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ENOTURISMO DA SOGRAPE REABRE PORTAS 

Quinta do Seixo e Caves Sandeman e Ferreira retomam visitas respeitando todas as condições 

de segurança 

 

  

 

Press Release 20/04/2021 – As Caves Sandeman e as Caves Ferreira, em Vila Nova de Gaia, 

voltaram a abrir portas esta segunda-feira dia 19, e a Quinta do Seixo, no Douro, reabre ao público 

esta terça-feira dia 20 de abril. Respeitando com todo o rigor as medidas recomendadas pela DGS 

e pelo Protocolo Interno para segurança de visitantes e colaboradores, os espaços de enoturismo 

da Sogrape voltam a receber marcações para visitas através do site Winetourism.sogrape.com. 

Já é possível visitar as Caves Sandeman e as Caves Ferreira, que reabriram os seus espaços de 

enoturismo com o selo “Estabelecimento Clean & Safe”, reunindo todas as condições e medidas 

impostas pela DGS e pelo Turismo de Portugal. A reabertura, com foco na segurança e saúde de 

todos os intervenientes, respeita o Protocolo Interno de Segurança do Enoturismo da Sogrape e 

define o conjunto de diretrizes a implementar no decorrer do regresso dos visitantes. A entrada nos 

dois espaços que agora reabrem estará limitada a 10 visitantes por grupo/visita, de modo a garantir, 

durante todo o circuito, o distanciamento social necessário e que ambos os espaços permitem 

cumprir devido à sua grande dimensão. 

E são muitos os motivos para visitar ou revisitar as Caves, em Vila Nova de Gaia. As Caves Ferreira, 

que foram alvo de uma recente remodelação, têm agora novos espaços e novidades, como a Casa 

Dona Antónia Adelaide Ferreira e o Museu Vintage, dedicado à mais icónica categoria de Vinho do 

Porto. Nas Caves Sandeman volta a ser possível fazer uma das muitas visitas disponíveis, seja em 

torno da longa tradição da marca na produção de Tawnies Velhos, ou numa viagem pela mão do 

famoso The Don pela história da marca fundada em 1790, por exemplo. 

Para os apaixonados pelo ar livre e pelas origens do Vinho do Porto, reabre também ao público a 

Quinta do Seixo, no Douro, onde entre várias atividades de exterior os visitantes poderão visitar as 

vinhas, que se encontram agora em fase de abrolhamento, descobrir a adega, fazer provas ou 

simplesmente apreciar a magnífica vista panorâmica enquanto disfrutam de um piquenique com 

sabores regionais. Os circuitos de visitas foram adaptados de forma a privilegiar a utilização de 

espaços exteriores e o contacto com a natureza, mas a utilização de máscara permanece obrigatória 

para todos, sendo que existem máscaras disponíveis para oferta aos visitantes quando necessário. 
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Quanto às provas de vinho e harmonizações, as mesmas serão salvaguardadas pelos novos padrões 

de segurança. Através da aplicação aCarta os visitantes poderão consultar informação sobre provas 

e respetivos preços em formato digital, através da leitura de um QRCode. 

Estas e outras experiências de Enoturismo da Sogrape podem ser agendadas em 

Winetourism.sogrape.com  

 

Horários: 

2ª a 6ª: 

• Caves Sandeman | Caves Ferreira : 10h00 – 18h00   

• Quinta do Seixo: 10h30 – 18h30 

Sábado e domingo: 

• Caves Sandeman | Caves Ferreira : 10h00 – 13h00   

• Quinta do Seixo: 10h30 – 13h00 
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