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TINTOS OURO EM PROVA NO MUSEU DO VINHO, EM ANADIA 

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, recebeu, no passado dia 15 de outubro, mais uma 

“masterclass” de vinhos, desta feita dedicada aos vinhos tintos medalhados com ouro no 

“Concurso de Espumantes e Vinhos 2019”, promovido pela Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB), e 

cujos premiados foram dados a conhecer no decorrer do evento “Aqui na Bairrada”, realizado em 

Anadia, em setembro último. 

Nesta “masterclass”, em que o Município de Anadia contou com a colaboração da CVB, foram 

degustados sete vinhos tintos de colheitas de 2013 a 2017, tendo a sessão sido comentada pelo enólogo 

Bruno Seabra, das Caves da Montanha, que considerou que “dar a conhecer as excelências e a 

versatilidade dos nossos vinhos é um dos objetivos deste tipo de eventos”. 

O presidente da CVB, Pedro Soares, também realçou a importância destas iniciativas para 

“formar mais embaixadores dentro da região”. Defendeu ainda ser “necessário realizar um estudo sobre 

a caracterização do solo de toda a Bairrada para produzir mais conhecimento científico para que as 

decisões sejam mais assertivas”. 

O ciclo de “Masterclasses de Vinhos” é uma iniciativa do Município de Anadia dirigida a quem 

pretenda adquirir, ou aprofundar, saberes enófilos e técnicos relacionados com a identidade de 

diferentes tipos de vinhos e regiões vitivinícolas. 

Até ao final do corrente ano estão previstas mais duas “masterclasses” de vinhos, uma no dia 

19 de novembro, dedicada aos “Brancos & Rosés” da Bairrada e, outra, a 10 de dezembro, coordenada 

pelo grupo “Baga Friends”, onde estarão em evidência os vinhos produzidos a partir da casta “rainha” 

da Bairrada. 
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