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Associação Rota da Bairrada 

“Bairrada em Prova” com Novos Vinhos em Cartaz 

1 a 14 de Fevereiro 

A Associação Rota da Bairrada apresenta um novo cartaz do “Bairrada em Prova” que entra 

em vigor a partir do dia 1 de fevereiro e prolonga-se até meados deste mês. Uma 

oportunidade para provar em primeira mão ou revisitar vinhos da região disponíveis nos 

Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro. 

Entre os dias 1 e 14 de fevereiro a Rota da Bairrada integra no cartaz do “Bairrada em Prova” 

cinco novos exemplares vínicos da região para prova diária. A degustação começa com um 

vinho branco do produtor Prior Lucas da colheita de 2017 feito de Bical, Maria Gomes e 

Chardonnay. Seguem-se os tintos Nelson Neves 2014, Kompassus Reserva 2015 e Quinta do 

Ribeirinho Primeira Escolha 2008 dos produtores Célia M. B. Neves, Kompassus Vinhos e Luis 

Pato, respetivamente. Dois monovarietais, o primeiro de Merlot e o segundo de Baga e ainda 

um blend de Baga e Touriga Nacional no terceiro vinho tinto em prova. Este cartaz termina 

com um espumante da categoria Baga Bairrada, o Declynio Branco Bruto 2016 do produtor 

Paulo Ferreira.  

Esta forma de provar vinhos Bairrada está disponível todos os dias de semana e fim-de-semana 

nos horários definidos para o efeito nos Espaços Bairrada da Curia e de Oliveira do Bairro. 

Todos os interessados podem desfrutar de uma prova sempre acompanhada por um técnico 

da Associação que apresenta de uma forma muito acessível as principais notas sensoriais dos 

néctares degustados. O valor simbólico de 5,00€ cobrado pela prova é oferecido sempre que 

se realizam compras de valor igual ou superior a 15,00€. 

Todos os enófilos estão, uma vez mais, convidados a desfrutar de uma experiência vínica 

degustando alguns dos melhores vinhos da região Bairrada. 

 

Sobre a Associação Rota da Bairrada A Rota da Bairrada, é uma associação sem fins lucrativos, criada no 

final do 2006, com o objetivo de organizar de forma articulada e estruturada a oferta do território 

Bairrada, assegurando desta forma que a visita à Região seja uma experiência única e repleta de saberes 

e sabores. A Rota da Bairrada propõe-lhe uma nova forma de conhecer o território levando-o a 

descobrir os encantos da Bairrada através dos cinco sentidos. 

 
Para mais informações, contactar, por favor: 
Cristina Azevedo. Coordenadora da Associação Rota da Bairrada 
cristina.azevedo@rotadabairrada.pt  964000657 
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