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destinos 

Um passeio 

pelo  Oeste 
interior 
Perto do mar, mas virados para terra. Numa região tão diversificada como é a 
de Lisboa, vale a pena procurar rotas alternativas. Com o turismo a tomar de 
assalto a capital e a estender-se para as zonas circundantes, fomos à procura 
de vinhos e paragens prontos para receberem os visitantes sem hipotecarem a 
sua autenticidade. Voltámos com algumas belas sugestões e a certeza de que 
há sempre muito para descobrir a cada curva do caminho. 
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COMPANI I IAAGRÍCOLA DO SANGUINI kl, 

QUINTA DAS CEREJEIRAS, BOMBARRAL 

TEL: 262 609 199 1 914 493 231 1 913 116 600 

MAIL: enoturismo@sanguinhal.pt 
WEB: www.sanguinhal.pt 

GPS: Cerejeiras - 390  16' 72"N 19D 9'13.84"W; 

Sanguinhal - 39°15'16.51"N 19° 8' 38.94"W 
A loja da Quinta das Cerejeiras está aberta de segunda a sábado e feriados entre as 10h e as 19h. 

As visitas ao museu, capela e jardins mais prova de vinhos custam 5 euros por pessoa. A prova 

de dois vinhos na loja é grátis (2 euros por cada vinho extra). Na Quinta do Sanguinhal, as visitas 

decorrem às 10h30 e às 15h, sob marcação ao fim-de-semana, e custam 26,5 euros por pessoa 

(inclui prova de seis vinhos, com petiscos, e passagens pela cave de envelhecimento, destilaria, 

jardins e lagar com prensas de vara). Com refeição, o preço sobe para 50 euros por pessoa. 
Casamentos e eventos de grupo mediante consulta. 
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Companhia Agrícola 
do Sanguinhal 
Alguns quilómetros mais a Norte, nas planuras do Bom-
barral, voltamos a marcar encontro com a história e com 
os vinhos. E nem precisamos de sair da vila para começar-
mos a descobrir os encantos da Companhia Agrícola do 
Sanguinhal — uma das propriedades, a Quinta das Cere-
jeiras, fica mesmo no coração da localidade. 
Lá estão a bonita casa de família, com o seu jardim ro-
mântico e uma capela do século XVI (1538), e o enorme 
edifício da adega, em tempos aproveitado também para 
escritórios, agora transformado para albergar a loja e um 
museu, muito bem organizado e recheado de peças curio-
sas e extraordinárias que nos falam das múltiplas valências 
de uma unidade produtiva quase auto-suficiente (para 
além da agricultura, havia fundição, serração, cerâmica, 
carpintaria...). Num canto, podemos mesmo admirar ar-
tefactos pré-históricos em pedra. Ao lado, a sala de provas, 
"decorada" com grandes balseiros em madeira, e a loja, 
acolhedora e rústica. 
Fosse isto o que havia para ver e já não seria pouco. Mas 
estamos só a começar... A dois quilómetros por estrada, 
se tanto, já fora da malha urbana do Bombarral, vamos 
encontrar a Quinta do Sanguinhal, um conjunto de edifí-
cios brancos, altos e elegantes no seu conjunto quase mo-
nástico, rodeados de vinhas e jardins. Se a Quinta das 
Cerejeiras é a porta de entrada, aqui estamos no "salão de 
festas" — e há mesmo uma nave para casamentos e outros 
eventos que impressiona, tal como a adega, pelo imenso 
pé direito, tectos em madeira e generosas dimensões. 
Noutro bloco, descobrimos o impressionante alambique, 
agora cenário para as provas que se realizam num espaço 
elevado ao fundo do pavilhão e palco regular de exposi-
ções. Passamos ainda pelo jardim (onde pontifica uma 
enorme eira com telheiro) antes de chegarmos às vinhas e 
depois descermos por uma escadaria em pedra, negocian-
do a trajectória com os ramos de uma amoreira que guar-
da o espaço, até chegarmos a um pátio interior que dá 
acesso ao lagar de varas. 
O cenário é impressionante! Encontrar uma vara de gran-
des dimensões é sempre um acontecimento, mas aqui há 
cinco, fornecendo um cenário majestoso para as provas de 
vinhos, onde aparece sempre uma caixa com amostras de 
aromas e os visitantes são convidados a registar as suas 
impressões sobre os vinhos em fichas distribuídas para o 
efeito. No final, a acompanhar o excelente generoso da 
casa, deixe-se enfeitiçar pelos pastelinhos de nata caseiros. 
A localização privilegiada, a variedade de cenários e o cui-
dado posto nos detalhes explicam a popularidade do eno-
turismo do Sanguinhal. Anualmente, passam por aqui 
entre 10.000 a 11.000 pessoas, um movimento que torna 
ainda mais notável a capacidade de quem recebe para nos 
fazer sentir em casa. 
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Boca de Veludo 
Regional Lisboa Garrafeira tinto 2011 
Caves Vidigal 

CH By Chocapalha Vinhas Velhas 

Casa Agr. das Mimosas 

Hugo Mendes 

Hugo Mendes 

Quinta da Boa Esperança 
Regional Lisboa Touriga Nacional tinto 2016 
Soc. Agr. da Gama 

Quinta das Cerejeiras 
ricie Reserva branco 2017 

Comp. Agr. do Sanguinhal 

Quinta de Pancas 
Regional Lisboa Grande Reserva tinto 2015 
Quinta de  Pancas 
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Niepoort V.V. Vinhas Velhas I I Quinta das Bágeiras Pai Abel 
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Abel  

Quinta de Baixo Mário Sérgio Alves Nuno 

Outrora Quinta do Ribeirinho Pé Franco 
Bairrada tinto 2016 L3r, tinto .1101 
V Puro Luís Pato 

BEIRA INTERIOR 

Adega 23 Primeira Colheita 
0,21r,3 branco 2017 

 

Quinta dos Termos 
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Adega 23 

 

Quinta dos Termos 

 

Beyra 

    

Rui Roboredo Madeira 
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Rui Roboredo Madeira 

Casas Altas Reserva do Doutor 

 

Rui Roboredo Madeira 
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Sério de Síria 
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BEIRA INTERIOR .... 

José Madeira Afonso Wine Atitude 
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Quinta do Cardo Souvall sul VALI. 

Eeira Interior Grande Reserva tinto 2014 

  

Agrocardo Lúcia e Américo Ferraz 

 

LISBOA 

Adega Mãe Terroir 
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Adega Mãe 
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Mira 
Bucelas Arinto branco 2017 
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Adega Mãe Terroir 

Adega Mãe 

Morgado de Sta. Catherina 

Sogrape Vinhos 
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Baías e Enseadas 
Reserva branco 2017 
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BAIAS 

ENSEADAS 

Murgas 

Daniel Afonso JGB Fine Wines 

Notas de Prova em www.grandesescolhascom/pesquisa-de-vinhos 


