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Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 106/2015, de 16 de junho - Procede à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 50/2013, de 16 de abril é proibido facultar, 
independentemente de objetivos comerciais  colocar à disposição, 
bebidas alcoólicas:
•         A menores (Artigo 122.º do Código Civil prevê que é menor quem 
não tiver ainda completado dezoito anos de idade);
•         A quem se apresente notoriamente embriagado ou aparente possuir 
anomalia psíquica.

https://www.pacodecalheiros.com/pt/
https://www.eppl.pt/
https://casadacuca.com/
https://pt-pt.facebook.com/VilAntigaVinhos/
https://quintadasfontes.pt/
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https://adegapontelima.com/
https://adegapontedabarca.pt/
http://encostasdovade.pt/
https://www.facebook.com/quintatorredequintela
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054582454509
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057245726493
https://files.dre.pt/1s/2015/06/11500/0389603897.pdf
https://files.dre.pt/1s/2013/04/07400/0220302206.pdf


Ponte	 de	 Lima,	 Terra	 Rica	 da	 Humanidade,	 prima	 pela	 preservação,	
valorização	e	divulgação	do	seu	património	–	material,	 imaterial,	humano	
e	 ecológico	 –	 promovendo	 a	 criação	 de	 estratégias	 de	 desenvolvimento	
orientadas	para	a	comunidade,	onde	os	valores	da	qualidade	de	vida	e	do	
respeito	pela	herança	cultural	são	uma	preocupação	constante.

O	 património	 cultural	 de	 Ponte	 de	 Lima	 passa	 pelas	 construções	
arquitetónicas,	 pelas	 tradições,	 pelas	 festividades,	 pela	 gastronomia,	 pela	
paisagem	da	 Ribeira	 Lima	 e	 pela	 história	 que	 nos	 liga	 à	 cultura	 da	 vinha	
e	 à	 produção	 de	 vinho	 desde	 tempos	 imemoriais,	 numa	 simbiose	 perfeita	
entre	 o	 mundo	 rural	 e	 o	 mundo	 urbano.	 Todo	 esse	 património	 faz	 deste	
concelho	um	lugar	ímpar	e	excecional,	à	semelhança	do	seu	vinho	verde	de	
excelência,	essencialmente	produzido	a	partir	da	casta	Loureiro,	igualmente	
único	no	mundo,	razão	pela	qual	Ponte	de	Lima	tem	vindo	a	consolidar-se	
como	a	“Capital	do	Loureiro”,	a	nível	nacional	e	internacional.

Localizada	no	epicentro	da	Região	Demarcada	dos	Vinhos	Verdes,	afamados
e	mundialmente	conhecidos	pelas	suas	características	peculiares,	Ponte	de
Lima	orgulha-se	de	ser	um	dos	maiores	produtores	de	Vinho	Verde	do	distrito	
de	Viana	do	Castelo,	o	maior	produtor	de	vinho	tinto	e	o	maior	produtor	de	
vinho	branco	da	casta	Loureiro.

Também	o	sector	do	enoturismo	em	Ponte	de	Lima,	que	tem	vindo	a	
demarcar-se	pela	forte	aposta	em	serviços	e	produtos	de	excelência,	tem	sido	
reconhecido	 tanto	 a	 nível	 nacional	 como	 internacional,	 destacando-se	 a	
recente	atribuição	do	título	de	Best	of	Wine	Tourism	Awards	a	infraestruturas	
sediadas	no	concelho	de	Ponte	de	Lima.
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Loureiro de Ponte de Lima ConVida
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Em	 Ponte	 de	 Lima	 predomina	 a	 casta	 Loureiro	 que,	 à	 semelhança	 dos	
restantes	 Vinhos	 Verdes	 brancos,	 apresenta	 características	 ímpares	 no	
mundo	vinícola,	cuja	tipicidade	e	originalidade	se	deve	às	características	do	
solo,	clima	e	factores	sócio-económicos.

Trata-se	de	uma	casta	branca	de	alta	qualidade,	oriunda	da	Ribeira-Lima,	
recomendada	 em	 grande	 parte	 da	 Região	 Demarcada,	 com	 exceção	 das	
Sub-Regiões	de	Basto	e	Amarante	e	concelhos	de	Baião,	Cinfães	e	Resende,	
de	 área	 de	 cultivo	 em	 grande	 expansão	 é	muito	 produtiva	 e	 dá	 origem	 a	
vinhos	com	aroma	acentuado	a	casta,	harmoniosos	e	saborosos.	

Conhecida	 também	 por	 «Loureira»	 ou	 «Branco	 Redondo»	 no	 concelho	 da	
Póvoa	de	Varzim,	por	«Dourado(a)»	em	Viana	do	Castelo,	por	«Marquês»	nos	
concelhos	de	Paços	de	Ferreira,	Santo	Tirso	e	Caminha,	e	por	«Arinto»	no	sul	
da	Região.	É	ainda	conhecido	por	 «Moscatel»	e	 trata-se	provavelmente	da	
«Loureira»	da	Província	Espanhola	da	Galiza.	

Esta	casta,	com	grande	expressão	na	região	dos	Vinhos	Verdes	e	que	assume	
cada	 vez	 mais	 o	 papel	 de	 casta	 nobre,	 origina	 vinhos	 monovarietais	 de	
grande	 qualidade	 e	 com	 características	 aromáticas	 peculiares.	 Os	 vinhos	
apresentam	 geralmente	 uma	 tonalidade	 citrina	 de	 cor	 fraca	 e	 um	 aroma	
fino	e	elegante,	 frutado	de	citrinos	 (limão)	e	 floral	 (frésia	e	 rosa)	e	melado	
(bouquet),	 sendo	o	 sabor	 frutado,	 com	 ligeiro	acídulo,	 fresco,	harmonioso,	
encorpado	e	persistente.

A casta Loureiro
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O	 sector	 da	 vitivinicultura,	 no	 qual	 assenta	 uma	 parte	 substancial	 da	
economia	rural,	está	bem	presente	no	quotidiano	dos	limianos,	dado	que	este	
concelho	detém	um	número	de	produtores	individuais	bastante	significativo	
e	no	que	respeita	à	casta	Loureiro	apresenta	a	maior	área	de	vinhas	da	casta	
Loureiro	e	toda	a	região	dos	Vinhos	Verdes	(6	665	279	m2).

No	que	se	 refere	à	produção	total	de	vinho	no	concelho	de	Ponte	de	Lima,	
desde	2003	a	2021,	é	de	salientar	o	destaque	para	a	produção	de	vinho	branco	
(63%)	 face	 ao	 vinho	 tinto	 (35%)	 e	 ao	 vinho	 rosado	 (2%),	 representando	o	
primeiro	mais	de	metade	da	produção	total	de	vinho	produzido	no	concelho.	

Independentemente	 de	 na	 região	 do	 Vale	 do	 Lima	 existir	 um	 terroir	
regulamentado	 ou	 não	 relativamente	 à	 Casta	 Loureiro,	 essa	 identidade	
já	 existe	 de	 forma	 natural	 e	 espontânea	 há	 vários	 séculos	 embora	 só	
recentemente	tenha	sido	reconhecida	como	uma	casta	nobre.	Esse	caminho	
tem	vindo	a	ganhar	forma	tanto	pelo	reconhecimento	da	origem	e	atributos	
desta	casta,	como	pelo	extraordinário	trabalho	que	os	produtores	locais	têm	
vindo	a	desenvolver	na	procura	de	vinhos	de	grande	qualidade	que	tenham	
nesta	casta	a	sua	principal,	e	por	vezes	única,	composição.



6

CIPVV- Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde

O	Município	de	Ponte	de	Lima	aposta	fortemente	na	valorização	e	promoção	
deste	 recursos	 endógeno	 de	 excelência	 como	 é	 o	 vinho	 e,	 neste	 âmbito,	
organiza	anualmente	a	 Festa	do	Vinho	Verde	 e	dos	Produtos	Regionais	de	
Ponte	 de	 Lima,	 que	 já	 vai	 da	 30ª	 edição,	 assim	 como	 organiza	 diversas	
atividades	 ao	 longo	 do	 ano,	 quer	 no	 Centro	 de	 Interpretação	 e	 Promoção	
do	Vinho	Verde	(CIPVV),	quer	nas	suas	feiras	gastronómicas	ou	em	eventos	
externos	de	promoção	do	concelho	de	Ponte	de	Lima.

Assim,	com	o	objetivo	de	reforçar	a	promoção	e	valorização	da	casta	Loureiro,	
este	 Município	 organiza	 a	 primeira	 edição	 do	 evento	 vínico	 “Loureiro	 de	
Ponte	 de	 Lima	 ConVida”!	 Pretende-se	 reunir	 os	 produtores	 de	 Loureiro	 de	
Ponte	de	Lima	com	os	produtores	de	outras	regiões	de	Portugal,	no	sentido	
de	aprofundar	conhecimentos	pela	comparação	das	diferentes	castas,	seus	
aromas,	assim	como	o	seu	terroir.	Propõe-se	um	encontro	de	vigneron,	com	
a	 prova	 de	 vinhos	 dos	 diversos	 territórios	 vitivinícolas	 do	 país,	 dando	 a	
conhecer	a	história	de	cada	produtor,	e	alargando	a	 rede	de	contactos	e	a	
troca	de	experiências.	

O	Loureiro	de	Ponte	de	Lima	ConVida-o	a	desfrutar	deste	vinho	de	excelência	
com	 um	 terroir	 único,	 o	 qual	 se	 encontra	 premiado	 internacionalmente	 e	
representado	em	alguns	dos	melhores	restaurantes	do	mundo!

https://www.cipvv.pt/pt/enoturismo/ponte-de-lima/


Planta 
Expositores

LEGENDA:
1 Organização/Venda de Copos
2 Organização/Logística
3 Provas Comentadas e Harmonizações
4 Paço de Calheiros
5 Vinhas do Cruzeiro - Escola Profissional 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
de Ponte de Lima
6 Casa da Cuca

7 Vil’Antiga
8 Quinta das Fontes
9 Lethes
10 Adega de Ponte de Lima
12 Adega de Ponte da Barca
13 Encostas do Vade
14 Quinta Torre de Quintela
15 Vinhos do Abade
16 Quinta dos Borralhais
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Apoio a Pessoas Com Mobilidade Condicionada | A equipa de acessibilidade do Loureiro de Ponte 
de Lima Convida encontra-se Disponivel a auxiliar todas as pessoas com mobilidade condicionada 
(grávidas, pessoas idosas, mobilidade reduzida permanente e temporaria) sob pedido de serviço. 
Contacto: tasteminhotour@gmail.com ou 963811610 ou 962024366

Estrutura da Expolima

https://www.pacodecalheiros.com/pt/
https://www.eppl.pt/
https://casadacuca.com/
https://pt-pt.facebook.com/VilAntigaVinhos/
https://quintadasfontes.pt/
http://www.lethes.net/?fbclid=IwAR1iaNRg_kWrTb3yVecAyojPvWa-KbAYGPGTs7_Ekm8tCIG5TNb16hddc08
https://adegapontelima.com/
https://adegapontedabarca.pt/
http://www.encostasdovade.pt/
https://www.facebook.com/quintatorredequintela
https://www.facebook.com/pecadinhosvinhoverde/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057245726493


Acesso às provas somente com o Copo 
para venda no r ecinto.

Sub-Região	do	Lima
Paço de Calheiros
Vinhas do Cruzeiro
Casa da Cuca
Vil’Antiga
Quinta das Fontes
Lethes
Adega de Ponte de Lima

Produtores
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Sub-Região	do	Lima
Adega de Ponte da Barca
Encostas do Vade
Quinta Torre de Quintela
Vinhos do Abade
Quinta dos Borralhais

https://www.pacodecalheiros.com/pt/
https://www.eppl.pt/
https://casadacuca.com/
https://pt-pt.facebook.com/VilAntigaVinhos/
https://quintadasfontes.pt/
http://www.lethes.net/?fbclid=IwAR1iaNRg_kWrTb3yVecAyojPvWa-KbAYGPGTs7_Ekm8tCIG5TNb16hddc08
https://adegapontelima.com/
https://adegapontedabarca.pt/
http://www.encostasdovade.pt/
https://www.facebook.com/quintatorredequintela
https://www.facebook.com/pecadinhosvinhoverde/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057245726493


Vale do Lima
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Paço de Calheiros
4990-202	Ponte	de	Lima
T.	+351	258	947	164
T.	+351	969	856	209
E-mail:	info@pacodecalheiros.com
www.pacodecalheiros.com/pt/

Uma	parte	das	vinhas	do	Paço	de	Calheiros	remontam	
a	mais	 de	 3	 gerações	 da	 Casa	 existindo	 videiras	 com	
mais	de	100	anos	tendo	no	entanto	sido	alvo	de	novas	
plantações	há	30	anos	e	mais	recentemente	há	10	anos	
em	 particular	 a	 casta	 loureiro	 que	 representa,	 hoje,	 a	
maior	produção.	
Francisco	de	Calheiros,	futuro	Conde	de	Calheiros,	lançou	
recentemente	duas	marcas	“	Paço	de	Calheiros	“	e	“	Conde	
de	Calheiros	“	com	os	primeiros	rótulos	desenhados	pelo	
seu	 Trisavô,	 para	 consumo	 interno	 e	 dos	 turistas	 que	
frequentam	a	Casa,	dando	 início	a	uma	nova	 fase	do	
Enoturismo.
São	4	hectares	de	casta	loureiro	com	uma	exposição	solar	
única	de	meia	encosta	e	um	“terroir”	de	excelência	que	
fazem	do	nosso	vinho	um	dos	mais	apreciados	da	região.	
Por	 curiosidade	e	pela	 relação	como	Consul	honorário	
da	 Eslovénia	 com	 este	 País,	 possuímos	 uma	 videira	
proveniente	 da	 videira	mais	 antiga	 do	Mundo	 que	 se	
localiza	na	Republica	da	Eslovénia.		

Vinhos

Vinho	Paço	de	Calheiros	Loureiro



Escola	Profissional	de	Agricultura	e
Desenvolvimento	Rural	de	Ponte	de	Lima
Rua	de	São	Mamede	de	Arca,	n.	768
4990-202	Ponte	de	Lima
T.+351	936	950	435
T.+351	258	741	404
E-mail:	secretaria@eppl.pt	
www.eppl.pt

A	Escola	Profissional	de	Agricultura	e	Desenvolvimento	
Rural	 de	 Ponte	 de	 Lima	 foi	 criada	 a	 9	 de	 Maio	 de	
1991decorrente	 de	 uma	 conjugação	 de	 sinergias	
institucionais.	Integrada	no	sistema	educativo	nacional,	
ao	 nível	 do	 Ensino	 Secundário,	 a	 EPADRPL	 adquire	 o	
estatuto	 de	 Escola	 Pública	 em	 1	 de	 Janeiro	 de	 2000,	
ministrando	 Cursos	 de	 Formação	 Profissional,	 com	
a	 duração	 de	 três	 anos	 letivos,	 que	 conferem	 uma	
certificação	 de	 nível	 III	 viabilizando	 aos	 alunos	 uma	
adequada	 inserção	 no	 mercado	 de	 trabalho	 como	
técnicos	intermédios	e	equivalência	para	prosseguimento	
de	estudos.
No	 âmbito	 do	 ensino	 agrícola	 as	 vinhas,	 que	 já	
existiam	 na	 quinta	 onde	 está	 instalada,	 foram	 sendo	
requalificadas	 e	 a	 escola	 lança	 o	 vinho	 “Vinhas	 do	
Cruzeiro”.	 Apostando	 nas	 castas	 autóctones,	 Loureiro	 e	
Vinhão,	tentam	premiar	a	qualidade	em	detrimento	da	
quantidade.	Este	ano	foram	distinguidos	no	Concurso	La	
Selezione	del	Sindaco,	no	âmbito	do	Concurso	Enológico	
Internacional	 delle	 Cittá	 des	 Vino,	 com	 medalha	 de	
prata	para	o	vinho	“Vinhas	do	Cruzeiro	-	Loureiro”.	Mais	
de	 1100	 vinhos	 oriundos	 da	 Europa	 e	 do	 Brasil	 foram	
postos	à	prova	no	XIV	Concurso	Internacional	de	Vinhos	
“La	Selezione	del	Sindaco”,	sendo	que	cerca	de	400	desses	
vinhos	participantes	são	portugueses.

Vinhos

Vinhas	do	Cruzeiro	–	Loureiro	

Espumante	 de	 Loureiro	 Vinhas	 do	
Cruzeiro

Vale do Lima

10

http://www.eppl.pt
http://www.eppl.pt
http://www.eppl.pt
http://www.eppl.pt


Vale do Lima

CASA	DA	CUCA
Rua	do	Couto	n.239,
Cabração	e	Moreira	do	Lima
4990-673	Ponte	de	Lima
T.+351	966	654	982
E-mail:	casadacuca.pontedelima@gmail.com
https://casadacuca.com/

Da	Cuquinha	um	“Vinho	com	história”
Os	 vinhos	 da	 Casa	 da	 Cuca	 são	 criados	 nas	
encostas	 do	 Monte	 de	 Antelas,num	 microclima	
natural,	“terroir,	com	identidade	única”.
Através	da	recolha	de	plantas	em	vias	de	extinção	
junto	de	agricultores	da		freguesia	de		Moreira	do	Lima,	
a	Casa	da	Cuca	conseguiu	voltar	a	utilizar	 castas	
seculares	 hoje	 reconhecidas	 como	 minoritárias,	
Cainho	de	Moreira	do	Lima,	Galeguinho,	para	alem	
do	 afamado	 Loureiro	 trazendo	 biodiversidade	 na	
vinha	e	consequentemente	aos	vinhos	produzidos.	
Por	 outro	 lado,	 são	 castas	 já	 adaptadas	 às	 sub-
regiões	 onde	 foram	 plantadas	 há	 muitos	 anos,	
ou	 melhor	 ainda,	 de	 onde	 elas	 surgiram,	 por	
mutação	ou	 cruzamentos	naturais.	A	 escassez	de	
informação	 cultural	 sobre	 estas	 castas,	 muitas	
delas	na	legislação,	tem	levado	nos	últimos	anos	a	
serem	alvo	de	estudo.
Assim	 sendo,	 a	 Casa	 da	 Cuca	 através	 desta	
recuperação	 pode	 novamente	 produzir	 o	 tão	
procurado	Vinho	Branco	de	Moreira	do	Lima,	que	
em	tempos	deu	fama	ao	vinhos	deste	vale.
Classificação	 revista	 Evasões,	 Casa	 da	 Cuquinha	
Loureiro	Verde	do	Lima	Branco	2018,	17,5	pontos.

Vinhos

Da	Cuquinha	-	Brancos

Carcaveira	Velha	-	Tintos
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https://casadacuca.com/
https://casadacuca.com/
https://casadacuca.com/
https://casadacuca.com/
https://casadacuca.com/


Vale do Lima

Vinhos

VIL’ANTIGA
Rua	do	Campinho,	N.113	
4990-291	Correlhã	Ponte	de	Lima
T.+351)	963	748	549	|	963748549
E-mail:	joao-lima11@live.com.pt
https://www.facebook.com/
VilAntigaVinhos/

Vil’Antiga	Loureiro

Vil’Antiga	Loureiro	Escolha

O	 Vil’Antiga	 nasce,	 fruto	 do	 sonho	 de	 três	
irmãos,	 apaixonados	 pela	 viticultura,	 que	 na	
vinha,	 criteriosamente	 selecionamos	 cada	
cacho	de	uvas,	fazendo	deste	Loureiro	um	verde	
inesquecível.	 Orgulhosamente	 submissos	 às	
tradições	e	cultura	das	terras	de	Ponte	de	Lima,	
o	nosso	 vinho	Vil’Antiga100%	Loureiro	 emerge	
da	 singularidade	 das	 condições	 naturais	 que	
deram	Vinhas	que	exploramos.

Classificação	revista	Evasões,	Vil’Antiga	Loureiro	
Verde	 2018,	 17	 pontos.	 medalha	 de	 prata	
concurso	de	vinhos	Ponte	de	Lima	2017	e	2022.
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https://www.facebook.com/VilAntigaVinhos/
https://www.facebook.com/VilAntigaVinhos/
https://www.facebook.com/VilAntigaVinhos/
https://www.facebook.com/VilAntigaVinhos/
https://www.facebook.com/VilAntigaVinhos/


vinho Verde

QUINTA	DAS	FONTES
Rua	das	Fontes,	n.	272
4990-770	Rebordões	Souto
Ponte	de	Lima
T.+351	964	240	777
E-mail:	encontrodasfontes@gmail.com
www.quintadasfontes.pt

Casa	 solarenga	 que	 remonta	 ao	 ano	 de	 1836,	
a	 Quinta	 das	 Fontes	 localizada	 a	 8Km	 da	 Vila	
de	 Ponte	 de	 Lima,	 inserida	 em	 espaço	 rural	 na	
freguesia	 de	 Rebordões	 -	 Souto,	 dedica-se	 hoje	 à	
atividade	à	vitivinícola	e	enoturismo.
Possuindo	uma	exposição	particular,	a	propriedade	
constituída	 em	 socalcos	 permite	 usufruir	 de	 um	
enquadramento	 vitícola	 e	 paisagístico	 muito	
especial	nesta	Sub-região	do	Lima,	onde	o	visitante	
tem	a	possibilidade	de	empreender	diversos	roteiros	
e	 disfrutar	 de	 momentos	 únicos	 neste	 anfiteatro	
natural.
Aqui	 é	 criado	o	 vinho	Quinta	das	 Fontes	 Loureiro	
produzido	 exclusivamente	 com	 as	 uvas	 da	
propriedade	e	que	apresenta	a	expressão	clara	da	
casta,	onde	a	elegância,	a	frescura	e	o	caráter	floral	
representam	a	essência	deste	terroir.

Vinhos

Quinta	 das	 Fontes	 Loureiro	 Reserva	
bruto

Quinta	das	Fontes	Branco	Loureiro

Quinta	das	Fontes	Branco	Cainho

Quinta	das	Fontes	Vinhão
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https://quintadasfontes.pt/
https://quintadasfontes.pt/
https://quintadasfontes.pt/
https://quintadasfontes.pt/
https://quintadasfontes.pt/


Foi	 o	 nome	 ancestral	 desta	 terra	milenar	 que	
deu	 o	 mote	 à	 concretização	 deste	 projeto	
familiar.	
As	 condições	 do	 ‘terroir’	 aliadas	 a	 uma	
cuidadosa	 e	 tradicional	 vinificação,	 dão	 o	
toque	 final	 a	 este	 vinho	 que	 não	 se	 esquece,	
merecedor	 de	 uma	menção	 honrosa	 entre	 os	
vinhos	da	casta	loureiro.

Vinhos

Lethes	Loureiro

Lethes	Vinhão

vinho Verde
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Lethes-GLATLANTICO	CONSULTADORIA,	LDA
Quinta	de	Vilar,	Lugar	de	Vilar
4990-262	Ponte	de	Lima
T.+351	966	123	607
http://www.lethes.net/?fbclid=IwAR1iaNRg_
kWrTb3yVecAyojPvWa-KbAYGPGTs7_
Ekm8tCIG5TNb16hddc08
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ADEGA	PONTE	DE	LIMA
Rua	Conde	de	Bertiandos
4990-078	Ponte	de	Lima,	Portugal
T.+351	258	909	700
E-mail:	geral@adegapontelima.pt
http://adegapontelima.com/

Numa	 região	 onde	 historicamente	 se	 produziu	 vinho,	
em	particular	o	 vinho	verde	 e	na	 vila	mais	antiga	de	
Portugal,	um	conjunto	de	viticultores	fundou,	em	1959,	a	
Adega	Cooperativa	de	Ponte	de	Lima.	Hoje,	com	perto	de	
2000	viticultores	que	com	paixão	produzem	e	entregam	
as	suas	uvas,	em	particular	da	casta	Loureiro,	a	Adega	
Cooperativa	de	Ponte	de	Lima	é	 líder	da	produção	na	
sub-região	do	Vale	do	Lima,	uma	das	nove	que	integra	a	
Região	dos	Vinhos	Verdes,	no	Noroeste	de	Portugal.	
Solo,	clima	e	castas,	os	vinhos	produzidos	exclusivamente	
pelas	 uvas	 dos	 sócios	 da	 Adega	 Cooperativa,	 num	
compromisso	de	sustentabilidade	com	o	território	e	as	
pessoas,	 caracterizam-se	 pela	 sua	 elegância,	 frescura	
no	palato,	aroma	repleto	de	notas	de	fruta,	num	estilo	
fácil	 de	 gostar	 e	 saborear	 em	 agradável	 companhia.	
Nos	vinhos	brancos,	o	Loureiro	traduz,	de	forma	única,	o	
terroir	da	Ribeira	Lima	onde	as	vinhas	estão	plantadas	
e	 nos	 tintos,	 o	 Vinhão	 reflete	 a	 recuperação	 de	 uma	
variedade	 ancestral,	 a	 primeira	 que	 levou	 Portugal	
ao	Mundo.	 Hoje	 também	 esse	 caminho	 é	 feito,	 com	
qualidade	e	dedicação,	para	que	os	premiados	Vinhos	
da	Adega	Cooperativa	de	Ponte	de	Lima	se	encontrem	
em	todo	o	Mundo.

Vinhos

Adamado	Adega	Ponte	Lima

Branco	Adega	Ponte	Lima

Loureiro	Adega	Ponte	Lima

Loureiro	Alvarinho	Adega	Ponte	Lima

Loureiro	Trajadura	Adega	Ponte	Lima

Loureiro	 Colheita	 Seleccionada	
Adega	Ponte	Lima

Rose	Adega	Ponte	Lima

Tinto	Adega	Ponte	Lima

Vinhão	Adega	Ponte	Lima

Espumante	 Loureiro	 Bruto	 Adega	
Ponte	Lima

Espumante	Loureiro	Meio	Seco	Adega	
Ponte	Lima

Aguardente	Velha	Adega	Ponte	Lima

Aguardente	 Bagaceira	 Adega	 Ponte	
Lima
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Adega	Ponte	da	Barca	e	Arcos	de	Valdevez
Av.	Fernão	Magalhães	s/n
4980-601	Ponte	da	Barca
T.+351	917594302
E-mail:	luisa.afonso@adegapontedabarca.pt	
www.adegapontedabarca.pt

A	Adega	Ponte	da	Barca	cuida,	desde	1963,	de	um	
património	 vitícola	 e	 cultural	 ímpar	 localizado	 no	
Noroeste	de	Portugal	-	região	com	mais	de	20	séculos	
de	história	do	vinho	-	atuando	especificamente	num	
território	singular	atravessado	pelos	rios	Lima,	Vade	
e	Vez.	Atualmente	possui	cerca	de	1.100	associados,	
que	representam	uma	área	de	900	hectares	de	vinha,	
nos	concelhos	de	Ponte	da	Barca	e	Arcos	de	Valdevez,	
onde	são	privilegiadas	as	duas	principais	castas	da	
Região	dos	Vinhos	Verdes:	Loureiro	(branca)	e	Vinhão	
(tinta).	De	modo	a	garantir	a	riqueza	do	seu	passado	
e	a	genuinidade	dos	seus	vinhos,	ao	mesmo	tempo	
que	busca	um	aumento	crescente	da	qualidade	e	da	
inovação	em	todos	os	seus	produtos,	a	Adega	Ponte	
da	Barca	equipou-se	nos	últimos	anos	de	tecnologia	
de	 ponta	 em	 várias	 áreas.	 Tem	 hoje	 no	 seu	 vasto	
portfólio,	vinhos,	espumantes	e	aguardentes,	todos	
com	 Denominação	 de	 Origem	 Controlada	 “Vinho	
Verde”.	A	Adega	Ponte	da	Barca	pretende	manter-se	
fiel	ao	seu	princípio	de	que	“A	origem	conta”,	por	isso	
tem	 como	 principal	missão	 a	 produção	 de	 vinhos	
genuínos,	que	 impressionem	pelo	prazer	que	deles	
se	 retira	 ao	 serem	 bebidos	 em	 boa	 companhia	 e	
com	moderação.	Fruto	da	dedicação	e	esmero	dos	
viticultores	desta	região,	os	vinhos	da	Adega	Ponte	
da	 Barca	 são	 refrescantes,	 saborosos	 e	 têm	 uma	
ampla	versatilidade	gastronómica.

Vinhos

Adega	 Ponte	 da	 Barca	 Branco	 -	
Grande	Escolha

Adega	 Ponte	 da	 Barca	 Branco	
Loureiro	–	Premium

Adega	 Ponte	 da	 Barca	 Branco	
Loureiro	-	Reserva	de	Sócios

Adega	 Ponte	 da	 Barca	 Branco	
Loureiro-Alvarinho	-	Premium

Adega	 Ponte	 da	 Barca	 Branco	 -	
Reserva

Adega	Ponte	da	Barca	Branco

Adega	Ponte	da	Barca	Branco

Adega	 Ponte	 da	 Barca	 Espumante	
Branco	Loureiro	Bruto

Adega	 Ponte	 da	 Barca	 Branco	 -	
Grande	Reserva
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Encostas	do	Vade	
Rua	Dr.	Carlos	Araújo,	n.º	88	–	Crasto
4980-255	Ponte	da	Barca
Tel:	966	634	907		|	258	453	741
E-mail:	geral@encostasdovade.pt
www.encostasdovade.pt

A	Encostas	do	Vade	é	uma	empresa	familiar	com	
mais	de	30	anos	de	experiência	no	cultivo	de	vinhas	
e	na	produção	tradicional	de	Vinho	Verde	no	Vale	
do	 Lima.	 Atualmente	 a	 Encostas	 do	 Vade	 faz-se	
apresentar	através	dos	seus	três	vinhos	monocasta	
–	Vinhão,	Loureiro	e	Alvarinho	–	que	se	distinguem	
pela	capacidade	de	equilíbrio	entre	a	autenticidade	
da	origens	e	a	sintonia	com	os	tempos.
As	 vinhas	 Encostas	 do	 Vade	 estão	 situadas	 na	
margem	 ocidental	 do	 Vade,	 instaladas	 em	 solos	
graníticos	a	uma	altitude	de	300m,	onde	auferem	
de	 uma	proeminente	 exposição	 a	 nascente,	 com	
acentuada	amplitude	térmica.	
Por	 forma	 a	 garantir	 a	 qualidade	 absoluta	 no	
produto	 final,	 os	 vinhos	 Encostas	 do	 Vade	 são	
produzidos	 exclusivamente	 a	 partir	 de	 uvas	
próprias,	transformadas	com	base	numa	seleção	de	
técnicas	de	intervenção	modernas	e	minimamente	
invasivas.	

Vinhos

Vinho	Verde	Loureiro

Vinho	Verde	Vinhão

Vinho	Regional	Minho	Alvarinho

http://www.encostasdovade.pt/
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Desde	 o	 século	 XVI	 que	 a	 Torre	 de	 Quintela	
pertence	à	mesma	família.	Em	1962,	data	da	
instituição	do	morgadio	pelo	Abade	Francisco	
Pereira	de	Castro,	já	existiam	vinhas	na	Quinta	
da	Quintela.	
Na	 década	 de	 1960,	 o	 Eng.º	 António	 Pereira	
de	 Meireles	 da	 Rocha	 Lacerda,	 moderniza	
a	 plantação	 da	 vinha	 utilizando	 modernos	
sistemas	de	condução	e	castas	tradicionais.	
A	 partir	 da	 década	 de	 90	 os	 seus	 herdeiros	
continuam	a	reestruturação	da	vinha.

Vinhos

Loureiro

Branco

Quinta	da	Torre	de	Quintela
Rua	Torre	de	Quintela,	227
4980	Ponte	da	Barca
T.+351	965	660	862
E-mail:	luisplacerda@gmail.com	
www.facebook.com/quintatorredequintela

https://www.facebook.com/quintatorredequintela
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Vale do Lima

Vinhos	do	Abade
Rua	de	Linhares,	164
	4905-542-	Portela	Suzã
Tel:	258	777	202	|	911	115	057
E-mail:	machadovc@sapo.pt
ht tps : / /www.facebook .com/
pecadinhosvinhoverde/

Viana	do	Castelo	é	um	concelho	com	uma	ligação	
ao	vinho	que	remonta	a	tempos	imemoriais.	
A	 empresa	 os	 Vinhos	 do	 Abade	 está	 sediada	 em	
Portela	Susã.	É	uma	empresa	familiar,	de	pequena	
dimensão	 com	 12	 hectares	 e	 já	 com	 40	 anos	 de	
existência,	que	dá	grande	importância	à	qualidade	
dos	 seus	 vinhos,	 tendo	 para	 isso	 equipado	 a	 sua	
adega	com	 tecnologia	moderna	e	dando	especial	
atenção	 à	 produção	 das	 uvas	 (produz	 uvas	 de	
proteção	integrada)	e	fazendo	vindimas	atempadas.
Comerciaçiza	3	marcas	de	vinhos:
-	 “Sobrinho	 do	 Abade“	 branco	 e	 tinto,	 que	 surgiu	
como	homenagem	ao	tip	produtor	que	era	o	antigo	
abade	de	Portela	Susã	e	já	tinha	paixão	pelos	vinhos.
-	 “Pecadinhos	 do	 Abade“	 Loureiro,	 Vinhão	 e	
Espumante	de	Loureiro	para	as	mono-castas.
-	 “Rosinhas	 do	 Abade“	 rosé,	 adamado	 e	 branco	
de	 fermentação	 interrompida	 para	 vinhos	 mais	
adocicados.

Vinhos

Sobrinho	do	Abade

Pecadinhos	do	Abade

Pecadinhos	do	Abade	Escolha
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Vinhos

Os	 vinhos	 da	 Casa	 dos	 Borralhais	 são	
elaborados	a	partir	das	uvas	da	casta	Loureiro	
da	Sub-Região	do	Lima	onde	tem	origem	estes	
preciosos	néctares.	
A	 boa	 exposição	 solar	 e	 um	 sistema	 de	
condução	 simples	 ascendente	 permitem	 uma	
ótima	maturação	das	suas	uvas.

Vinho	Verde	Loureiro	2021

Vinho	Verde	Reserva	Loureiro	2018

Espumante	Vinho	Verde

Casa	dos	Borralhais
Quinta	dos	Borralhais	–	Vale	
4970-694	Arcos	de	Valdevez
T.+351	933	004	239
E-mail:	casadosborralhais@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100057245726493
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