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Nascido em Favaios a 8 de Fevereiro de 1980.

A minha área de formação académica é em Gestão e Planeamento em Turismo pela 

Universidade de Aveiro. 

Ao longo da minha formação na UA presidi á associação de estudantes de turismo por 4 

anos lectivos consecutivos onde lançamos a primeira revista científica em Turismo a RT&D.

Pós formação em Vitivinicultura.

Após este percurso académico dediquei

Primeira Enoteca Interactiva da Europa” a Enoteca Douro 

concretizei. 

A Enoteca Douro constitui um museu interactivo alusivo á historia e cultura da vinha e do 

vinho na Região do Alto Douro.

Estamos situados em Pleno Coração da Região Demarcada do Douro em FAVAIOS.

Trata-se da primeira Enoteca Interactiva da Europa, uma vez estar dotada de um 

sofisticado sistema de multimédia e audiovisuais que conjugado

diferentes representações etnográf

visitante para uma época ancestral.

Através do estimulo dos sentidos, pretendemos das a conhecer a quem nos visita o 

singular “modus vivendis” das nossas gentes.

A Enoteca Douro – Quinta da Avessada foi no a

Internacional do Best Of Wine Tourism como o melhor espaço Nacional na área da 

Animação Turística (ramo Enoturismo).
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Nascido em Favaios a 8 de Fevereiro de 1980. 

A minha área de formação académica é em Gestão e Planeamento em Turismo pela 

da minha formação na UA presidi á associação de estudantes de turismo por 4 

anos lectivos consecutivos onde lançamos a primeira revista científica em Turismo a RT&D.

Pós formação em Vitivinicultura. 

Após este percurso académico dediquei-me á criação do meu próprio projecto “A 

Primeira Enoteca Interactiva da Europa” a Enoteca Douro – Quinta da Avessada e assim 

A Enoteca Douro constitui um museu interactivo alusivo á historia e cultura da vinha e do 

vinho na Região do Alto Douro. 

em Pleno Coração da Região Demarcada do Douro em FAVAIOS.

se da primeira Enoteca Interactiva da Europa, uma vez estar dotada de um 

sofisticado sistema de multimédia e audiovisuais que conjugados com o movimento das 

diferentes representações etnográficas existentes ao longo da visita transportam o 

visitante para uma época ancestral. 

Através do estimulo dos sentidos, pretendemos das a conhecer a quem nos visita o 

singular “modus vivendis” das nossas gentes. 

Quinta da Avessada foi no ano 2011 galardoada com o prémio 

Internacional do Best Of Wine Tourism como o melhor espaço Nacional na área da 

Animação Turística (ramo Enoturismo). 
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