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A Caminhos Cruzados nasceu pela iniciativa e vontade de Paulo Santos, natural
de Nelas, que, determinado a regressar às suas origens para investir no mundo
do vinho, decide transformar uma antiga empresa agrícola numa moderna
empresa produtora e engarrafadora de vinhos. A filosofia da empresa baseia-se
na produção de vinhos de qualidade, com uma vertente de tradição aliada ao
modernismo e constante diferenciação que o mercado exige. Os seus vinhos são
feitos a partir de uvas de produção própria e de produtores selecionados, reconhecidos pela sua qualidade e
excelência de castas, todos na região do Dão. A Caminhos Cruzados resulta da união de ideias e projetos e
promete voltar a pôr no mapa o nome de Nelas como terra de vinhos de eleição. Recentemente, a Caminhos
Cruzados passou a integrar o Grupo Terras e Terroir, detido pelos empresários Paulo Pereira e casal Maria do
Céu Gonçalves e Álvaro Lopes, de que fazem parte, ainda, a duriense Quinta da Pacheca e a Quinta do Barrilário,
em Armamar.

Está a chegar a época mais especial do ano. Venha connosco viver e reviver o fantástico espírito da vindima.
Temos preparadas para si diferentes experiências que ficarão, certamente, na sua memória. Estas atividades
decorrem apenas em época de vindima, habitualmente no decurso do mês de Setembro, podendo ser alargada
para Outubro, atempadamente a informar pela nossa equipa técnica.

VINDIMA + VISITA + PROVA
11:00 | Apanha da uva (Entrega de T-shirt, chapéu, tesoura e balde)
12:00 | Visita a área de receção, prensagem, vinificação e sala de estágios
12:30 | Prova de 3 vinhos
35.00€ / pessoa
Condições de reserva: É necessária a reserva antecipada dos serviços por escrito. Assim como a
confirmação do número final de participantes até 5 dias antes do evento que será o número de
referência para efeitos de faturação. Para garantia de reserva é necessário o pagamento do valor
final estimado 5 dias antes da reserva aquando da confirmação do número final de participantes.
Até esta data a reserva pode ser cancelada sem qualquer custo acrescido. Deverá ser respeitado o
horário estipulado. No caso de atraso será dada uma tolerâncias e 15 minutos, pós os quais
começará a visita. Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. Todos os valores
apresentados são NET.
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PEQUENO ALMOÇO BEIRÃO + VINDIMA + VISITA + PROVA
10:30 | Receção com vinhos, sumos, fruta, queijos, enchidos e bôlas regionais
11:00 | Apanha da uva (Entrega de T-shirt, chapéu, tesoura e balde)
12:00 | Visita a área de receção, prensagem, vinificação e sala de estágios
13:00 | Prova de 3 vinhos
45.00€ / pessoa

PEQUENO ALMOÇO BEIRÃO + VINDIMA + VISITA + ALMOÇO HARMONIZADO
10:30 | Receção com vinhos, sumos, fruta, queijos, enchidos e bôlas regionais
11:00 | Apanha da uva (Entrega de T-shirt, chapéu, tesoura e balde)
12:00 | Visita a área de receção, prensagem, vinificação e sala de estágios
13:00 | Almoço com harmonização
75.00€ / pessoa

Programas previstos durante o mês de Setembro, podendo ser alargada para Outubro
Programas mediante a disponibilidade e autorização da equipa de enologia. Sujeito a confirmação
e marcação prévia com o produtor.
Condições de reserva: É necessária a reserva antecipada dos serviços por escrito. Assim como a
confirmação do número final de participantes até 5 dias antes do evento que será o número de
referência para efeitos de faturação. Para garantia de reserva é necessário o pagamento do valor
final estimado 5 dias antes da reserva aquando da confirmação do número final de participantes.
Até esta data a reserva pode ser cancelada sem qualquer custo acrescido. Deverá ser respeitado o
horário estipulado. No caso de atraso será dada uma tolerâncias e 15 minutos, pós os quais
começará a visita. Os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. Todos os valores
apresentados são NET.
CONTACTOS

Adega Caminhos Cruzados - Quinta da Teixuga, Estrada Municipal Algeraz, Carvalhal Redondo, 3520-011 Nelas
T. +351 232 940 195 | E. enoturismo@caminhoscruzados.net | Instagram: caminhoscruzados_
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A Soito Wines é uma empresa familiar dedicada a vinhos de elevada qualidade. Foi criada por
um casal de professores, José Carlos e Sandra Soares, dois apaixonados pelo vinho do Dão,
que um dia decidiram aproveitar a oportunidade única de explorar a propriedade familiar
que conta com mais de um século na produção de vinhos - a Quinta do Soito. A aventura
começou tendo, desde logo, ficado definido, como mote e objetivo do casal, a produção de vinhos únicos que melhor
espelhassem a sua paixão e gosto pessoal pelo vinho. A missão da Soito Wines centra-se num crescimento sustentável nas
suas vertentes de produção de vinhos e na dinamização do seu projeto de agro e enoturismo.

EXPERIÊNCIAS "EDUTAINMENT”
Depois de um árduo e intenso ano de trabalho, eis que chega a tão esperada vindima! Atreva-se a participar
num dia de vindima na Quinta do Soito e descubra os segredos desta tradição milenar! De manhã receba o seu
Kit vindimas e acompanhe a equipa para as vinhas. A etapa seguinte irá levá-lo à adega onde participará no
processo de vinificação. Comece no tapete de escolha, selecionado as melhores uvas e acompanhe o técnico que
lhe dará a conhecer as várias etapas que decorrem até à fermentação. Depois de umas horas extenuantes mas
bem passadas, aproveite para relaxar e deixe-se envolver nos encantos da Quinta enquanto degusta alguns dos
néctares ali produzidos, harmonizados com comida típica.
A experiência inclui: Kit vindimas (t-shirt, tesoura, chapéu, balde, luvas de borracha, água);
colheita da uva; visita às vinhas, adega, prova de vinhos e almoço (arroz de feijão e carnes
grelhadas) na Quinta.
Horário: 9:30
Mínimo 2 pessoas
Desde 60€ por pessoa | 30€ dos 7 aos 11 anos
Programas para grupos sob-consulta

SUPLEMENTO
Competição “Pisa a Pé”: Em família ou com os
amigos seja competitivo, dê o seu melhor e seja o
primeiro a atingir o objetivo!
PREÇO
10€ por pessoa

Período de vindima: a confirmar com o produtor
Programa mediante a disponibilidade. Sujeito a confirmação e marcação prévia com o produtor,
com um mínimo de 48h de antecedência para: winetourism@soitowines.com

CONTACTOS

Quinta do Soito - Tibalde, Fornos de Maceira Dão, 3530-071 Mangualde
T. +351 919 185 700 / +351 963 034 140 | E. winetourism@soitowines.com | Instagram: soitowines
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A Taboadella é uma das quintas mais impressionantes do Dão. Propriedade da
família Amorim, fica localizada num planalto triangular da Silvã de Cima, entre o
Vale do Pereiro e o Vale do Sequeiro, de onde se avista o sopé da Serra da
Estrela. O seu enquadramento único é o cenário perfeito para uma visita que o transportará pela história desta Quinta ligada
ao vinho desde a época Romana. Um lagar construído no penedo monolítico de natureza rupestre, um dos mais antigos
vestígios de vinificação no Dão, contrasta com a adega de arquitetura contemporânea construída com materiais naturais,
com uma varanda de onde se avistam os 42 hectares desta mancha de vinha única rodeada por uma imensa floresta. Bemvindos à villae romana! Bem-vindos à Taboadella, um lugar repleto de vida e carácter, que ainda hoje nos faz sentir o “modus
vivendi” de então.

VISITAR, VINDIMAR E MENRENDAR NA TABOADELLA
Reconhecida atualmente pela qualidade excecional dos seus vinhos, a Taboadella convida-o a fazer parte da vindima numa
verdadeira aventura à descoberta dos costumes do Dão, região berço de vinhos nobres e de grande carácter. Participe no
corte das uvas, assista à vinificação na adega ao mesmo tempo que a equipa explica todo o processo produtivo da vinha ao
vinho. No final, convidamo-lo a relaxar e desfrutar de um delicioso cesto de merenda que preparámos exclusivamente para
si junto a um dos recantos privados que a Taboadella dispõe, em contacto com a natureza ou, se preferir, na varanda da
nossa adega. Aproveite para descansar enquanto usufrui de um cenário estonteante no coração de uma mancha de vinha
envolta pela floresta até à Ribeira das Fontainhas.

Horário:
10:00 | Receção dos convidados na Wine House da Taboadella e entrega do kit vindimas
10:15 | Início do corte de uva
11:00 | Visita guiada à vinha, à adega e Barrel Top Walk para acompanhar o processo produtivo
11:45 | Provas de Vinhos "Villae"
12:30 | Cesto de Merenda com produtos regionais, água e vinho
Min. 2 pessoas | Max. 20 pessoas
Duração aproximada: 3h30
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Disponível de terça a sábado, apenas durante o período de vindima
O visitante poderá usufruir de preços especiais de produtor, entregas ao domicílio e serviço de Tax-Free.

Esta experiência inclui:
Entrega de material de vindima (chapéu, t-shirt, balde, tesoura e água); corte de uva numa das parcelas de
vinha; visita ao lagar romano, à adega e ao Barrel Top Walk; prova Villae na adega e cesto de merenda.

Menu merenda inclui:
Bola tradicional mista; bolinhas de bacalhau; fruta da época inteira; pastéis de feijão; sanduiches de queijo da
Serra e salpicão; água, vinho Taboadella Villae tinto ou branco.

Reserva obrigatória sob consulta de todas as condições por parte da Quinta da Taboadella;
Data de realização dos programas sobre consulta com o produtor aderente.

CONTACTOS

Quinta da Taboadella, Silvã de Cima, 3560-215 Sátão
T. +351 967 116 877 / +351 227 475 400| E. taboadella@amorimfamilyestates.com | Instagram: qtaboadella
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Julia Kemper Wines é uma marca de vinhos portugueses de excelência. Enquanto
produtores e apaixonados pela Enologia, a missão da nossa marca de vinhos portugueses é
incentivar a paixão pelo vinho do Dão em todo o Mundo, de forma diferenciadora, inovadora
e em perfeita harmonia com a Natureza. É por entre as montanhas do Dão que se encontra
o nosso terroir, na Quinta do Cruzeiro em Oliveira-Mangualde, onde as vinhas são tratadas

com conhecimento, delicadeza e segundo uma agricultura biológica e sustentada. É também na Quinta do Cruzeiro que está a
nossa Adega, em que se alinham técnicas modernas e ancestrais de pisa da uva para transformar as colheitas em vinhos
cintilantes, de deliciosa acidez, aromas florais e textura delicada.

HÁ PROVA NA VINHA
Experiencie de perto a arte de vindimar de copo na mão!

Prova de 2 vinhos, com degustação de pão regional e azeite da produção Julia Kemper, na
vinha onde a vindima está a ser feita.

35,00€ por pessoa (mínimo 2 pessoas)
Reserva obrigatória sob consulta de todas as condições por parte da Julia Kemper Wines;
Data de realização dos programas sobre consulta com o produtor aderente.

PROGRAMA OPCIONAL
Se a vindima em curso for a das uvas tintas, convidamos também os nossos visitantes a experienciar a
pisa das uvas nos lagares, com um custo extra de 20,00€ por pessoa.

Custo total (programa + pisa) = 55,00€ por pessoa

CONTACTOS

Julia Kemper Wines, Quinta do Cruzeiro - Oliveira, 3530-239 Mangualde
T. +351 918 133 592 / +351 213 568 180 | E. hello@juliakemperwines.com | Instagram: juliakemperwines
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"A Quinta de Lemos é o resultado do sonho de Celso de Lemos de criar vinhos excecionais
dedicados aos seus familiares e amigos, um vinho de amizade, que proporciona uma boa
conversa e que fortalece os laços entre as pessoas. Localizada em Passos de Silgueiros, a
uma altitude de 340m, marcada por solos graníticos e arenosos, a quinta possui 25 ha de
vinhas composta por castas autóctones da região – Touriga Nacional, Tinta Roriz, Jaen,

Alfrocheiro e Encruzado. Todos os anos são produzidos vinhos monovarietais que exibem as características individuais de
cada casta, assim como blends que homenageiam as figuras femininas da família. O principal objetivo da quinta é produzir
vinhos de alta qualidade: equilibrados e distintos, reforçando o carisma do Dão, juntando tradição e a modernidade, tecnologia
e natureza.

EXPERIÊNCIA NA QUINTA DE LEMOS
Visita, prova de vinhos e petiscos + Experiência de vindima*
*inclui apanha da uva + pisar no lagar (sujeito a disponibilidade)

Visitante > 18 anos | 100€ por pessoa
Visitante 13 a 18 anos | 50€ por pessoa
Visitante até 12 anos | gratuito
Reserva com mínimo de 48H de antecedência para: info@quintadelemos.com
Reserva obrigatória sob consulta de todas as condições por parte da Quinta de Lemos;
Setembro 2022
2ª a 6ª feira | 10:30 - 12:30 | 14:30 - 16:30

CONTACTOS

Quinta de Lemos, Passos de Silgueiros, 3500-541 Silgueiros
T. +351 232 951 748 | E. info@quintadelemos.com | Instagram: quinta_de_lemos
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"A Quinta e Hotel Rural Madre de Água situam-se em Vinhó, Gouveia, em plena Serra da
Estrela, um projeto recente, iniciado em 2008, com abertura do Hotel em janeiro de 2013
que pretende reavivar as artes e tradições da região. Para além do olival, vinhas com 15
hectares, pastos e mata serrana, a construção da queijaria, lagar e adega fazem parte do

projeto a curto prazo. O Hotel dispõe de 8 quartos standards, uma suite júnior e uma suite. Para o seu conforto
disponibilizamos gratuitamente piscina exterior, parque de estacionamento privado e internet na unidade hoteleira.

EXPERIÊNCIA VINDIMA
10:00 | Chegada à Quinta Madre de Água e entrega do kit de vindimas;
10:30 | Adega - é nesta altura do ano em que o cheiro dos mostos a fermentar na adega invadem os sentidos.
Venha fazer parte do processo de vinificação: a seleção da uva na mesa de escolha e/ou a pisa a pé nos lagares.
12:30 | Almoço temático m plenas Vinhas Madre de Água
15:30 | Visita à propriedade. Aproveite e conheça as práticas de viticultura e desfrute da vasta paisagem que a
Serra da Estrela tem para lhe oferecer;
17:00 | Degustação de produtores Madre de Água - Vinhos e queijos

Experiência Vindima de Vinhos Brancos - 18 a 27 de setembro
Experiência Vindima de Vinhos Tintos - 28 de setembro a 14 de outubro
60€ por pessoa
Reserva obrigatória sob consulta de todas as condições por parte da Quinta Madre de Água;
Reservas canceladas com uma antecedência superior a 30 dias são sem prejuízo para o cliente. Os
cancelamentos feitos com uma antecedência inferior a 30 dias implicam a perda de 50% do
montante total da reserva. Cancelamentos feitos com uma antecedência inferior a 15 dias ou não
comparência implicam a perda de 100% do valor da reserva.
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PROGRAMA DE VINDIMAS DE 2 NOITES

DIA 1

DIA 2

Chegada à Quinta Madre de Água acompanhada de um welcome drink com um dos vinhos da
Quinta; Entrega do kit de vindimas;
Visita à propriedade;
Para iniciar a noite, jante connosco e encontre o casamento perfeito entre gastronomia e os
vinhos produzidos na nossa Quinta.
Sinta os primeiros aromas e delicie-se com um pequeno almoço repleto de frutas, compotas e
iogurtes caseiros. Às 10h30 junte-se à nossa equipa em direção às vinhas e sinta a tradição da
colheita manual das uvas.
Almoço temático em plenas vinhas.
Tarde na adega - faça parte do processo de vinificação: seleção das uvas na mesa de escolha
e/ou pisa a pé nos lagares.
Jantar vínico.
Pequeno almoço - comece o dia da melhor maneira num pequeno almoço repleto de produtores

DIA 3

frescos.
Check-out
Experiência Vindima de Vinhos Brancos - 18 a 27 de setembro
Experiência Vindima de Vinhos Tintos - 28 de setembro a 14 de outubro
Experiência para 2 pessoas em Classic Double Room | 440€
Experiência para 2 pessoas em Suite Junior | 500€
Experiência para 2 pessoas em Suite | 540€
0-3 anos | 50€ // 4-12 anos | 150€
Reserva obrigatória sob consulta de todas as condições por parte da Quinta Madre de Água;
Inclui: 2 noites de alojamento, todas as refeições e todas as atividades mencionadas no programa
Exclui: todas as bebidas às refeições e fora das mesmas, exceto as mencionadas no programa
Reservas canceladas com uma antecedência superior a 30 dias são sem prejuízo para o cliente. Os
cancelamentos feitos com uma antecedência inferior a 30 dias implicam a perda de 50% do
montante total da reserva. Cancelamentos feitos com uma antecedência inferior a 15 dias ou não
comparência implicam a perda de 100% do valor da reserva.

CONTACTOS

Hotel Rural Madre de Água - Quinta Madre de Água, 6290-000 Gouveia
T. +351 238 490 500 | E. marketing@quintamadredeagua.pt | Instagram: quinta_madre_de_agua

PROGRAMA DE VINDIMAS 2022

PÁGINA 9

ROTA DOS VINHOS DO DÃO | PROGRAMA DE VINDIMAS 2022

FAÇA O DOWNLOAD DA APP
DÃO ROTA DOS VINHOS

Rota dos Vinhos do Dão
Welcome Center da Rota dos Vinhos do Dão, Rua Dr. Aristides Sousa Mendes, 3501-908 Viseu
T. +232 410 065 | + 351 935 736 444 | E. rotadovinho@cvrdao.pt | Instagram: daowines

