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Um enoturismo muito bem montado, interessante e de vi-
sita obrigatória. Com estes atributos, já se vê que foi fácil 
dar-lhe o prémio de Enoturismo do ano…
A Quinta do Sanguinhal é apenas uma das quintas do pa-
trimónio que pertence aos sucessores de Abel Pereira da 
Fonseca, mítica empresa que chegou a deter uma centena 
de lojas em Lisboa. À frente da empresa – que tona neste 
momento o nome de Companhia Agrícola do Sanguinhal 
– está Carlos Pereira da Fonseca, neto do fundador. Mas 
é a sua familiar Ana Pereira da Fonseca Reis a responsá-
vel pelo enoturismo. O ex-libris da casa está situado na 
Quinta do Sanguinhal, onde se encontra uma antiga ade-
ga integrada numa casa agrícola tradicional estremenha. 
E dentro desta adega existe algo único: um antigo lagar 
com prensas de fuso e vara. Construído em 1871, chegou 
a contar com sete varas e agora tem cinco. Não existe em 

Portugal nenhum outro lagar desta dimensão e com estas 
características e ainda tão bem conservado. Poderia dizer-
-se que é a “jóia da coroa” da quinta, não fosse o caso de 
no edifício ao lado se encontrar uma destilaria, construí-
da na viragem do século XIX para o século XX, com duas 
colunas contínuas para a produção de aguardente vínica e 
vasos de cobre para a feitura de aguardente de bagaço. Uma 
magnifica cave com tonéis cheios com vinhos licorosos e 
as aguardentes vínicas servem de cenário para autênticas 
aulas sobre vinho, vinha e... história. O enoturismo pode 
ainda fazer provas de vinhos nestes magníficos cenários 
interiores. Ou, quem sabe, nos lindos e bem arranjados 
jardins exteriores. Ou ainda, quem sabe, nas vinhas adja-
centes. Sem luxos mas com grande acolhimento, o visitante 
sente-se em casa, numa casa rural. A visita pode terminar 
na loja da companhia, que fica no espaço da antiga adega 
da Quinta das Cerejeiras, já dentro da vila do Bombarral. 
Em suma, um enoturismo muito bem organizado, boni-
to, didático, interessante e acolhedor. Que mais se pode-
ria pedir? (SA e AF)

Contacto: www.vinhos-sanguinhal.pt

À parte o alojamento, no Sanguinhal  
o visitante pode esperar tudo  
o que existe de bom num Enoturismo
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QUINTA DO SANGUINHAL


