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ANADIA “CAPITAL DO VINHO PORTUGUÊS” POR UMA NOITE 

 

O Centro de Alto Rendimento (CAR) de Anadia / Velódromo Nacional, em Sangalhos, recebeu, 

no passado dia 15 de fevereiro, a gala dos “Prémios Grandes Escolhas”, promovida pela revista “Vinho - 

Grandes Escolhas”, com o apoio do Município de Anadia. 

A nave desportiva do CAR foi transformada numa mega sala, recebendo, com todo o glamour, o 

jantar e a cerimónia de entrega de prémios que distinguiu o que de melhor se faz em Portugal nos 

setores do vinho e da gastronomia. No evento, em que participaram cerca de mil pessoas, a região da 

Bairrada não foi esquecida, tendo algumas das suas entidades sido distinguidas nesta cerimónia, para 

além da presença de três vinhos Bairrada no Top 30 da revista. 

Na sua intervenção, João Geirinhas, diretor de negócios de “Vinho - Grandes Escolhas”, deixou 

uma palavra de reconhecimento à Câmara Municipal de Anadia pelo acolhimento dado ao evento, bem 

como “pelo trabalho que o município tem vindo a desenvolver, ao longo destes anos, em prol deste 

setor”. Por outro lado, considerou que o facto de, neste espaço, “se encontrarem pessoas que 

representam todo o sector, torna a cidade de Anadia na capital do vinho português, por esta noite”. 

Durante o ano 2018, uma vasta equipa da revista “Vinho Grandes Escolhas” participou e esteve 

atenta a tudo o que se passava no Portugal vinícola. A escolha de “Os Melhores de 2018” – pessoas e 

entidades – acaba, assim, por ser o culminar desse trabalho. 

 

ENTIDADES DA BAIRRADA DISTINGUIDAS: 

- Baga Friends - Prémio Organização Vitivinícola 

- Garrafeira 5 Estrelas, de Aveiro - Prémio Garrafeira 

- Licínia Ferreira e Paulo Rodrigues, da Mealhada - Prémio David Lopes Ramos 

 

VINHOS BAIRRADA NO TOP 30: 

- Kompassus Private Collection (Kompassus Vinhos, Bairrada, Tinto, 2013) 

- Quinta das Bágeiras Pai Abel (Bairrada, Branco, 2016) 

- Luís Pato Vinha Barrosa (Bairrada, Tinto, 2015) 
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