NOTA DE IMPRENSA

Vinhos do Dão participam nos Jardins Efémeros
Os vinhos do Dão vão estar em destaque na terceira edição dos Jardins Efémeros, que se
realiza de 22 a 28 de Julho, com a dinamização da instalação “Entre Aduelas” criada pelo
arquitecto Álvaro Pereira, que terá uma dimensão de 40 metros e que será colocada na Rua
Formosa, à entrada da Rua Direita. A peça constituirá uma montra para os Vinhos do Dão, uma
vez que de segunda a domingo, os produtores da região terão a oportunidade de no coração
da cidade dar a conhecer ao público em geral os seus produtos.
Inspirada na actividade vitivinícola e na cultura popular, esta instalação pretende, segundo os
responsáveis pela mesma, “re-interpretar as diferentes etapas desse processo que é a
produção de vinho”.

A imagem forte dos alinhamentos geométricos da vinha serviram para estruturar a
intervenção ao longo da rua Formosa, criando um momento de entrada na confluência com a
rua Direita.

Este alinhamento de uma ‘parreira’ é o ponto de partida para que ao longo da rua se estruture
todo o programa da exposição. Debaixo desta ‘parreira’ e ao longo desta, feita com as aduelas
dos pipos, acontecem dois momentos importantes para o projecto. O primeiro é a marcação
da entrada na rua Direita, o segundo momento é a marcação de um alinhamento ao longo da
rua Formosa. A peça foi executada com o recurso a madeira de pinho e apresenta uma
dimensão de 47m e 2m de largura.

Produtores Participantes: Quinta do Perdigão, Casa da Mouraz, Lusovini, Pedra Cancela, Chão
de São Francisco, Udaca, Carvalhão Torto, Caminhos Cruzados, Vinassantar, Quinta das
Camélias, Adega Cooperativa de Silgueiros, Casa da Passarela, Adega de Penalva do castelo,
Dão Sul, Adega Cooperativa de Mangualde, Quinta da Ponte Pedrinha e Fonte do Gonçalvinho.
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