
Adegas de portas 
abertas em Bucelas  
7 novembro, das 10h00 às 13h00
Quinta da Murta 
7 novembro, das 10h30 às 13h00
Quinta da Romeira
7 novembro, das 17h00 às 19h00
ENOPORT (Caves Velhas) 

Visita às enotecas e produtores de vinhos 
DOC Bucelas. Provas de vinho comentadas 
para conhecer a casta Arinto. É em Bucelas, 
no seu terroir natural, que esta casta atinge 
toda a sua grandiosidade. 
Venha conhecê-la!

Há prova no museu 
7 novembro, 15h00
Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas
Prova de vinhos, comentada por Vasco Pereira 
e Carlos Canário.

Para amantes de vinho e curiosos, provar 
os vinhos Monte do Roseiral e Casal do Além 
é apreciar o Arinto como casta aromática única.

 

Concerto nas Caves Velhas
ENOPORT 
7 novembro, 18h00 | Bucelas
Orquestra Ligeira do Clube 
União Recreativo de São Julião do Tojal

A harmonia junta notas, as musicais 
e as das castas. O cenário de barricas 
convida a desfrutá-las e a conhecê-las.

Jantar com apresentação 
de vinhos/produtor(es) 
7 novembro, 19h00
Sede da Confraria do Arinto, Bucelas

Com família ou amigos venha comemorar 
e saborear a rica gastronomia saloia com 
um convidado de excelência, o vinho de Bucelas.

Organização: Confraria do Arinto de Bucelas
Informações sobre o menu, preço e inscrições:
www.confrariadoarinto.com
confrariaarintobucelas@gmail.com
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Roteiro Gastronómico 
“O Arinto na Gastronomia” 
Concurso Menu Temático 
1 a 30 novembro nos restaurantes aderentes 
Informações: 
Telefone: 211 151 505 ou turismo@cm-loures.pt

Inscrições:
Telemóvel: 924 487 297 ou museu_vinho@cm-loures.pt

Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Económico,
Turismo e Promoção do Emprego
EN 8, Parque da Cidade, 2674-501 Loures
Endereço eletrónico: turismo@cm-loures.pt; www.cm-loures.pt; 
atividadeseconomicas@cm-loures.pt
Telefone: 211 151 501/ 211 150 352/ 211 150 598
Faxe: 211 151 793

Prova de vinhos comentada 
e performance de voz 
e movimento 
8 novembro, 17h00 
Adega Chão do Prado, Bucelas

Apontamentos de dança e canto tendo 
a paisagem vinhateira como palco. Neste 
encontro cultural cruzamos a degustação 
do vinho com o prazer de dançar e cantar.

Visitas intermunicipais 
Loures, Oeiras, Cascais e Sintra 
14 novembro
Loures, Oeiras e Cascais
15 novembro
Loures e Sintra

Visita a quintas e adegas das três regiões 
demarcadas da Rota dos Vinhos de Bucelas, 
Carcavelos e Colares. Percursos com história 
e paisagens em torno do vinho. 
Experiência enogastronómica.
Informações e inscrições: 
Telefone: 211 151 505 ou turismo@cm-loures.pt

Animação e iniciação 
à prova de vinhos 
8 novembro
Quinta das Carrafouchas, 
À- das- Lebres, Santo Antão do Tojal 

Dirigido a wine lovers e interessados em 
conhecer, identificar e descrever os vinhos, 
melhorando a capacidade de degustação 
e encontrando respostas às perguntas 
que formulamos acerca do vinho.

13h00 – Prova comentada de sabores regionais 
da tradição saloia portuguesa, com a respetiva 
harmonização vínica

14h30 – Almoço (cozinha regional)
Formador: Fernando Melo – Professor 
universitário. Crítico de vinhos e de comida. 
Autor do “Guia Restaurantes de Portugal”. 

As principais regiões vínicas portuguesas. 
Explicação das castas principais de Portugal. 
Entender os solos e influências climáticas 
nacionais e como influenciam o perfil das 
vinhas. Atlântico; Continental; Norte de África; 
Mediterrâneo. Longevidade e maturação 
nos vinhos portugueses.

Preço: 20 € (sem almoço) 35€ (com almoço)
Inscrições até 6 de novembro de 2015 

Informações e inscrições: 
Telemóvel: 917 262 385 
ou www.quintadascarrafouchas.com

Apoio:


