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Espumantes Bairrada juntam 650 pessoas
○ ○ ○

BALANÇO POSITIVO
O RB falou com algumas
das empresas participantes que se mostraram satisfeitas com a actividade
realizada pela CVB.
Segundo Luciana Sardo,
relações públicas da Aliança Vinhos de Portugal, a iniciativa promovida pela CVB

Espumante presentes”.
Por último assegurou
ainda “estas acções são da
maior importância para dar
a conhecer e criar o hábito

junto do consumidor em
pedir os Espumantes
Bairrada”.
»»» Sara Santos
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As Caves Primavera fazem um balanço positivo da
iniciativa levada a cabo pela
Comissão da Bairrada no
dia 1 de Maio. “Do contacto
com o público que esteve
presente, a opinião era
unânime no que respeita à
qualidade dos vinhos apresentados transversal a todos as empresas e produtores engarrafadores, o que
vem reforçar a imagem de
que a Bairrada pretende
transmitir, mais uma vez, o
esforço que tem vindo a ser
desenvolvido nos últimos
anos por todos os envolvidos”, como afirmou António
José Almeida, responsável
pelas Caves Primavera.
Este responsável deu
nota positiva ao aspecto
organizativo e logístico.
Adiantou ainda “iniciativas deste género serão,

com certeza, bem vindas
pelos agentes económicos
e a aposta, mais centrada,
nos espumantes parecenos uma estratégia acertada que só poderá beneficiar os vinhos Bairrada”.
Alexandrino Amorim, responsável das Caves São
Domingos, considerou o
“Refresh” uma ideia brilhante e surpreendente. Afirmado “os mais cépticos não
estavam à espera de tão
grande sucesso.”
Segundo este responsável, “há muitos anos que não
víamos os produtores da
Bairrada tão orgulhosos a
representar os seus vinhos
e a sua região”. Declarou
ainda “Coimbra, que também é Bairrada, mereceu
este evento e soube receber e reconhecer a qualidade dos 16 produtores de
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é positiva porque teve a afluência necessária e correu
bem no que respeita aos
espumantes Bairrada. “Os
espumantes Bairrada que
levámos foram todos consumidos”, afirmou.
Para José Roseiro,
director comercial das Colinas de São Lourenço, considera a iniciativa da CVB
“muito positiva”. Afirmou
“este foi um evento muito
bem pensado e correspondeu às nossas expectativas, talvez as tenha superado pela mobilização
de pessoas, desde lojas de
vinhos a consumidores”.
Assegurou ainda “esta é
uma experiência para se
repetir, noutras regiões do
país, no verão, aproveitando os turista e a
deslocalização das pessoas”.
PUB

A Comissão Vitivinícola
da Bairrada (CVB) levou a
efeito, no passado dia 1 de
Maio, uma mostra de espumantes Bairrada, na cidade de Coimbra, onde juntou 650 pessoas
O objectivo desta iniciativa era promover os espumantes que são produzidos
na Bairrada a partir de uvas
da região.
Uma iniciativa para estender a outras cidades de
Portugal, sendo que esta foi
uma das muitas acções
promocionais.
No evento estiveram presentes 16 produtores da
Bairrada que aproveitaram
a oportunidade para dar a
conhecer o que de melhor
se faz na Bairrada, ao nível
dos espumantes.
O RB falou com o presidente
da
Comissão
Vitivinícola da Bairrada,
José Pedro Soares, que fez
um balanço positivo, tendo
em conta a condicionante
meteorológica.
Segundo José Pedro Soares esta é uma actividade
para repetir. “Achamos que
este tipo de acções são
passos que damos para
criar uma imagem renovada da região e valorizar aqui
produzidas”, afirmou.
O presidente da CVB salientou ainda o empenho
demonstrado pelos produtores participantes.

Surpreenda-se com a
nova colecção
Primavera/Verão

Visite-nos!
Aberto aos Sábados
(9h00 às 20h00)
e aos Domingos
(14h00 às 20h00
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Vale 5,00€

À Terça-Feira
em coloração ou madeixas

Avenida das Laranjeiras, loja 1 e 2
(Junto ao Cartório Notarial)
Telf: 231 516 888
Telms: 962 610 959 / 967 019 127

