
VINHO E AZEITE
CLUBE APENO 

30 DE SETEMBRO A 3 DE OUTUBRO



PROGRAMA
 

VINHO E AZEITE DE TRÁS-OS-MONTES
30 DE SETEMBRO a 3 DE OUTUBRO

 
Com Maria João de Almeida e Ana Rosado

Em parceria com o CLUBE DO ENOTURISMO APENO
 

Situada para lá das serras do Marão e Alvão, a norte do rio Douro, a oriente do Minho
até à fronteira espanhola com a qual também confina, é uma zona do país com fraca
densidade populacional, onde a produção de vinho servia basicamente para
consumo próprio do agricultor, quando muito para abastecimento regional. Com a
melhoria das vias comerciais, e mais recentemente o turismo e a realização de
diversos estudos científicos, esta região foi justamente reconhecida como produtora
de vinhos de qualidade, bastante diferenciados, em função do terroir em que são
produzidos. Uma região única com características especiais, na qual o cenário muda
rapidamente, entre exuberantes vales verdejantes, ou colinas antigas cobertas por
uma colcha de retalhos de bosques, olivais verde-cinza ou extensas vinhas verdes
brilhantes, amendoeiras floridas ou outras árvores de fruto. Os seus vinhos,
aromáticos, frescos, estruturados e profundos revelam-se desde o primeiro gole e
impressionam os paladares mais exigentes. 
                                                                
Maria João de Almeida 

Trás-os-Montes e Alto Douro é uma região onde a olivicultura tem grande
importância sócio-económica, com quase 37 mil olivicultores para cerca de 80 ml
hectares de olival e com uma produção média de 15 mil toneladas de azeite. Em
1994 foi reconhecida a Denominação de Origem Protegida 'Azeite de Trás-os-Montes'
cuja área geográfica abrange sobretudo os concelhos da denominada Terra Quente
Transmontana, para além de alguns concelhos ribeirinhos do Douro (Torre de
Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa, Murça). 
O Azeite de Trás-os-Montes é um azeite equilibrado, com aroma e sabor a fruto
fresco, por vezes amendoado, e com uma sensação notável de doce, verde, amargo e
picante, características que o fazem distinguir dos demais azeites do país. É
produzido a partir das cultivares autóctones da região, nomeadamente a Verdeal
Transmontana, Madural, Cobrançosa, Cordovil e 10% de outras nacionais.

 Ana Rosado

 
 



1º DIA - 30 DE SETEMBRO – QUINTA FEIRA - LISBOA / ARCOSSÓ / CHAVES
06h45 – Encontro dos viajantes no parque de autocarros de Turismo do
Parque das Nações junto ao AKI.
07h00 – Partida para Arcossó com duas paragens em áreas de serviço.
Almoço na Quinta do Olival.
Prova de vinho na Quinta de Arcossó situada na Ribeira da Oura, entre Vidago e
Chaves. Este é um lugar excecional para a produção de vinho. Trata-se de uma
região de fortes tradições vitícolas que remontam à ocupação pré-romana.
Check in no Hotel Forte de São Francisco, em Chaves.
Jantar no restaurante Carvalho.

2º DIA - 1 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA - CHAVES / SUSÃES / MIRANDELA /
ROMEU / BRAGANÇA
Saída de manhã para Susães. Visita ao olival e lagar de azeite da Casa de Santo
Amaro. A história desta casa inicia-se com a criação do Morgadio de Santo
Amaro em outubro de 1687, hoje na posse da oitava geração familiar.
Almoço em Mirandela no restaurante Flor de Sal.
De tarde, visita à Quinta do Romeu. Estabelecida desde 1874, produz vinho,
azeite e cortiça. Pratica exclusivamente Agricultura Biológica certificada (olival e
vinha).
Check in na Pousada de Bragança com uma mostra de vinhos e azeites
transmontanos.
Jantar no restaurante G - Pousada com 1 estrela Michelin.

3º DIA - 2 DE OUTUBRO – SÁBADO - BRAGANÇA / PARADA DE
INFANÇÕES/ MIRANDA DO DOURO
Visita guiada a Bragança com guia local incluindo o castelo, Domus Municipalis
e o Museu Ibérico da Máscara e do Traje.
Almoço no restaurante Tasca do Zé Tuga.
Em Parada de Infanções, visita e prova de vinho na Casa do Joa. Aqui vamos
encontrar o único vinho produzido na zona. As vinhas são centenárias, de pé
franco, com mais de 120 anos onde abundam cerca de 20 castas distintas.
Devido à idade da vinha e aos processos tradicionais de encepamento e
enxertia, é possível encontrar diferentes castas numa única cepa, tornando o
processo vitivinícola ainda mais interessante e o produto final impressionante.
Check in e alojamento no Hotel Parador Santa Catarina. 
Jantar no Restaurante Capa d’Honras, em Miranda do Douro. 



4º DIA - 3 DE OUTUBRO – DOMINGO - MIRANDA DO DOURO /
MOGADOURO / LISBOA
O último dia desta viagem é dedicado à visita da região de Mogadouro.
Visita panorâmica das vinhas nas arribas.
Almoço no restaurante A Tasquinha, em Mogadouro.
Regresso a Lisboa com paragem em duas áreas de serviço.

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO:                                                  EUR 1500,00
PREÇO PARA SÓCIO APENO EM QUARTO DUPLO:                                    EUR 1400,00
SUPLEMENTO DE QUARTO INDIVIDUAL:                                                     EUR   110,00

PROGRAMA INCLUI:
•Presença permanente das conferencistas Maria João de Almeida (especialista
em Vinho) e Ana Rosado (especialista em Azeite); 
• Autocarro; 
• Guia local em Bragança;
• Alojamento de 3 noites em hotéis de 4 estrelas 
• Visitas e provas de vinho e azeite nas adegas e lagares mencionados;
• 4 almoços e 3 jantares incluindo bebidas em harmonização;
• Todos os impostos aplicáveis; 
• Radioguias; 
• Kit Higiene e Segurança;
• Seguro Multiviagens; 

PROGRAMA NÃO INCLUI: 
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa; 
• Despesas de caráter particular designadas como extras.

 
 

      RNAVT 4309 Rua Alferes Veiga Pestana, L1, loja 33 PT
9050-079 Funchal - Portugal

 

Viagem organizada em parceria com a agência:


