Rota da vinha e do vinho
Quinta do Convento

Lugar de sonho
História
A Quinta do Convento

Eventos e Turismo
de Habitação

da Visitação é uma das
mais antigas da região.
Guarda ainda memória
dos jardins islâmicos da
cultura do Al-Garb Andaluz
das quintas dos antigos Almoxarifes de Alenquer e
Óbidos que a partir do século X vieram para a região procurar um local aprazível para passar o Verão,
tendo sido feita domínio senhorial em 1233. Gonçalo de Albuquerque, Senhor de Vila Verde, e pai de Afonso Albuquerque (primeiro vice-rei da Índia)

A casa principal mandada construir em 1834

terá ali edificado o primeiro convento que viria a desaparecer. Nos finais do

pelo Visconde Chanceleiros, e ampliada no princí-

séc. XV iniciou-se a construção do segundo Convento, tendo-se conservado

pio do século XX, dispõe de quatro quartos para

até hoje a Sala do Capítulo, a Sacristia, a Igreja e a torre sineira. Ali estão se-

hóspedes, sendo dois de casal, um duplo e um sin-

pultados o irmão de Afonso de Albuquerque e a mulher, que foi considerada

gle, sala de estar, sala de jantar, sala de jogos, bi-

toda a vida a eterna namorada de Luís de Camões. A Quinta tem ainda mais

blioteca, campo de ténis e uma zona de SPA, com

quatro capelas. Com a extinção dos conventos em Portugal, a propriedade é

piscina aquecida, jacuzzi, sauna e ginásio.

adquirida em hasta pública por Sebastião José de Carvalho, o Visconde
Chanceleiros, que viria a mandar edificar uma bonita vivenda, bem como

A Quinta dispõe ainda de uma moderna sala
para todo o tipo de eventos.

uma adega para apoio à zona vinhateira. Cem anos mais tarde, os vinhos adquirem elevada cotação, facto que não passou despercebido a Abel Pereira
da Fonseca, que era o maior comerciante de vinhos português. Em 1975 Josué Carvalho, adquire a Quinta do Convento e conjuntamente com a sua nora, Cristina de Albuquerque, fundam a Sociedade Agrícola da Quinta do Convento da Visitação. Durante mais de 500 anos a Quinta do Convento
conheceu apenas cinco proprietários. Hoje a gestão é da responsabilidade de
Cristina Albuquerque.
QUINTA DO CONVENTO DA VISITAÇÃO
Rua do Convento
2580-442 Vila Verde dos Francos
Telf.: 210330780
www.quintadoconvento.pt
geral@quintadoconvento.pt
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