
        

ROTA TURÍSTICA E GASTRONÓMICA VINHO MONT’ALEGRE 
RUTA TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA VINO MONT'ALEGRE 

                                             
                   

 

 

 
 

 
 

 
 



        

ROTA TURÍSTICA E GASTRONÓMICA VINHO MONT’ALEGRE 
RUTA TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA VINO MONT'ALEGRE 

                                             
                   

 
 

É um novo «Produto Turístico» desenhado e disponibilizado no âmbito do Projecto MOVELETUR e co-
financiado pelo Programa POCTEP-Interreg. 
Tem como principal cenário geográfico a “PORTA NORTE DE ENTRADA NO PNPG” domiciliada na Vila de 
Montalegre e apresenta-se como uma homenagem à Região do Barroso, que foi declarada – Património 
Agricola Mundial – pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). 
Pretende-se, com este circuito turístico, recriar mais uma alavanca de desenvolvimento sustentável que 
urge saber exponenciar e com o objectivo fundamental de promover a consciencialização e o 
reconhecimento nacional e internacional dos sistemas de património agrícola, alertando para a 
importância de proteger os bens e serviços sociais, culturais, económicos e ambientais que estes 
fornecem aos agricultores e seus familiares, aos povos indígenas e às comunidades locais, promovendo 
uma abordagem integrada, que combina agricultura sustentável e desenvolvimento rural. 
Neste contexto, MONT’ALEGRE convida-o a desfrutar do nosso património natural e monumental, com 
recurso à mobilidade inclusiva e sustentável. 
Assim sugere-lhe que se desloque até à “Taverna do Mercado”, que está domiciliada na Loja 7, do 
Mercado Municipal de Montalegre, mesmo no centro da Vila. De destacar, que a poucos metros deste 
local, se encontra a zona histórica e monumental, onde se pode visitar o Castelo Medieval e o Ecomuseu 
do Barroso–Espaço Padre Fontes. Proceda então à requisição de uma “unidade de mobilidade eléctrica” 
e dê início a uma aventura singular e experiencial. 
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Esta proposta de roteiro levá-lo-á a visitar outros locais magníficos, incluindo “a vinha, mais alta de 
Portugal”. Surpreenda-se! 
 

   
 

A vila de Montalegre é uma das mais carismáticas e bonitas de Portugal. Esta pequena localidade 
transmontana distingue-se pela sua natureza deslumbrante, englobando no seu território parte do 
Parque Nacional Peneda Gerês, com muitos pontos de interesse e atracções turísticas para visitar. A 
população de Montalegre sempre viveu intimamente ligada ao meio que a rodeava e isto pode ser 
comprovado ainda hoje nos seus vestígios arqueológicos e nas suas tradições. O povo desta terra soube, 
como poucos, aproveitar os parcos recursos ao seu dispor e maximizá-los. 
Não é à toa que Montalegre atrai milhares de turistas, que aqui chegam para provar os produtos 
regionais na sua “feira do fumeiro” anual, divertir-se nas suas festividades a cada “sexta-feira 13” ou 
procurar a cura de “certas maleitas” no “congresso anual de medicina tradicional”, de Vilar de Perdizes. 
Toda esta atenção que Montalegre consegue captar deve-a sobretudo a um grande homem da terra, o 
Padre Fontes, um transmontano puro, feito de honra, dignidade e amor pela sua terra e pelo seu povo. 
Estes são alguns dos melhores locais para visitar em Montalegre. 
 

Casa da Avó Chiquinha-Hotel / Hotel / Casa de la Abuela Chiquinha-Hotel 
 

A Casa da Avó Chiquinha (CAC) é a morada “de família” de qualquer visitante de Montalegre. O carinho 
acolhedor da Avó Chiquinha tempera o fumeiro, inspira os vinhos e descobre-se em cada detalhe de uma 
casa simpática da vila, com vista privilegiada para o vale do rio Cávado e em pleno PNPG-Parque 
Nacional da Peneda Gerês. 
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Um total de 9 quartos cuidadosamente preparados para receber cada hóspede como se fosse “da 
família”, ou para receber famílias que querem “sentir-se como em sua casa”. Disponibiliza todas as 
comodidades, desde casa de banho privativa a TVLCD, sistema de aquecimento, Wi-Fi gratuito e acesso a 
uma piscina exterior com vistas únicas sobre o vale ribeirinho e a Serra do Larouco. 
A Casa da Avó Chiquinha (CAC) pode ser reservada na totalidade ou por quarto e, no exterior, está 
disponível um barbecue que permite a preparação de refeições durante os meses de Verão. Mobiliário 
confortável e zonas de lazer são convidativas a momentos de descanso e de convívio entre amigos ou em 
família. 
Para uma escapada de fim-de-semana ou para alguns dias na tranquilidade da pacata Vila de 
Montalegre, a CAC pode ainda ser reservada por piso, disponibilizando uma kitchenette totalmente 
equipada para que cada visitante se deixe inspirar pela herança gastronómica das gentes do Barroso e dê 
largas à criatividade. 
Reza a lenda, que a Avó Chiquinha, descendente de várias gerações de cozinheiras “de mão cheia”, 
detém a receita mais antiga de temperos de fumeiro e de outras delícias gastronómicas. Em dias 
mágicos, é possível experimentar as carnes do Barroso conjugadas com vinhos de descendentes da 
Família ou encontrar um cabaz com produtos da Vila mesmo à saída do quarto. 
 

  
Coordenadas GPS: N 41°49'01.9" W 7°47'34.9"  (41.817198, -7.793032) 

 

Acerca de 30Km do Complexo Termal da Cidade de Chaves e a 7km da fronteira com a Galiza – e com 
bons acessos à Autoestrada A24 – a CAC está localizada a menos de 5   minutos a pé do centro de 
Montalegre e a 10 minutos a pé do Centro Histórico – onde se situa o Castelo de Montalegre e o 
Ecomuseu do Barroso-Espaço Padre Fontes – a Casa da Avó Chiquinha é ponto de partida para uma 
descoberta da natureza e do património do Barroso.  
Corrida, caminhada sem trilhos, bicicleta ou scooter, ou o mero prazer do ócio são algumas das 
propostas para vir, experimenta ... ... ... e de novo regressar. 
 

Câmara Municipal / Town Hall / Ayuntamiento 
 

O edifício dos Paços do Concelho tem no seu ponto máximo, a Câmara Municipal de Montalegre. 
Também funcionam ali várias instituições como as Finanças, a Tesouraria da Fazenda Pública, os Correios 
e finalmente, os escritórios do PNPG-Parque Nacional Peneda-Gerês. 
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Coordenadas GPS: N 41 49.384' W 007 47.515'  (41.82307, -7.79192) 

 

É datado do início do século XIX, sendo depois remodelado nos finais da década de setenta do mesmo 
século. Estas remodelações foram bastante profundas na sua estrutura, destacando-se o avanço da 
fachada com cobertura e a varanda que se abre sobre o Praça do Toural, a Praça do Município, e tem 
como companhia o orgulho destas gentes, que é a Forca. 
Situado no largo em frente aos Paços do Concelho, este Carvalho da Forca é quase um ex-libris de 
Montalegre. Este carvalho é sem dúvida o símbolo emblemático da vila, com o orgulho dos seus 
habitantes, foi testemunha e da qual ficou com o seu cognome de Forca quando se deu o último 
condenado à morte em Montalegre, em 1844. 
Realmente este carvalho, com os seus testemunhos de vida, sofreu um reconhecimento de estatuto de 
protecção da árvore, e que resiste há trezentos anos. As suas dimensões são de doze metros de altura 
com nove metros e sessenta centímetros de diâmetro de copa. 
Está classificada com Árvore de Interesse Público. 
 

Taverna do Mercado / Market Tavern / Taberna del Mercado 
 

 
Coordenadas GPS: N 41°49'24.5" W 7°47'27.3" (41.823472, -7.790917) 
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A Taverna do Mercado (TM) encontra-se localizada no centro da Vila de Montalegre e faz parte do 
complexo do mercado municipal. É, um espaço desenhado e especialmente, dedicado à gastronomia 
barrosã, onde o visitante pode desfrutar de um ambiente acolhedor e de um cenário bucólico (uma 
exaltação à simplicidade e à ingenuidade dos costumes, à tranquilidade e à riqueza do contacto com a 
natureza, e os hábitos peculiares das nossas gentes). 
Predominam na TM, os produtos tradicionais (pão de centeio; fumeiro; presunto; carne barrosã; queijos; 
compotas; mel; e, doçaria), bem como, os vinhos premium locais e outras bebidas de circunstância 
(cervejas; gins; e sumos). 
 

   
 

É pois, um local de encanto e lazer, onde se poderão retemperar as forças, restabelecer a energia, 
sonhar com o tempo e, se partir de novo à descoberta da natureza vislumbrando a monumentalidade do 
património envolvente. 
 

   
 

A TM é uma poesia caracterizada pela idealização de um cenário de paz e sossego, em contraste com o 
corre-corre, confusão e agitação da vida na cidade, pelo que, convida-nos a surpreender-nos!  
 

Pelourinho / Pillory / Picota 
 

 

Este apresenta numa face um brasão das armas de Portugal e na outra face uma cruz pátea num circulo. 
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De data desconhecida, este pelourinho de arquitectura revivalista é formado por três degraus com um 
fuste liso encimado de um capitel tipo tabuleiro quadrangular, terminando com um plinto 
paralelepipédico. 
 

 
Coordenadas GPS: N 41 49.488' W 007 47.472'  (41.82480, -7.79120) 

 

Castelo Medieval / Medieval Castle / Castillo Medieval 
 

O Castelo de Montalegre localiza-se num outeiro dominando a vila, que se estende para Sul e Este,  
Freguesia e Concelho de mesmo nome, Distrito de Vila Real, em Portugal.  
No topo de um monte granítico, de onde se descortinam as serras do Gerês e do Larouco e o curso do rio 
Cávado, o castelo domina a povoação, a poucos quilómetros da fronteira com a Galiza. 
O Castelo de Montalegre é uma estrutura militar medieval de construção relativamente tardia. Ele 
insere-se no movimento de "reorganização dos espaços fronteiriços a Este e a Oeste de Chaves", 
empreendido por D. Afonso III (GOMES, 1993, p.183), uma iniciativa que visou dotar a fronteira 
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transmontana setentrional de uma efetiva ordem territorial e jurídica dependente da autoridade régia, 
mas cujos resultados ficaram aquém do esperado. 
 

 
 

Este monumento nacional é uma estrutura militar medieval de construção relativamente tardia. Ele 
insere-se no movimento de "reorganização dos espaços fronteiriços a Este e a Oeste de Chaves", 
empreendido por D. Afonso III (GOMES, 1993, p.183), uma iniciativa que visou dotar a fronteira 
transmontana setentrional de uma efetiva ordem territorial e jurídica dependente da autoridade régia, 
mas cujos resultados ficaram aquém do esperado. 
 Efectivamente, ainda antes de terminar o século XIII, D. Dinis viu-se obrigado a doar nova carta de foral 
a Montalegre (1289) e a entregar a tarefa de povoamento a Pedro Anes, esclarecendo ainda que, por 
esses anos, a póvoa se encontrava erma (IDEM, p.188, nota 25). O castelo propriamente dito reflecte, 
em parte, essas dificuldades de povoamento e os relativamente escassos recursos económicos colocados 
à disposição da empreitada. O projeto inicial deveria incluir as três torres remanescentes integradas no 
perímetro muralhado oval: a Torre Furada é a única de planta quadrangular e encontra-se encimada por 
ameias, fazendo-se o acesso ao interior através de duas portas, uma ao nível do pátio, e outra à altura do 
caminho de ronda, sendo esta última de maior impacto visual, com arco de volta perfeita e tímpano 
decorado com a cruz da Ordem de Cristo. As outras duas torres, a Pequena e a do Relógio, são de planta 
retangular e de menor altura que a anterior. Apesar da exiguidade do recinto, com um pequeno pátio 
muralhado dotado de cisterna, o castelo conserva as principais características da fortaleza gótica, com a 
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sua planta ovalada, os panos de muralha entrecortados por torres quadrangulares e retangulares e uma 
torre de menagem associada à cerca e não isolada no centro do pátio. O castelo incluía, ainda, duas 
portas, de que resta apenas a do lado nascente.  
 

       
Coordenadas GPS: N 41 49.545' W 007 47.491'  (41.82575, -7.79152) 

 

A entrada principal localizava-se do lado Norte, protegida pela poderosa torre de menagem. Esta é a 
principal peça do conjunto e, sintomaticamente, a sua construção não corresponde ao primeiro período 
de obras. Ela data do reinado de D. Afonso IV e estaria concluída por 1331. De maior altura e secção que 
as restantes torres, assume-se como a principal marca de poder do castelo e da vila, aliando o impacto 
cenográfico da sua silhueta ao aspeto robusto e inexpugnável da sua técnica construtiva. Com efeito, é a 
imponência militar da estrutura que se salienta numa abordagem imediata ao conjunto. Dotada de 
embasamento escalonado e saliente, possui quatro pisos escassamente denunciados pelo exterior por 
frestas e balcões de matacães. A sua organização revela uma complexa preocupação funcional, com 
espaços abobadados, sistemas de escoamento de águas e, no último piso, as espessas paredes são 
rasgadas por estreitos corredores que dão acesso aos balcões (DGEMN, on-line, 2004). Em todo o seu 
perímetro, é encimada por ameias pentagonais, solução que se repete nos próprios balcões e que 
acentua a procurada imagem de inexpugnabilidade. O acesso ao interior é feito por uma única porta 
elevada (ao nível do caminho de ronda e voltada para o interior do pátio), o que torna esta torre numa 
unidade independente do restante reduto em caso de invasão.  
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A última grande campanha medieval aconteceu no reinado de D. João II, informação fornecida por 
Duarte d'Armas nos inícios do século XVI.  
Os trabalhos então realizados tiveram como objectivo o reforço da entrada principal, que passou a estar 
protegida por um reduto de torres circulares, dotadas de "troneiras com dois níveis de tiro" (GOMES, 
2003, p.185), de que restam apenas os níveis inferiores. Findas estas obras, o castelo só voltou a ser 
intervencionado no século XVII, no âmbito das Guerras da Restauração. Datam dessa altura diversos 
baluartes e revelins, de panos em ponta de estrela, característicos deste período. Foi este o conjunto que 
chegou até aos nossos dias e que, em 1990, albergou um núcleo museológico, tendo-se desenvolvido, 
nos últimos anos, algumas escavações exploratórias do local. 
 

 
 

Chama-se Igreja do Castelo devido à sua proximidade deste, mas também é denominada como Santa 
Maria do Castelo. É uma das duas igrejas situadas na zona medieval da vila. Perdeu o estatuto de matriz 
desde a construção da nova igreja. 
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De cariz medieval, a sua traça atual remonta ao século XVII. Merece o destaque a sua torre sineira que, 
como acontece com a maior parte das igrejas do concelho, está separada do tronco principal do templo. 
De planta longitudinal, é constituída por uma nave e capela-mor retangulares. O interior é caracterizado 
pelo seu rico altar em talha dourada. 
 

 
Coordenadas GPS: N 41.82532419259449 W -7.7914175391197205 

 

O Barroso distingue-se por um património riquíssimo e um imaginário colectivo diferenciador. A 
necessidade de salvaguardar estes elementos únicos levou as autarquias de Montalegre e Boticas a 
delinear um projeto capaz de assumir a responsabilidade de uma estratégia de desenvolvimento. 
Nasceu, assim, o Ecomuseu de Barroso, reconhecido agregador e potenciador da identidade, museu de 
território em constante relação com a população local e portador da memória colectiva. 
Situada no planalto barrosão, a região e as suas gentes souberam preservar rituais únicos, produtos 
ímpares pela qualidade e autenticidade, associados a um saber receber sem igual. Estas características 
assumem-se como uma mais-valia na promoção turística, fruto da tenacidade de um povo forte, já com 
reconhecimento além-fronteiras. 
“Tocar” a origem fica mais fácil através deste portal capaz de apelar aos sentidos de forma intuitiva. Fica 
o convite para que se deixe guiar numa viagem ao compêndio da essência barrosã e conheça este 
“pedaço de terra”, que ocupa um terço do único parque nacional do país: o Parque nacional da Peneda-
Gerês (PNPG). 
Com a nobre missão de transportar relíquias, apresenta-se como fiel guardião de “momentos” que 
identificam um Povo e um território. Daqui parte a descoberta para o que de melhor o “reino 
maravilhoso” tem para oferecer. A aventura e as experiências sensoriais expcecionais apresentam-se 
obrigatórias num roteiro que abraça tradições, cultura, aldeias e as pessoas, verdadeiros agentes do 
desenvolvimento local. 
 

Ponte Romana / Roman Bridge / Puente Romano 
 

Situada bem próxima do maravilhoso Castelo de Montalegre, esta antiga Ponte é muitas vezes apelidada 
de “Ponte Velha” ou “Ponte Romana”. 
Montalegre é uma vila plena de história, denotando ocupação humana desde tempos remotos e 
habitados por diversos povos e culturas, pelo que se pensa que a ponte poderá mesmo ter sido 
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construída por alturas de ocupação Romana do território, ou mesmo posteriormente, mas seguindo o 
estilo arquitectónico Romano e provavelmente utilizando materiais de anteriores construções. 
 
 

 
Coordenadas GPS: N 41°49'46.1" W 7°47'17.6" (Altitude: 951 m) 

 

A ponte é constituída por um só arco bem aparelhado e um tabuleiro, já muito alterado ao longo dos 
séculos. 
 

   
 

A ponte é constituída por um só arco bem aparelhado e um tabuleiro, já muito alterado ao longo dos 
séculos. 
A recuperação das margens do rio Cávado tem sido feita por zonas, resultando em espaços de lazer 
modernos e muito agradáveis, o denominado – Parque do Cávado. 
Numa plataforma superior encontra-se a praça central, o parque de recreio infantil, um espaço para 
desportos radicais (como escalada, skate e patins), um polidesportivo, uma praça polivalente, um palco 
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para espectáculos e um bar. A Faixa Marginal apresenta um espelho de água, preparado com um açude 
amovível pelo muro da levada e por uma defesa da margem em granito. Está ainda prevista a construção 
de um circuito de bicicletas, um campo de mini golfe, um espaço para a prática de ginástica, um jardim, 
percursos pedonais e outras zonas verdes. 
 

                 
Coordenadas GPS: N 41°49'42.31" W 7°47'26.74" (Altitude: 951 m) 

 

Fonte da Mijareta / Mijareta Fountain / Fuente de Mijareta 
 

  
Coordenadas GPS: N 41º 49’ 19. 05’’ W 7º 46’ 59. 51’’ 

 

 

A Fonte da Mijarela é um fontanário público provido de uma bica, de onde jorra água potável 
proveniente das entranhas graníticas da natureza.  
Está localizado, na EN 308 (no sentido, Montalegre – Chaves), ao quilómetro 137 e a cerca de 800m do 
centro da vila de Montalegre. 
É um local de fácil acesso e onde as gentes da terra e seus visitantes, se refrescam nos dias de calor 
intenso.  
Durante muitos anos foi destino diário de muitos dos habitantes de Montalegre, que nele se abasteciam 
de água para as suas necessidades pessoais e familiares. 
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Serra do Larouco / Larouco Mountain / Montaña del Larouco 
 

 
Coordenadas GPS: Lat= 41.88040532046863; Lon= -7.720411419868469 (Altitude:1527 m) 

 

A Serra do Larouco é uma serra portuguesa localizada na província de Trás-os-Montes, no concelho de 
Montalegre, distrito de Vila Real. O seu nome deriva do nome do Deus Celta Larauco, o qual deu 
também nome ao Larouco. Quando subimos ao alto da serra e contemplamos as paisagens 
correspondentes às terras Barrosãs, ao Gerês, Peneda, Ourigo, Soajo e Cabreira. 
É a terceira maior elevação de Portugal Continental, com 1535 metros de altitude e 423 m de 
proeminência topográfica; situa-se na fronteira do distrito de Vila Real com a Galiza. Esta serra faz parte 
do sistema montanhoso da Peneda-Gerês. 
Apresenta-se como uma serra que dá forma a um grande planalto granítico de forma alongada, esta 
serra constitui o prolongamento de um acontecimento morfológico que se estende também por terras 
de Espanha. Apresenta uma orientação geral de nordeste-sudoeste e cerca de 10 km de comprimento, 
atingindo os 1525 metros de altitude no seu ponto mais elevado. 
Esta grande massa granítica distinguem-se, na vertente poente, por manchas de xisto metamorfizado 
que dão origem a encostas abruptas onde aves de rapina como a águia-de-asa-redonda ocupam o 
território. Esta serra apresenta uma vegetação em altitude é constituída principalmente por matos de 
urzes e giestas e, algumas pastagens que se localizam junto a cursos de água segundo a antiquíssima 
técnica dos prados de lima. Nas suas vertentes, localizam-se campos de cultivo e algumas manchas de 
mata climática, constituída por exemplares de carvalho-alvarinho (Quercus robur) e carvalho-negral 
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(Quercus pyrenaica). O vidoeiro, o pinheiro-silvestre e o castanheiro também marcam presença, sendo a 
última uma espécie que denuncia a ocupação cultural da serra. 
 

  
 

Os aglomerados urbanos, de que são exemplo as localidades de Gralhas e Santo André, são rodeados por 
campos intensamente trabalhados. Nesta serra, a arquitetura tradicional mantém-se com uma habitação 
de dois pisos em que o andar de baixo preenche funções ligadas à vida agrícola, e também nos muros de 
pedra seca em granito que compartimentam o espaço e nos abrigos para gado bovino que pontuam e 
assinalam as grandes áreas serranas dedicadas à pastorícia. 
É nesta serra que o rio Cávado tem a sua nascente, mais propriamente na Fonte da Pipa. Neste rio e 
noutros cursos de água que sulcam as encostas desta serra a “galeria ripícola” é o habitat de muitas 
espécies de fauna e flora. Debaixo da proteção dada pela vegetação típica das linhas de água, persistem 
mamíferos como o lobo, a raposa, o corço e o javali, a par de répteis como o lagarto-de-água, a cobra-
bordalesa e o sapo-parteiro. 
A Serra do Larouco é, além de uma bonita serra, um atestado ao passado galaico que une transmontanos 
e galegos. Tradicionalmente, e até há pouco tempo, os jovens das zonas circundantes dos dois lados da 
raia, tanto de aldeias portuguesas como galegas, uniam-se no cimo da serra para a festa ao “Deus 
Larouco”, em celebração de uma cultura que em tempos ancestrais, nos quais não existiam fronteiras, 
pertencia a um mesmo povo. 
 

A Vinha / The Vineyard / El Viñedo 
 

Mont’Alegre é uma jovem marca de vinhos de montanha, produzidos na zona de maior altitude do país, 
assinada por Francisco Gonçalves. Dois anos depois do seu aparecimento no mercado a marca lança os 
novos vinhos, e celebra o momento em que o produtor de Trás-os-Montes inicia a plantação da vinha 
mais alta do país.  
Francisco Gonçalves, o enólogo, já adquiriu um terreno e prepara-se para plantar a sua primeira vinha, 
que será a mais alta de Portugal (1025 metros). Com dois hectares, esta será a primeira vinha de 
sempre de Montalegre, domiciliada na “aldeia de Donões” e e faz parte da União de Freguesias de 
Cambeses, Donões e Mourilhe. 
O produtor da região de Trás-os-Montes, apresenta novas colheitas e novos vinhos ao mercado, entre os 
quais o Mont’Alegre Clarete 2016, os Mont’Alegre Vinhas Velhas Branco 2016 e Tinto 2015 e o 
Mont’Alegre Reserva Branco 2015, todos produzidos a partir de castas autóctones da região. 
“Mont’Alegre é um projeto jovem que pretende criar uma nova panorâmica no sector dos vinhos, 



        

ROTA TURÍSTICA E GASTRONÓMICA VINHO MONT’ALEGRE 
RUTA TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA VINO MONT'ALEGRE 

                                             
                   

elevando o reconhecimento da região. O Clarete, por exemplo, é um bom exemplo, uma vez que é um 
vinho com a frescura do branco, mas com a estrutura dos tintos”, afirma Francisco Gonçalves.  
 

A primeira vinha da marca Mont'Alegre e a mais alta em território português, a 1.070 metros de altitude. 

  
Coordenadas GPS: N 41°50'11.1" W 7°49'01.2" (- 41.836423, -7.816986) 

 

O enólogo, acrescenta que o ”objetivo é sempre apresentar vinhos diferentes. Neste momento, estamos 
a plantar a primeira vinha da marca, a primeira de Montalegre e a mais alta de Portugal, e estamos a 
aperfeiçoar o que já fizemos, sendo que a altitude confere um caráter único aos nossos vinhos”.  
 

A marca está presente no mercado nacional, em vários restaurantes, Garrafeira Nacional e no Canal 
Horeca.  

 
https://www.fgwines.pt/ingles/index.html 
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Também já estão presentes em países como Brasil, Estados Unidos da América, Alemanha, Andorra, 
Inglaterra, e brevemente Suíça, Bélgica, França e China.  
O enólogo Francisco Gonçalves avançou com o projeto “com o sonho de regressar às origens e voltar a 
colocar Trás-os-Montes no mapa dos grandes vinhos portugueses”. É assim que surge a marca 
Mont’Alegre. Os vinhos são produzido em altitudes acima dos 650 metros e envelhecido na Vila de 
Montalegre, e “este vinho propõe uma nova abordagem às colheitas da região de Trás-os-Montes”, 
adianta o responsável, acrescentando que “todos os vinhos Mont’Alegre são produzidos a partir de 
castas autóctones da região de Trás-os-Montes, oriundas de vinhas plantadas em solos de 
predominância granítica e com altitudes acima dos 650 metros”. Até agora as uvas utilizadas para a 
produção dos vinhos são selecionadas e compradas a produtores da região e o estágio é feito em 
Montalegre, zona que reúne condições únicas como níveis de menor pressão atmosférica e 
concentrações de oxigénio mais baixas, a par de um clima ameno e com menos picos de temperatura, 
que favorecem a evolução controlada das características aromáticas e gustativas, dotando os vinhos de 
frescura, equilíbrio e elegância. 

 Uma experiência turística, num espaço 
natural confinado ao PNPG ... 
 

 Uma degustação gastronómica inconfessada 
e irreverente ... 
 

 Um fim-de-semana de mobilidade eléctrica ... 
 

 
 

Faça a sua reserva online: 
 

Na Taverna do Mercado (Montalegre) 

E-mail: geral@tavernadomercado.pt 
 

Na Casa da Avó Chiquinha (Montalegre) 

E-mail: geral@avochiquinha.pt 
 

Na AP2T (Vilar de Perdizes)  

E-mail: geral@terraprazeres.pt 
 

Informações: 

Telem. 00 351 962 722 334 
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