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SereNity and
festiveness in the
same place
We can find Quinta do Monte in Meixedo, between
Viana do Castelo and Ponte de Lima. Surrounded
by a beautiful mountain landscape, this is one of
the best options both for rural tourism and events
in the Alto Minho region.

Repouso e
celebração No
mesmo lugar
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Podemos encontrar a Quinta do
Monte em Meixedo, entre Viana do
Castelo e Ponte de Lima. Envolvida
por uma belíssima paisagem
de montanha, esta é uma das
melhores opções para turismo
rural e realização de eventos na
região do Alto Minho.

Deslocada de toda a azáfama das concentrações
urbanas, a Quinta do Monte enquadra-se numa propriedade de quatro hectares, com mais de 150 anos,
onde podemos tranquilamente passear pelas vibrantes
tonalidades dos seus jardins.
Fomos ao encontro de Elisabete Pedrosa, responsável por este projeto juntamente com os seus
familiares. A Quinta era pertença do seu avô e até então
destinava-se a fins agrícolas. Foi há cerca de 20 anos
que a sua família teve a capacidade de antecipação de
ver que o turismo seria uma opção com futuro e tomou
isso em conta na altura em que restaurou este espaço.
Começou pela casa principal (a chamada “Casa
Velha”, com capacidade para 12 pessoas) e rapidamente alargou este processo a outros dois anexos,
que hoje são o “Cantinho do Avô” (capacidade para
6 pessoas) e a “Casa do Jardim” (para duas). Todos
estes espaços dispõem de uma cozinha equipada,
além das outras comodidades que a Quinta integra,
como nomeadamente a sua piscina.
Foi há poucos anos que Elisabete Pedrosa, que
entretanto tinha ido viver para Almada (onde, juntamente com o marido, é responsável pelo Restaurante
Central Pombalense), sentiu o chamamento para

se dedicar de maneira mais próxima a este legado
familiar. Decidiu acrescentar à vertente turística a
sua experiência de 20 anos como chefe de cozinha
e, hoje, podemos também usufruir da sala “Sabores
da Betinha”.
O requinte deste espaço mistura-se de forma perfeitamente harmoniosa com a ruralidade da Quinta, à
semelhança do que acontece com a sua gastronomia.
“Pratico uma cozinha tradicional mas ao mesmo com
um toque gourmet”, descreve. O “Sabores da Betinha”
é cada vez solicitado para o acolhimento de diversos
tipos de eventos, mantendo esta atividade ao longo
de todo o ano.
Podemos, por isso, concluir que a Quinta do Monte
conjuga na sua oferta o melhor tanto para quem procura descanso como para quem procura festa, ao mesmo
tempo que é ampla o suficiente para quem prefere
que estes dois conceitos se mantenham separados.
Olhando para o futuro, Elisabete Pedrosa mostra um
grande dinamismo na procura de novas formas de
tornar a Quinta cada vez mais atrativa, adiantando que
esse caminho deverá passar pela criação de novas
soluções que proporcionem “mais lazer a quem cá
vem, como um SPA ou uma Sauna”.

Apart from all the rush of
urban concentrations, Quinta do
Monte is a four-hectare estate,
over 150 years old, where we can
quietly stroll through its gardens’
vibrant hues.
We went to meet Elisabete
Pedrosa, responsible for this project alongside her family. Quinta
do Monte was his grandfather’s
property, and at the time it was
destined for agricultural purposes. It was about 20 years ago
that her family had the ability to
anticipate that tourism would be
an option with a bright future and
took that into account while it
restored this area.
It started with the main house
(named “Casa Velha”, with a capacity for 12 people) and quickly
extended this process to two
other annexes, which today are
“Cantinho do Avô” (capacity for
6 people) and “Casa do Jardim”
(for two). All these spaces have
an equipped kitchen, in addition
to the other facilities that the
Quinta integrates, such as its
swimming pool.
It was only a few years ago
that Elisabete Pedrosa, who had
gone to live in Almada (where,
together with her husband, she’s
responsible for the Central Pom-

balense Restaurant), she felt
the call to dedicate herself more
closely to this family legacy.
She decided to add to tourism
her experience of 20 years as a
chef, thus today we can also take
pleasure from the “Sabores da
Betinha” space.
The refinement of this space blends in perfectly with the
Quinta’s rurality, similar to what
happens with its gastronomy. “I
practice traditional cooking but
with the same gourmet touch”,
she describes. “Sabores da Betinha” is more and more requested to host various types of
events, maintaining this activity
throughout the year.
We might therefore conclude
that Quinta do Monte combines
in its offer the best both for those
who seek rest and for those looking for a party, while it is ample
enough for those who prefer that
these two concepts remain separate. Looking towards the future,
Elisabete Pedrosa shows a great
dynamism in the search for new
ways to make the Quinta more and
more attractive, saying that this
path will consist in coming up with
new solutions that provide “more
leisure options to those who come
here, such as a SPA or a Sauna”.
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