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“Não podia ter melhor 
balanço”, refere Pedro So-
ares, presidente da Co-
missão Vitivinícola da 
Bairrada, relativamente 
à ação “Bairrada Meets 
Coimbra”, que se realizou 
no feriado de 1 de Maio, 
em Coimbra.

Esta, que foi a primei-
ra prova de espumantes 
Bairrada, fez-se na cida-
de de Coimbra, no feria-
do de 1 de Maio, entre as 
14 e as 20h, nas Piscinas do 
Mondego.

Pedro Soares faz, então, 
um balanço “francamen-
te positivo, uma vez que 
se conseguiu juntar um 
número significativo de 
produtores de espuman-
tes com Denominação de 
Origem Bairrada e dar 
uma imagem de qualidade 
e sofisticada da região”.

Pela s  P i sc i n a s  do 

Mondego passaram cer-
ca de 650 pessoas, o que 
leva o presidente da CV 
Bairrada a admitir que 
embora a ameaça de chu-
va, que colocou alguns 
condicionalismos, já que 
a ideia inicial era fazer um 
evento um pouco diferen-
te, “as expetativas foram 
até superadas”. 

A adesão da restauração 
e público em geral, ao con-
vite feito pela organização, 
foi grande. “Para uma pri-
meira iniciativa, estamos 
muito satisfeitos”, adian-
tou, sublinhando que, do 
contacto que teve com os 
visitantes, o mais positivo 
foi fazer com que o consu-
midor e os operadores da 
distribuição/restauração 
se apercebam da qualida-
de dos espumantes com 
Denominação de Origem 
Bairrada e que assim, na  

altura de escolher os seus 
produtos, prefiram estes”. 

Este objetivo, diz, “será 
um trabalho longo mas 
que entendo ser funda-
mental. Valorizar a marca 
Bairrada impõe um maior 
esclarecimento ao consu-
midor sobre as caraterísti-
cas dos produtos aqui ela-
borados”, afiança Pedro 
Soares, que registou, com 
agrado, o significativo nú-
mero de produtores que 
se associaram a esta pri-
meira ação de promoção 
conjunta.

A JB, o presidente da CV 
Bairrada não deixa tam-
bém de referir o trabalho 
desenvolvido pelas gen-
tes de Coimbra em espe-
cial, por André e o Eduar-
do. “Sem eles nada disto 
seria possível”, diz.

Convicto de que esta é 
uma iniciativa para conti-

nuar acrescenta existirem  
alguns aspetos a melho-
rar, muito embora defenda 
que “essa é uma matéria 
que devemos discutir in-
ternamente, com os agen-
tes económicos associa-
dos”.

Acrescente-se que esta 
mostra pretendeu dar a 
conhecer o trabalho de-
senvolvido pelos produto-
res da Bairrada, na busca 
pela melhoria de qualida-
de dos seus espumantes.

Nesta prova de espu-
mantes, realizada em 
parceria com a Refresh 
-Coimbra, o visitante, 
pelo preço simbólico de 
5 euros, teve direito a um 
flute que o habilitou a pro-
var vários néctares bair-
radinos.

Catarina Cerca
catarina@jb.pt

Bairrada Meets Coimbra
com balanço muito positivo
Região∑ Ação da CV Bairrada dá a conhecer alguns dos melhores espumantes
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O apoio aos peregrinos, que 
neste mês de maio se dirigem 
para o Santuário de Fátima, 
faz-se, na Malaposta, há qua-
se quatro décadas. Por isso, 
este posto dos Bombeiros Vo-
luntários de Anadia (BVA) é 
já uma referência para mui-
tos caminhantes, prove-
nientes, sobretudo, do nor-
te do país (Porto, Famalicão, 
Gondomar, Espinho, Er-
mesinde, Paços de Ferreira, 
Braga e Póvoa do Varzim).

À semelhança de anos an-
teriores, de 4 a 11 de maio, a 
tenda de apoio, instalada jun-
to ao restaurante “Casa Sar-
gento”, recebe todos aqueles 
que necessitam de apoios vá-
rios. Massagens, lava-pés, tra-
tamento de feridas e de bo-
lhas são as principais solici-
tações de peregrinos que já 
trazem nas pernas muitas de-
zenas de quilómetros. 

Aquando da nossa reporta-
gem (7 de maio) já tinham re-
cebido assistência neste local 
126 peregrinos que, graças ao 
trabalho de inúmeros volun-
tários, recuperam forças para 
continuar a longa viagem que 
ainda têm pela frente.

Mário Teixeira, presiden-
te da direção dos BVA, re-
conhece ser cada vez maior 
o número daqueles que, em 
grupos muito bem organiza-
dos e seguros, fazem a sua pe-
regrinação até Fátima, sem 
necessitarem de apoio. Con-
tudo, defende que os postos, 
como o da Malaposta, conti-
nuam a prestar um importan-
te serviço a muitas centenas 
de pessoas, não deixando de 
agradecer a todos (bombei-
ros, pessoas da comunidade, 

voluntários, farmácias) que 
colaboram anualmente com 
a corporação. 

O posto de apoio a peregri-
nos da Malaposta é uma refe-
rência: «temos clientes» habi-
tuais que todos os anos aqui 
param. É o caso de um pere-
grino de Amarante que, pela 
18.ª vez, passou e aqui parou”, 
avançou a JB Delfim Cabeço, 
da direção dos BVA.

Na Malaposta, a jovem en-
fermeira Luana Silva é uma 
estreante nestas andanças 
e mostra-se muito satisfei-
ta com a experiência e pelo 
facto de poder auxiliar quem 
dela precisa. 

Nestes quase 40 anos de 
assistência, é certo que mui-
ta coisa mudou, diz Mário 
Teixeira, reconhecendo que 
“só com um serviço de muita 
qualidade, profissionalismo 
e entrega ao próximo se con-
segue dar resposta às maiores 
exigências que hoje se colo-
cam a este tipo de ajudas”.

De referir que a corporação 
anadiense vai realizar uma 
procissão de velas em louvor 
à sua padroeira (Nossa Se-
nhora de Fátima) e de home-
nagem aos sócios falecidos, 
no sábado, dia 26 de maio. 
Antes da procissão terá lugar 
uma missa, às 9h, na Igreja 
nova de Anadia. O programa 
para este dia será oportuna-
mente publicado.

De registar que no passado 
dia 6, proveniente de Praga, 
Checoslováquia, passou, mas 
em sentido contrário, por este 
posto, um peregrino rumo a 
Santiago de Compostela.
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Quatro décadas no 
apoio aos peregrinos
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