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apresentação

Em todas as regiões vitivinícolas encontramos locais convidativos para 
conhecer a cultura, a gastronomia e os vinhos. A oferta enoturística 

tem-se qualificado no sentido de dar resposta a uma procura cada vez 
mais exigente.

Território, vinho  
e cultura

Siga à descoberta da sua  
diversidade

Portugal tem um rico patri-
mónio cultural associado ao 
vinho. A forte tradição vitivi-

nícola está presente em todas as regi-
ões do território nacional, que ao longo 
dos tempos viu essa herança passar de 
geração em geração.

Reconhecidos em todo o mundo, os 
vinhos portugueses gozam de uma 
grande diversidade e singularidade. As 
suas características distintas resultam 
intimamente da relação com o próprio 

território, claramente marcado pela di-
versidade geográfica. 

A riqueza do território continental vai 
desde as verdes e exuberantes paisagens 
do noroeste, passando pelas sinuosas 
encostas do Douro, pela beira interior e 
litoral, as lezírias que acompanham o rio 
Tejo, as extensas planícies do Alentejo e 
as praias de todo o Algarve. Nos arquipé-
lagos da Madeira e dos Açores, os solos 
vulcânicos e o clima atlântico conferem-
-lhes uma singular riqueza natural.
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Wine in MOderatiOn
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o “Wine in moderation” é um programa 
internacional do setor vitivinícola que 
visa inspirar estilos de vida saudáveis 
e contribuir para a redução dos efeitos 
nocivos do álcool. o principal objetivo 
do programa consiste em juntar todo o 
setor vitivinícola à volta de uma mensa-
gem comum dirigida a todos os consu-
midores de vinho. 

o programa baseia-se em factos cien-
tíficos, na educação e na autorregula-

ção para organizar e capacitar toda a 
cadeia internacional de valor do vinho, 
sensibilizando e reforçando os conheci-
mentos sobre os padrões de consumo 
de álcool responsável e o consumo mo-
derado de vinho.

o consumo moderado e regular de vi-
nho pode estar associado a vários be-
nefícios para a saúde. contudo, o risco 
aumenta com cada copo que ultrapas-
se o conceito de moderação.

Sensibilizar e reforçar os conhecimentos sobre os padrões de 
consumo de álcool compatíveis com um estilo de vida saudável e 

inspirar o bem-estar.

Vinho com moderação

Incentivar a 
moderação e a 

responsabilidade
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receVin
Surgiu em 2009 
com o intuito de 
defender, a uma só 
voz, os interesses 
dos territórios cuja 
economia e cultura 
estão fortemen-
te associadas ao 
vinho.

iter Vitis
tem como objetivo 
promover a valori-
zação da paisagem 
vitivinícola como 
ferramenta de 
desenvolvimento 
sustentável, ao 
serviço do território 
e seus atores.

ametUr
É uma entidade in-
ternacional sem fins 
lucrativos centrada 
no desenvolvimento 
de parcerias e pro-
moção e valoriza-
ção do enoturismo 
a nível mundial.

ass. mUnicípios 
portUgUeses 
do Vinho
Foi criada em 2007 
e tem vindo a pro-
mover a cultura do 
vinho como motor 
de valorização e 
desenvolvimento 
dos territórios. 

rota dos Vinhos de portUgal

Fomentar a promoção 
integrada das Rotas 

do Vinho

A ARVP tem como objetivo 
fomentar um turismo de vi-
nho de qualidade, baseado 

numa promoção integrada das Rotas do 
Vinho. Integra representantes das Rotas 
do Vinho já existentes, associações liga-
das à gastronomia, hotelaria e vinhos, 

várias Entidades de Turismo regionais 
e a Associação de Turismo de Portugal, 
entre outros parceiros. É uma das en-
tidades que integra o programa “Wine 
in Moderation” e que, a nível nacional, 
promove ações de sensibilização para o 
consumo responsável de vinho. 
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Paisagem vitivinícola

Museu do Alvarinho

Solar do Alvarinho

Centro Interp. Prom. do Vinho Verde

Centro Interp. da Vinha e do Vinho

Percursos pedestres

Centro histórico / Patrim. edificado

Barcelos – Cidade do Vinho 2014
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oferta enotUrística

POnte de liMa

Viana dO castelO

MelgaçO

Verdes
As praias, as serras, os vales e os rios caracterizam a paisagem. As 

vinhas, essas estão quase sempre presentes em cada direção. Os vinhos 
designam-se “verdes” por serem produzidos num território densamente 

verdejante e porque as suas características revelam juventude.
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Para quem decidir partir à descoberta 
desta região, muitos locais merecem 
uma visita. Quintas e adegas per-
mitem conhecer de forma mais 
profunda os vinhos e as vinhas, 
restaurantes e unidades hoteleiras 
dão a saborear a típica gastronomia 
e empresas de animação turística 
proporcionam um vasto leque de ati-
vidades de natureza e ar livre. 

os núcleos históricos das cidades e 
o Parque Nacional da Peneda-gerês 
prometem também experiências úni-
cas.

Uma região densamente ver-
dejante cuja cor dá nome 
ao vinho produzido nestas 

terras do noroeste de Portugal. A Região 
Demarcada dos Vinhos Verdes existe des-
te 1908 e abarca nove sub-regiões: Ama-
rante, Ave, baião, basto, cávado, lima, 
Monção/Melgaço, Paiva e Sousa. É um 
território cheio de recantos naturais, 
onde as praias e as serras, os vales e os 
rios caracterizam a paisagem.

As vinhas, essas estão quase sempre pre-
sentes em cada direção. Esta região pre-
serva também um valioso património ar-
quitetónico, presente em antigas adegas 
erguidas entre as vinhas que revestem as 
encostas ou em históricas edificações dos 
centros das cidades.

baiãO
POnte da barca

experiências
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 ● o fumeiro e as carnes são produ-
tos de excelência desta região. da 
cozinha tradicional destacam-se 
o anho assado, os rojões, o sarra-
bulho, o cabritinho mamão ou o 
arroz pica no chão.

 ● São também base para pratos 
genuínos o bacalhau, o sável ou a 
lampreia. 

 ● Nas sobremesas, as preferências 
vão para o pão podre, o pão-de-ló, 
o bolo de mel ou o leite-creme.Frescos, elegantes, leves e aromáti-

cos. assim se caracterizam os vinhos 
verdes, produzidos a partir de castas 
autóctones da região. designam-se 
“verdes” por serem produzidos 
num território ímpar, com uma 
paisagem verdejante que encanta o 
olhar, mas também porque as suas ca-
racterísticas revelam juventude.

Podem ser tintos, brancos ou rosados. 
as principais castas brancas produzi-
das nesta região são alvarinho, arinto, 
avesso, azal, Loureiro e trajadura. es-
padeiro, Padeiro e vinhão estão entre 
as principais castas tintas cultivadas.

POnte de liMa

Viana dO castelO

arcOs de ValdeVez

baiãO

Gastronomia

Vinhos
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oferta enotUrística

Alvarinho

E s p a n h a

Rio Minho

Rio Minho

Rio Lima

Alvarinho

Uma casta singular, num terroir único no mundo, dá origem a um vinho 
exclusivo. É o vinho Alvarinho, produzido na sub-região de Monção e 

Melgaço, na Região Demarcada dos Vinhos Verdes. 

É neste território dos concelhos de 
Monção e Melgaço que encon-

tramos as condições ideais para o 
cultivo e maturação desta uva única 
e genuína. o facto de se encontrar 
inserido num anfiteatro natural, 
protegido a norte e a sul, a este e a 
oeste por fragas e serranias, confe-
riu a este território características 
únicas para a produção deste vinho.

E s p a n h a

Ri
o M

in
ho

Rio Minho

Rio Lima

MElgAço
MoNção

Museu do Alvarinho

Solar do Alvarinho

MelgaçO (sOlar dO alVarinhO)
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370

experiências

370

Vinhos

 ● este território apresenta uma excelência 
de pratos na sua mesa. destaque para a 
lampreia do rio Minho, o salmão e o sável 
e, em dias festivos, o afamado cordeiro. 
o fumeiro, feito pelos métodos tradicio-
nais, e o cabrito formam pratos genuí-
nos. o mel e o queijo são também uma 
referência.

Gastronomia

a rota do Vinho Verde alvarinho é o 
primeiro exemplo de aplicação da car-
ta europeia de enoturismo e propõe um 
conjunto de experiências diferenciadoras. 
visite o Solar do alvarinho, em Melgaço, em 
plena zona histórica e com uma sala de pro-
vas. o Museu do alvarinho fica em Monção 
e conta a história e dá também a provar o 
alvarinho.

experiências

equilibrado, ímpar, original. o vinho al-
varinho é um vinho verde branco, de paladar 
fresco, cor citrina e aroma delicado e com-
plexo. tem carácter requintado e é, pela sua 
originalidade, considerado por muitos um 
dos melhores vinhos brancos do mun-
do. casta de excelência que neste território 
adquire um natural e elevado teor alcoólico 
de baixa acidez.

Vinhos

MelgaçO

MOnçãO

MOnçãO
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oferta enotUrística

Nesta região que se estende por pronunciados montes e vales, o cultivo 
da vinha e a produção de vinho remonta à ocupação dos Romanos. 
Situa-se para lá das serras do Marão e Alvão, a norte do rio Douro.

Uma área natural com uma to-
pografia complexa, com altas 

montanhas e vastos planaltos. o 
cultivo da vinha e a produção de 
vinho na Região de Trás-os-Montes 
tem origem secular, uma vez que 
por toda a região existem vários la-
gares cavados na rocha de origem 
Romana e Pré-Romana. os vários 
microclimas e diferentes solos per-
mitem obter vinhos muito diferen-
ciados.

E
s

p
a

n
h

a

Rio Douro

Rio Douro

Rio Tua

Rio SaborRio Tâmega

Trás-os-Montes

boTIcAS

VAlPAçoS

Repositório “Vinho 
dos Mortos”

Casa do Vinho

Olivicultura
bOticas

MIRANDElA

fREIxo DE ESPADA à cINTA

cARRAzEDA DE ANSIãES
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os lagares rupestres são o testemunho da 
origem secular do cultivo da vinha e da pro-
dução de vinho nesta região. conheça tam-
bém o repositório do vinho dos Mortos, em 
boticas, e a história deste vinho, que remon-
ta à 2ª invasão Francesa. a população, para 
defender o seu património decidiu esconder, 
enterrando, o que tinha de mais valioso: o 
vinho.

experiências

a região oferece uma grande diversidade de 
vinhos. os brancos revelam-se muito fru-
tados, diferenciando-se pela mineralidade 
e paladar equilibrado. os tintos caracteri-
zam-se sobretudo pela sua frescura, elegân-
cia e carácter. São vinhos com complexidade 
aromática intensa, encorpados e com boa 
estrutura, o que os torna vinhos muito gas-
tronómicos.

 ● aqui a qualidade da carne de porco e 
seus derivados apresentam-se à mesa 
da melhor forma. os enchidos estão em 
destaque, bem como a vitela barrosã, o 
cabrito assado ou o cozido à moda do 
barroso. o pudim de castanhas, o touci-
nho do céu e o mel transmitem sabores 
inconfundíveis. 

Vinhos

Gastronomia

bOticas

bOticas

bOticas (“VinhO dOs MOrtOs”)
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Percursos Pedestres

Quintas e adegas

Caves do Vinho do Porto

Museu do Douro

Paisagem vinhateira

Parque Arqueológico do Vale do Côa

Património Mundial da UNESCO

Peso da Régua – Cidade do Vinho 2019

Rio Douro

Rio Lima

Rio Cávado

Rio Vouga

Rio Mondego

Rio Douro

Rio 
Dou

ro

Rio Côa

Rio Tâmeg
a

Rio Tâmega

Rio Tua

Rio Sabor

V. N. DE gAIA

V. N. foz côA

STA MARTA DE PENAgUIão

PESo DA RÉgUA

lAMEgo

ARMAMAR
TAbUAço

MURçA
VIlA REAl

E
s
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a

n
h

a

E s p a n h a

Os  concelhos de Lamego, Armamar e Tabuaço 
partilham os seus respetivos territórios também 
com a Região Terras de Cister.
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oferta enotUrística

Vila nOVa de FOz côa

Vila nOVa de gaialaMegO

Um trabalho árduo transformou os solos das austeras ravinas que 
acompanham o rio Douro em fileiras de vinhas. É a região vinícola 
demarcada mais antiga do mundo, classificada como Património 

Mundial da Humanidade pela UNESCO.

Douro

19doUro



as caves e adegas que guardam e 
dão a provar a excelência dos vi-
nhos da região. as vindimas, que 
todos os anos animam em setem-
bro todo o vale do douro. os cru-
zeiros no douro, que tornam ain-
da mais imponentes as encostas 
onde as vinhas seguem o sinuoso 
curso do rio. os centros históricos, 
o Parque arqueológico do vale do 
côa, igrejas, capelas e ruínas.

mUseU do doUro  
(peso da régUa)
o principal núcleo expositivo si-
tua-se na casa da companhia e é 
um museu polinuclear do territó-
rio, que se constitui como a verda-
deira porta de entrada no douro.o Douro é um território úni-

co, com uma paisagem 
esculpida pelas mãos do 

Homem. Um trabalho árduo transfor-
mou os solos das austeras ravinas que 
acompanham o rio Douro em fileiras de 
vinhas, que se estendem pelas íngremes 
encostas do Alto Douro Vinhateiro, onde 
se produz o célebre Vinho do Porto. 

É a região vinícola demarcada mais an-
tiga do mundo, classificada como Patri-
mónio Mundial da Humanidade pela 
UNESco em 2001. o rio Douro atravessa 
este território, correndo entre as rocho-
sas montanhas, mais agrestes no Douro 
Superior. Na região vinícola demarcada 
produzem-se vinhos “Porto” e “Douro”. 
De todos, o licoroso Vinho do Porto é, 
pela sua história e qualidade, o mais su-
blime.

PesO da régua (Museu dO dOurO)

experiências

tabuaçO
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Na região vinícola demarcada mais 
antiga do mundo produzem-se vinhos 
“Porto” e “douro”. de todos, o licoroso vi-
nho do Porto é, pela sua história e qua-
lidade, o mais sublime. São vinhos com 
uma grande riqueza e intensidade de 
aromas, persistentes, elevado teor alco-
ólico, vasta gama de doçuras e cores.

Únicos são também os vinhos tintos 
do douro, produzidos a partir de 
castas autóctones como a touriga 
Nacional, touriga Franca, tinta roriz, 
tinta barroca e tinto cão. ou os vinhos 
brancos, a partir das castas Malvasia 
Fina, viosinho, gouveio ou rabigato. 

 ● São referências da gastronomia 
típica da região o fumeiro, o ca-
brito assado com arroz de forno, 
as bôlas, o arroz de cabidela ou o 
bacalhau com broa. 

 ● Na zona ribeirinha, os pratos com 
base em peixes de rio são muito 
procurados.

 ● Nas sobremesas brilham o leite-
-creme, as queijadas, o toucinho 
do céu ou os doces de castanhas, 
sempre acompanhados pelo mais 
fino vinho do Porto.

arMaMar

Vila nOVa de FOz côa

sta Marta de PenaguiãO

Gastronomia

Vinhos

Murça
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oferta enotUrística

Rio Douro

Nas férteis encostas da Serra da 
Nave, entre os rios Távora e Va-

rosa, os monges de cister deixaram 
um valioso legado. Aqui nascem 
alguns dos melhores espumantes 
nacionais. A produção de vinho es-
pumante nesta região remonta ao 
século xVII. Em 1989 foi-lhe atri-
buída a denominação de região de-
marcada, sendo a primeira região 
demarcada de espumantes de Por-
tugal.

Nas “vinhas de Cister”, na Região Demarcada do Távora-Varosa, surge 
o elegante e requintado espumante. Uma região de pequena dimensão, 

que foi a primeira região demarcada de espumantes de Portugal. 

Terras de Cister
Távora - Varosa

TAbUAço

lAMEgo

ARMAMAR

Os  concelhos de Lamego, 
Armamar e Tabuaço par-
tilham os seus respetivos 
territórios também com a 
Região Douro

Percursos Pedestres

Quintas e adegas

Paisagem vinhateira

tabuaçO

22 terras de cister



É um território de enorme beleza paisagísti-
ca que convida a atividades de ar livre. Pas-
sear por entre as vinhas, visitar as adegas, 
caminhar junto às margens dos rios. apro-
veite os vários itinerários e percursos para 
usufruir da união entre a natureza e a histó-
ria. Não deixe também de visitar alguns dos 
mais belos exemplares da arte cistercense. 

experiências

embora seja uma região de pequena dimen-
são, é no entanto muito relevante na pro-
dução de espumantes, caracterizados pelo 
seu elevado requinte e sedução, frescos e 
de aroma frutado, produzidos pelo método 
tradicional. das grandes áreas de vinhedos 
que cobrem as encostas nascem também 
aromáticos e frutados vinhos de mesa, 
brancos e tintos.

 ● caça do monte e peixes do rio, esta é uma 
região de sabores com tradição. enchi-
dos caseiros, pão regional e bôla. cabrito 
assado com arroz de forno, chanfana, ro-
jões de porco ou trutas do rio varosa. No 
final, saboreie a bola de milho doce ou os 
bolinhos de mel ou de azeite.

Vinhos

Gastronomia

arMaMar

laMegO

laMegO
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oferta enotUrística

E
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Rio Tejo

Rio Côa

Rio Mondego

Rio Zêzere

Desde há muito que este escarpa-
do território, no coração do in-

terior centro de Portugal, dá origem 
a afamados vinhos. Influenciadas 
pelos ares da montanha, as vinhas 
são cultivadas a uma altitude com 
variações entre os 400 e os 700 me-
tros. Tal como os solos, também o 
clima é agreste, com temperaturas 
negativas no inverno e verões muito 
quentes e secos. 

Desde há muito que este escarpado território dá origem a afamados 
vinhos. Influenciadas pelos ares da montanha, as vinhas são cultivadas 

a uma altitude com variações entre os 400 e os 700 metros.

Beira Interior

PINHEl

Pinhel: Cidade Falcão

Pinhel – Cidade do Vinho 2020 Pinhel

gUARDA
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o património natural enche o olhar em toda 
esta região, que ganha uma beleza particu-
lar nas margens dos rios côa, Mondego e 
Zêzere. aproveite os eventos dedicados às 
tradições. Neles quase sempre pode contar 
com os vinhos e a gastronomia tradicional à 
mesa. o património cultural e arquitetónico 
são também motivo para partir à descober-
ta da região. 

experiências

É sobretudo conhecida pelos seus ímpares 
vinhos brancos, com grande frescura e exu-
berância aromática. Mas a região também 
se distingue igualmente pelos tintos, rosa-
dos, palhetes e espumantes. as suas carac-
terísticas distintas resultam do solo agreste 
onde crescem as vinhas, do clima austero 
que suportam e da predominância de castas 
tradicionais.

 ● os enchidos apresentam-se como pro-
dutos de excelência. São pratos típicos 
as sopas de fava, os míscaros, a dobrada, 
a açorda de bacalhau ou o cabrito assa-
do. o mel e o azeite têm uma qualidade 
reconhecida e nos doces destacam-se as 
cavacas, o bolo de azeite ou as papas de 
carolo.

Vinhos

Gastronomia

Pinhel

Pinhel

Pinhel
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Gastronomia (Queijo Serra Estrela)

Percursos Pedestres

Caminhos do Xisto e Rota da água

Viseu: Solar do Vinho do Dão

Solares e Casas Senhoriais 
Santar: Vila Vinhateira

VISEU

NElAS

cARREgAl Do SAl

PENAlVA Do cASTElo

goUVEIA

TÁbUA

Rio Mondego

Rio Zêzere

Rio Tejo

Rio Douro

Rio Vouga
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oferta enotUrística

nelas

carregal dO sal

gOuVeia

Pelas encostas soalheiras e sujeitas à rudeza dos solos, as vinhas 
surgem sublimes e vigorosas, nesta que foi a primeira região 

demarcada de vinhos não licorosos do país. Está abrigada pela 
imponente Serra da Estrela. 

Dão
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Propostas não faltam para visitar e 
deixar-se encantar por esta região. 
Percorra os caminhos das serras e as 
margens dos rios e deixe-se envolver 
pela sua beleza natural.

explore os recantos das aldeias 
históricas, prove o vinho do dão 
nas quintas e adegas. Suba à Serra 
da estrela e sinta a tranquilidade da 
paisagem que se perde no horizon-
te. Prove o queijo Serra da estrela, a 
maçã bravo de esmolfe, o cabrito ou 
os enchidos. 

Instituída em 1908, foi a primeira re-
gião demarcada de vinhos não lico-
rosos do país. A região dos Vinhos do 

Dão situa-se no centro norte de Portugal, 
na província da beira Alta.

É um território que se estende por montes 
e vales, mas que está abrigado por mon-
tanhas de maior relevo que o circundam: 
a imponente Serra da Estrela, caramulo, 
Nave e buçaco. Três grandes rios atraves-
sam esta sinuosa região de solo granítico: 
o Dão, o Mondego e o Alva. Pelas encostas 
soalheiras e sujeitas à rudeza dos solos, 
as vinhas surgem sublimes e vigorosas. 
São sobretudo cultivadas entre os 400 e 
500 metros de altitude.

tábua

experiências

Viseu
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 ● Numa mesa tipicamente serrana, 
marca presença obrigatória o tra-
dicional Queijo Serra da estrela, 
os diferentes enchidos e a broa de 
milho.

 ● os pratos de carne são uma refe-
rência da cozinha tradicional des-
ta região, com destaque para o ca-
brito assado, o arroz de carqueija, 
o pato à moda da beira ou a vitela.

 ● Na doçaria, não deixe de provar o 
arroz doce, o pudim de requeijão, 
as papas de milho ou os bolos de 
azeite.

o relevo acidentado, os solos pre-
dominantemente graníticos e as 
variações microclimáticas influen-
ciam a natureza das vinhas, proporcio-
nando características muito particula-
res aos vinhos desta região.

esta diferenciação deve-se também às 
castas tintas tradicionais, como a tou-
riga Nacional, alfrocheiro, aragonez 
(tinta roriz) e Jaen, e às brancas en-
cruzado, Malvasia Fina, bical ou barce-
lo. aveludados e encorpados, com uma 
excecional acidez, os tintos têm um 

grande potencial de envelheci-
mento. os brancos, rosés e es-
pumantes apresentam aromas 
frutados e enorme frescura.

gOuVeia

PenalVa dO castelO

Gastronomia

Vinhos
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Indicação Geográfica Beira Atlântico

DOC Bairrada

Percursos Pedestres

Museu do Vinho 

Caves e adegas

Gastronomia: Leitão à bairrada

Património Natural - Mata Nacional 
do Bussaco

ÁgUEDA

ANADIA

MEAlHADA

Rio Mondego

Rio Mondego

Rio Zêzere

Rio Tejo

Rio Vouga

Rio Douro
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AVEIRo

VAgoS

coIMbRA

olIVEIRA Do bAIRRo
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oferta enotUrística

anadia

Mealhadaágueda

Região de espumantes por excelência, cativa pela sua diversidade, 
pela beleza da sua paisagem, pela riqueza cultural e histórica. 

Aqui produzem-se vinhos de excelente qualidade e que primam pela 
diferenciação. Os espumantes assumem a maior força.

Bairrada
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a rota da Bairrada propõe uma 
nova forma de conhecer o território, 
levando a descobrir alguns dos en-
cantos da bairrada através dos cinco 
sentidos. oito roteiros temáticos dão 
a conhecer este território e os seus en-
cantos. conduzem ao interior das ca-
ves e adegas, dão a provar os seus me-
lhores vinhos e a típica gastronomia.  
☞ www.rotadabairrada.pt

mUseU do Vinho (anadia)
divulga o “Percurso do vinho” e pro-
move exposições temporárias dedi-
cadas a artistas contemporâneos ou 
a temas associados ao vinho. 

A bairrada cativa pela sua di-
versidade, pela beleza da sua 
paisagem, pela sua riqueza 

cultural e histórica. Está situada na zona 
oeste da região centro do país. os vinhe-
dos, a serra, a ria e o mar acentuam os 
encantos da região. Aqui produzem-se 
vinhos de excelente qualidade e que pri-
mam pela diferenciação. os espumantes 
assumem a sua maior força, sendo por 
isso o ex-libris da bairrada.

Implantada junto à costa atlântica, toda 
a região recebe a influência do mar. A 
sul, o rio Mondego atravessa a região, 
banhando a histórica cidade de coimbra, 
e a norte o Rio Vouga e a Ria de Aveiro 
preservam uma ímpar riqueza natural. 
De uma singularidade plena é também a 
Mata Nacional do bussaco, no coração da 
bairrada.

experiências

anadia Mealhada
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 ● Na gastronomia, o leitão assado à 
bairrada é o rei desta região. 

 ● os rojões, o coelho, a chanfana, 
arroz de miúdos ou o sarrabulho 
são também especialidades muito 
apreciadas. Junto à costa, encon-
tramos ótimos pratos de peixe, 
como as caldeiradas ou a sardinha 
na telha.

 ● barrigas de freira, arroz doce, 
ovos moles ou o tradicional bolo 
de ançã satisfazem o paladar dos 
mais gulosos.

Gastronomia

são os espuman-
tes que têm vindo 
a assumir maior relevância. a ances-
tral tradição vitivinícola está enraizada 
neste território, que produz dos mais 
nobres vinhos do país, feitos a partir de 
castas de qualidade, como a baga nos 
tintos, ou a bical nos brancos.

o clima fresco, húmido e de forte 
influência marítima proporciona 
uvas de baixa graduação alcoólica e 
elevada acidez, ótimas para a produ-
ção de espumantes. a casta branca 
predominante é a Maria gomes, segui-
da da bical, arinto, cercial. Nos tintos, 
prevalecem as castas baga e touriga 
Nacional.

cantanhede

águedaanadia

Vinhos
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Cidade Templária

Capital do Gótico

Salinas de sal-gema

Museu do Vinho

Tauromaquia

Quintas e Adegas

Gastronomia

Falcoaria

Observatório da Cortiça

Vila Museu do Vinho  
(Aveiras de Cima)
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Rio Sorraia
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oferta enotUrística

Tejo
O rio Tejo marca inevitavelmente a paisagem desta região. À sua 

volta encontramos a lezíria no seu esplendor, terra de touros, cavalos e 
campinos. A vinha ganha nestes férteis solos o seu maior vigor. 

chaMusca

tOMar

santaréM
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experiências

Vários roteiros permitem conhecer 
melhor este território. convidam à 
descoberta das quintas e adegas, mas 
também de outras riquezas, como os 
mais belos tesouros do gótico e do Ma-
nuelino (Santarém e tomar), a beleza 
da Lezíria, com os seus touros e cavalos 
ou a tranquilidade da beira tejo, com 
as planícies e  vinhas a perder de vista.

mUseU rUral e do Vinho 
(cartaxo)
abriu as suas portas em 1985 com o 
principal intuito de valorizar e divul-
gar as tradições associadas ao mun-
do rural, em particular à cultura da 
vinha e à produção do vinho.

o rio Tejo marca a paisagem 
desta região, situada no 
centro de Portugal. Na mar-

gem norte do rio, o relevo é mais irregular 
do que a sul, onde as extensas planícies 
acompanham o curso do rio que atravessa 
o país. É a lezíria no seu esplendor, terra 
de touros, cavalos e campinos.

Nos invernos mais rigorosos, o rio fa-
cilmente transpõe as suas margens e se 
estende por estes terrenos planos, o que 
faz com que estes solos sejam dos mais 
férteis do país. A vinha ganha aqui o seu 
maior vigor. Mais a norte encontramos a 
zona do bairro e mais a sul a charneca. 
Toda a região tem qualidades ímpares 
para a atividade agrícola, nomeadamen-
te para a produção de vinhos. A região 
recebeu a Denominação de origem con-
trolada no ano de 2000.

santaréM cartaxO

experiências
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 ● Sopas de cação ou de beldroegas, 
açordas, gaspacho ou migas fa-
zem parte indiscutivelmente da 
mesa alentejana, onde o azeite e 
as ervas aromáticas enriquecem 
o paladar. 

 ● o ensopado de borrego, a carne 
de porco à alentejana, o coelho 
bravo, os espargos, enchidos e 
queijos são iguarias únicas. e nas 
terras ribeirinhas, o peixe do rio 
é anfitrião: barbo, carpa ou sável 
criam sabores surpreendentes. 

 ● entre os doces mais apreciados 
temos a sericaia, o pão de rala, a 
encharcada ou o bolo podre.

caMPO MaiOr

 ● a influência da Lezíria, da charne-
ca e do rio tejo sentem-se quando 
nos sentamos à mesa. a enguia é 
“rainha” e do tejo saem também os 
melhores peixes para as saborosas 
caldeiradas.

 ●  a Sopa da Pedra não serve só de 
entrada. encontramos também 
as sopas de grão, o bacalhau assa-
do com magusto, o toiro bravo ou 
o cabrito. destaca-se o melão cul-
tivado nos férteis solos da lezíria. 

 ● Na doçaria tradicional, o pão-de-
-ló, os pampilhos, os fios de ovos, 
o arroz doce ou as broas estão 
entre as principais especialidades 
gastronómicas.

as castas e o terroir  conferem aos 
vinhos do tejo propriedades únicas, se-
jam eles brancos, tintos, licorosos ou 
espumantes. São sobretudo as vinhas 
do campo e da charneca que dão ori-
gem aos frescos e aromáticos vinhos 
brancos, feitos a partir de castas como 
Fernão Pires, arinto, Sauvignon blanc 
ou chardonnay.

os vinhos tintos são encorpados, 
complexos e macios e resultam es-
sencialmente de castas como touriga 
Nacional, trincadeira, castelão e ara-
gonez, cultivadas sobretudo na zona 
da charneca e do bairro.

tOMar

cOruche

alPiarça

Vinhos Gastronomia
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Ind. Geográfica Região de Lisboa

Bucelas, Carcavelos e Colares

Museu do Vinho

Percursos pedestres

Terra da Pêra-rocha

Quintas e adegas

Praias / Parque Nat. Sintra-Cascais

Santuário de Fátima

Paisagem Cultural da UNESCO

Fósseis de Dinossauros Jurássico Su-
perior + Aguardente DOC Lourinhã

Património Mundial da UNESCO

Torres Vedras / Alenquer 
– Cidade Europeia do Vinho 2018

oURÉM

AlcobAçA

boMbARRAl

cADAVAl
loURINHã

ToRRES VEDRAS AlENQUER

SINTRA

cAScAIS

oEIRAS

bATAlHA

MAfRA

SobRAl DE MoNTE AgRAço

ARRUDA DoS VINHoS

VIlA fRANcA DE xIRA

Rio Tejo

Rio Tejo

loURES
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oferta enotUrística

tOrres Vedras

alcObaça

Oeiras

Tanto encontramos vastas áreas de vinha junto à costa, como a cobrir 
as encostas junto às serras. A norte da capital portuguesa, ao longo 

da costa atlântica, as vinhas estendem-se pelas suaves colinas a 
perder de vista. 

Lisboa

39lisBoa



os monumentos, os museus, o 
rio tejo... Saindo da capital, espera-
-nos a tranquilidade do espaço rural, 
a beleza das praias, a história das 
quintas e adegas. vários percursos 
e trilhos dão a conhecer o território 
vitivinícola, o património histórico e 
arquitetónico. 

mUseU do Vinho (alcoBaça)
aqui reside a maior coleção nacional 
vitivinícola em contexto museoló-
gico. É o mais genuíno e rico espaço 
dedicado ao tema do vinho em Por-
tugal. 

mUseU do Vinho e da Vinha 
(BUcelas - loUres)
está instalado num edifício do final 
do século XiX e apresenta exposição 
permanente com as principais fases 
do trabalho na vinha e produção do 

vinho.

A diversidade marca esta re-
gião. Mar e serra influen-
ciam os vinhos produzidos 

neste território.

A norte da capital portuguesa, ao longo 
da costa atlântica, as vinhas estendem-
-se pelas suaves colinas a perder de vista. 
Tanto encontramos vastas áreas de vinha 
junto à costa, como a cobrir as encostas 
junto às serras de Montejunto e de Aires 
e candeeiros.

É no centro desta região que encontramos 
as maiores áreas de vinha, em Arruda dos 
Vinhos, Alenquer ou Torres Vedras. lou-
rinhã assume particular interesse por ser 
tradicionalmente uma área produtora de 
aguardentes vínicas.

lOures

experiências

alenquer
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 ● Junto à costa encontramos a qua-
lidade do peixe fresco e em alguns 
locais o polvo é muito popular.

 ● encontramos aqui inúmeros pra-
tos confecionados com animais 
de caça, mas também outras es-
pecialidades como o frango na pú-
cara, as migas de couves, o carnei-
ro guisado ou o arroz da matança.

 ● as frutas são uma referência, de-
signadamente as pêras e as maçãs. 
compotas, mel, pudim de ovos, 
pã-de-ló, uvada ou queijadas são 
alguns dos doces típicos desta re-
gião.

a diferenciação dos solos, das cas-
tas e do clima conduzem à produção 
de uma grande diversidade de vinhos 
numa só região. vinhos com deno-
minação de origem, vinhos licorosos, 
leves, de mesa, espumantes e aguar-
dente vínica e bagaceira confirmam a 
vocação vitivinícola desta região. 

os vinhos brancos são tradicional-
mente aromáticos, cheios e persis-
tentes no sabor. equilíbrio e estru-
tura são características comuns 
que encontramos nos tintos. Nesta 
região, predominam as castas brancas 
alicante branco, arinto, Fernão Pires 
ou Malvasia e as tintas alicante bous-
chet, aragonez, castelão, touriga Na-
cional ou trincadeira. 

para produção de aguardentes, 
encontramos as castas Seminário, ali-
cante branco, Marquinhas e cabinda.

lOurinhã

OuréM bOMbarral

Vinhos

Gastronomia
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oferta enotUrística

E s p a n h a

Rio Minho

Rio Minho

São três pequenas regiões que pro-
duzem vinhos históricos, com 

um passado multisecular nas ex-
portações portuguesas, nomeada-
mente para Inglaterra, colónias in-
glesas na América do Norte, Estados 
Unidos da América, brasil e outros. 
Ao longo dos tempos, as circuns-
tâncias fizeram baixar a quantida-
de produzida, contudo, a qualidade 
continua assegurada. 

Estas três pequenas áreas vitivinícolas, às portas de Lisboa,  dão 
origem a vinhos distintos e únicos, de elevada qualidade e com uma 

história que se perde no tempo. 

Bucelas, Carcavelos 
e Colares

lOures

loURES

SINTRA

oEIRAS

cAScAIS

Ri
o T

ejo

Praias / Parque Natural Sintra-Cascais

Museu do Vinho e da Vinha (Bucelas)

Quintas e adegas

Paisagem Cultural da UNESCO

Património Mundial da UNESCO
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em bucelas, o vinho arinto ganha um estilo 
único. tornou-se famoso na corte inglesa 
através do general Wellington. o carcave-
los é um licoroso/generoso, com uma longa 
história, e contém as castas arinto, galego 
dourado e ratinho. o tinto de colares, da 
casta ramisco, é até hoje feito com técnicas 
tradicionais. o branco é feito com a casta 
“Malvasia de colares”. 

 ● dos mais populares aos mais requinta-
dos, a oferta é grande. do mar vêm os 
variados peixes frescos que dão origem 
a pratos excecionais. destaque também 
para a feijoada saloia ou o coelho no ta-
cho. Nos doces, prove as queijadas de 
oeiras, as queijadas de Sintra ou os pas-
téis de carcavelos. 

Vinhos

Gastronomia

a rota dos vinhos de bucelas, carcavelos 
e colares apresenta, nestas três reduzidas 
áreas demarcadas, uma variedade de vinhos 
que vão dos tintos de colares envelhecidos 
em madeira, aos brancos frutados ou aos 
espumantes de bucelas e ao ambivalente 
vinho generoso de carcavelos, que tanto 
pode ser bebido como aperitivo ou como 
digestivo.

experiências
sintra

Oeiras

cascais
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Rio Sado

Rio Sorraia

Rio Tejo

Praias

Quintas e adegas

Casa Mãe da Rota dos Vinhos 

Patrimonio Natural - Parque Natural da Arrábida

Palmela – Cidade do Vinho 2009 / Cidade Europeia do Vinho 2012
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oferta enotUrística

grândOla

setúbal

Península  
de Setúbal 

O vinho generoso Moscatel de Setúbal é o ex-libris desta região. As 
adegas, as vinhas e os lugares estão intimamente relacionados com o 

vinho, perdurando nas raízes das gentes e nas memórias das gerações. 
A Península de Setúbal surpreende o mais distraído dos visitantes.

PalMela
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casa mãe da rota de Vinhos
Localizada no coração da vila de Palme-
la, é uma antiga adega convertida em 
ponto de informação enoturística, cen-
tral de reservas e loja de vinhos e pro-
dutos regionais. aí é possível adquirir 
e degustar o melhor desta região viní-
cola, desde os tão afamados vinhos aos 
doces, compotas e o queijo de azeitão.
☞ www.rotavinhospsetubal.com

as adegas, as vinhas e os lugares 
estão intimamente relacionados com 
o vinho, perdurando nas raízes das 
gentes e nas memórias das gerações. 
as experiências são diversificadas, des-
de as visitas às adegas com provas de 
vinho, passando por cursos de vinhos, 
concertos nas adegas,  atividades 
como a apanha da uva, pisa a pé ou os 
cruzeiros enoturísticos no rio Sado.

PalMela (casa Mãe da rOta dOs VinhOs)

experiências

MOntijO

A Península de Setúbal surpre-
ende o mais distraído dos vi-
sitantes. É um território que 

permite partir à descoberta utilizando os 
cinco sentidos. Saborear o melhor da gas-
tronomia, ouvir os pedaços de histórias 
que os monumentos contam, tocar nas 
faianças e nos barros, ver o rio, a serra, 
o casario rural, os palácios e cheirar as 
vinhas que dão origem a néctares de elei-
ção. o vinho generoso Moscatel de Setú-
bal é o ex-libris desta região.

Toda esta riqueza encontra-se a sul de 
lisboa, no litoral oeste. o rio Sado cruza 
a região e desagua numa das mais belas 
baías do mundo, na cidade de Setúbal. 
A serra da Arrábida, banhada pelo mar, 
atribui uma beleza invulgar às suas 
praias. Seguindo para o interior, as ex-
tensas vinhas caracterizam a paisagem. 
Palmela surge erguida no horizonte, com 
o seu imponente castelo e de onde se pode 
contemplar a intensa paisagem envol-
vente.
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 ● a região apresenta uma rica va-
riedade de especialidades gastro-
nómicas. No interior da região, 
predominam à mesa os pratos de 
caça, migas e ensopados. 

 ● Junto à costa, a cozinha vai ao 
mar buscar os melhores peixes e 
mariscos. São famosos o arroz de 
marisco, a massa de peixe, as cal-
deiradas ou choco frito. 

 ● Pêra cozida com moscatel, suspi-
ros, fogaças, pudim de nozes ou as 
tortas de azeitão fazem parte da 
doçaria tradicional desta região.

o vinho generoso Moscatel de Setúbal 
é o ex-libris desta região. Mas os fruta-
dos vinhos brancos, os jovens rosés, os 
encorpados tintos castelão e os espu-
mantes e aguardentes são também de 
reconhecida qualidade. Palmela pro-
duz tintos de grande complexidade e 
profundidade e neles domina a casta 
castelão. 

as castas brancas dominantes são o 
arinto e Fernão Pires. a casta Moscatel 
de alexandria predomina na produção 
de vinhos generosos e o alfrocheiro e a 
trincadeira estão entre as castas tintas 
mais cultivadas nesta região.

MOntijOgrândOla

MOntijO setúbal

Vinhos Gastronomia
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Percursos Pedestres

Castelo / património arquitetónico

 Mértola - Vila Museu

Quintas e adegas

Lagar Museu

Gastronomia — Azeite DOP

Vinho de Talha

Capital dos Vinhos de Portugal

Beja - Cidade do Vinho 2010 
Vidigueira – Cidade do Vinho 2013 
Reguengos de Monsaraz – Cidade 
Europeia do Vinho 2015
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oferta enotUrística

A imensidão das planícies dão a sensação de que o horizonte é 
infinito. A região ocupa mais de um terço do território continental e 
nela são produzidos vinhos que alcançam patamares de excelência, 

reconhecidos nos quatro cantos do mundo. 

Vidigueira

MértOla

bOrba

A imensidão das planícies dão a sensação de que o horizonte é 
infinito. A região ocupa mais de um terço do território continental e 
nela são produzidos vinhos que alcançam patamares de excelência, 

reconhecidos nos quatro cantos do mundo. 

Alentejo
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entre a imensidão das planícies 
alentejanas, sobressaem povoados 
de casas brancas, castelos e rios. dois 
grandes rios atravessam a região, o 
Sado e o guadiana, e no centro en-
contramos o maior lago artificial da 
europa, condicionado pela barragem 
do alqueva.

conhecer esta região não dispensa 
também uma visita aos centros histó-
ricos das cidades, de grande interesse 
cultural.  a descoberta deste imenso 
alentejo é reconfortada pela rica cozi-
nha alentejana. e há sempre um bom 
vinho alentejano para a acompanhar.

MOura

experiências

reguengOs de MOnsaraz

entre a imensidão das planícies 
alentejanas, sobressaem povoados 
de casas brancas, castelos e rios. dois 
grandes rios atravessam a região, o 
Sado e o guadiana, e no centro en-
contramos o maior lago artificial da 
europa, condicionado pela barragem 
do alqueva.

conhecer esta região não dispensa 
também uma visita aos centros histó-
ricos das cidades, de grande interesse 
cultural.  a descoberta deste imenso 
alentejo é reconfortada pela rica cozi-
nha alentejana. e há sempre um bom 
vinho alentejano para a acompanhar.

o Alentejo oferece uma paisa-
gem única, verdejante nos 
meses mais frios e dourada 

nos quentes meses de verão. A imensidão 
das planícies dão a sensação de que o ho-
rizonte é infinito.

A região ocupa mais de um terço do ter-
ritório continental e encontra-se dividida 
em oito sub-regiões: borba, Évora, gran-
ja-Amareleja, Moura, Portalegre, Redon-
do, Reguengos e Vidigueira. Nesta imen-
sidão de terras planas, onde as vinhas 
surgem alinhadas nos suaves relevos, 
emerge a norte a cordilheira mais alta da 
região, a Serra de São Mamede, onde as 
vinhas são cultivadas nas escarpadas en-
costas da serra. Mais para sul, Redondo 
está protegido pela Serra da ossa e Vidi-
gueira pela Serra de Portel.

MOura

experiências

reguengOs de MOnsaraz
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 ● Sopas de cação ou de beldroegas, 
açordas, gaspacho ou migas fa-
zem parte indiscutivelmente da 
mesa alentejana, onde o azeite e 
as ervas aromáticas enriquecem 
o paladar. 

 ● o ensopado de borrego, a carne 
de porco à alentejana, o coelho 
bravo, os espargos, enchidos e 
queijos são iguarias únicas. e nas 
terras ribeirinhas, o peixe do rio 
é anfitrião: barbo, carpa ou sável 
criam sabores surpreendentes. 

 ● entre os doces mais apreciados 
temos a sericaia, o pão de rala, a 
encharcada ou o bolo podre.

caMPO MaiOr

 ● Sopas de cação ou de beldroegas, 
açordas, gaspacho ou migas fa-
zem parte indiscutivelmente da 
mesa alentejana, onde o azeite e 
as ervas aromáticas enriquecem 
o paladar. 

 ● o ensopado de borrego, a carne 
de porco à alentejana, o coelho 
bravo, os espargos, enchidos e 
queijos são iguarias únicas. e nas 
terras ribeirinhas, o peixe do rio 
é anfitrião: barbo, carpa ou sável 
criam sabores surpreendentes. 

 ● entre os doces mais apreciados 
temos a sericaia, o pão de rala, a 
encharcada ou o bolo podre.

o clima e as características oro-
gráficas particulares desta região ga-
rantem vinhos singulares e de qualida-
de inquestionável. vinhos cheios, com 
forte exuberância aromática e boa ca-
pacidade de envelhecimento.

as principais castas brancas pro-
duzidas nesta região são antão vaz, 
arinto, Fernão Pires e roupeiro. em 
relação às tintas, assumem maior ex-
pressão as castas alfrocheiro, alicante 
bouschet, aragonez, cabernet Sauvig-
non, castelão, Syrah, touriga Nacional 
e trincadeira.

estreMOz

caMPO MaiOr

Vinhos
Gastronomia

51alentejo



SIlVES

Ri
o G

ua
di

an
a

Ri
o G

ua
di

an
a

Rio Sado

Praia 

Quintas e adegas

Castelo

Lagoa – Cidade do Vinho 2016

AlbUfEIRA
E

s
p

a
n

h
a

O
C

E
A

N
O

 A
T

L
Â

N
T

I C
O

O C E A N O  A T L Â N T I C O

lAgoS
lAgoA TAVIRA

52 algarVe



oferta enotUrística

silVes

albuFeira

lagOa

Algarve
Não é apenas sol, praia e natureza que o Algarve tem para mostrar. 
O cultivo da vinha remonta à presença árabe na região, por isso o 

vinho faz parte da vida dos algarvios. Beber um copo de vinho numa 
esplanada com vista para o mar é certamente uma proposta tentadora.

53algarVe



beber tranquilamente um copo de 
vinho numa esplanada com vista 
para o mar é uma proposta tenta-
dora. Mas o algarve tem muito 
mais para oferecer do que vinho 
e praia. Monumentos, igrejas e mu-
seus encerram muitos séculos de his-
tória.
 
do património erguido nestas ter-
ras do algarve, são merecedores de 
uma visita locais como a Fortaleza 
de Sagres, as igrejas, os castelos, os 
centros históricos ou os mercados de 
peixe. Não deixe esta região sem an-
tes degustar os pratos confecionados 
com peixe fresco e marisco e os doces 
de amêndoa.

albuFeira

experiências

o Algarve é um destino turís-
tico por excelência. Praia, 
mar, clima ameno e muito 

sol. A região ocupa o extremo sul de Por-
tugal continental e ao azul do mar e dou-
rado dos areais e falésias, soma-se o verde 
das serras de Monchique e do caldeirão. 
Mas não é apenas sol, praia e natureza 
que o Algarve tem para mostrar. o culti-
vo da vinha remonta à presença árabe na 
região, por isso o vinho faz parte da vida 
dos algarvios. 

Vários roteiros dão a conhecer quintas vi-
tivinícolas e adegas, mas também forti-
ficações militares e faróis ou edificações 
de influência mourisca. o rio guadiana 
separa o Algarve da Andaluzia (Espanha) 
e o Arade desagua em Portimão. Área pro-
tegida pela sua importância como habitat 
de aves aquáticas, a Ria formosa é consi-
derada um dos mais belos parques natu-
rais do Algarve.
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 ● os pratos confeciona-
dos com peixe e maris-
co apresentam o mar à 
mesa e acompanham 
bem com um bom vinho 
da região.

 ● a caldeirada é prato 
comum nas ementas. 
No interior da região, 
apreciam-se os pratos 
de caça. 

 ● Na doçaria, destacam-
-se o d. rodrigo, tarte de 
amêndoa, bolo de figo 
ou tarte de alfarroba.

caMPO MaiOr

Gastronomia

a proximidade do 
mar e o clima confe-
rem aos vinhos carac-
terísticas diferenciado-

ras. os tintos são encorpados, aveludados 
e pouco ácidos. Já os brancos são delicados 
e suaves. resultam da vinificação de cas-
tas tradicionais, como as tintas castelão 
e Negra Mole, e as brancas arinto e Síria, 
mas também de outras variedades intro-
duzidas mais recentemente, como a touri-
ga Nacional e a Syrah. 

no algarve os brancos e rosados po-
dem ser uma boa sugestão, e nesta 
região a produção destes vinhos está em 
grande expansão. a região demarcada 
consagra quatro denominações de ori-
gem: Lagoa, Lagos, Portimão e tavira.

Vinhos

lagOa

silVes
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Quintas e adegas

Percursos Pedestres

O C E A N O  A T L Â N T I C O

O C E A N O  A T L Â N T I C O

Madeira
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Madeira

deSertaS

câMARA DE loboS

São VIcENTE

PoRTo MoNIz
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oferta enotUrística

câMara de lObOs

câMara de lObOs

Neste território de relevo bastante acidentado, as vinhas surgem 
alinhadas em pequenos socalcos e delas nasce o tão afamado vinho 

licoroso da Madeira.

Madeira

sãO Vicente
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as levadas conduzem aos mais 
belos recantos naturais da ilha 
da madeira e percorrê-las é a melhor 
forma de contactar com as espécies 
endémicas da floresta Laurissilva. 

Se procura um lugar calmo para 
descansar, o extenso areal dou-
rado de porto santo é mais convi-
dativo. o património edificado tem 
também uma rara beleza. o leque de 
experiências é muito vasto, mas exis-
te uma a não perder: a emocionante 
descida do Monte ao Livramento nos 
tradicionais cestos de vime.

Reconhecida em todo o mun-
do como um destino turístico 
por excelência, a Madeira ga-

nhou notoriedade também através do seu 
vinho. Neste território de relevo bastante 
acidentado, as vinhas surgem alinhadas 
em pequenos socalcos e delas nasce o tão 
afamado vinho licoroso da Madeira.

A Ilha da Madeira ergue-se altiva a partir 
do mar e preserva um dos refúgios natu-
rais e mais exóticos do mundo. A floresta 
laurissilva, Património Mundial, cresce 
entre as escarpas das íngremes monta-
nhas, beneficiando de um clima ameno 
durante todo o ano.  Das oito ilhas do ar-
quipélago, apenas as duas maiores, Ma-
deira e Porto Santo, são habitadas. Porto 
Santo contrasta com a Madeira por ser 
um território mais plano. As suas praias 
de areia fina e águas cristalinas são um 
dos seus principais atrativos.

sãO Vicente

experiências
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 ● da rica gastronomia, destaque 
para a típica espetada em pau de 
louro, peixe espada preto grelha-
do, caranguejos cozidos, arroz de 
lapas, bife de atum ou carne vinha 
d’alhos.

 ● Não deixe a ilha sem antes provar 
o bolo do caco, as queijadas, o bolo 
de mel ou o pudim de maracujá.

o solo de origem vulcânica, a influ-
ência marítima, os verões quentes e 
húmidos e invernos amenos contri-
buem para a produção de vinhos úni-
cos na Madeira. 

seco, meio seco, doce, ou meio 
doce, o vinho licoroso da madeira 
tem uma enorme longevidade e apre-
senta uma grande complexidade de 
aromas, revelando-se encorpado, ave-
ludado e harmonioso. as variedades 
de castas mais utilizadas são a Sercial, 
verdelho, boal, Malvasia, terrantez  e 
tinta Negra.

sãO Vicente

câMara de lObOs

câMara de lObOs

Vinhos

Gastronomia
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Museu dos Baleeiros

Museu do Vinho dos Biscoitos

Percursos Pedestres

Capital do Turismo Rural

Paisagem da Cultura e da Vinha

Património da UNESCO

Madalena – Cidade do Vinho 2017
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São RoQUE Do PIco
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PRAIA DA VITóRIA

SANTA cRUz DA gRAcIoSA
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oferta enotUrística

lajes dO PicO

santa cruz da graciOsa

sãO rOque dO PicO

Os vinhedos são cultivados nos chamados currais, entre muros de 
pedra. A invulgaridade desta paisagem levou a UNESCO a classificar 

a vinha da Ilha do Pico como Património Mundial. 

Açores
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Na terra ou no mar, há muito para 
descobrir nas ilhas deste arquipélago. 
a imponente montanha vulcânica do 
Pico, a Paisagem da cultura e da vinha, 
as praias, as lagoas, os extensos pra-
dos, a riqueza histórica e arquitetónica 
das cidades ou os cones vulcânicos. 

mUseU do Vinho  
dos Biscoitos
aqui se encontra um importante 
espólio de instrumentos antigos uti-
lizados nos trabalhos da vinha e da 
vindima, bem como documentação 
referente à cultura do mais antigo e 
afamado vinho produzido na ilha ter-
ceira, o verdelho.

As ilhas dos Açores são de uma 
beleza natural invulgar. o 
vinho tem aqui uma longa 

tradição e a sua produção assume várias 
particularidades, a começar na planta-
ção. os vinhedos são cultivados nos cha-
mados currais, entre muros de pedra er-
guidos para proteger as vinhas do vento 
agreste e do ar salgado do mar. A invul-
garidade desta paisagem levou a UNESco 
a classificar a vinha da Ilha do Pico como 
Património Mundial. 

A ocidente encontramos as ilhas do cor-
vo e das flores. faial, graciosa, Pico, São 
Jorge e Terceira compõem o grupo cen-
tral e Santa Maria e São Miguel o grupo 
oriental. A diversidade de paisagens e 
culturas é uma das riquezas do arquipéla-
go. o verde da intensa vegetação e o azul 
do mar e das lagoas dão vida a estes ne-
gros solos vulcânicos.

Madalena

experiências
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 ● com o atlântico aos pés, o peixe 
fresco é aqui abundante e dá ori-
gem a pratos excecionais. crustá-
ceos, moluscos e peixes de vários 
tamanhos e sabores são manjares 
inigualáveis.

 ● entre os pratos típicos temos o 
caldo de peixe, as caldeiradas, 
peixe assado em forno de lenha, 
alcatra, torresmos, linguiça com 
inhame ou molha de carne. 

 ● em relação aos doces, destaque 
para o arroz doce, pudim de mel e 
queijadas.

os açores têm três denominações 
de origem: pico, graciosa e Bis-
coitos (na ilha terceira). Há muito 
que a qualidade dos vinhos é reconhe-
cida, nomeadamente o vinho licoroso 
branco do Pico e da terceira, de aroma 
complexo a especiarias, encorpado e 
estruturado, feito a partir das castas 
predominantes verdelho, arinto e ter-
rantês.

Na graciosa, assumem especial quali-
dade os vinhos brancos leves, frescos, 
secos e bastante frutados, onde domi-
nam as castas verdelho, arinto, terran-
tez, boal e Fernão Pires.

lajes dO PicO

Praia da Vitória

santa cruz da graciOsa

sãO rOque dO PicO

Vinhos

Gastronomia
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