
Dia 27 de Setembro
14 horas - Receção na Q

14,30 horas

Ao longo da rota agrícola, sente

Atividades inerentes para enriquecimento

 

Términos da rota agrícola na zona de lazer
“verde d´honra” acompanhado 

 

  

 
 

Ao início da noite - Desfolhada 
moda antiga com danças e cantares 

alusivos e merenda 
 

Organização: Quinta de Lameirões, Câmara Municipal de Penafiel, Ader

Vale do Tâmega, Casa do Pessoal 

Quinta da Granja e Penafiel Solidário

 

PARTICIPE! INSCRIÇÕES 

-
- Cultivo da vinha na quinta e seus derivados

- Plantas aromáticas e infusões e ”momentos zen”
- Recursos cinegético

- Exploração Pecuária
- Troncos

Nota: para os mais pequenos
decorre a rota agrícola pedestre

recriação de desfolhada para as 
crianças e visita aos animais da quinta

Dia 27 de Setembro  
na Quinta de Lameirões , sita em Boelhe

horas  - Início da Rota Agrícola pedestre

Ao longo da rota agrícola, sente-se a paisagem campestre e a brisa do rio 
que circunda a quinta. 

tividades inerentes para enriquecimento tais como:

 

 

 

 

 

Términos da rota agrícola na zona de lazer da Quinta de Lameirões
honra” acompanhado de lanche-convívio para todos os participantes

Desfolhada à  
com danças e cantares 

alusivos e merenda tradicional 

Quinta de Lameirões, Câmara Municipal de Penafiel, Adersousa, Associação de 

essoal do Hospital Padre Américo-Vale do Sousa, Plantas 

olidário-Associação de Solidariedade Social. 

INSCRIÇÕES GRATUÍTAS ATÉ DIA 26 DE SETEMBRO

- Prove 
- Produtos Da Nossa Terra 

Cultivo da vinha na quinta e seus derivados
Plantas aromáticas e infusões e ”momentos zen”

Recursos cinegéticos no concelho 
Exploração Pecuária, de bovinos de produção de leite

roncos com cogumelos shitake 

ra os mais pequenos, enquanto 
pedestre, atelier 

ecriação de desfolhada para as 
crianças e visita aos animais da quinta 

 

 
, sita em Boelhe  - Penafiel 

Início da Rota Agrícola pedestre  

campestre e a brisa do rio 

tais como: 

ameirões, com um 
todos os participantes 

ousa, Associação de Caçadores do 

, Plantas Aromáticas Aluisa, 

ATÉ DIA 26 DE SETEMBRO . 

Cultivo da vinha na quinta e seus derivados 
Plantas aromáticas e infusões e ”momentos zen” 

e produção de leite 



 

Descrição da rota agrícola pedestre e desfolhada  

actividade a decorrer dia 27 de Setembro (sábado)  

 

14 horas - Receção dos participantes na Quinta de Lameirões (percurso automóvel do 
centro da Vila de Rio de Moinhos -> lugar de Barco do Souto (Rio Tâmega) -> Lameirões 

14,30 horas - Início da Rota agrícola pedestre (2 km) 

Ao longo da rota envolvida pela paisagem campestre, junto da margem do rio Tâmega, 
apresentamos diversas atividades pela Quinta de Lameirões e zona envolvente: 

- Prove: uma forma de comercializar os produtos hortícolas, relação direta - 
workshop a cargo da Ader-Sousa, Assoc. Desenvolvimento Terras do Souza 

- Produtos Da Nossa Terra: Dr.ª Susana Oliveira, Vereadora Município de Penafiel 

- Cultura da vinha e diferentes castas da região dos vinhos verdes, e seus 
derivados: intervenção Quinta de lameirões 

- Plantas aromáticas e infusões e ”momentos zen”: enquanto tomamos uma 
chávena de chá, a luz da tarde faz brilhar os ramos das árvores, o canto dos 
pássaros ressoam, no bule uma ligeira brisa de vento sopra com prazer 

- Na parte florestal, a Associação de Caçadores do Vale do Tâmega transmite-nos 
os recursos cinegéticos no concelho 

- Quinta da Granja - Exploração Pecuária, de bovinos de produção de leite: sendo 
uma empresa com grande parte da mão-de-obra familiar, mas com maquinaria de 
alta gama, sendo considerada uma das maiores explorações do norte de Portugal 

 - Cogumelos em troncos com shitake: workshop 

Términos da rota agrícola na zona de lazer da Quinta de Lameirões, com um “verde 
d´honra” acompanhado com lanche para todos os participantes. 

 

 

 

Ao início da noite decorrerá a recriação de uma desfolhada para relembrar os cantares e 
tradições do concelho, com a participação e a envolvência da Penafiel Solidário - 
Associação de Solidariedade Social. 

  

 

 

 

Organização: Quinta de Lameirões, Câmara Municipal de Penafiel, Adersousa, Associação de Caçadores do 

Vale do Tâmega, Casa do Pessoal do Hospital Padre Américo-Vale do Sousa, Plantas Aromáticas Aluisa, 

Quinta da Granja e Penafiel Solidário - Associação de Solidariedade Social. 

Para os mais pequenos enquanto decorre a rota pedestre (c/ acompanhamento de 
duas educadoras)  Atelier “Recriação de desfolhada para as crianças  e 

 visita  aos animais da quinta ”  

Inscrições gratuitas  até dia 26 de Setembro nos 
Serviços Sociais da Casa do Pessoal 


