
 

 

INFO #cgnorte 

Vinhos à Lupa       09 de fevereiro  

  Uma viagem pela Região dos Vinhos Verdes 

“Boa é a vida, mas melhor é o vinho”. Fernando Pessoa 

O início de um novo ano é um momento natural para se desejar uma mudança 

de cenário. Com base nos dados do último ano, prevemos que os associados 

buscarão por acomodações e experiências que proporcionem uma maior       

conexão com a natureza em 2019.  

Do ponto de vista histórico é impossível afirmar com precisão a origem do  

vinho. Sabe-se apenas que a sua existência é anterior à escrita e muitos reclamam a sua invenção,        

incluindo a Igreja Católica.  

No entanto, a prova mais longínqua da sua existência remonta a pinturas egípcias. Os faraós usavam o 

vinho como dádiva e inclusive fazia parte das principais comemorações sociais da época. 

Desde cedo que o vinho foi considerado uma bebida de excelência, aquela que tinha o poder de aque-

cer a alma e curar todos os males. Nele eram afogadas as mágoas de uma vida dura e por ele muitos de-

ram a vida. 

É o caso das gentes do Norte de Portugal, de onde sobressai o Douro, que desde os primórdios da        

ocupação milenar das encostas durienses construíram com o seu esforço e dedicação a região demarcada 

mais antiga do mundo e uma paisagem cultural, evolutiva e viva reconhecida como Património Mundial 

da Humanidade pela UNESCO. 

O nosso convite é para que venha festejar a existência da mais antiga bebida fina do mundo numa    

região que produz alguns dos seus melhores exemplares.  

O  vinho Verde estará sempre associado a festa e é de festa que trata este programa! 
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INFO #cgnorte 

Vinhos à Lupa 09 de fevereiro  

 Uma viagem pela Região dos Vinhos Verdes        

  

Uma viagem pela Região dos vinhos Verdes  e boa mesa 

Programa: 

 Saída da Refinaria às 09:00H 

 Visita à Quinta da Aveleda com prova de vinhos, acompanhado de iguarias  

 Visita ao Museu Municipal de Penafiel 

 Almoço - Restaurante Típico  

 Visita à Casa Histórica do Pão de Ló de Margaride com degustação 

 Visita à Quinta de Lourosa, prova de vinhos e lanche 

 Regresso - Leça da Palmeira - Refinaria de Matosinhos 

Inclui: 

 Visitas às duas Quintas com prova de vinhos e acompanhamentos 

 Visita ao Museu  

 Almoço (entradas variadas, ) 

 Visita à Fábrica do Pão de Ló de Margaride e prova  

 Transporte 

 Preço Total 

Crianças > 03 a 12 anos - 25€ 

Associados Adultos 55 € 

Não Associados  60 € 

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     
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