EXCURSÃO DE ACOMPANHANTES
SÁBADO | 10 DEZ 2016 – 09h00 / 12h15
09:00

Partida para Anadia

09:30

Visita à Quinta do Encontro com prova de vinhos e espumantes

O projeto da Quinta do Encontro, surge, com um novo conceito no
ano 2000, tendo como filosofia de base a produção diferenciada em
relação à imagem a que está associada esta região. Produzem‐se
vinhos essencialmente com a denominação Bairrada num estilo
moderno e atual.
Situada em S. Lourenço do Bairro, Anadia, a Quinta do Encontro deve
o seu nome à sua localização próxima da Cruz do Encontro. Iniciou a produção de vinhos em 1930, numa
pequena adega situada em Paredes do Bairro.
Com a entrada da Dão Sul no projeto, foi realizada uma reestruturação de 10 hectares de vinha, dos 20
que compõem a propriedade. Em 2005, com a necessidade de dinamizar o projeto e aumentar e
melhorar a capacidade de vinificação foi iniciada a construção de uma nova adega, continuando o
conceito de promoção do Enoturismo, numa perspetiva de Adega de design, com um estilo moderno e
inovador.
Neste espaço é possível estabelecer um contacto com as várias fases do processo produtivo, desde a
vinha à prova. Implantada na paisagem vitícola, a forma cilíndrica da
Adega permite ao visitante ter uma perspetiva global do meio
circundante, tornando‐o parte integrante desse espaço, em plena
harmonia com a Natureza. Para a Quinta do Encontro, a abertura deste
espaço irá certamente trazer um maior dinamismo à região da Bairrada,
promovendo de uma forma global o vinho português numa perspetiva
requintada e inovadora.

11:30

Museu do Vinho da Bairrada
Este nobre espaço museológico da Bairrada tem como
objetivos “pesquisar e dar contributos válidos a uma
preservação do património histórico relacionado com
a Vitivinicultura, fomentando uma maior divulgação dos Vinhos
Bairrada; contribuir para que o Museu também se assuma como um
espaço de criação artístico‐cultural, através do estabelecimento de parcerias e
protocolos com: Investigadores, Artistas plásticos, Instituições de todos os graus de
Ensino, Organizações Públicas e Privadas, que nas suas atividades evidenciem mais‐
valias para uma maior captação de públicos diversos”.
No museu poderá fazer uma visita virtual pela região e pela história da sua
vitivinicultura. Poderá também visitar a sua Enoteca e ficar a conhecer os produtores e
produtos da região da Bairrada.

12:15

Regresso a Aveiro

