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QUINTANDONA 
Aldeia de Portugal 

Lagares | Penafiel | Portugal 



A aldeia de Quintandona 
Núcleo Vivo do Museu Municipal de Penafiel desde outubro de 2013, integra o roteiro das 

Aldeias de Portugal e da Rota do Românico. 

Localizada na freguesia de Lagares e Figueira, concelho de Penafiel, a aldeia de Quintandona 

consiste numa aldeia típica preservada, com uma beleza e arquitetura singulares. 

As características arquitetónicas do património que a define, a combinação do xisto, com granito 

amarelo e ardósia, e a paisagem agrícola e florestal que a envolve, têm conduzido a uma fervorosa 

procura deste local pelas gentes urbanas das proximidades. 

A preservação da arquitetura do edificado de Quintandona, bem como a requalificação dos 

espaços, deve-se ao empenho da Câmara Municipal de Penafiel, com a colaboração da Junta de 

Freguesia de Lagares e dos habitantes da aldeia, através de um projeto apresentado pela ADER- 

SOUSA em 2003, no âmbito da sub-ação 7.1 da Medida AGRIS, restituindo à aldeia todo o encanto de 

outrora. 

A recuperação da aldeia teve início em 2005 e continua até aos dias de hoje, fruto da reedificação 

e de todas as atividades culturais desenvolvidas ao longo dos últimos anos, têm havido um grande 

investimento na construção de empreendimentos turísticos, exploração na área da restauração e na 

elaboração de atividades socio-culturais. 

Em parceria, as entidades públicas e privadas, têm como objectivo fazer com que Quintandona 

seja uma referência entre destinos de interesse turístico, cultural, gastronómico e paisagístico. 

   
 

 

 



A Associação Casaxiné   
A CASAXINÉ, Associação para a Promoção e Desenvolvimento Cultural de Quintandona, 

tem como missão desenvolver e dinamizar cultural, recreativa, económica, turística, desportiva e 

ambientalmente a Aldeia de Quintandona, através da: 

·Proposta, promoção, coordenação e execução de iniciativas internas ou externas à associação; 
 

·Promoção do intercâmbio cultural com entidades nacionais e ou internacionais que compartilhem 

interesses comuns; 

·Acolhimento e produção de eventos culturais; 
 

·Organização da Festa do Caldo de Quintandona – manifestação cultural anual. 
 

OBJETIVOS OPERACIONAIS 

·Cooperar com todos os organismos públicos e privados que possam contribuir para o 

cumprimento dos seus objetivos, através do trabalho em parceria, tendo como principais parceiros a 

Câmara Municipal de Penafiel, a Junta de Freguesia de Lagares e Figueira, a Associação para o 

Desenvolvimento de Lagares e a Associação comoDEantes, Grupo de Teatro; 

·Elaborar conjuntamente com as parcerias, estratégias de desenvolvimento onde se valorizem 

as potencialidades locais, inserindo-as dentro do sistema produtivo onde elas se possam tornar 

competitivas e de referência; 

·Promover empreendimentos de interesse local em colaboração com a autarquia local e 

outras entidades; 

·Incentivar o voluntariado nas ações de caráter sócio cultural. 
 

 

OS 4 PILARES DA ASSOCIAÇÃO 

· Desenvolvimento Social 
 

· Desenvolvimento Cultural 
 

· Desenvolvimento Económico 
 

· Desenvolvimento de Identidade 
 

 
 
 



Casa do Xiné · Centro Cultural  
 

Inaugurado a 20 de Maio de 2012, o Centro Cultural é gerido pela CASAXINÉ, Associação para a 

Promoção e Desenvolvimento Cultural de Quintandona, pela Associação comoDEantes, Grupo de 

Teatro, pela Associação para o Desenvolvimento de Lagares e Junta de Freguesia de Lagares e 

Figueira. 

Preparado para diferentes tipos de eventos, este espaço tem vindo a acolher espetáculos de 

teatro, concertos de música, gravação de videoclips, workshops, convívios, entre outros, sendo 

também a sede dos comoDEantes e da Associação CASAXINÉ. 

 

 

   

Confraria do Caldo de Quintandona 
 

A Confraria do Caldo de Quintandona, criada a 26 de agosto de 2017, assume-se como uma 

entidade que visa a preservação, valorização e promoção da Aldeia Rural de Quintandona, dos seus 

valores etnográficos e gastronómicos, com particular enfoque no caldo tradicional desta aldeia. 

O Caldo de Quintandona serve de mote para lhe dar a conhecer este local mágico, esquecido no 

tempo, onde a tradição ainda é como de antes, desde a música, aos jogos tradicionais e ao teatro. 

 

 

“Caldo de Quintandona, com amor e tradição!” 

 



Centro Interpretativo 

Inaugurado a 12 de setembro de 2015, o Centro Interpretativo da Aldeia de Quintandona tem 

como objetivo proporcionar o acolhimento aos visitantes ,bem como, promover a divulgação deste lugar 

patrimonial. 

Este espaço é um polo vivo do Museu Municipal de Penafiel apoiando todos os visitantes da 

aldeia durante todo o ano. É também um ponto de promoção dos produtos locais e está equipado com 

um edifício de apoio aos praticantes de BTT, uma modalidade cada vez mais presente nesta região. 

Aos fins-de-semana e em dias de visitas guiadas é realizada uma feirinha de produtos 

endógenos produzidos pelos moradores, com uma grande variedade de artigos, como: licores, 

compotas, produtos da horta e artesanato. 

Objetivos : 
 

 Envolver os moradores e comunidade local; 
 

 Valorizar a agricultura tradicional; 
 

 Promover e divulgar os produtos locais e regionais; 
 

 Proporcionar a quem nos visita o fácil acesso a produtos biológicos e tradicionais. 
 
 
 

Visitas guiadas: 
 

Visitas orientadas para grupos requerem marcação prévia através do Museu Municipal de Penafiel. 
 

Contactos: 255 712 760 

museu.penafiel@cm-penafiel.pt 

 
 
 

 

   
 
 

mailto:museu.penafiel@cm-penafiel.pt


Festa do Caldo de Quintandona 
 

 

A Festa do Caldo de Quintandona é um evento dedicado à gastronomia local e à cultura tradicional 

portuguesa, é realizada todos os anos, desde 2007, no terceiro fim-de-semana de setembro que conta 

já com mais de 15.000 visitantes. 

Nos três dias deste evento existem mais de 50 espetáculos pelos 5 palcos espalhados pela aldeia, 

com concertos de música tradicional, peças de teatro, atividades educativas e recreativas, oficinas de 

trabalhos .e animação de rua que nos reporta à antiguidade da aldeia. 

Sendo o caldo, o ingrediente principal da festa há uma grande aposta na oferta gastronómica, sendo 

possível degustar os mais variados pratos regionais (cozido à portuguesa, feijoada, bifanas, sopas 

secas, e muito mais). 

Outro dos grandes pontos atrativos é a Feira de Artesanato, com mais de 50 expositores com uma 

grande diversidade de produtos. 

Objectivos: 

 Promover a Aldeia de Quintandona e a cultura tradicional portuguesa; 

 Divulgar a atividade da companhia de teatro comoDEantes, e todos aqueles que de uma forma ou 

de outra colaborarem no evento; 

 Envolver toda a comunidade local num projeto de valorização e reconhecimento do que é seu, da 

sua memória e da importância da riqueza cultural, social e turística que esta região representa. 

 

 
São co-organizadores da Festa: 

CASAXINÉ, Associação para a Promoção e Desenvolvimento 
Cultural de Quintandona 

Associação para o Desenvolvimento de Lagares 

Associação comoDEantes, Grupo de Teatro 

Câmara Municipal de Penafiel 

 
 
 
 

 

Próxima Edição 

16 a 18 de Setembro de 2022 

 

   
 

 



Os comoDEantes 
 
 
 

 

Na génese do grupo de teatro está um desafio lançado a um grupo de pessoas que desde 2002 

trabalham como_de_antes (como antigamente). 

Os comoDEantes sedearam-se em Quintandona em 2005 onde, desde então, têm vindo a 

realizar atividades de cariz teatral pelas ruas da aldeia, no Centro Cultural Casa do Xiné, bem como 

um pouco por todo o país, baseando-se sempre nas tradições que aldeia de Quintandona evoca. 

Os comoDEantes têm assente a sua atividade teatral num género específico de teatro, a 

“Commedia Dell’Arte”, o qual pressupõe o uso de máscara e a criação de textos baseados nas 

vivências do povo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gaitas Daninhas 
Trupe gaiteira formada na primavera de 

2009 a partir das aulas de gaita de foles e 
percussão de Lagares-Penafiel. 

Estreados na III Festa do Caldo de 
Quintandona, os Gaitas Daninhas exploram 
os reportórios galego e português através das 
gaitas transmontanas e das gaitas galegas, 
do bombo, da caixa e do tamboril. 

Trupe gaiteira oficial de Quintandona,. 

Fado Alterne 
O Fado Alterne nasce da vontade de fa- 

zer música Portuguesa, com fortes influências 

do fado, da música tradicional e ligeira portu- 

guesa, sendo este um aproximar das raízes. 

Cantam o fado como sabem e como o 

sentem, de uma forma própria e alternativa ao 

jeito tradicionalista do fado. E assim sendo… 

… Silêncio que se vai cantar o Fado Alterne! 

 

  
 



Saborear a ruralidade  

Winebar Casa da Viúva 
Um espaço que nasceu de um sonho e que transformou um antigo 

celeiro do séc. XVIII da casa que era conhecida como a casa da viúva, 

num lugar único e especial. 

Situado no coração da aldeia preservada de Quintandona, o Wine- 

bar Casa da Viúva surpreende. Totalmente recuperado, mas mantendo a 

traça original, o Winebar Casa da Viúva é hoje um espaço que combina o 

rústico xisto das paredes com a moderna e elegante decoração. Tudo para 

proporcionar momentos especiais de convívio , acompanhados de vinhos 

de eleição e petiscos tradicionais. 

Nos dias quentes, na esplanada, é possível apreciar a belíssima 

paisagem e o encanto de Quintandona. Já nos dias mais frios, o conforto 

da lareira no seu interior, torna o ambiente mais acolhedor e intimista. 

O bem receber do Winebar Casa da Viúva, é típico de uma casa de aldeia. 

Venha conhecer e surpreenda-se com este espaço tão original. 
 

 
CONTACTOS 

255 753 603 | 912 245 910 | winebarcasadaviuva@gmail.com 

http://www.winebarcasadaviuva.pt/ 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 
Qua - Dom 

13h-16h | 19h-22h 

 

   
 

Cozinha do Amásio 
Com os típicos fornos de lenha para a cozedura da broa, as panelas de três pernas para fazer os 

peculiares caldos de antigamente e as famosas lareiras para fazer o café de borra, a Cozinha do Amásio 

proporciona aos visitantes da aldeia a degustação de uma verdadeira refeição tradicional portuguesa, 

remetendo-os para as memórias e tempos de outrora. 

A gestão do espaço é da responsabilidade da Associação CASAXINÉ. 

 

 

mailto:winebarcasadaviuva@gmail.com
http://www.winebarcasadaviuva.pt/


Viver o campo  
Casa Valxisto-Country House 

A Casa Valxisto – Country House é um empreendimento de turismo em espaço rural, 

classificado como casa de campo. É um projeto de vida, criado com amor e dedicação para 

oferecer aos seus hóspedes momentos únicos de lazer, quer através dos espaços quer dos servi- 

ços, primando pela simpatia e qualidade. 

Está dotada de oito quartos de tipologias distintas nomeadamente: quartos duplos ou twin; 

quarto duplo superior e estúdio com kitchenettes. Todos os quartos estão equipados com casa de 

banho privativa e ar condicionado. A Casa está preparada para receber pessoas com mobilidade 

reduzida. 

O restaurante da Casa oferece uma ementa baseada na gastronomia local e regional, serviço 

disponível mediante reserva. As refeições são preparadas numa cozinha na qual se conserva a 

lareira e o antigo forno a lenha e são servidas na antiga adega, onde se preserva o lagar. 

Nem só os hóspedes da Casa Valxisto – Country House têm a oportunidade de usufruir deste 

belo espaço. A Casa acolhe eventos como batizados, comunhões, casamentos, aniversários, entre 

outros, fazendo usufruto da sua sala do lagar ou mesmo do salão de lazer. 

Para os dias de calor, a Casa dispõe de uma esplanada e piscina exterior com queda de água 

para a vinha, para que os hóspedes possam desfrutar de momentos relaxantes e refrescantes, e 

apreciar o pôr-do-sol. 

Nos dias frios de inverno o salão de lazer, equipado com lareira, jogos, televisão e bar será o 

local ideal para o aconchego, degustação e descanso. 

A Casa Valxisto – Country House é o local ideal para descansar e relaxar, em contacto com a 

natureza, a gastronomia, a   cultura e o património   edificado da região. Certamente o espírito de 

“My Country House” da visita será o motivo para uma experiência a repetir. 

 
Reservas | e-mail: info.valxisto@valxisto.com _ telefone: 255752251/ 936473986 

Mais informações | http://www.valxisto.pt 
 
 
 

mailto:info.valxisto@valxisto.com
http://www.valxisto.pt/


Viver o campo  

Vizinha da Viúva - Country House 
Desfrute da tradição do Xisto, dos saberes e dos sabores do campo, deixe-se inebriar pelo 

aroma e pelo crepitar da lareira pernoitando na Vizinha da Viúva. 

Uma casa equipada com dois quartos com casa de banho privativa e acesso Wi-Fi gratuito 

em toda a propriedade. A Vizinha da Viúva também tem comodidades para churrasco e poderá 

desfrutar de um terraço para banhos de sol e de um restaurante no local. 

Entre na aldeia e conheça a herança do passado num ambiente rural. 

 
Mais informações e reservas | 

e-mail: geral@vizinhadaviuva.com |936 917 190 

http://www.vizinhadaviuva.com 

 
 

 
 

Sabias que.. 
O milho que dos campos era colhido em espiga seguiria da eira para o canastro, que aqui sur- 

ge no modelo largo e quadrangular, de paredes aprumadas. 

A população designa-os canastros, chamado espiguei- 

ro a cada um dos dois compartimentos interiores onde se co- 

locam as espigas, separados pelo corredor central de aces- 

so e ventilação. 

A construção assenta em pés simples de granito termi- 

nados por mós circulares – os torna- ratos – que dificultam o 

acesso aos roedores. 

Deste modo, o canastro sempre foi um elemento es- 

sencial na agricultura local, guardando as espigas que mais 

tarde depois de debulhadas se tornariam alimento. 
 
 
 
 

 

mailto:geral@vizinhadaviuva.com
http://www.vizinhadaviuva.com/


Mijo de Jebo 
Bebida oficial da Festa do Caldo de Quintandona 

A Velha e o Jebo  
 

 

Reza a lenda que.... 
 

Havia por aqui uma velha que de tão feia que era, nunca havia casado. E devido à troça que o 

povo fazia de tão feia ser podeis imaginar o que acabou por acontecer! 

A velha foi sendo vista cada vez menos, até que acabou por desaparecer... 
 

E assim foi vivendo, sem contacto com ninguém mas observando lá do alto aqueles que a ti- 

nham desprezado e ia lançando esconjuras e feitiços a todos eles. 

Com o silêncio e a falta de contacto com os outros ela aguentava bem, mas o sonho de ser Mãe, 

que tinha desde menina não parava de a atormentar! 

Ora tanto pensou que decidiu procurar a bruxa e com ela fazer um acordo e trocar a sua alma 

por um filho! 

Ora a malvada, acedeu logo ao negócio. Ao fim d’ano, assim como as burras, a velha deu à luz, 

mas ao invés de uma criança pariu uma criatura medonha!!! Um jebo!!! 

Um filho da noite que sem obedecer a nada nem a ninguém, era o terror dos habitantes das re- 

dondezas. 

O que de dia colhiam, de noite ele roubava. O que ao sol semeavam à lua ele estragava. 
 

E saltava de telhado em telhado, uivava, grunhia, e à noite, mesmo cansados, ninguém dormia... 
 
 

 

Saiba que ... 
Quintandona é uma das aldeias mais antigas do concelho de Penafiel, tendo cerca de 1000 anos de existência e de 

ocupação humana contínua. 
 



Sentir o património  
A VISITAR NA REGIÃO 

 

CASTRO DO MONTE MOZINHO 

O Castro de Monte Mozinho ou Cidade Morta de 
Penafiel localiza-se nas freguesias de Oldrões e 
Galegos, concelho de Penafiel, distrito do Porto. 

 
Povoado castrejo de época romana, fundado no 
século I d.C. mas com uma ampla cronologia de 
ocupação, que chega mesmo a atingir o século V. 

 
É o maior Castro Romano da Península Ibérica, 
embora ainda não esteja totalmente explorado. 

Entrada livre permanente. 

Centro Interpretativo 
Segunda a Sexta-feira | 10H00 - 12H30 / 14H00 - 
17H30 
Sábado | 14H00 - 18H00 
Domingo |encerrado 
Coordenadas GPS: 41° 8' 47" N 8° 18' 40" O 

 

 

 

MUSEU MUNICIPAL DE PENAFIEL 

Visite o Museu Municipal de Penafiel, situado em 

pleno centro histórico e comercial da cidade e num 

dos edifícios mais emblemáticos para a comunidade 

penafidelense 

Poderá desfrutar neste espaço museológico das cinco 

salas temáticas da Exposição Permanente dedicadas 

à Identidade, ao Território, à Arqueologia, aos Ofícios 

e à Terra e Água, onde se privilegiou um discurso 

expositivo claro e moderno. 

 
Coordenadas GPS: 

N 41º 12' 24" O 8º 16' 57" 

 
Marcação de visitas: 255 712 760 

museu.penafiel@cm-penafiel.pt 

 
Horário de funcionamento 

3ª feira a Domingo | 10h00 - 18h00 

Encerrado a 1 de Janeiro, Domingo de Páscoa, 1 de 

Maio e 25 de Dezembro 

 

 

http://www.cm-penafiel.pt/VSD/Penafiel/vPT/Publica/visitarpenafiel/avisitar/PatrimonioArqueologia/ImoveisdeInteressePublico/imoveisinteressepublicocastromontemozinho.htm
mailto:museu.penafiel@cm-penafiel.pt


 
 

MUSEU DA BROA - 

CASA DE CULTURA DE CAPELA 

 

Conheça as diversas fases de fabrico da broa, veja 
os moinhos recuperados situados ao longo do 
ribeiro da Trunqueira. Um local a não perder, 
envolto     numa paisagem absolutamente 
paradisíaca. 

 
Coordenadas GPS: 
41° 4' 38.522" N 8° 19' 9.236" O 

Marcação de visitas: 914614188 | 
J.F. da Capela 

 

 

 

 

QUINTA DA AVELEDA 

 
Basta um breve passeio pela Quinta da Aveleda 
para perceber que a qualidade e perfeição são algo 
de natural... 

 
Além do seu importante património arquitetónico, a 
Quinta da Aveleda é também conhecida pelos seus 
parques e jardins, onde florescem raras espécies 
de árvores, algumas das quais centenárias, como o 
cedro japonês, o cipreste dos pântanos ou a 
sequóia americana. 

 

Coordenadas GPS: 41º 12' 27.51'' N 8º 18' 29.28'' 
O 

 
Marcação de visitas: 255 718 242 | 
info@aveleda.pt 

 

 
 

 

ROTA DO ROMÂNICO 

 

O Tâmega e Sousa, um tesouro guardado no Norte 

de Portugal, de clima ameno, belas paisagens, 

excelentes vinhos e gente hospitaleira, abraça um 

espólio único de monumentos românicos, onde a 

nobreza e as ordens religiosas desempenharam 

um papel fundamental na sua organização e povo- 

amento. Castelos, torres, pontes, memoriais, mos- 

teiros e igrejas fazem deste território uma 

combinação perfeita entre cultura e lazer. 

Descarregue a app mobile da rota do românico em: 
www.rotadoromanico.com 

 

 

http://www.rotadoromanico.com/vPT/OfertaTuristica/Paginas/DirectorioEmpresarialWS.aspx?Function=Detail&IDENT=59253C87D8214101CC&OBJID=23cc8077-4055-4176-9fc6-87fae45a5a94
http://www.rotadoromanico.com/vPT/OfertaTuristica/Paginas/DirectorioEmpresarialWS.aspx?Function=Detail&IDENT=59253C87D8214101CC&OBJID=23cc8077-4055-4176-9fc6-87fae45a5a94
http://www.aveledaportugal.pt/index.php
mailto:info@aveleda.pt
http://www.rotadoromanico.com/


Informações úteis 
 

 

CASAXINÉ, Associação para a Promoção e 

Desenvolvimento Cultural de Quintandona 

geral@casaxine.org| 917 430 111| 919 836 924 

 

Centro Cultural Casa do Xiné 

geral@casadoxine.org 

 

Travessa de Quintandona, nº33 

4560-195 Lagares e Figueira, Penafiel 

PORTUGAL 

 
Centro Interpretativo e de Apoio ao BTT 

geral@casaxine.org | 255 752 271 | 917 430 111 

 
 

Morada 

Aldeia de Quintandona 

4560-195 Lagares e Figueira, Penafiel 

PORTUGAL 

 
Coordenadas GPS: 

41°07'59.0"N 8°22'39.0"W 

 

 

comoDEantes, Grupo de Teatro 

info@comodeantes.com | 963 862 700 

 

Festa do Caldo de Quintandona 

info@caldodequintandona.com 
 
 

 

 

 

Contactos 

mailto:geral@casaxine.org
mailto:geral@casadoxine.org
mailto:geral@casaxine.org
mailto:info@comodeantes.com
mailto:info@caldodequintandona.com


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


