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“ B a i r r a d a  M e e t s 
Coimbra” designa a pri-
meira prova de espuman-
tes Bairrada, a realizar-se 
na cidade de Coimbra, no 
feriado de 1 de maio, entre 
as 14 e as 20h, nas Piscinas 
do Mondego.

Sendo o espumante um 
produto em crescente va-
lorização, devido à sua 
versatilidade, esta mostra  
pretende dar a conhecer o 
trabalho desenvolvido pe-
los produtores da Bairrada, 
na busca pela melhoria de 
qualidade do mesmo.

Contudo, esta iniciativa 
pretende também contribuir 
para que a região aumente, a 
nível nacional, a sua notorie-
dade através dos espuman-
tes e, ao mesmo tempo, dar 
a conhecer ao grande públi-
co e restauração alguns dos 
melhores espumantes aqui 
produzidos.

A ação, inédita, vai con-
tar com a presença de de-
zena e meia de operadores, 
ligados à produção de es-
pumantes Bairrada: “nos 
stands vão estar presen-
tes apenas produtos com 
certificação Bairrada, pois 
são estes os que devemos 
acarinhar já que deixam 
mais-valia à região”, defen-
deu Pedro Soares, presi-
dente da CVB. 

“No seguimento do nos-
so entendimento do que 
deve ser a Bairrada, quere-
mos potenciá-la”, aprovei-
tando o fator diferenciador 
que caracterizam os singu-
lares, exclusivos e sofistica-
dos espumantes Bairrada”, 
revelou Pedro Soares, dan-
do conta de que, a par desta 
ação, outras surgirão, tendo 
em vista “contribuir para 
uma maior qualidade e no-
toriedade” da região. Daí 
que esta ação possa, caso 
seja bem sucedida, vir a re-
alizar-se também nas cida-
des de Aveiro e Figueira da 

Foz. 
Nesta prova de espuman-

tes, realizada em parceria 
com a Refresh -Coimbra, 
o visitante, pelo preço sim-
bólico de 5 euros, recebe-
rá um flute que o habilitará 
à prova de vários néctares 
bairradinos.

Presenças. O produtor 
anadiense, Ataíde Semedo, 
terá nesta mostra um dos 
seus melhores espuman-
tes, “Ataíde Semedo Cuvée 
Bruto 2010”. A JB, diz que 
“todo o tipo de mostras e 
provas que estimulem o 
consumo e sensibilizem 
os consumidores para este 
que é um dos nossos pro-
dutos mais emblemáticos 
da região são de louvar e 
acompanhar”, sobretudo 
numa altura em que é fun-
damental contrariar a ten-
dência da diminuição de 
vendas e de consumo de vi-
nho. “Coimbra é uma cida-
de cosmopolita e turística, 
pelo que esta prova pode 
ter uma maior abrangên-
cia”, defendeu ainda. 

Também Maria Miguel 
Manão, diretora comer-
cial da Adega Cooperativa 
de Cantanhede, mantém 
grandes expectativas em 
relação a esta, que deseja 
seja “a primeira de muitas 
outras mostras/provas” 
que sirvam para “alavan-
car a Bairrada”. 

“Como um dos princi-
pais produtores de espu-
mantes DOC Bairrada não 
poderíamos deixar de es-

tar presentes”, diz, dando 
conta de que, “sendo o es-
pumante um produto ân-
cora da região e a Bairrada 
a mais importante e me-
lhor região do país para a 
produção de grandes es-
pumantes”, os operadores 
da Bairrada não podem 
falhar esta iniciativa, “que 
tem todo o mérito e é de 
louvar”, até pelo facto de 
se realizar na cidade vizi-
nha de Coimbra: “é preciso 
promover a região dentro 
da região”, destacando que  
os bairradinos devem ser 
embaixadores dos produ-
tos da sua própria região e 
todos juntos “mostrar que 
a Bairrada produz um con-
junto de espumantes que 
se adaptam a diversos mo-
mentos da refeição e das 
nossas vidas”, ajudando 
ainda a mudar mentalida-
des: “o espumante é uma 
bebida gastronómica muito 
versátil para acompanhar 
uma refeição do início ao 
fim”. 

Já Luciana Sardo, rela-
ções públicas da Aliança - 
Vinhos de Portugal, avan-
ça que a empresa participa 
com alguma curiosidade 
nesta 1.ª edição para “ver 
como é, conhecer o espaço 
e ver a adesão do público”. 
Contudo, reconhece que 
“mostras deste tipo são 
muito importantes porque 
ajudam a promover as mar-
cas e a região”.
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Objetivo∑ Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) dá a provar, 

em Coimbra, alguns dos melhores espumantes Bairrada

O Colégio Salesiano de São 
João Bosco, em Mogofores, vi-
veu uma noite mágica, na últi-
ma sexta-feira, dia 20 de abril. 

O concerto solidário de 
José Cid e amigos (Gonça-
lo Tavares, Zé Perdigão, João 
Menano e Zé Pê) no pavilhão 
do Colégio, proporcionou uma 
noite bem diferente às muitas 
centenas de pessoas (perto de 
500) que, apesar da chuva, não 
deixaram de dizer sim ao ape-
lo solidário, a favor das obras 
da Casa Amarela.

A JB, o Padre José Fernan-
des, diretor do Colégio, mos-
trou-se muito sensibilizado 
por ter o pavilhão “muito bem 
composto” e por se ter assisti-
do a um “excelente concerto”, 
não deixando de enaltecer a 
disponibilidade, amizade, es-
pírito solidário de José Cid e 
dos restantes músicos que pas-
saram pelo palco. “Todos vie-

ram a custo zero e proporcio-
nam um belíssimo concerto, 
a favor de uma nobre causa”, 
acrescentou, dando conta da 
disponibilidade de todos para 
futuros eventos.

 A Casa Amarela (futuro 
Centro Paroquial e de Cultu-
ra de Mogofores) começou a 
ser restaurada em finais de 
2010, muito graças ao espíri-
to empreendedor do padre 
José Fernandes, mas também 
às dezenas de “padrinhos e 
madrinhas” da Casa Amare-
la, amigos e população local 
que tudo têm feito por forma 

a levar tamanha empreitada 
por diante. Embora, por fora, 
a Casa Amarela esteja de cara 
lavada, por dentro, falta tudo: 
reboco, madeiras, canalização, 
aquecimento, rede elétrica e 
informática”.  Por isso, é atra-
vés destas e outras ações que 
“vamos tentar recuperar o fô-
lego financeiro para dar con-
tinuidade à segunda fase da 
obra”, disse. A Casa Amarela 
será ainda um espaço privile-
giado de Cultura e Saber para 
as crianças e jovens.
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