Aveiro, Cantanhede, 
Coimbra, Mealhada, Oliveira do Bairro e 
Vagos. Marque provas de vinhos, jogos 
de aromas e planeie um roteiro na região.

Largo da Estação, Curia
Tel.: 231503105

Museu do Vinho Bairrada
A antiga estação é agora a sede da 
Rota da Bairrada, onde pode saber tudo 
sobre a produção na região. Marque 
provas de vinhos e jogos de aromas.

Av. Eng. Tavares da Silva, Anadia
Tel.: 231519780
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Beira
Interior
No interior centro, os 
vinhos desta região são 
marcados pelas montanhas 
circundantes e pela altitude 
das vinhas, com variações 
entre 400 e 750 metros

Guarda

Covilhã

Castelo
Branco

Ainda que o passado vínico remonte à 
fundação da nacionalidade, foi apenas criada 
a 2 de novembro de 1999, juntando as sub-
-regiões de Castelo Rodrigo, Cova da Beira 
e Pinhel. Síria, Fonte Cal, Malvasia e Arinto 
são as castas brancas de eleição e, nas tintas, 
brilham Rufete, Touriga Nacional, Touriga 
Franca e Tinta Roriz. A personalidade  
dos vinhos é influenciada pelo relevo  
e o clima, dando a origem a brancos frescos  
e aromáticos, e a tintos complexos.

IG Terras da Beira
DO Beira Interior
Sub-regiões 
Castelo Rodrigo  
Cova da Beira 
Pinhel

Região
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O cabrito e o borrego da Beira IGP são 
os produtos principais desta região, 
marcada pelas amplitudes térmicas e 
também pela altitude. Paralelamente ao 
vinho, esta é também uma região onde se 
produz o Azeite da Beira Baixa DOP, e os 
Queijos da Beira Baixa DOP, o Requeijão 
e a Travia da Beira Baixa DOP, que é uma 
espécie de requeijão, feito a partir do 
soro de leites de ovelha e cabra usados 
nos Queijos da Beira Baixa

Faz parte da tradição desta região servir 
o ensopado de cabrito, se bem que 
por aqui seja confecionado de outras 
formas. Pode ser assado ou grelhado  
na brasa. Há ainda a tradição de comer 
o laburdo, uma sopa tradicional que  
se serve ao almoço no primeiro e 
segundo dia da matança do porco.  
A açorda de bacalhau, as papas de 
carolo e os biscoitos de azeite são outras 
das especialidades regionais.

Produtos Receituário
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Adega Cooperativa de Pinhel

Adega 23 – Agroturismo

Adega Cooperativa  
de Figueira de Castelo Rodrigo

Parada Coronel Lima da Veiga, Pinhel
Tel.: 271413352
www.acpinhel.com

Reza a história que já em 1500, o rei 
D. Manuel I tinha concedido diversas 
regalias e privilégios em favor dos vinhos 
de Pinhel. Mas, só em 1947, com 33 
sócios, foi criada a cooperativa. Hoje são 
mais de 2300, com trabalho reconhecido, 
através de prémios internacionais 
atribuídos a vinhos, espumantes  
e aguardentes.

Atividades:  Visita à adega; Visita à 
vinha; Loja de vinhos; Prova de vinhos

Estrada dos Amarelos,  
Sarnadas de Ródão
Tel.: 910454141
www.adega23.pt

O edifício da adega é impactante, 
moderno e impossível de ignorar. A 
quinta deve o nome à A23, a autoestrada 
que passa ao lado das vinhas e que é mais 
um sinal de ousadia, patente em tudo 
o que faz Manuela Carmona, médica, 
mas apaixonada pelo universo vinícola. 
Agende um workshop de iniciação 
à prova de vinhos ou um piquenique  
na vinha.

Atividades:  Visita à adega; Visita à 
vinha; Loja de vinhos; Prova de vinhos

Rua Pedro Jacques de Magalhães, 7, 
Figueira de Castelo Rodrigo
Tel.: 271319220
www.adegacastelorodrigo.pt

A adega assume a herança dos monges  
de Cister que, no século XII, habitaram  
o convento de Santa Maria de Aguiar  
e deram início à produção do vinho.  
A cooperativa data de 1956 e hoje conta 
com mais de 800 associados. Aqui, nasceu 
o Pinking que, apesar do nome e da cor,  
é um vinho branco DOC, 100% produzido 
com a casta Síria. As provas de vinhos 
podem ser acompanhadas  
por produtos regionais.

Atividades:  Visita à adega; Visita  
à vinha; Loja de vinhos; Prova de vinhos

2.5 Vinhos de Belmonte 

Bairro de Santo António, Belmonte
Tel.: 275471277
www.facebook.com 
/2.5VinhosDeBelmonte

A adega é impressionante, com o 
vermelho das fachadas a contrastar com 
o verde dos jardins e das redondezas. 
Nasceu recentemente, da vontade de 
cinco sócios, que já eram viticultores na 
região e juntaram forças num projeto 
comum. Na adega é frequente juntar o 
vinho, seja em provas ou apresentações, 
a manifestações artísticas, como a dança 
ou o fado.

Atividades:  Visita à adega;  
Loja de vinhos; Prova de vinhos
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Adega Cooperativa do Fundão

Rua Cidade da Covilhã, Fundão
Tel.: 275752275
www.adegafundao.com

As origens da adega remontam a 
1949, ano da criação da cooperativa, 
que representa diversos produtores 
das vertentes sul e norte da serra da 
Gardunha. Segundo registos encontrados 
numa vinha, chamada “A Forca” a 
produção remonta ao tempo em que os 
romanos ocuparam a Península Ibérica. 
Ali foi encontrada uma estatueta do 
século II representando um homem com 
um cesto de uvas à cabeça, que se tornou 
no símbolo institucional da adega.

Atividades:  Visita à adega; Visita  
à vinha; Loja de vinhos; Prova de vinhos

Casas Altas - Quinta do Vale 
do Ruivo

Casas do Côro

Cooperativa Agrícola Beira Serra

Rua José Mesquita dos Santos, 23, 
Souro Pires, Pinhel
Tel.: 965095878
www.casasaltas.com

São referidos como “Os Vinhos do 
Doutor”, numa alusão ao proprietário, 
José Madeira Afonso, que exerceu 
medicina na Noruega, onde “acordou” 
para universo vínico. Em 1994, depois 
de herdar as vinhas dos pais, produziu 
o primeiro vinho, um clarete. Aposta na 
produção com o mínimo de intervenção.

Atividades:  Visita à adega; Visita à 
vinha; Loja de vinhos; Prova de vinhos

Largo do Côro, Marialva
Tel.: 917552020
www.casasdocoro.pt

Símbolo do enoturismo na região, cada 
ano reserva novas surpresas. Agora, 
são mais seis casas que devem estar 
concluídas em 2021, ao longo de 15 
km do curso do rio Douro. A casa já 
construída serve como cais de embarque 
e como restaurante associado aos 
passeios de barco. Por marcação está a 
aberta a todos os produtores. Na aldeia 
histórica de Marialva dispõem de 31 
quartos, em diversas casas recuperadas.

Atividades:  Visita à adega; Visita  
à vinha; Loja de vinhos; Prova de vinhos

Rua das Naves, 2, Vila Franca das Naves, 
Trancoso
Tel.: 271888200
www.cooperativabeiraserra.pt

Os mais de 500 associados produzem, 
anualmente, cerca de cinco milhões 
de litros de vinho. A aposta é feita 
na tecnologia, no conhecimento dos 
enólogos e na diversificação da oferta. 
Numa breve visita percebe-se de 
imediato a razão pela qual brancos, 
tintos, rosés ou espumantes são 
sinónimo da manutenção dos valores da 
fundação, em 1956.

Atividades:  Visita à adega; Visita à 
vinha; Loja de vinhos; Prova de vinhos
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Rui Roboredo Madeira Vinhos

Quinta de São Tiago 

Lúcia e Américo Ferraz Vinhos  
– Wine & Family 

Adega Beira, Vermiosa,  
Figueira de Castelo Rodrigo
Tel.: 254488070
www.ruimadeira.pt

É a casa de um dos mais conceituados 
enólogos nacionais. Rui Roboredo 
Madeira iniciou aqui o conceito pioneiro 
de “Vinhos de Altitude”, ao aproveitar a 
combinação única entre os solos xistosos 
e graníticos, os filões de quartzo e a 
altitude. É na Adega Beyra que vinificam 
e estagiam os vinhos que alteraram a 
história da região.

Atividades:  Visita à adega; Visita à 
vinha; Loja de vinhos; Prova de vinhos

Estada Municipal 513, Dominguiso, 
Covilhã
Tel.: 275950160
www.facebook.com/
quintadesaotiagocontacto

O restaurante abre apenas por marcação, 
para um mínimo de oito pessoas, e da 
ementa fazem parte produtos endógenos, 
harmonizados com os vinhos aqui 
produzidos. Para muito breve, em 
princípio para janeiro, está prevista a 
abertura de um alojamento local com 
30 quartos e uma piscina, para melhorar 
a oferta de enoturismo. A propriedade 
é também usada para eventos e 
celebrações.

Atividades:  Visita à adega; Visita à 
vinha; Loja de vinhos; Prova de vinhos

Travessa do Valverde, Vale Flor
Tel.: 917402122
www.facebook.com/winelovefamily

Depois de mais de cinco décadas a 
produzir vinho a granel para terceiros, 
o casal Lúcia e Américo avançou com 
marca própria e, este ano, pela segunda 
vez, regressam ao mercado os vinhos da 
Souvall. O projeto, ainda em construção, 
tem previsto um pequeno alojamento 
para breve, por isso, é na empresa Vinho 
& Eventos, na Mêda, que está o palco 
para mostrar e dar a provar os vinhos 
produzidos. As visitas à vinha e à adega 
começam em breve.

Atividades:  Prova de vinhos

Quinta dos Termos

Carvalhal Formoso, Belmonte
Tel.: 275471070
www.quintadostermos.pt

Com várias referências na História 
de Portugal, os vinhos desta região 
até foram protagonista de lendas. A 
certeza é que, de costas viradas para 
a serra da Estrela, a quinta apresenta 
um terroir próprio que marca de forma 
indelével os vinhos produzidos. A adega 
é certificada em Produção Integrada e 
segue as técnicas tradicionais.

Atividades:  Visita à adega; Visita à 
vinha; Loja de vinhos; Prova de vinhos
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Adega dos Apalaches
O cabrito estonado à moda de Oleiros 
com batata assada, arroz de miúdos  
e esparregado é o ex-líbris da casa. 
Conte ainda com vários petiscos. 

Rua Senhora das Neves, Roqueiro, 
Oleiros
Tel.: 934028365

Alkimya
Na ementa destacam-se as tiras de 
vitela com queijo da serra, os pratos 
de polvo e bacalhau e as carnes 
da montanha, como o javali e o 
veado, apresentados em propostas 
contemporâneas assinadas pelo chef 
Gonçalo Filipe. 

Avenida Frei Heitor Pinto, 1, Covilhã
Tel.: 916646282 

Aquáriu's
O cabritinho do monte na brasa e o 
arroz de míscaros são incontornáveis, 
mas prove também as carnes da raça 
bovina jarmelista.

Avenida Cidade de Salamanca,  
3 A, Guarda
Tel.: 271230157

Capelo’s Restaurante
De cariz regional, serve das tábuas de 
queijos às receitas típicas, passando 
pelas carnes apresentadas com primor.

Estrada do Montalvão, 55, Castelo Branco
Tel.: 272325359

Casa da Esquila
Durante a semana a oferta é mais 
simples, mas ao sábado encontra 
algumas provocações bem- 
-intencionadas. Domingo é dia de 
especialidades como a barriga de leitão.

Rua da Estrada, 74, Casteleiro 
Tel.: 271381070

Colmeia
Com uma garrafeira impressionante, 
destaca-se o cabritinho das terras altas 
no churrasco e o lombinho à Beira 
Alta. O arroz de peixes do Atlântico é 
igualmente recomendável.

Galegos, Guarda
Tel.: 271213389

Cova da Loba
Para uma experiência completa prove 
a incrível sopa de perdiz e o lombinho, 
feito com queijo da serra da Estrela. Não 
perca as sobremesas regionais.

Largo da Igreja, Linhares da Beira
Tel.: 271776119

Dsigual Wine House
O nome indica a natural dedicação aos 
vinhos, aqui servidos de forma cuidada 
e atenciosa. É perfeito para um petisco 
ao fim da tarde ou um almoço rápido.

Rua Camilo Castelos, 19, Guarda
Tel.: 967814327

Entre Portas
Agora, todo o espaço funciona como 
restaurante, que se assume como 
palco perfeito para se deixar conduzir 
pelas sugestões de Francisco Santos. 
A aposta nas carnes grelhadas ou no 
polvo é sempre acertada.

Largo Ministro Duarte Pacheco, 13, Pinhel
Tel.: 962026467
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Dão
Considerada como o berço 
da Touriga Nacional,  
a casta que simboliza  
o vinho em Portugal,  
é Região Demarcada  
desde 1908

Alva

Serra da 
Estrela

Foi a segunda região demarcada de 
vinhos do país (1908) e a primeira de 
vinhos não licorosos. Conhecida como 
a Borgonha Portuguesa, localiza-se 
entre a Beira Interior e a Bairrada. É 
a casa da Touriga Nacional, sendo 
igualmente um terroir onde se 
cultivam a Encruzado, considerada a 
mais nobre das castas brancas, além de 
Aragonez – Tinta Roriz, Jaen e Malvasia 
Fina, entre outras.

IG Terras do Dão
DO Dão
DO Lafões
Sub-regiões
Alva 
Besteiros 
Castendo 
Serra de Estrela 
Silgueiros 
Terras de Azurara 
Terras de Senhorim 

Região
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A Vitela de Lafões IGP é considerado 
o mais emblemático dos produtos 
desta região, mas, na vertente agrícola, 
a Maçã Bravo de Esmolfe DOP ocupa, 
igualmente, lugar de destaque. Além 
dos Vinhos do Dão DOP, são ainda 
reconhecidos os Vinhos Lafões DOP, 
produzidos ao longo do Vale do Vouga. 
Também emblemáticos desta região são 
o queijo e o requeijão da Serra da Estrela 
igualmente com estatuto DOP.

Naturalmente, a vitela assada à Lafões  
é o prato mais tradicional da região, 
servido na generalidade dos restaurantes 
a dia certo e em celebrações de família. 
Mas a região tem ainda nas migas  
de bacalhau e broa, no rancho à moda  
de Viseu, no arroz de carqueja,  
no entrecosto com chouriço e grelos,  
e no cabrito assado outras especialidades 
de referência. Prove as castanhas de ovos 
de Viseu e o folar de Vouzela.

Produtos Receituário
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Casa da Ínsua

Caminhos Cruzados

Casa da Passarella
Chão de São Francisco 

Hotel Parador Casa da Ínsua,  
Penalva do Castelo
Tel.: 232640110
www.montebelohotels.com/parador-
casa-insua

Basta entrar nos jardins para perceber a 
razão pela qual este espaço já foi cenário 
de filmes. A casa principal é um solar 
de estilo barroco, construído no século 
XVIII e, na adega ao lado, foram criados 
os primeiros vinhos em 1852. Produzem 
ainda queijo e azeite. Visite o pequeno 
museu.

Atividades:  Visita à adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos;  
Loja; Alojamento; Restaurante

Estrada Municipal Algeraz, Carvalhal 
Redondo, Nelas
Tel.: 232940195
www.caminhoscruzados.net

O edifício da adega da Quinta da Teixuga 
é impressionante, arrojado e moderno.  
É o resultado do regresso de Paulo 
Santos, natural de Nelas, que 
decidiu investir no mundo do vinho, 
transformando uma antiga companhia 
agrícola numa moderna empresa 
produtora. Aproveite a atividade  
“Hoje, o enólogo sou eu!”. 

Atividades:  Visita à adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos; Loja

Rua Santo Amaro, 3, Passarela, 
Lagarinhos
Tel.: 238486312
www.casadapassarella.pt

Fundamental para o atual mapa vinícola 
do Dão ao contribuir para a criação 
da Região Demarcada, em 1908, cabe 
hoje aos proprietários honrar o legado, 
produzindo vinhos de referência. A casa 
vai ser hotel de charme, recomendando-
-se a visita ao núcleo museológico, que, 
além de contar a história do espaço, 
expõe as primeiras máquinas usadas em 
Portugal para engarrafar e rotular vinhos.

Atividades:  Visita à Adega; Visita à 
vinha; Loja de Vinhos; Prova de vinhos

Quinta de S. Francisco, Viseu
Tel.: 932554200
www.chaodesaofrancisco.pt

A novidade deste ano é a possibilidade 
de fazer piqueniques no jardim, a poucos 
metros do solar da propriedade, e junto 
da piscina em pedra, recentemente 
remodelada. Descubra a história deste 
espaço, com oito hectares de vinha, que 
remonta ao século XVIII. Faça um percurso 
pela propriedade e visite a capela de Nossa 
Senhora dos Escravos, fundada em 1660, e 
que foi o primeiro edifício a ser recuperado 
pelos atuais proprietários, que assumiram 
a quinta como projeto familiar em 1996.

Atividades:  Visita à adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos; Loja
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Quinta do Medronheiro

Quinta da Taboadella

Quinta da Fata

Soutulho, São Cipriano, Viseu
Tel.: 232952300
www.quintadomedronheiro.pt

Na propriedade com 37 hectares 
encontra vinhas, cavalos e vacas de raça 
arouquesa, bem como três quilómetros 
de percursos assinalados. Prove os 
produtos regionais, ou peça uma cesta 
para fazer um piquenique sob uma 
árvore centenária. Sinta a ruralidade, 
num dos quartos construído na 
habitação dos antigos caseiros.

Atividades:  Visita à Adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos;  
Loja; Alojamento; Restaurante

Silvã de Cima, Sátão
Tel.: 232244000 
www.taboadella.com

É a primeira aposta da família Amorim 
na região do Dão. A quinta, com 
40 hectares de vinha, cujas origens 
remontam a 1255, guarda ainda uma 
villa romana. O projeto vai dar origem 
a um alojamento, com oito quartos, a 
que vão chamar Casa Villae 1255. A nova 
adega, de desenho moderno e simplista, 
da autoria de Carlos Castanheira, 
privilegia materiais naturais como a 
cortiça e a madeira. Aqui, destaca-se o 
“Barrel Top Walk”.

Atividades:  Visita à adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos; Loja

Vilar Seco, Nelas
Tel.: 232942332
www.quintadafata.com

A pequena propriedade familiar resulta da 
recuperação de uma casa do final do século 
XIX, hoje adaptada a hotel. O terraço, com 
vista para as vinhas, é o ponto de partida 
para uma visita, que até pode ser feita 
de bicicleta. Aproveite as degustações 
de queijos e enchidos regionais e para 
conhecer a história de Eurico Amaral, 
pai dos atuais proprietários, fundador da 
Adega Cooperativa de Nelas, a primeira 
da região.

Atividades:  Visita à adega; Visita à 
vinha; Prova de vinhos; Loja; Alojamento

Paço dos Cunhas de Santar

Largo do Paço 28, Santar
Tel.: 232945452 / 915351558
www.casadesantar.pt

Dividido por vários espaços, que vão de 
um restaurante de autor às caves, onde 
preciosidades se escondem na penumbra, 
apresenta um espólio valioso de peças de 
decoração e uma arquitetura histórica. 
A reprodução do ambiente histórico de 
1609 devidamente preservado confere 
aos vinhos e às provas uma viagem pelo 
tempo. Prove ainda os licores e os chás 
feitos na propriedade.

Atividades:  Visita à adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos;  
Loja; Restaurante
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Santar Vila Jardim

Soito Wines

Quinta dos Cedros

Av. Viscondessa de Taveiro, Santar
Tel.: 232942937 / 969873474
www.santarvilajardim.pt

O projeto agrega toda a vila, 
proporcionando visitas aos históricos 
jardins e passando pela Casa das 
Fidalgas, onde se destaca a vinha. Em 
crescimento, ainda com um portefólio 
curto, mas de alta qualidade, para breve 
está prevista a criação de um restaurante 
e de um boutique hotel. Para já, conte 
com visitas com os enólogos e provas 
de vinhos acompanhadas de diversos 
produtos endógenos, como o queijo 
Serra da Estrela.

Atividades:  Visita à vinha;  
Prova de vinhos

Quinta do Soito, Mangualde
Tel.: 232416453
www.soitowines.com

Ao perceber as potencialidades das 
vinhas, o casal de proprietários, 
professores de profissão, decidiu 
apostar nas castas nobres da região 
e assim, em 2013, nasceu a adega. A 
intenção é criar, anualmente, vinhos 
cheios de identidade. A oferta, hoje, 
inclui piqueniques, passeios e visitas a 
fábricas de queijos: os vinhos da quinta 
harmonizam com produtos locais.

Atividades:  Visita à adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos; Loja

Estrada EN 595, km 19. Casal Sandinho, 
Mangualde
Tel.: 965050115
www.facebook.com/qcsandinus

O nome ganhou-o da mata que ladeia a 
propriedade, ainda que o projeto seja o 
resultado da paixão de um casal pelas 
vinhas e pela vida no campo. Além 
das uvas, há um olival para visitar e 
um animado museu, onde uma aldeia 
presépio ganha vida. Participe nos 
workshops de pão, disponíveis por 
marcação, e visite ainda a coleção de 
roseiras, através dos passeios pedestres 
devidamente assinalados. Pode optar por 
conhecer a quinta em BTT. 

Atividades:  Visita à Adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos; Loja

Quinta Madre de Água

Vinhó, Gouveia
Tel.: 238490500
www.quintamadredeagua.pt

Foi na sequência de um passeio pela 
região que Luís Gonçalves e Lurdes 
Perfeito decidiram criar esta quinta, 
que depois de vinho, já produz queijos, 
doces e hortícolas. A quinta pedagógica 
e o picadeiro, com cavalos lusitanos, 
são ponto de passagem obrigatória, no 
intervalo de um passeio de jipe ou de 
bicicleta.

Atividades:  Visita à vinha;  
Alojamento; Restaurante
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Welcome Center Rota dos Vinhos
É o ponto de partida para a descoberta 
da região vitivinícola. É palco de 
provas de vinhos, exibições de filmes e 
exposições de arte. Funciona também 
como loja.

Solar do Vinho do Dão - Rua Aristides 
Sousa Mendes, Viseu
Tel.: 232410060

Mesa de Lemos
Diogo Rocha consegue com ousadia e 
modernidade tornar os mais tradicionais 
produtos endógenos em pratos de alta 
cozinha reconhecida com uma estrela 
pelo “Guia Michelin”.

Quinta de Lemos, Passos de Silgueiros, 
Viseu
Tel.: 916646282

Syrah - Wine & Gin
Espaço contemporâneo serve petiscos 
de inspiração regional e conta ainda 
com uma vasta carta de vinhos do Dão 
a copo.

Av. Dr. Alexandre Alves, Viseu. 
Tel.: 232395194

Garrafeira Cave Lusa Premium
Os vinhos do Dão ocupam lugar de 
destaque nos expositores e são motivo 
para provas e visitas vínicas.

Sítio da Manhosa, Pav. 2/3, 631, 
Ranhados, Viseu
Tel.: 232471535

Casa Arouquesa
Na carta apenas se encontra vitela, de 
Lafões, claro, em variadas confeções, 
como no forno, ou em posta. Excelente 
carta de vinhos portugueses, com 
destaque para o Dão.

Empreendimento Bellavista, lote 0, 
Repeses, Viseu
Tel.: 232416174

O Flor
Organiza semanas gastronómicas para 
divulgar especialidades como arroz de 
carqueja à Pastor, as feijocas à Senhora 
do Monte ou o cabrito da serra.

Rua do Cardeal Mendes Belo, 14, Gouveia
Tel.: 238492336

O Valério
Morcela da Beira, cabrito no forno, 
febrinhas com morcela, pato no forno e 
nacos à Beirão são a forma de mostrar 
a tradição à mesa. É um dos grandes 
guardiões do receituário regional.

Av. dos Combatentes da Grande Guerra, 
Mangualde
Tel.: 232611955

3 Pipos
O bacalhau com broa à 3 Pipos é o prato 
mais emblemático da casa, mas não 
deixe de provar o cabrito temperado 
com erva do monte. A carta de vinhos 
está cheia de preciosidades.

R. Santo Amaro, 966, 3460-479 Tondela
Tel.: 232816851

Quinta de Cabriz
O cabrito assado é o embaixador maior, 
mas o polvo e o bacalhau, com várias 
confeções, harmonizam com os vinhos 
da quinta.

Zona industrial, Carregal do Sal
Tel.: 232961222
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Lisboa
Nesta região de clima 
temperado e solos 
distintos, sopram ventos 
marítimos, elevam-se 
montanhas e moinhos e 
produzem-se vinhos com 
grande vitalidade

Lisboa

Leiria

Óbidos

Ourém

Alcobaça

Alenquer

Peniche

Torres
Vedras
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Sob influência do mar e a proteção 
das serras, produzem-se vinhos 
brancos frescos, com acidez e 
mineralidade, tintos concentrados e 
com longevidade, e ainda licorosos, 
espumantes e aguardentes. Referência 
especial para os vinhos que replicam o 
método medieval cisterciense. Renova-
-se a aposta no Arinto, um símbolo, 
na recuperação da casta Vital, a par da 
plantação de castas estrangeiras.

IG Lisboa
DO Bucelas
DO Carcavelos
DO Colares
DO Alenquer
DO Arruda
DO Lourinhã
DO Torres Vedras
DO Óbidos
DO Encostas d'Aire  
(sub-regiões de Alcobaça  
e de Ourém)

Região
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Já os monges de Cister plantavam 
maçã nos coutos de Alcobaça. De gosto 
agridoce e aroma intenso, a Maçã de 
Alcobaça IGP é uma referência. Tal 
como a Pera Rocha do Oeste DOP, com 
a sua carepa e polpa macia e sucosa. Há 
vinhos de exceção, com Denominação 
de Origem de Arruda, Alenquer, Torres 
Vedras, Óbidos e Encostas D'Aire, e ainda 
as famosas aguardentes vínicas DOC da 
Lourinhã.

Qualquer momento é bom para 
provar o pastel de feijão de Torres 
Vedras, um ícone doceiro da região, 
feito com amêndoa, feijão branco, 
gemas de ovo, açúcar e água. Outro 
destaque é o pão de ló de Alfeizerão, 
um bolo leve, fofo e húmido e que 
resultará de receitas antigas de freiras. 
Não se esqueça das tradicionais 
morcelas de arroz nem do frango na 
púcara.

Produtos Receituário
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Casa Romana Vini

Quinta do Porto Nogueira, Alguber, 
Cadaval
Tel.: 918659092
www.romanavini.pt

Vizinha de uma ponte romana, a Quinta 
do Porto Nogueira, do século XVIII, 
foi comprada, em 2004, pelos atuais 
proprietários. Gera toda a energia 
consumida e a produção é feita em modo 
biológico. Para além da visita às vinhas 
e à adega, com provas, pode agendar 
refeições, workshops e descansar na Wine 
& Country House.

Atividades:  Visita às vinhas; 
Visita à adega; Prova de vinhos;  
Loja; Alojamento

AdegaMãe

Adega Cooperativa da Lourinhã

EM 554, Fernandinho, Ventosa,  
Torres Vedras
Tel.: 261950100
www.adegamae.pt

O restaurante Sal na Adega é a novidade 
da adega, inaugurada em 2011, em 
homenagem a Manuela Alves, mãe de 
Bernardo e Ricardo Alves. Integra o 
grupo Ribeiralves, ligado ao negócio do 
bacalhau, como indicam os vinhos Dory 
(Dóri é o nome de uma embarcação). 
As provas, depois das visitas, vão da 
“Clássica”, com um vinho, à “Prova 
AdegaMãe”, a mais completa.

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Prova de vinhos,  
Loja, Restaurante

Avenida de Moçambique, Lourinhã
Tel.: 934119814
www.doc-lourinha.pt

A aguardente da Lourinhã nasce na 
única região demarcada do país – e uma 
das três na Europa – exclusiva para a 
produção de aguardentes vínicas. É 
permitida a vinificação na área que vai 
desde Atouguia da Baleia, em Peniche, 
até Campelos, em Torres Vedras. Com as 
visitas guiadas, por marcação, conheça 
a cave e processo de destilação e prove 
duas aguardentes DOC Lourinhã XO.

Atividades:  Visita à adega;  
Prova de vinhos; Loja

Casa Santos Lima

Quinta da Boavista, Aldeia Galega  
da Merceana, Alenquer
Tel.: 263760621
www.casasantoslima.com

A empresa foi fundada no final do século 
XIX, por Joaquim Santos Lima. Com o 
bisneto, José Luís Santos Lima Oliveira da 
Silva, replantou-se a vinha, modernizou-
-se a produção e nasceu uma enorme 
adega, onde vinificam uvas oriundas 
de 600 hectares. Complemente a visita 
guiada pelo Jardim das Castas, adega e 
sala de barricas, com provas de vinhos e 
passeios de buggy.

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Prova de vinhos, Loja
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Quinta do Gradil

Quinta do Montalto

EN 115, Vilar, Cadaval
Tel.: 917791974
www.quintadogradil.wine

Nesta quinta do Grupo Parras Wines, 
de Luís Vieira, e que já pertenceu à 
família do Marquês de Pombal, pode 
agora marcar um brunch com vinhos, 
um piquenique nas vinhas ou partilhar 
petiscos durante uma prova vínica. 
Mantém-se as visitas e outras provas, 
bem como passeios a cavalo, provas 
desportivas nas vinhas e vindimas. 
Refeições, apenas por marcação.

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Prova de vinhos; Loja

Montalto, Olival, Ourém
Tel.: 249581224
www.quintadomontalto.pt

Na posse da família Gomes Pereira 
desde 1880, a quinta tem a produção 
em modo biológico. O DOC Medieval de 
Ourém faz-se à luz do ancestral método 
dos monges de Cister. Plantam-se as 
castas Fernão Pires e a Trincadeira, em 
densidade, prensam-se as uvas brancas e 
põe-se o mosto em vasilhas de madeira, 
até 80% da capacidade. As uvas tintas são 
desengaçadas, fermentam com curtimenta 
e juntam-se às mesmas vasilhas, onde 
ambas terminam de fermentar.

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Provas de vinhos

Quinta da Boa Esperança

Rua da Moita, Zibreira, Carvoeira,  
Torres Vedras
Tel.: 261742044
www.quintadaboaesperanca.com

Em 2014, Artur Gama e Eva Moura 
Guedes compraram esta quinta, entre 
o mar e a serra de Montejunto. O 
projeto centra-se no conceito de “vinhas 
sustentáveis”. As visitas, por marcação, 
passam na vinha, adegas de produção e 
de barricas e terminam com uma prova: 
pode ir de três vinhos até todas as gamas. 
Refeições a pedido.   

Atividades:  Visita à vinha;  
Visita à adega; Prova de vinhos; Loja

Quinta de Chocapalha

Aldeia Galega da Merceana, Alenquer
Tel.: 263769317
www.chocapalha.com

Na encosta da serra de Montejunto 
aparecem as vinhas de Alice e Paulo 
Tavares da Silva. O seu primeiro vinho 
data do ano 2000, com enologia 
da filha, Sandra Tavares da Silva, e 
em 2013 surgiu a nova adega. Os 
programas de enoturismo são privados 
e acompanhados pela família. Por 
marcação, visite a vinha, a adega e cave de 
barricas. Apenas a prova de vinhos mais 
simples não inclui queijos, enchidos e pão 
regional. Pode adicionar uma refeição.

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Prova de vinhos; Loja
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Quinta do Monte d´Oiro

Freixial de Cima, Ventosa, Alenquer
Tel.: 263766060
www.quintadomontedoiro.com

Ao por do sol, douram-se as vinhas desta 
quinta em modo de produção biológico. 
José Bento dos Santos comprou-a em 1986 
e fez replantações para obter “vinhos de 
alto gabarito”, como o Quinta do Monte 
d'Oiro Reserva tinto. O filho, Francisco 
Bento dos Santos, lidera hoje o projeto. 
Marque uma visita privada à vinha, às 
adegas de vinificação e de estágio em 
barrica, onde fica a sala de provas. Estas 
incluem tábuas de queijos e enchidos, pão, 
compotas ou fruta da quinta.

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Prova de vinhos; Loja

A
N

A
 P

A
U

LA
 C

A
R

V
A

LH
O

Quinta dos Capuchos
Quinta do Rol

EN 8.6, Capuchos, Alcobaça
Tel.: 262148444
www.quintadoscapuchos.pt

Nesta quinta fazem-se “vinhos com 
origem”, honrando a secular tradição de 
Cister. As vinhas localizam-se na encosta 
da serra dos Candeeiros, com os vinhos 
de topo a vinificarem no edifício mais 
antigo, onde ainda existem lagares para 
a pisa a pé. Marque uma visita e escolha 
entre as provas “3 Vinhos, 3 Petiscos” e “5 
Vinhos, 5 Petiscos”.

Atividades:  Visita às vinhas; Visita à 
adega; Prova de vinho; Loja; Alojamento

Quinta do Rol, Ribeira de Palheiros, 
Miragaia, Lourinhã
Tel.: 261437484
www.quintadorol.com

Nesta propriedade familiar, de influência 
marítima, a enologia respeita o tempo 
da uva. Produzem-se vinhos tranquilos, 
licorosos, espumantes e aguardentes 
certificadas. Faça provas de vinhos, 
visitas e refeições para grupos, sob 
marcação. Há alojamento e clínicas de 
dressage com cavalos Lusitanos. 

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Prova de vinhos; 
Loja; Alojamento

Quinta do Sanguinhal

Quinta do Sanguinhal, Bombarral
Tel.: 914493231
www.sanguinhal.pt

Espreite a Quinta das Cerejeiras, onde 
funcionava o escritório – hoje uma loja 
com provas e um núcleo museológico – 
de Abel Pereira da Fonseca, que fundou 
a Companhia Agrícola do Sanguinhal 
em 1926. Na Quinta do Sanguinhal, a 
visita guiada passa na sala dos tonéis, 
destilaria, jardins, vinhas e termina 
com prova de seis vinhos na maior sala 
de prensas de fuso e vara da Península 
Ibérica. Pode marcar um piquenique. A 
empresa detém ainda a Quinta de São 
Francisco.

Atividades:  Visita às vinhas;  
Visita à adega; Prova de vinhos; Loja
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Museu do Vinho – Antigo Celeiro Real
A mostra permanente centra-se na 
tradição vitivinícola da região e retrata 
a evolução das técnicas e instrumentos 
agrícolas. Acesso gratuito de terça-feira 
a sábado.

Largo Dr. Teófilo Braga, 12, Alenquer
Tel.: 263711544

Casta 85
Prove o queijo de cabra de Adolfo 
Henriques e as variações de codorniz. 
A oferta vínica dá primazia à região de 
Lisboa, sobretudo Alenquer.

Largo do Espírito Santo, 31, Alenquer
Tel.: 915761911

Taberna do Areal
Servem-se tapas e pratos, como 
marinheira de garoupa. A garrafeira 
aposta nos vinhos da região, com foco 
em Alenquer. Espreite a garrafeira DOC 
Lisboa Wines.

Largo Dr. Teófilo Braga, 1,  
Bairro do Areal, Alenquer
Tel.: 263711447

Garrafeira São Pedro
Vendem-se centenas de referências – 
incluindo da região de Lisboa –, entre 
vinhos tranquilos, aguardentes e licores 
nacionais e estrangeiros.

Rua Almirante Gago Coutinho, 9,  
Torres Vedras
Tel.: 261322916

Restaurante Vilamanjar
Saboreie o peixe-galo crocante com 
risotto de marisco e os secretos de 
porco Ibérico com feijoada de berbigão 
à Bulhão Pato. Opções de vinho a copo.

Mercado Municipal, Loja 7,  
Sobral de Monte Agraço
Tel.: 927201818

Museu do Vinho de Alcobaça
No século XIX era adega de José 
Eduardo Raposo de Magalhães. Depois 
armazém da Junta Nacional do Vinho. 
Hoje, este autêntico museu nacional 
guarda milhares de peças relacionadas 
com o vinho. Faça uma visita guiada.

Rua de Leiria, Olival Fechado, Alcobaça
Tel.: 968497832

O Fuso
As postas de bacalhau assado à Fuso 
são a maior especialidade, a par  
do costeletão de vaca. É “embaixador” 
das referências de Arruda dos Vinhos.

Rua Dom Mauro Cocheril, 27, Alcobaça
Tel.: 263975121

Roots Restaurante
Cozinha tradicional e criativa, com um 
forno a lenha. Prove o bife Wellington 
e a sobremesa com pastel de feijão. 
Petisque no wine bar e faça pairings de 
vinhos, cervejas artesanais e cocktails.

Parque Verde da Várzea, Torres Vedras
Tel.: 261315010

Provar
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Tejo
É o rio que dá nome e 
atravessa esta região 
vitivinícola, o influenciador 
maior dos terroirs, 
ajudando a definir os perfis 
dos vinhos produzidos

Coruche

Santarém

Tomar

Chamusca

Cartaxo
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O clima é moderado e existem três 
terroirs: no Bairro (margem direita, 
a norte e leste do rio) os solos são 
argilo-calcários e xistosos; já o Campo 
é uma zona de aluvião, mais fértil; e 
na Charneca (margem esquerda, a 
sul e sudeste do rio) os terrenos são 
arenosos. A casta rainha é a Fernão Pires 
e combinam-se castas autóctones  
com estrangeiras, como a Chardonnay  
e Cabernet Sauvignon.

IG Tejo
DO do Tejo
Abrange os concelhos de 
Almeirim, Alpiarça, Salvaterra 
de Magos, Azambuja, Cartaxo, 
Chamusca, Golegã, Abrantes, 
Constância, Sardoal, Mação, 
Benavente, Coruche, Rio 
Maior, Santarém, Tomar, 
Torres Novas, Alcanena, 
Entroncamento, Vila Nova da 
Barquinha e Ferreira do Zêzere

Região
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A reconhecida qualidade da Carne de 
Bravo do Ribatejo DOP, proveniente 
de bovinos da Raça Brava de Lide, com 
acesso a pastagens naturais e forragens, 
representa a identidade da região. A este 
produto juntem-se os aromas e o sabor 
dos Azeites do Ribatejo DOP, de baixa 
acidez, e do Mel do Ribatejo Norte DOP. 
Para acompanhar, os diversificados 
Vinhos com Denominação de Origem 
do Tejo ou Indicação Geográfica Tejo.

Os pratos com peixes de rio, como a 
açorda de sável ou as enguias fritas, 
são um sucesso. O cabrito assado 
e carnes como a Mertolenga dão 
aconchego. As gemas de ovos das 
fatias de Tomar são bem batidas e 
cozem em dupla panela, com as fatias 
encharcadas em calda de açúcar. Já 
a palha de Abrantes inclui gemas de 
ovo e amêndoas cobertas de fios de 
ovos ligeiramente tostados.

Produtos Receituário
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Casa Agrícola Solar dos Loendros

Casal da Coelheira

Rua de Tomar, 12 e 13, Marmeleiro, 
Madalena, Tomar
Tel.: 917367227
www.solardosloendros.pt

No salão onde se fazem as provas por 
marcação – até seis vinhos e a hipótese 
de juntar fumeiro tradicional, pão 
caseiro, queijos ou doce regional 
– veem-se candeeiros com cruzes 
templárias e tabuleiros que já seguiram 
no cortejo da Festa dos Tabuleiros. Estes 
elementos remetem para Tomar, onde 
em 1995 nasceu esta produção, pela 
mão de Diamantino Ferreira. Herdou 
algumas vinhas, comprou outras 
parcelas e engarrafou o primeiro vinho, 
o Diamantino's. Já com a colaboração 
do genro e atual gerente, António de 
Oliveira Ferreira, modernizou-se a 
produção e reestruturaram-se as vinhas. 
Além das castas originais, Fernão Pires e 
Malvasia Fina para os brancos, e Touriga 
Nacional, Castelão e Trincadeira para os 
tintos, introduziram-se as internacionais 
Chardonnay e Cabernet Sauvignon, 
que se adaptaram “muito bem”. Os seus 
vinhos monovarietais marcaram “uma 
viragem” na região. As nove referências 
incluem os vinhos Solar dos Loendros, os 
Charola - Private Collection, batizados 
com o nome do oratório templário do 
Convento de Cristo, e O Mordomo, um 
nome alusivo ao ícone da Festa dos 
Tabuleiros. A visita mostra-lhe a adega, 
a cave de armazenamento e também a 
linha de enchimento.

Atividades: Visita à adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos; Loja

EN 118, 1331, Tramagal, Abrantes
Tel.: 241897219
www.casaldacoelheira.pt

Há mais de 100 anos que se produz vinho 
nesta quinta. Foi adquirida pelos pais 
de Nuno Falcão Rodrigues, em 1986, e o 
negócio foi crescendo. Neste momento, 
os seus vinhos marcam presença em 
cerca de 20 países, exportando-se mais 
de metade da produção. A partir de 
solos arenosos, de baixa produção, 
mas de onde saem uvas “de excelente 
qualidade”. Bons vinhos e de estilos 
variados, desde “brancos bastante frescos 
e elegantes a tintos concentrados e 
estruturados”. Entre brancos, tintos e 
um rosé, contam-se dez rótulos, como 
os Casal da Coelheira e o topo de gama 
Mythos. Este vinho nasce nas vinhas 
mais velhas e estagia em barricas de 
carvalho francês e americano. No início 
da visita, observe um vídeo sobre a 
atividade. Conheça depois a adega e o 
processo de vinificação, terminando com 
uma prova de vinhos. A modalidade 
gourmet permite escolher entre vinhos 
de gamas superiores.

Atividades: Visita à adega;  
Prova de vinhos; Loja
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Encosta do Sobral

Outeiro-Serra, Tomar
Tel.: 249371510
www.santoseseixo.pt

Alzira dos Santos e Pedro Seixo são 
apaixonados por vinhos e viagens. 
Quando formaram a empresa Santos & 
Seixo, em 2014, não tinham terra nem 
adega. Compravam uva e vinificavam 
noutros locais. O negócio floresceu e daí 
a necessidade de controlar a produção. 
Hoje, detêm propriedades e produzem 
vinhos no Douro, Alentejo, região dos 
Vinhos Verdes e, há pouco mais de um 
ano, adquiriram a Encosta do Sobral, em 
Tomar. Fizeram um rebranding aos rótulos 
que já existiam, Encosta do Sobral e 
Cabeço da Pedra, e lançaram o Encosta do 
Sobral Vinha da Serra e o Cabeço da Pedra 
Reserva, e há mais referências na 'calha'. A 
adega foi renovada e da combinação entre 
o clima e o solo, de xisto e argilo-calcário, 
resultam uvas de “elevada concentração” e 
frescura. As visitas à quinta, por marcação, 
incluem uma prova de quatro vinhos. 
Pode agendar jantares vínicos com menu 
à escolha.

Atividades: Visita à adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos; Loja

Herdade dos Templários

Rua de Tomar, Valdonas, Tomar
Tel.: 919195590
www.herdadedostemplarios.pt

Já pode alojar-se na propriedade, 
numa casa com seis quartos, 
cozinha, terraço e piscina. A 
produção de vinhos iniciou em 
1989 e alia o saber fazer à tecnologia 
e à nobreza de castas da região, 
nacionais e estrangeiras. Os vinhos, 
muitos premiados, homenageiam 
“os Templários e antigas tradições 
de Tomar na arte de bem-fazer 
o vinho”. Seguem três linhas: 
os Vale das Donas, os premium 
Herdade dos Templários, e, num 
patamar acima, o Convento de 
Tomar Reserva e o Herdade dos 
Templários Grande Escolha, de 
Touriga Nacional. As visitas guiadas 
(mínimo duas pessoas), sob 
marcação, incluem um passeio pelas 
vinhas (sujeito à meteorologia), pela 
adega e prova sensorial com cinco 
vinhos e produtos locais.

Atividades: Visita à adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos; 
Loja; Alojamento

↓
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Quinta do Côro, Sardoal
Tel.: 969098665
www.quintadocoro.com

Jorge Graça comprou esta quinta em 
1966 e aí cultivou vinhas e pomares. 
Quando o filho, Paulo Graça, assumiu 
o negócio, catapultou a marca. Lançou 
o primeiro vinho e inaugurou uma 
nova adega, em 2001. Os netos, Miguel 
e Jorge Graça, entraram entretanto para 
a equipa. Contam com 11 referências, 
incluindo os Côro Reserva e os Dona 
Florinda Grande Reserva. Florinda é 
a avó que, nos anos 70 confecionava 
marmelada a partir de uma receita 
antiga. Hoje, além dos vinhos e da 
famosa marmelada, produzem compota 
de rosas, mel e azeite, entre dezenas 
de produtos. As visitas à adega devem 
marcar-se, idealmente, três dias antes. 
Terminam no lagar museu com uma 
prova de vinhos (há cinco modalidades). 
Três casas para alojamento.

Atividades: Visita à adega;  
Visita à vinha; Prova de vinhos;  
Loja; Alojamento

Quinta Casal das Freiras

Carvalhal Grande, Madalena, 
Tomar
Tel.: 919998345
www.casaldasfreiras.pt

Além de dois lagares de pedra, na 
adega há duas ânforas argelinas 
que dão “um certo perfil” a alguns 
vinhos desta quinta, sobretudo 
aos tintos. À tradição aliam-se 
uma prensa moderna e cubas de 
inox com sistema de frio, para os 
brancos. Das nove referências, oito 
são Casal das Freiras e há ainda o 
Capítulo. Foi o trisavô de Rita Vidal 
que iniciou o projeto, em 1882, até 
à atual gestão de José Vidal, Maria 
Otília Vidal e Antónia Vidal Castro. 
Os 180 ha são compostos por seara, 
olival, floresta, sobro e vinha. Com 
marcação, pode participar na 
apanha da uva, vindimas e na pisa 
das uvas a pé. Nas provas de vinhos, 
num antigo lagar de azeite, servem-
se queijos, fumeiro tradicional 
e ainda azeite, mel e compotas 
caseiras.

Atividades: Visita à adega;  
Provas de vinhos; Loja

↑
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Provar
A Lúria
Prove a lampreia e o sável frito com 
açorda de ovas, o magusto de carnes 
grelhadas ou o cabrito. E claro, as fatias 
de Tomar. Boa garrafeira e uma cave 
com vinhos do Tejo.

Rua da Alegria, 34, Tomar. 
Tel. 967003076
 

Drinks Wine Bar e Garrafeira
Degustam-se tapas e petiscos, bebem- 
-se cocktails e bons vinhos, incluindo  
a copo. Aproveite as possibilidades  
de compra da extensa garrafeira.

Rua Serpa Pinto, 41A, Tomar. 
Tel. 249327140

Sabor da Pedra
Prove peixes do rio e do mar, carnes 
DOP e pratos de forno, como o 
cabritinho, o polvo e o bacalhau. 
Espreite o lounge bar e garrafeira com 
600 referências nacionais e uma vasta 
oferta do Tejo.

Rua do Rio, 5, Alverangel, Tomar 
Tel. 249371750

Dom Vinho Restaurante
Considere o bacalhau à Dom Vinho, 
o cabrito no forno com batatinha 
assada, arroz de miúdos e legumes, e as 
bochechinhas de porco preto. A maioria 
dos vinhos é do Tejo e de quintas locais.

Ribeiro Barato, Sardoal. 
Tel. 926773709

Decante Wine & Tapas
Novo wine bar com vinhos a copo, 
garrafeira e loja. Petisque tapas, tábuas 
de queijos e enchidos, e sustente 
com pratos de carne e peixe, como o 
entrecôte de novilho à Decante.

Rua Raimundo Mota, 110, Abrantes. 
Tel. 964432782

Amor Lusitano  
– A Portuguese House
Todos os momentos são bons para os 
produtos com 'alma' portuguesa: azeites, 
conservas, queijos ou enchidos. Aposte 
no brás de farinheira e num vinho. 

Av. Dr. Cândido Madureira, 19-21, Tomar. 
Tel. 926638738

Casa Chef Vitor Felisberto
Do forno a lenha saem o cabrito 
assado, polvo e bacalhau, o cachaço de 
porco preto e o naco de vitela a baixa 
temperatura. Vinhos do Tejo e de outras 
regiões.

Rua Cana Verde, 8, Abrantes. 
Tel. 931737898

Almourol Restaurante
À beira-rio, prove o lombinho de fataça, 
enguias fritas e, à época, o sável com 
açorda de ovas e a lampreia. A maioria 
dos vinhos é do Tejo.

Avenida do Cais de Tancos, 2,  
Vila Nova da Barquinha. 
Tel. 249720100

33



Contactos Úteis

Turismo Centro de Portugal
Rua João Mendonça, 8, Aveiro

Tel.: 234420760

Comissão Vitivinícola da Bairrada
Avenida Eng. Tavares da Silva, Anadia

Tel.: 231510180

Comissão Vitivinícola Regional  
da Beira Interior

Solar do Vinho da Beira Interior,  
Largo das Freiras, Guarda

Tel.: 271224129

Comissão Vitivinícola Regional do Dão
Solar do Vinho do Dão,  

Rua Aristides Sousa Mendes, Viseu
Tel.: 232410060

Comissão Vitivinícola  
da Região de Lisboa

Rua Cândido dos Reis, 1, Torres Vedras
Tel.: 261316724

Comissão Vitivinícola Regional do Tejo
Rua de Coruche, 85, Almeirim

Tel.: 243309400

Associação Rota da Bairrada
Espaço Bairrada da Curia

Largo da Estação
Tel:. 231503105

Espaço Bairrada de Oliveira do Bairro
Rua do Foral

Tel:. 234742137

Posto de Turismo Belmonte
Largo do Brasil – Castelo de Belmonte
Tel.: 275911488

Posto de Turismo Coimbra
Largo da Portagem 
Tel.: 239488120

Posto de Turismo Covilhã 
Av. Frei Heitor Pinto, 19
Tel.: 275319560

Posto de Turismo Manteigas
Rua Dr. Esteves de Carvalho, 2
Tel.: 275981129

Posto de Turismo Vilar Formoso 
CEDET - Edifício da Alfândega
Tel.: 271027299

Welcome Center Aveiro 
Rua João Mendonça, 8
Tel. 234420760

Welcome Center Fátima
Av. D. José Alves Correia da Silva, 213
Tel.: 249531139

Welcome Center Leiria
Jardim Luís de Camões
Tel.: 244848770

Welcome Center Viseu 
Casa do Adro - Adro da Sé
Tel.: 232420950
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// A Million Food Stories*

Uma viagem através da gastronomia da Região de Coimbra, cheia de história da 
nossa terra, de estórias das nossas gentes, desde o mar à serra, do urbano ao rural, 

valorizando a identidade, a diversidade e a autenticidade do nosso território  
Um território que é nosso e seu. Venha saborear a Região de Coimbra!

Distinção atribuída pelo IGCAT 
(Instituto Internacional de Gastronomia, Cultura, Artes e Turismo)

*Um milhão de estórias gastronómicas
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