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HERDADE DA ABERTA NOVA
São 500 hectares. Um verdadeiro mundo.
A Herdade da Aberta Nova é casa de um projeto inovador
que procura desenvolver a sustentabilidade da zona
através da promoção florestal e agrícola.
Para isso foi necessário recuar aos ensinamentos
mais antigos da agricultura, respeitando as plantas
endógenas e a sazonalidade dos produtos, enquanto se
desenvolvem soluções para alguns dos problemas atuais
de conservação dos ecossistemas, enriquecimento de
solos degradados, captação de águas, entre outros.
Com uma produção totalmente biológica, aqui nada é
desperdiçado.
Os produtos que não são consumidos ou vendidos são
transformados em doces e chás, enquanto o estrume dos
animais serve de fertilizante para a terra.
Essencialmente, o que aqui é feito é permitir que o tempo
corra ao seu ritmo natural, dando espaço a que cada coisa
aconteça a seu tempo.
Quem nos conta a história deste projeto é o Pedro. É
ele que gere a quinta e desenvolve o projeto educativo
onde explica que produtos podem ser cultivados onde e
quando e ensina métodos alternativos de cultivo.
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500 hectares. A whole world.
Herdade da Aberta Nova is home to an innovative project
that seeks to develop the sustainability of the area
through forest and agricultural promotion.
For this it was necessary to go back to the older teachings
of agriculture, respecting the endogenous plants and the
seasonality of the products, while developing solutions to
some of the current problems of ecosystem conservation,
enrichment of degraded soils, water retention, among
others.
With a totally organic production, nothing is wasted here.
Products that are not consumed or sold are turned into
jams and teas, while animal manure serves as fertilizer
for the land.
Essentially, what is done here is to allow time to flow at
its natural pace, allowing each thing to happen at its own
time.
Who tells us the story of this project is Pedro. He
manages the farm and develops the educational project
where he explains which products can be grown where
and when and teaches alternative farming methods.

A ÉPOCA DOS VEGETAIS
SEASONS OF VEGETABLES
Min. 4 pax Max. 10 pax 1h30+
30€ por pessoa • per person

A QUINTA DOS ANIMAIS
ANIMAL FARM
Min. 2 pax Max. 4 pax 2h+
45€ por pessoa • per person

DA QUINTA PARA A MESA
FARM TO TABLE
Min. 4 pax Max. 8 pax 4h+
65€ por pessoa • per person

Passeio guiado pela Quinta Aberta
Nova, com oferta de uma seleção de
vegetais da época apanhados lá e de
um presente.
Guided tour through the Aberta Nova
Farm with the offer of a selection of
seasonal vegetables picked straight
from the farm and a souvenir to take
home.

Passeio guiado pela Quinta Aberta
Nova com tempo para conhecer
os burros, as cabras, os porcos e
passeio a cavalo com a duração de 60
minutos pela quinta. No fim levará
para casa um presente da Aberta
Nova.
Guided tour through the Aberta Nova
Farm with time to meet the donkeys,
the goats, the pigs and a 60 minute
horse riding tour on the farm. In the
end you will bring home a gift from
Aberta Nova.

Passeio guiado pela Quinta Aberta
Nova durante o qual iremos apanhar
uma seleção de fruta e legumes
sazonais para a elaboração do
almoço: uma refeição constituída
por três pratos e feita pelos nossos
Chefs. No fim levará para casa um
presente da Aberta Nova.
Guided tour through the Aberta
Nova Farm during which we will pick
a selection of seasonal fruits and
vegetables for lunch making: a three
course meal made by our Chefs. In
the end you will bring home a gift
from Aberta Nova.
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