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TURISMO DO PORTO E NORTE DE PORTUGAL
Entidade Regional

O Turismo do Porto e Norte de Portugal, Entidade Regional, é uma pessoa
coletiva pública, de natureza associativa, e tem por missão a valorização e o
desenvolvimento das potencialidades turísticas da respetiva área regional de
turismo, a promoção interna e o mercado alargado dos destinos turísticos
regionais, bem como a gestão integrada dos destinos no quadro do
desenvolvimento turístico regional, de acordo com as orientações e diretrizes
da política de turismo de nida pelo Governo e os planos plurianuais da
administração central e dos municípios que a integram.
Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo, Portugal
(+351) 258 820 270
www.portoenorte.pt

ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO PORTO E NORTE

A Associação de Turismo do Porto, é uma associação regional de direito
privado, sem ns lucrativos, que tem por missão desenvolver e promover,
interna e externamente, o Porto e Norte de Portugal como destino turístico, no
sentido de gerar o necessário desenvolvimento turístico sustentado da sua
área de intervenção que coincide com a da área promocional do “Porto e Norte
de Portugal” de nida, a cada momento, pela entidade responsável pela tutela
do Turismo.
Rua Clube dos Fenianos, 25
4000-172 Porto, Portugal
+351 223 326 751
portocvb@portocvb.com
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COMISSÃO DE VITICULTURA DA REGIÃO DOS VINHOS VERDES
Denominação de Origem do Vinho Verde

A Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, é a entidade gestora
da Denominação de Origem (DO) Vinho Verde e da Indicação Geográ ca (IG)
Minho, competindo-lhe a promoção, defesa e controlo da utilização da DO e da
IG, atuando na qualidade entidade interpro ssional que representa os
interesses das pro ssões envolvidas na produção e comércio da DO e da IG,
sob a forma jurídica de uma associação regional, pessoa coletiva de direito
privado e utilidade pública, sendo o organismo certi cador da DO Vinho Verde
e da IG Vinho, competindo-lhe a certi cação da DO Vinho e da IG Minho e
exercendo funções de certi cação dos produtos vitivinícolas com direito à DO
Vinho Verde e da IG Vinho
A Região dos Vinhos Verdes, ocupando o Noroeste de Portugal, é uma das
maiores e mais antigas regiões vitivinícolas do mundo.
Os seus limites geográ cos estão naturalmente de nidos, a Norte o rio Minho,
a Oeste o Oceano Atlântico, a Este e a Sul as zonas montanhosas, que
constituem uma separação natural das zonas do interior de características
mais mediterrâneas. Aqui se produzem os vinhos com denominação de
origem Vinho Verde.
Os Vinhos Verdes re etem as características naturais e singulares desta Região
costeira, que oferece vinhos diferentes da generalidade dos vinhos brancos do
mundo, baseando as suas práticas vitícolas e enológicas na produção de lotes
de várias castas autóctones, entre as quais o Alvarinho e o Loureiro. Atualmente
podemos mesmo falar numa revolução da região dos Vinhos Verdes, que
resultou numa evolução qualitativa dos vinhos produzidos a que ninguém ca
indiferente. A Região dos Vinhos Verdes é reconhecida, em Portugal e nos
mercados internacionais, pela qualidade e consistência dos vinhos que produz
e que se traduzem em muito mais do que apenas vinhos brancos leves e
jovens. Os Verdes dos nossos dias são também ricos e envelhecidos em
madeira, ou na versão rosados e tintos distintos. Os Vinhos Verdes têm uma
riqueza que incentivamos todos a explorar. Há sempre um Verde para cada cor
e sabor da gastronomia nacional, de norte a sul e ao longo de todo o ano, as
combinações são in nitas.
Estas qualidades dão corpo ao Vinho Verde, único no mundo!
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Os Vinhos Verdes são hoje exportados para mais de 100 países, sendo líderes
na exportação de vinhos portugueses DOC não licorosos. Estas exportações
geram um negócio de cerca de 50 milhões de euros anualmente, estando os
EUA e a Alemanha no top dos mercados de destino.
Rua da Restauração, 318
4050-501 Porto
351 226 077 302
info@vinhoverde.pt
www.vinhoverde.pt

COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES
Denominação de Origem dos Regiões de Trás-os-Montes

A Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes, é um organismo
interpro ssional, constituído sob a forma jurídica de uma associação regional,
pessoa coletiva de direito privado e utilidade pública, que tem por objeto a
representação dos interesses das pro ssões envolvidas na produção e
comércio da Denominação de Origem (DO) “Trás-os-Montes” e da Indicação
Geográ ca (IG) “Transmontano”, bem como a defesa do património coletivo
que as mesmas constituem, revestindo, nessa qualidade, e como atribuições e
competências a promoção e defesa da DO “Trás-os-Montes” e da IG
“Transmontano”, o seu controlo, certi cação e utilização, com a área de ação
nas áreas geográ cas de produção das referidas DO e IG, ambas delimitadas
pelos respetivos regulamentos de produção e comércio
Situada no canto Nordeste de Portugal a Região Vitivinícola de Trás-os-Montes
revela-se por entre montes e pronunciados vales numa grande área de
extensão, de Chaves ao Planalto Mirandês, passando pelo coração da terra
quente transmontana, as diferenças repetem-se uma após outra, num ritual
que marca a enorme diversidade existente na região. Esta é uma região única
e com características especiais, na qual o cenário muda rapidamente, entre
exuberantes vales verdejantes, ou colinas antigas cobertas por uma colcha de
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retalhos de bosques, olivais verde-cinza ou extensas vinhas verdes brilhantes,
amendoeiras oridas ou outras árvores de fruto.
A riqueza dos produtos re ete essa diversidade, estando a produção de vinho
intrinsecamente implementada, sendo a região de Trás-os-Montes
amplamente reconhecida pela produção de vinhos que remontam a tempos
romanos, tal presença está marcada nas rochas de alguns dos seus concelhos,
estando até hoje, perfeitamente identi cados 75 lagares cavados na rocha de
origem românica e pré-românica.
Com um clima marcante no qual se veri ca a ocorrência de verões muito
quentes e invernos extremamente rigorosos, vinhas plantadas em altitudes
que rondam os 300 a 700 m, solos que vão do granítico ao xistoso, e castas
autóctones como a Côdega de Larinho, Viosinho, Gouveio, Verdelho e Arinto
nos brancos, a Tinta Amarela, o Bastardo, Tinto Cão, Tinta Carvalha e Tinta
Gorda nos tintos as quais ganham maior expressão em vários hectares de
vinhas velhas centenárias existentes, a região vitivinícola de Trás-os-Montes
tem-se a rmado pela diferenciação, na produção de vinhos únicos.
Estando a tipicidade e diversidade dos vinhos inevitavelmente associadas ao
seu Terroir, em Trás-os-Montes foi possível de nir três sub-regiões para a
produção de vinhos de qualidade com direito à Denominação de Origem (DO)
Trás-os-Montes, nomeadamente Chaves, Valpaços, Planalto Mirandês.
Em toda a Região é ainda possível a produção de vinhos com Identi cação
Geográ ca (IG) Transmontano.

Av. Eng. Luís Castro Saraiva, 42 C
5430 - 472 Valpaços
278 729 678 / 965 521 227
cvrtm@sapo.pt
www.cvrtm.pt
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COMISSÃO VITIVINÍCOLA REGIONAL TÁVORA-VAROSA
Denominação de Origem dos Regiões de Távora Varosa

A Comissão Vitivinícola Regional Távora-Varosa, é uma associação de direito
privado, de carácter interpro ssional, constituída por representantes dos
interesses pro ssionais da produção e do comércio dos produtos vitivinícolas
com direito a DOP “Távora-Varosa ” e a IGP “Terras de Cister” da área geográ ca
identi cada na legislação em vigor, tendo como missão garantir a
genuinidade, a especi cidade e a qualidade dos vinhos de denominação de
origem protegida Távora-Varosa e Indicação Geográ ca Protegida Terras de
Cister; de nir o processo produtivo; a promoção e a defesa interna e externa
das denominações referidas; promover a imagem das DO e IG que certi ca; e
estimular a adoção das melhores práticas agrícolas e do desenvolvimento
sustentável
No dia em que os três monges resolveram abandonar a ordem de Cluny abriuse um novo capítulo na história da Europa.
Estávamos em 1138 quando nas margens dos rios Távora e Varosa surgiram
diversos mosteiros entre vales de difícil acesso.
A região demarcada Távora-Varosa é uma região de vinhos intimamente ligada
aos mosteiros dos monges brancos tendo sido reconhecida, segundo
publicação no Diário da República (Decreto-Lei nº 443/99 de 2 de novembro)
para a produção de vinhos espumantes de qualidade.
É nesta região que se produz espumantes ímpares de reconhecimento
Nacional e Internacional.
A altitude, o clima frio e agreste, uma razoável variabilidade de solos e um
conjunto de castas são a fonte dos seus vinhos.
As castas da região apresentam um leque de variedades que nos vinhos
brancos e espumantes combina a tradicional “Malvasia Fina ou o Cerceal com
o Bical, Gouveio e as estrangeiras Chardonnay e Pinot Branco”, resultando
vinhos ímpares, frutados, aromáticos frescos de cor citrina.
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Nos vinhos tintos, abunda a Tinta Barroca, Aragonês, Touriga Francesa, Touriga
Nacional e as estrangeiras Jaen e Pinot Tinto, resultando vinhos cor rubi com
tonalidade avermelhada vinosa.

Casa do Paço - Dálvares
3610-013 Tarouca
254 679 00 | 254 679 000
geral@cvrtavora-varosa.pt
www.cvrtavora-varosa.pt

INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.
Denominação de Origem dos Regiões dos Vinhos do Douro

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, é um instituto público,
integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia
administrativa e nanceira e património próprio, sendo um instituto público de
natureza interpro ssional, nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2012, de 23 de abril,
com jurisdição sobre todo o território nacional, tem por missão a certi cação
das denominações de origem Porto e Douro e a indicação geográ ca
Duriense; regulamentar o processo produtivo; e exercer a proteção e defesa e
promove a imagem de prestígio internacional para as denominações de
origem Porto e Douro
Os vinhos do Douro podem ser tintos, brancos ou rosés. Também se produzem
espumantes e o Moscatel do Douro e a sua qualidade e caráter distinto
resultam da combinação solo, clima e a forma de trabalhar a terra. Estes vinhos
são a prova da diversidade da região e da sua capacidade de inovar e de se
reinventar. A sua produção intensi ca-se em nais do século XX, graças aos
investimentos nas áreas produtivas e a um maior conhecimento do potencial
vitivinícola e enológico da região.
Saladas, marisco, folhados, peixe, paelhas e massas são companheiros
excelentes para um vinho do Douro Branco.
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Os vinhos do Douro Tintos combinam muito bem com carnes vermelhas, peito
de pato, risotos intensos, folhados de queijo e enchidos.
Os vinhos do Douro são produzidos naquela que é a região demarcada e
regulamentada mais antiga do mundo (1756): o Douro Vinhateiro, classi cado
em 2001 Património Mundial pela UNESCO, na qualidade de paisagem cultural,
evolutiva e viva.

Rua Ferreira Borges, 27
4050-253 Porto
+351 222 071 600
ivdp@ivdp.pt
www.ivdp.pt

INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO, I.P.
Denominação de Origem dos Regiões dos Vinhos do Douro

O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, é um instituto público,
integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia
administrativa e nanceira e património próprio, sendo um instituto público de
natureza interpro ssional, nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2012, de 23 de abril,
com jurisdição sobre todo o território nacional, tem por missão a certi cação
das denominações de origem Porto e Douro e a indicação geográ ca
Duriense; regulamentar o processo produtivo; e exercer a proteção e defesa e
promove a imagem de prestígio internacional para as denominações de
origem Porto e Douro
O Vinho do Porto distingue-se dos vinhos comuns pelas suas características
particulares: uma enorme diversidade de tipos em que surpreende a riqueza e
intensidade de aroma incomparáveis e uma persistência muito elevada, quer
de aroma quer de sabor, numa vasta gama de doçuras e grande diversidade
de cores.

fi

fi

08

fi

fi

fi

Rota dos Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte de Portugal

PARCEIR OS DA ROTA

Classi ca-se em quatro estilos principais, com base na cor e características de
cada vinho: Ruby, Tawny, Branco e Rosé. Existem ainda categorias especiais
dentro dos estilos Ruby e Tawny: Vintage, Late Bottled Vintage (LBV), Ruby
Reserva, Tawny 10 anos, Tawny 20 anos, Tawny 30 anos, Tawny 40 anos,
Colheita e Tawny Reserva.
Com toda esta variedade e versatilidade, o Vinho do Porto é um vinho para
todos os dias, para diversos momentos. Deixamos aqui duas sugestões de
harmonização:
✓ Acompanhe com um LBV um fondant de chocolate e frutos vermelhos;
✓ Um Tawny 10 anos fresco combina na perfeição com entradas de salmão
fumado e azeitonas ou uma Tarte de Amêndoas;
✓ O Vinho do Porto é produzido naquela que é a região demarcada e
regulamentada mais antiga do mundo (1756): o Douro Vinhateiro,
classi cado em 2001 Património Mundial pela UNESCO, na qualidade de
paisagem cultural, evolutiva e viva.

Rua Ferreira Borges 27
4050-253 Porto
T: +351 222 071 600
E: ivdp@ivdp.pt
www.ivdp.pt
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