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Projeto: Eno-cicloturismo

Tours: Ciclista e Turista

3 Sub-Regiões do Minho: datas e locais

Primeiro Evento: Sub-Região Alto Minho

Parceiros: empresariais e institucionais
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PROJETO ENO-CICLOTURISMO
O evento “Minho Wine Experience - Eno-cicloturismo” 2022/2023, promovido 
pela CIM Alto Minho,  junta o desporto e turismo ao universo do vinho, história 
local e produtos regionais (Alto Minho, Ave e Cávado). 

De bicicleta, a pé e de autocarro os participantes vão percorrer paisagens naturais 
e históricas, bem como fazer atividades ligadas a viticultura. Um programa em 
formato de passaporte que guiará os grupos pelos pontos de interesse do percur-
so. 
No mesmo evento há um roteiro para o ciclista de estrada, que gosta de fazer 
quilómetros e “puxar pelas pernas”. E outro itinerário para os seus familiares e 
amigos, com dificuldade baixa e bicicletas urbanas. Os dois roteiros incluem per-
cursos ricos em história, cultura e conhecimento, com paragens ao longo do 
caminho para interagir e usufruir do melhor que a região oferece. No final do tour 
de bicicleta, os participantes terão à sua espera a “Wine Food Experience”.

Os programas do projeto “Minho Wine Experience” são gratuitos, com o objetivo 
de promover a região. Todas as atividades, meios de apoio e transporte ao longo 
dos percursos são assegurados pela organização.

Temas: Turismo| Natureza| História| Cultura| Enoturismo| Gastronomia| Cicloturismo 



WINE FOOD EXPERIENCE

KIT BOAS-VINDAS

Um menu de degustação composto por iguarias representativas da região em 
pairing com uma seleção de vinhos verdes. Um conceito concebido para este 
evento em colaboração com chefes de cozinha e produtores locais, que ao longo 
da experiência farão a apresentação e prova dos vinhos, explicando a harmo-
nização e suas escolhas. 

Cada participante vai receber um kit de boas-vindas, onde se incluirá o roteiro 
com os pontos de interesse da experiência e um conjunto de vouchers com 
descontos e ofertas de parceiros locais que se associem ao projeto (hotéis, quin-
tas, restaurantes, enoturismo, atividades na natureza, museus, palácios, entre 
outros).
 

TICKET

FREE
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TOUR CICLISTA 
GRUPO até 20 pessoas: praticantes de ciclismo de estrada, amadores e 
ex-ciclistas profissionais, com interesse pelo desporto, enoturismo, viagens e 
gastronomia;

BICICLETA DE ESTRADA: o ciclista trará a sua própria bicicleta e equipamento. 
Recomendável ter seguro da federação de ciclismo;

DURAÇÃO 4H00: percurso guiado, de dificuldade média, pelas Sub-Regiões do 
Minho, com pontos de paragem definidos no roteiro do passaporte;

ROTEIRO: passagem por paisagens naturais, quintas, adegas, museus vínicos, 
marcos históricos, monumentos e miradouros. Interação com produtores locais. O 
programa termina com o almoço “Wine Food Experience”



MINHO 
WINE 
EXPERIENCE

TOUR TURISTA
GRUPO até 30 pessoas: familiares e amigos do grupo de ciclistas e outras 
pessoas com interesse por viagens, enoturismo, história e gastronomia;

BICICLETAS: cedidas pelas Câmaras Municipais, ou em alternativa fornecidas 
por parceiro local, com serviço de entrega e recolha;

DURAÇÃO 4H00: percurso guiado a pé, de bicicleta e autocarro, de dificuldade 
baixa, com diferentes paragens para usufruir das paisagens, realizar atividades, 
conhecer e degustar produtos típicos;

ROTEIRO: passagem por ecopistas, centros históricos, monumentos, vinhas e 
adegas. Realização de atividade ligada à vinha e/ou processo de fabrico de pro-
dutos regionais. O programa termina com o almoço “Wine Food Experience”
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TIMELINE EVENTOS 2022/2023
Alto Minho: 10/11 Set 2022, Monção e Melgaço
Cávado: Mar-Abril 2023 (a definir municípios)
Ave: Jun-Jul 2023 (a definir municípios)
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EVENTO MONÇÃO 
& MELGAÇO 
e n o - c i c l o t u r i s m o

Cada participante vai receber um kit de boas-vindas, onde se incluirá o roteiro 
com os pontos de interesse da experiência e um conjunto de vouchers com 
descontos e ofertas de parceiros locais que se associem ao projeto (hotéis, quin-
tas, restaurantes, enoturismo, atividades na natureza, museus, palácios, entre 
outros).
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EVENTO MONÇÃO & MELGAÇO
9 setembro 2022 – 17h30 às 19h30
WARMUP 
Local
Hotel FeelViana na Praia do Cabedelo (Viana do Castelo)

Agenda
- 17h30: Conferência de Imprensa - Apresentação Oficial
Vinho Verde Wine Experience - Degustação vínica e gastronómica
(Enólogo Márcio Lopes, “Pequenos Rebentos”)

(10/09 e 11/09)
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EVENTO MONÇÃO & MELGAÇO
10 setembro 2022 – 17h30 às 19h30
PRIMEIRO DIA DO EVENTO 
Local
Museu do Alvarinho de Monção

Agenda
- 17h30: Check-in com entrega do Kit Oferta
- 18h00: Sessão de Abertura e Apresentação do Programa
- 18h30: Prova de Vinhos Alvarinhos com degustação de produtos regionais 
(Adega de Monção e chef Rui Ribeiro)   

(10/09 e 11/09)
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EVENTO MONÇÃO & MELGAÇO
11 setembro 2022 – 8h00 às 16h30
SEGUNDO DIA DO EVENTO

Local
Parque das Caldas Monção

Programa
- 8h00: Boas-vindas com Co�ee-Station 
- 8h30 às 13h30: *Percursos Diferentes: Tour Ciclista e Tour Turista
- 13h30: “Wine Food Experience” na Tasquinha da Portela, em Melgaço
Menu de degustação harmonizado com vinhos de Anselmo Mendes, Quintas de 
Melgaço e Soalheiro, com a presença dos produtores.
- 17h00: Encerramento Oficial do Evento 
- 17h30: Transfer de autocarro dos grupos e bicicletas até ao Parque das Caldas

*Percursos 8h00 às 13h30

(10/09 e 11/09)
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PROGRAMA GRUPOS

8h30: Saída do Tour Ciclista. Percurso 
Monção a Melgaço Passagem por quintas, 
adegas e monumentos (Torre de Lapela, 
Palácio da Brejoeira, Quinta da Pedra, 
Quinta do Hospital) 
 
10h00: Paragem nas Quintas de Melgaço
Visita à adega e degustação de vinhos e 
produtos regionais 

11h30: Paragem em Cevide, no Marco Nº1 
"onde começa Portugal“
Visita guiada com o mentor do projeto, 
Mário Monteiro

13h30: Chegada ao restaurante Tasquinha 
da Portela

(11/09)

Tour Ciclista 
até 20 pessoas

8h30: Saída do Tour Familiares e Amigos 
|Percurso Monção a Lapela Passagem 
pelo centro da Vila, seguir pela ecovia 
junto ao rio Minho, com antigas estações 
de comboio, vinhas e paisagens naturais 
 
10h00: Paragem na Torre de Lapela 
Monção
Visita à Torre de Lapela e piquenique junto 
ao rio Minho e regresso a Monção
Transfer de autocarro de Monção até Melgaço

11h30: Paragem na Quinta do Soalheiro 
Visita à Quinta e realização de atividade 
“da vinha ao copo”
Transfer de autocarro do Soalheiro até ao restaurante

13h30: Chegada ao restaurante Tasquinha 
da Portela

Tour Turista 
até 30 pessoas
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LISTA DE CONVIDADOS
Ciclistas profissionais: Vítor Gamito, Manuel Zeferino, Marco Chagas (já cofirma-
dos), Rui Sousa, Rui Costa, Raquel Queirós, Mónica Faísca, Tiago Machado, Álvaro 
Pino;

Figuras públicas que praticam ciclismo: Anjos (música), Aurora Cunha (despor-
to), Rosa Mota (desporto), Vanessa Fernandes (desporto), Isabel Silva (Televisão);

Jornalistas e blogers ligados ao ciclismo ou mundo dos vinhos.

Praticantes de Ciclismo de estrada: Portugueses (zona centro e sul), Espanhóis 
(Galiza), Ciclistas com ligação a área de vinhos (enólogos, sommeliers, experts)
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PARCEIROS
Parceiros locais:
- Adega Cooperativa de Monção
- Anselmo Mendes
- Chef Rui RIbeiro (Come e Faz)
- Clube Cicloturismo Monção
- Hotel FeelViana
- Quintas de Melgaço
- Loja de Bicicleta Monçãobike
- Memmo Fotografia e Video
- Mercearia Regional Saudáveis & Companhia
- Palácio da Brejoeira
- Quinta do Soalheiro
- Quintas de Melgaço
- Tasquinha da Portela
- TSF
- Traiuto (Volvo)
- Winebikeday

Parceiros institucionais:
- Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho
- Câmara Municipal de Monção
- Câmara Municipal de Melgaço


