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PROGRAMA DE ANIMAÇÃO

TURISMO DE NATUREZA/AVENTURA

Porta do PNPG de Lamas de Mouro | Rede de Percursos Pedestres
Venha conhecer uma das sete maravilhas naturais de Portugal e a mais antiga área protegida 
do país, a "Porta de Lamas de Mouro", uma estrutura de receção, interpretação, animação e 
educação ambiental do Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Tel. 251 465 010 | www.cm-melgaco.pt | portadelamas@cm-melgaco.pt

Na Rota da Lampreia I Grupo Melgaço Radical (25% de desconto em todas as atividades)
Rafting “Lampreia e Alvarinho só no (Rio) Minho”
Eco-Rafting “Navegar com as lampreias”
Caminhada “No trilho da Lampreia”
Rapel suspenso “Pendurados no Rio Minho”
Todos os �ns-de-semana.
Marcações em:
Tel. 251 402 155 | Tlm. 96 700 63 47 | www.melgacoradical.com | geral@melgacoradical.com

Atividades de montanha (20% de desconto em todas as atividades)
Arvorismo, Rapel, Slide, Escalada, passeio pedestre e passeio com pastores. 
Marcações em:
Tel. 251 466 041 |  www.montesdelaboreiro.pt | geral@montesdelaboreiro.pt

Rota do Lobo  (20% de desconto)
Passeio pedestre interpretado sobre o lobo ibérico
Marcações em:
Tel. 967 442 217 |  www.ecotura.com | ecotura@ecotura.com

Rafting no Rio Minho I Melgaço Whitewater (20% de desconto)
Marcações em:
Tel. 933 459 751 |  www.melgacoww.pt | gerala@melgacoww.pt 



GASTRONOMIA E VINHOS

Enoturismo - Rota do Vinho Verde Alvarinho
Provas gratuitas de vinhos nas adegas aderentes à Rota do vinho Alvarinho e no Solar do 
Alvarinho. 
Marcações de visitas no Solar do Alvarinho: 
Tel. 251 410 195 |  solardoalvarinho@cm-melgaco.pt | rotadoalvarinho@cm-melgaco.pt

Castaboa
Tel. 965 428 901 |  castaboa@portugalmail.pt

Quintas de Melgaço
Tel. 251 410 020 |  quintasdemelgaco@sapo.pt

Quinta de Soalheiro
Visita à Quinta com visualização do terroir e das vinhas Biológicas (parte da manhã) 
Tel. 251 416 769 |  www.soalheiro.com | quinta@soalheiro.com

Reguengo de Melgaço
Tel. 251 410 150 |  www.reguengodemelgaco.pt | geral@reguengodemelgaco.pt 

Fumeiro tradicional | Visitas Guiadas 
Quinta de Folga - Fumeiro Tradicional de Melgaço (Raça Bísara)
Visitas à quinta e à produção com menus de degustação especializados
Marcações em:
Tel. 251 401 099 | Tlm. 967 076 079 | wwww.quintadefolga.com | quintadefolga@quintadefolga.com  

Produção de Queijo Artesanal
Prados de Melgaço 
Visitas à exploração e provas de queijo de cabra
Tel. 251 414 093 | geral@pradosdemelgaco.pt

Artesanato 
ARTES – Centro de Artesanato
Tel. 251 402 133 | artes-rosamaria@hotmail.com

Solar do Alvarinho 
Loja de artesanato, vinhos e fumeiro
Tel. 251 410 195 | solardoalvarinho@cm-melgaco.pt

Outras iniciativas 
Fins de Semana Gastronómicos
Cabrito do Monte assado no forno e Bucho Doce
24, 25 e 26 de março
Restaurantes e Alojamento aderentes do concelho de Melgaço
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TOURING CULTURAL 

Rede Melgaço Museus
O concelho de Melgaço possui uma série de museus e núcleos museológicos com 
valiosíssimas coleções, que proporcionam uma visão integrada da Cultura e Património que é 
imprescindível no panorama de Melgaço.

Passe Melgaço Museus (Válido para toda a Rede de Museus de Melgaço)
Preço: 2,50 € - validade de 6 meses

Núcleo Museológico da Torre de Menagem
Instalado no interior da Torre de Menagem, ex-libris da arquitetura militar concelhia, possui 
uma exposição dedicada ao Património arquitetónico e arqueológico, desde a Pré-história até 
à Idade Contemporânea.
Tel. 251 410 191 |  nucleomuseologico@cm-melgaco.pt

Museu do Cinema
Desde máquinas, aparelhos e objetos do Pré-Cinema, até cartazes originais em tela, 
fotogra�as e documentos diversos, a exposição ilustra o percurso do cinema ao longo dos 
tempos. 
Tel. 251 401 575 |  museudecinema@cm-melgaco.pt

Espaço Memória e Fronteira
Dedicado à história recente do concelho, relacionada com o contrabando e a emigração, 
pretende-se rememorar a vida clandestina e perigosa de muitos homens e mulheres 
melgacenses. 
Tel. 251 418 106 |  memoriaefronteira@cm-melgaco.pt

Núcleo Museológico de Castro Laboreiro
Este núcleo museológico abarca a terra, os castrejos e as criações ao longo da História. Os dois 
patamares do edifício evocam a morfologia do território: o planalto, as brandas, as inverneiras 
e os lugares �xos. É uma visão do que foi a evolução da ocupação humana na freguesia de 
Castro Laboreiro.
Tel. 251 465 016 |  museuclaboreiro@cm-melgaco.pt
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