
Na Rota do 

Alvarinho e do Fumeiro 
Melgaço - Minho - Portugal 

 

 
 

 

Quinta de Soalheiro 
Adega e vinha familiar de um dos primeiros produtores de Vinho Verde 

Alvarinho.  

 

Visita à Vinha Biológica e adega 

Paisagem situada no coração do vale do rio Minho no concelho de Melgaço, o 

solar natural do vinho Alvarinho, rodada de serras por todos os lados que formam um 

microclima único. 

Passeio na vinha em produção biológica situada junto à adega, contacto com a 

flora tradicional, ecologia e vindima. A vindima está condicionada pela data da visita.  

Visita guiada às diferentes secções da adega (cave do espumante, estágio em barricas 

de carvalho, envelhecimento da aguardente, fermentação e estágio em inox). 

 

 

 

Quinta de Folga            
Fumeiro tradicional de porco Bisaro localizado no concelho de Melgaço. O 

porco Bisaro e o Porco Preto são duas raças de grande qualidade, a primeira localizada 

no norte de Portugal e a segunda no Sul. 

 

Visita ao fumeiro  

Paisagem rural tradicional com varanda de vista única para as vinhas e os 

porcos criados ao ar livre. 

Visita guiada às diferentes etapas da produção dos enchidos tradicionais.  

 

 

 

 



Almoço na Quinta de Folga 

 

Opção 1 Preço por pessoa com o espaço e visitas incluído  
Cesto de Broas Regionais 

Travessinha Regional (Presunto, Salpicão, Alheira, Sanguinha, ...) 

Chouriça assada 

Rojõezinhos 

Costelinha estufada 

Caldo Verde 

Feijoada de Porco Bisaro (prato principal) 

Bucho doce(sobremesa) 

Vinhos incluídos (Espumante Soalheiro, Alvarinho Soalheiro, Douro Tinto equivalente, café). 

 

 

 

Opção 2 Preço por pessoa com o espaço e visitas incluído  
Cesto de Broas Regionais 

Travessinha Regional (Presunto, Salpicão, Alheira, Sanguinha, ...) 

Chouriça assada 

Rojõezinhos 

Costelinha estufada 

Caldo Verde 

Naco de Porco Bísaro (prato principal) 

Bucho doce (sobremesa) 

Vinhos incluídos (Espumante Soalheiro, Alvarinho Soalheiro, Douro Tinto equivalente, café). 

 
 

Opção 3 Preço por pessoa com o espaço e visitas incluído  
 

 

Cesto de Broas Regionais 

Travessinha Regional (Presunto, Salpicão, Alheira, Sanguinha, ...) 

Chouriça assada 

Rojõezinhos 

Costelinha estufada 

Caldo Verde 

Cozido de Porco Bísaro (prato principal) 

Bucho doce (sobremesa) 

Vinhos incluídos (Espumante Soalheiro, Alvarinho Soalheiro, Douro Tinto equivalente, café). 

 

 

Opção 4 Preço por pessoa com o espaço e visitas incluído 

  
Prova de vinhos (alvarinho Soalheiro) e de fumeiro tradicional de porco bísaro. 

 

 

 

 

 

 

 


