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Sabor com História

Como combinar o prazer da boa 
gastronomia, saborear a frescura 
de um Vinho Verde de excelência, 
respirar a história com uma 
forte simbologia nacional e num 
ambiente puro? Passando por 
Guimarães, o Berço de Portugal.
Para conhecer o nosso país deve-
se começar pelo princípio. Foi a 
partir de Guimarães que nasceu 
Portugal. Monumentos como o 
Castelo ou Paço dos Duques de 
Bragança devem ser assinalados 
como pontos de passagem 
obrigatória.
Nesta ligação com a história 
é indissociável destacar a 
capacidade de Guimarães 
em respeitar o passado, 
aproveitando este argumento 
para se afirmar no presente e 
futuro. Esta simbiose torna-se 
evidente no reconhecimento 
do Centro Histórico como 
Património Cultural da 
Humanidade, atraindo milhares 
de turistas ao longo do ano.
Experimente respirar a 
História de um legado, 
sentindo igualmente o valor da 
Cultura presente em edifícios 
contemporâneos, como o Centro 
Internacional das Artes José de 
Guimarães, o Centro Cultural 
Vila Flor ou a Casa da Memória. 
A dinâmica e qualidade da 
agenda cultural é um dos fatores 
diferenciadores de Guimarães no 
panorama Europeu.
Ao chegar a Guimarães 
aventura-se numa experiência 
única para apurar os sentidos, 

com a magnífica vista desde 
a Montanha da Penha que se 
candidata a Área Protegida de 
âmbito Local. 
Na Cidade-Berço de Portugal há 
muito para sentir, cheirar, ver, 
ouvir, tocar e saborear. A arte de 
bem cozinhar e de bem comer 
está associada a esta região, 
através de pratos de cozinha 
regional, receitas tradicionais e 
doçaria típica vimaranenses.
O brinde final deve ser feito com 
a prova do Vinho Verde, numa 
visita pelas Quintas modernas, 
seculares ou familiares, onde 
a tradição e a modernidade na 
cultura e produção do Vinho 
Verde nos conduz a um destino 
de excelência... para sentir o 
sabor da história.
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ESTACIONAMENTO
vasto espaço de estacionamento 
para automóveis e autocarros de 
turismo

CONTACTOS
Rua da Boavista
Quintã de Cima - Prazins 
4800-701 Guimarães - Portugal
tel.: (+351) 253570055 / 919425807
e-mail: 
geral@adegaguimaraes.pt
sequeirabraga@adegaguimaraes.pt
site: www.adegaguimaraes.pt

PRINCIPAIS CASTAS
Loureiro, Arinto, Alvarinho, 
Trajadura, Espadeiro e Vinhão

VINHOS
Adega Cooperativa de Guimarães
Adega Guimarães
Praça de S. Tiago
DAVE

VINHOS PREMIADOS
Praça de S. Tiago

EXPERIÊNCIAS
prova e venda de vinhos*
visita à adega e vinhas
possibilidade de participar na 
vindima (mediante marcação 
prévia)

*pagamento em numerário, MB ou 
American Express

VISITAS GUIADAS
português e inglês
mín. 2 pessoas

 

HORÁRIO
segunda a sexta: 
9h00-12h00/14h00-18h00

LOCALIZAÇÃO
Prazins 
8Km do centro da cidade 
GPS: 41º29’8.02”N8º17’38.36”W

COMO CHEGAR
vindo da A7 tomar a saída 
Guimarães > na rotunda seguir a 
direção Guimarães Centro > virar 
na saída para Braga/Felgueiras/
Fafe > tomar a saída para Braga 
pela E.N.101 > em Fermentões na 
Rotunda do Lidl virar à direita > 
passando Penselo, na rotunda de 
S. Lourenço à esquerda tomar a 
direção Souto > bifurcação pela 
direita em direção a Souto > Rua da 
Boavista 500 mts do lado esquerdo

Fundada em 1962, a Adega 
Cooperativa de Guimarães tem 
como objetivo a transformação 
das uvas oriundas das 
explorações agrícolas associadas 
e a sua comercialização como 
produtos de elevada qualidade, a 
preço competitivo.
As nossas vinhas estão plantadas 
em solos graníticos, nas 
encostas do rio Ave, e produzem 
maioritariamente uvas brancas, 
onde se destacam as castas 
Loureiro, Arinto, Alvarinho e 
Trajadura, castas adaptadas ao 
terroir da região e que expressam 
na sua plenitude a frescura e os 
aromas típicos do vinho verde. 
Pelo cuidado que temos com as 
nossas uvas, os nossos vinhos 
verdes são distinguidos, ano 
após ano, com vários prémios 
nacionais e internacionais.

Adega Cooperativa                  
de Guimarães
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PRINCIPAIS CASTAS
Loureiro, Arinto, Trajadura, Azal, 
Fernão Pires, Sauvignon Blanc e 
Touriga Nacional

VINHOS
Sezim DOC
Sezim Loureiro
Sezim Sauvignon Blanc
Casa de Sezim Grande Escolha 
Casa de Sezim Reserva 

VINHOS PREMIADOS
Casa de Sezim Grande Escolha 
Casa de Sezim Reserva 
Sezim Sauvignon Blanc

EXPERIÊNCIAS
prova e venda de vinhos*
visita à adega e vinhas 
visita à Casa de Sezim
possibilidade de participar nas 
vindimas

*pagamento em numerário

ALOJAMENTO 
Casa de Sezim (TH)
8 quartos duplos

VISITAS GUIADAS
português, inglês e françês
mín. 2 pessoas

HORÁRIO
todos os dias: 9h00-17h00
(as visitas e provas de vinhos estão 
sujeitas a reserva com marcação 
prévia e à disponibilidade da Casa 
de Sezim)

LOCALIZAÇÃO 
Nespereira
5Km do centro da cidade 
GPS: 41°24’55.0”N 8°19’42.1”W

COMO CHEGAR
vindo da A7 tomar a saída 
Guimarães > na rotunda virar 
à direita (Pevidém) > após 400 
metros virar à esquerda > seguir 
as placas da Casa de Turismo de 
Habitação

ESTACIONAMENTO 
100 automóveis e 10 autocarros de 
turismo

CONTACTOS
Rua de Sezim - Nespereira 
4811-909 Guimarães - Portugal
tel.: (+351) 253523000 / 963258082
e-mail: geral@sezim.pt
site: www.sezim.pt

A Casa de Sezim entrou para a 
família dos atuais proprietários 
em 1376, por doação real que, 
conforme pergaminho desse ano 
existente no arquivo da Casa, 
Maria Mendes Serrazinha fez a 
Afonso Martins - descendente de 
D. João Freitas companheiro do 
Rei de Portugal, D. Fernando I. 
A beleza da Casa, a harmonia das 
suas linhas, a monumentalidade 
da sua fachada e a coleção de 
papéis panorâmicos da primeira 
metade do século XIX, que 
abriga nos seus salões (a maior 
da Península Ibérica), têm sido, 
nos últimos anos, motivo de 
curiosidade internacional.
Os vinhos verdes da Casa de 
Sezim eram já muito apreciados 
na Idade Média e a eles se 
refere um documento de 1396. 
É mantida uma forte tradição 
de qualidade, especialmente 

no que se refere aos vinhos 
verdes brancos provenientes de 
uvas selecionadas. A produção 
é estritamente limitada e 
totalmente produzida em modo 
de produção integrada.

Casa de Sezim
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O vinho Quinta Candoso de Cima 
nasceu da paixão do proprietário 
Albertino Castro pela perfeita 
“blend” de castas de vinho 
verde. Tem já mais de 18 anos de 
aperfeiçoamento e qualidade fiel 
à tradição do vinho verde. É uma 
microempresa que funciona de 
modo familiar, e todo o processo, 
desde a vindima até à garrafa é 
feito no local.  

Quinta Candoso          
de Cima

PRINCIPAIS CASTAS
Loureiro, Trajadura, Alvarinho, 
Arinto

VINHOS
Vinho verde branco - Quinta 
Candoso de Cima

EXPERIÊNCIAS
visita guiada pelas vinhas
visita guiada pela adega e processo 
de vinificação
prova e venda de vinho com 
aperitivos regionais

*pagamento em numerário ou através de 
MBWay

VISITAS GUIADAS 
português, inglês
mín. 2 pessoas

HORÁRIO 
todos os dias: 9h00 – 17h00
(as visitas e provas de vinhos estão 
sujeitas a reserva com marcação 
prévia e à disponibilidade da 
Quinta)

LOCALIZAÇÃO 
Santiago de Candoso
6,3 km do centro da cidade
GPS: 41°25’16.0”N 8°19’54.2”W

COMO CHEGAR 
Vindo da A7, escolher a saída 
Guimarães > na rotunda tomar 
a 3ª saída (seguindo as direções 
Multiusos de Guimarães) > seguir 
em frente até à rotunda (a bomba 
de gasolina da BP estará do seu 
lado esquerdo) e sair na 1ª saída 
em direção à Rua das Eiras > 
continuar em frente até à Rua das 

Casas Novas > na sinalização STOP, 
virar à direita e ir em frente até 
encontrar uma outra rotunda > sair 
na 2ª saída em direção a Candoso 
S. Martinho > seguir em frente até 
passar uma ponte de grades azuis 
e virar na próxima saída à esquerda 
na placa Turismo de Habitação - 
Casa de Sezim > no cruzamento, 
virar à direita (Rua de S. Martinho) 
e continuar sempre em frente 
até passar uma Igreja/Cemitério> 
continuar em frente até passar a 
Boutique das Meias > a entrada da 
Quinta Candoso de Cima é no 2º 
portão verde.

ESTACIONAMENTO 
8 automóveis ligeiros, 1 autocarro 
turismo (grande) e 2 autocarros 
turismo (pequenos)

CONTACTOS
Quinta Candoso de Cima 
Rua de São Martinho – Candoso São 
Martinho
4835-249 Guimarães - Portugal
tel.: (+351) 967044118 / 917822774
e-mail: candosodecima@gmail.
com 
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Ouve-se falar das terras 
cultivadas da Aveleira, desde o 
tempo d´El Rei D. Dinis – séc. XIV, 
em demanda de Pedro Colaço e 
sua Mulher ao Cabido de Santa 
Maria de Guimarães e prolonga-
se a sua ligação a ilustres 
Famílias que participaram 
ativamente na nossa História. 
Ao longo do tempo, a Aveleira 
foi crescendo e acompanhando 
as diferentes fases da nossa 
agricultura, mas sempre 
mantendo a tradição de produzir 
uvas tintas em bordadura e nas 
bonitas ramadas que bordejam 
os verdes campos.
Hoje, a Aveleira pertence 
à Família Vieira e Brito que 
renovou os seus 4 hectares de 
vinha, valorizando os métodos 
de produção mais atuais e as 
castas tradicionais da região 
dos vinhos verdes – o Loureiro, 

Trajadura e Arinto, mantendo 
as ramadas paisagisticamente 
características e a iniciar um 
processo de modernização da 
sua Adega.
Num bonito solar que remonta 
ao séc. XI, rodeado do verde 
da vinha e das camélias, 
convidamos a um momento de 
lazer, disfrutando daquilo que se 
transforma com paixão: o vinho.

Quinta da Aveleira

PRINCIPAIS CASTAS
Loureiro, Trajadura, Arinto

VINHOS
Valle dos Três Irmãos Escolha DOC
Valle dos Três Irmãos Rosé DOC

VINHOS PREMIADOS
Valle dos Três Irmãos Escolha DOC

EXPERIÊNCIAS
prova e venda de vinhos*
visita à adega e vinhas 
possibilidade de participar nas 
vindimas e pisa no lagar

*pagamento em numerário

VISITAS GUIADAS 
português e inglês
mín. 2 pessoas

HORÁRIO 
as visitas e provas de vinhos estão 
sujeitas a reserva com marcação 
prévia

LOCALIZAÇÃO 
Penselo 
3,2km do centro da cidade 
GPS: 41°27’57.3”N 8°18’01.9”W

COMO CHEGAR 
vindo da A7 tomar a saída 
Guimarães > Via-rápida sentido 
Fafe > Saída Universidade do Minho 
> virar para Azurém > Estrada 
Nacional de S. Torcato > cortar no 
cruzamento da bomba da gasolina 
para lado esquerdo.
passar rio de selho e 500m do lado 
direito.

ESTACIONAMENTO 
12 lugares para automóveis ligeiros 
e para 1 autocarro de turismo

CONTACTOS
Vieira e Brito Agro-Foods Lda
Rua Nossa Senhora de Fátima
Casa da Aveleira - Penselo
4800-110 Guimarães – Portugal
tel.: (+351) 916970526
e-mail: info@valletresirmaos.pt
site: www.valletresirmaos.pt
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A Quinta da Cancela é 
propriedade da família já na 6ª 
geração. 
É constituída por uma pequena 
área, produzindo apenas vinhos e 
espumantes verdes tintos e rosés 
de forma artesanal e manual, mas 
com um cuidado específico de 
enologia moderna.
A Quinta possui 2,5hectares de 
vinhas, produzindo cerca de 
10.000 garrafas, apenas com 
uvas tintas.

Descubra a fruta, a frescura e a 
singularidade dos verdes tintos 
da nova geração! Venha disfrutar 
da hospitalidade do norte, dos 
nossos vinhos e da nossa história 
familiar.
Até já!  

Juliana & Arthur

Quinta da Cancela 

PRINCIPAIS CASTAS
Vinhão, Syrah, Alicante Bouschet 
e Merlot

VINHOS
HEMJ Vinho Verde Tinto DOC 
HEMJ Syrah Rosé IG Minho

ESPUMANTES
HEMJ Bruto Tinto 
HEMJ Bruto Natural Rosé 

JEROPIGA
1720 Qta da Cancela - Edição 
limitada

EXPERIÊNCIAS
prova simples 
prova com harmonizações
jantar/almoço vínico
happy hour empresas
sunset wine experience
loja de quinta 

*pagamento em numerário ou através de 
MBWay

ALOJAMENTO 
Quinta da Cancela (AL)
4 quartos duplos e 1 cottage
refeições por encomenda

VISITAS GUIADAS
português, inglês, francês e 
espanhol
mín. 2 pessoas

HORÁRIO 
todos os dias: 10h00-16h00
(as visitas e provas estão sujeitas a 
marcação prévia e à disponibilidade 
da Quinta da Cancela)

LOCALIZAÇÃO 
Sande S. Lourenço
8Km do centro da cidade 
GPS: 41°30’21.1”N 8°21’14.0”W

COMO CHEGAR 
vindo da A7 tomar a saída 
Guimarães >  na rotunda seguir a 
direção Guimarães Centro > virar 
na saída para Braga/Felgueiras/
Fafe  >  seguir em direção a Braga 

pela E.N.101  >  nas Taipas tomar 
a direção Falperra /Longos Sta. 
Cristina pela E.M.585  
google maps: “1720 Quinta da 
Cancela”

ESTACIONAMENTO 
50 lugares para automóveis e 2 
lugares para autocarros pequenos 
e médios 
autocarros grandes: possibilidade 
de estacionar junto à entrada da 
Quinta

CONTACTOS
Rua da Liberdade, 695 - Sande São 
Lourenço
4805-496 Guimarães - Portugal
tel.: (+351) 919199299
e-mail: info@quintadacancela.com
site: www.quintadacancela.com
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A Quinta de São Gião é uma 
propriedade familiar desde 1972, 
sendo a sua ligação à produção 
de Vinho Verde e ao cuidado 
com a vinha, um dos pilares da 
atividade desta propriedade. 
A imagem renovada da marca, 
interpretação artística do solo, 
da vinha, e do compromisso 
com a excelência, inspirou-se 
no legado artístico do pintor 
Jorge Pinheiro. A ligação à arte, 
expressa nos nossos rótulos, 
serve de inspiração à produção 
de vinhos verdes de qualidade. 
Os vinhos Quinta de São Gião 
são produzidos a partir de 
uvas próprias, num modelo de 
produção integrada. 
Atualmente, numa política 
de investimento no mercado, 
expansão e reconversão 
das vinhas e atualização das 
infraestruturas, está a ser 

desenhado um novo projeto 
sólido e ambicioso, estando 
previsto para 2021, o inicio da 
construção da nova adega, um 
projeto arquitetónico ímpar na 
região, onde se pretende aliar a 
ligação da arte do vinho à arte 
contemporânea. 
A Quinta irá ter uma adega com 
galeria de arte integrada, sendo 
esta também uma abordagem 
inicial para o que se perspetiva 
no investimento do sector do 
enoturismo.

Quinta de S. Gião 

PRINCIPAIS CASTAS
Loureiro, Arinto, Alvarinho, 
Trajadura, Espadeiro e Vinhão

VINHOS
Gião Branco – Blend de Arinto, 
Loureiro, Maria Gomes e Trajadura
Gião Rosé
Quinta São Gião – Blend com 
Loureiro, Arinto, Trajadura
Quinta São Gião Alvarinho (70%) 
-Trajadura (30%) 
Quinta São Alvarinho com uma 
parte do lote com estágio de 6 
meses em barrica de carvalho
Quinta São Gião Espadeiro
Quinta São Gião Vinhão

EXPERIÊNCIAS
prova e venda de vinhos*
visita à adega e vinhas

*pagamento em numerário

VISITAS GUIADAS
português, espanhol, francês e 
inglês
mín. 2 pessoas

HORÁRIO 
segunda a sexta: 14h00-18h00 
(as visitas e provas de vinhos estão 
sujeitas a marcação prévia e à 
disponibilidade da Quinta da S. Gião)

LOCALIZAÇÃO 
Moreira de Cónegos 
10Km do centro da cidade 
GPS: 41°22’55.6”N 8°21’05.4”W

COMO CHEGAR 
vindo da A7 tomar a saída Guimarães 
> na rotunda seguir a direção 
Guimarães Centro > virar na saída 
para Vizela/Santo Tirso > seguir em 

direção a Santo Tirso pela E.N.105  
>  tomar a direção estádio do 
Moreirense Futebol Clube

ESTACIONAMENTO 
automóveis ligeiros e 1 autocarro 
de turismo

CONTACTOS
Rua do Outeirinho, nº62
Moreira de Cónegos 
4815-311 Guimarães - Portugal
tel.: (+351) 253561439 / 964703996
e-mail: s.giao@sapo.pt
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A Quinta do Ermízio, cujo nome 
se deve a Dominus Ermigius, 
mordomo da corte de El-rei D. 
Afonso Henriques, estende-se 
desde o Vale do Ave pela encosta 
até à Bouça do Saraiva, ocupando 
diferentes nichos ecológicos. 
As castas Alvarinho, Loureiro 
e Trajadura são cultivadas 
segundo técnicas amigas do 
ambiente, com controlo do vigor 
das videiras e favorecendo a 
maturação suave das uvas.
A vindima é manual, cuidada na 
seleção dos cachos, colhendo-
se cada parcela e casta a seu 
tempo, para que as uvas estejam 
no ponto ótimo de maturação.      
A vinificação é minimalista, com 
pouca intervenção na adega, de 
forma a preservar o carácter do 
terroir.
Os vinhos são marcadamente 
diferentes, discretos no nariz 
e com intensa mineralidade 
e frescura na boca. Evoluem 

sumptuosamente em garrafa e 
devem ser bebidos devagar, com 
comida, ou ao longo de uma boa 
conversa.

Quinta do Ermízio 

PRINCIPAIS CASTAS
Loureiro, Alvarinho, Trajadura

VINHOS
Campo do Porral, V Verde, Loureiro-
Trajadura
Vinha do Cuco, VR Minho, 
Alvarinho-Loureiro
Vinha da Bouça, VR Minho, 
Alvarinho

VINHOS PREMIADOS
Vinha da Bouça, Medalha de Ouro 
nas colheitas de 2011, 2013, 2015 e 
2016.

EXPERIÊNCIAS
prova e venda de vinhos
visita à adega e às vinhas

*pagamento em numerário ou multibanco

VISITAS GUIADAS
português
inglês, francês ou castelhano 
(mediante marcação)
mín. 2 pessoas

 

HORÁRIO
segunda a sexta:
9h00-12h00 / 14h00-17h00
sábado: por marcação

LOCALIZAÇÃO
Ronfe
12km do centro da cidade 
GPS: 41°25’36.7”N 8°23’24.1”W

COMO CHEGAR
vindo da A7 tomar a saída 
Guimarães > na rotunda seguir em 
direção a Famalicão pela E.N.206  
>  em Ronfe voltar à esquerda na 
indicação “Igreja”, passar pelas 
suas traseiras e descer a rua do Rei 
do Pegu. Ao fundo da descida, virar 
à direita seguindo as indicações 
Quinta do Ermízio

ESTACIONAMENTO
10 automóveis e 1 autocarro de 
turismo

CONTACTOS 
Rua Cidade de Guimarães, nº872  
Ronfe
4805-399 Guimarães - Portugal
tel.: (+351) 253547884 / 965102375
e-mail: ermizio@sapo.pt
site: www.ermizio.com
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O vinho Quinta dos Encados 
nasce numa das mais belas e 
históricas terras do Norte de 
Portugal. Situada na vertente 
nascente do Monte da Penha, em 
Guimarães a nossa quinta tem já 
uma história de quatro décadas 
dedicadas ao cultivo da vinha e 
produção de vinhos.
Nas encostas da Penha, 
envolvida pela Natureza, emerge 
esta propriedade, tão bela quanto 
fértil para dar origem a um vinho, 
com o mesmo nome, carregado 
de tradição e dedicação.
Armando Areias, o fundador da 
Quinta dos Encados, adquiriu a 
propriedade na década de 70 e 
iniciou a plantação de árvores de 
fruto. Poucos anos mais tarde, 
plantava-se a primeira vinha, 
que atualmente se estende por 8 
hectares. 

Os filhos de Armando Areias 
quiseram manter viva a paixão 
do patriarca, continuando a 
produção e engarrafamento do 
vinho que nasce na Quinta dos 
Encados. 
Hoje em dia, Maria José Areias, 
juntamente com a sua família, 
perpetuam a tradição.
Fresco e elegante, este vinho 
combina na perfeição as castas 
que o compõe, a singularidade 
e delicadeza da casta Loureiro, 
com a mineralidade e frescura do 
Arinto fazem dele um excelente 
embaixador dos Vinhos Verdes
Este vinho é uma homenagem 
ao fundador da Quinta dos 
Encados, Armando Areias, cuja 
memória preservamos através 
da sua assinatura nos vinhos que 
nascem na Quinta.
“Quinta dos Encados tem em 
cada garrafa a história, o saber e 
dedicação familiar a este “fruto da 
terra e do trabalho do homem”.

Quinta dos Encados

PRINCIPAIS CASTAS
Loureiro e Arinto

VINHOS
Quinta dos Encados Grande 
Escolha

VINHOS PREMIADOS
VERDE OURO - Quinta dos 
Encados Grande Escolha 2018 
(Vinho Verde Branco) foi premiado 
pela Comissão de Comissão de 
Viticultura da Região dos Vinhos 
Verdes (CVRVV) com a Medalha de 
Ouro na categoria de Melhor Vinho 
Verde 2019.

EXPERIÊNCIAS
prova e venda de vinhos * 
visita às vinhas 
participação na vindima (marcação 
prévia)

*pagamento em numerário ou MB WAY

VISITAS GUIADAS
português, inglês, francês e 
espanhol
mín.2 pessoas

HORÁRIO 
segunda a sábado 
9h00-12h00 / 14h00-18h00

LOCALIZAÇÃO 
Infantas (Montanha da Penha)
6,5 km do centro da cidade
GPS: 41°25’14.7”N 8°15’24.2”W

COMO CHEGAR 
Vindo da A7, sair na saída em 
direção a Guimarães Sul.
Após saída da autoestrada, na 
rotunda, virar na primeira saída em 
direção a Pinheiro / Abação.
Na bifurcação virar à direita. 
Continuar em frente até nova 
bifurcação e virar à esquerda em 
direção ao Santuário da Lapinha. 
Passado 1 km do Santuário da 
Lapinha, encontra-se do lado 
direito a entrada para a Quinta dos 
Encados. 

ESTACIONAMENTO 
automóveis e autocarros de turismo

CONTACTOS
Quinta dos Encados
R. das Alminhas N 9003
4810-622 Guimarães - Portugal
tel.: (+351) 916059686 / 917573095
e-mail: 
info@quintadosencados.com
site: www.quintadosencados.com
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Com uma arquitetura rústica 
e uma decoração moderna,                                            
a Quinta da Eira do Sol 
pretende tornar-se um ponto 
de referência nas áreas do 
turismo, da organização de 
eventos e produção de vinho na 
região minhota. A nossa missão 
é proporcionar momentos 
agradáveis em ambiente rural, 
mantendo todo o conforto e 
requinte que os clientes exigem.
Reconstruída a partir das ruínas 
da antiga Quinta da Fonte, este 
espaço de eleição está localizado 
em Gonça, a cerca de 10km do 
centro de Guimarães, em direção 
ao Gerês, e apenas a 3km da 
Basílica de São Torcato
A vinha tem 4 hectares e 
encontra-se exposta a sul, 
permitindo que as uvas absorvam 
toda a luz ao longo do dia. 

Quinta Eira do Sol

PRINCIPAIS CASTAS
Alvarinho, Arinto, Loureiro, Vinhão 
e Padeiro de Basto

VINHOS
Eira do sol

EXPERIÊNCIAS
prova e venda de vinhos*
visita à adega e às vinhas
possibilidade de participar nas 
vindimas (mediante marcação)

*pagamento em numerário

ALOJAMENTO 
Quinta Eira do Sol (AL)
10 quartos duplos 

VISITAS GUIADAS
português, espanhol e inglês
mín.6 pessoas
 

HORÁRIO 
todos os dias: 9h00-18h00
(as visitas e provas de vinhos estão 
sujeitas a marcação prévia e à 
disponibilidade da Quinta Eira do 
Sol)

LOCALIZAÇÃO 
Gonça 
10Km do centro da cidade 
GPS: 41°30’29.1”N 8°14’51.7”W

COMO CHEGAR 
vindo da A7 tomar a saída 
Guimarães > na rotunda seguir a 
direção Guimarães Centro > virar na 

saída para Braga/Felgueiras/Fafe 
> tomar a saída para S. Torcato > 
seguir em direção a S. Torcato pela 
E.N.207-4 > continuar em direção 
a Gonça > já na freguesia de Gonça 
virar à direita antes dos semáforos

ESTACIONAMENTO 
50 automóveis e 3 autocarros de 
turismo

CONTACTOS
Travessa de São Miguel - Gonça 
4800-192 Guimarães - Portugal
tel.: (+351) 253431215 / 918615945
e-mail: geral@quintaeiradosol.com
site: www.quintaeiradosol.com
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“Casa de Pousada” é lugar de 
agricultura e acolhimento, 
registado em Guimarães desde 
1258. Explorada em regime de 
morgadio até 1894 recebe em 
2016 novo desafio, sob o nome 
de Quinta Pousada de Fora com 
a instalação de 6ha de vinha e 
em 2020 a implementação de 
diversas unidades de alojamento 
permitindo uma total experiência 
no enoturismo, na história e na 
cultura vimaranense.

Quinta Pousada de 
Fora

PRINCIPAIS CASTAS
70% Loureiro e 30% Arinto

VINHOS
Quinta Pousada de Fora DOC Vinho 
Verde
Reserva Loureiro
Arinto
Loureiro
Arinto&Loureiro

EXPERIÊNCIAS
Visitas e provas de degustação
Venda de vinhos
Pick-nik em família/amigos
Wine bike tours
Visitas à adega 

Faça o seu vinho connosco
vindima

VISITAS GUIADAS
português, inglês e espanhol
mín. 2 pessoas (agendamento 
prévio recomendado)

HORÁRIO 
maio a setembro
segunda a sexta: 9h00-12h00 / 
14h00-18h00*
sábado: 14h00-19h00*

*por agendamento podem ser marcados 
outros horários

outubro a abril
segunda a sexta: 9h00-12h00 / 
14h00-17h00
sábado: 14h00 -17h00

LOCALIZAÇÃO 
Azurém
2km do centro da cidade
GPS: 41°27’36.3”N  8°18’05.6”W

COMO CHEGAR 
vindo na A7 sair na saída 
Guimarães. Seguir em Guimarães 
Centro pela via rápida. Tomar a 
direção Fafe na Circular Urbana. 
Depois do posto de combustível 
GALP sair na saída Pencelo. Na 
bifurcação seguir direção Pencelo. 
Na rotunda seguir pela 2ªSaída 
direção S. Torcato. Depois do 
posto de combustível Q8 virar na 
primeira à direita e ao fundo da 
descida novamente na primeira à 
direita antes da ponte sobre o rio. 
A Quinta Pousada de Fora fica na 
Rua Moinhos de Gualtar do seu lado 
esquerdo. 

ESTACIONAMENTO 
20 automóveis ligeiros
autocarros de turismo - apenas por 
marcação prévia

CONTACTOS
Rua de Pousada nº209
4800-056 Guimarães - Portugal 
tel.: (+351) 929252016
e-mail: geral@
quintapousadadefora.com
site: www.quintapousadadefora.
com
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FESTIVIDADES 
ALUSIVAS AO VINHO 

Festa das Colheitas
2º FIM-DE-SEMANA DE OUTUBRO 
(sexta a domingo)
A Festa das Colheitas é um 
evento que se realiza anualmente 
na Vila de S. Torcato. Durante 
três dias, os visitantes poderão 
testemunhar a recriação de 
antigos usos e costumes 
relacionados com o Pão, o Vinho 
e o Senhor, com os trabalhadores 
a usarem roupas alusivas à época 
a que se reporta (finais do séc. 
XIX inícios do séc. XX).

LOCAL DO EVENTO
Terreiro de S. Torcato
S. Torcato – Guimarães
GPS: 41°28’50.9”N 8°15’33.3”W

CONTACTOS
Grupo Folclórico de S. Torcato
tel.: (+351) 961937016 / 968837378 / 
966778731
e-mail: gfstorcato@sapo.pt

ATIVIDADES E 
TOURS 

Visita a uma quinta vinícola, onde 
damos a conhecer tudo sobre 
a colheita, o processamento, o 
engarrafamento dos vinhos.
E, claro, o final é brindado com a 
prova dos vinhos produzidos na 
Quinta.

duração da visita: 4h
idiomas: inglês, português, francês e 
espanhol
min. 2 pessoas
local de partida: Largo República do 
Brasil, nº33

CONTACTOS
tel.: (+351) 916255220
e-mail: info@portugalautentico.pt
site: www.portugalautentico.pt
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