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Comissão Vitivinícola promove espumante Bairrada em Coimbra
○ ○ ○

A Comissão Vitivinícola da
Bairrada (CVB) vai levar a efeito,
no dia 1 de Maio, entre as 14h00
e as 20h00, uma mostra de espumantes Bairrada, nas Piscinas do Mondego, na cidade de
Coimbra. Segundo o presidente da CVB, Pedro Soares, adiantou ao RB, o objectivo é pro-

mover os espumantes que são
produzidos na Bairrada a partir de
uvas da região.
“Trata-se de dar a conhecer a
região como produtora de espumantes”, adiantou, tendo em conta o potencial existente na área dos
espumantes.
No evento estarão presentes 14

produtores da Bairrada que darão a
conhecer o que de melhor se faz na
Bairrada, ao nível dos espumantes.
Ainda segundo o responsável
máximo da CVB, esta iniciativa é
para estender a outras cidades de
Portugal. Será a primeira de muitas acções promocionais.
O RB falou com uma das em-

presas da Bairrada que vai estar
presente nesta acção. Luciana
Sardo, Relações Públicas da Aliança Vinhos Portugal, destacou a
importância da iniciativa, referindo
que “aguardamos com grande expectativa, dado que não sabemos
qual vai ser a aderência das pessoas”, acrescentando que “não há

histórico deste tipo de eventos”.
A responsável da Aliança considerou que “a actividade vai ajudar a promover os vinhos da
Bairrada”. Quanto à participação
da empresa no evento, salientou que “vamos participar apoiamos todas as acções da Comissão Vitivinícola”.

Rota da Bairrada inaugura primeiro pórtico
Rolha de Espumante com três metros de altura marca território da Bairrada
○ ○ ○

PUB

A Rota da Bairrada inaugurou,
na passada quinta-feira, dia 19,
na cidade de Oliveira do Bairro, o
primeiro pórtico de promoção da
região. Trata-se de uma rolha de
espumante com cerca de três
metros de altura que personaliza
um dos produtos de excelência da
Bairrada, o Espumante. Jorge
Sampaio, presidente da Associação Rota da Bairrada, considerou
que “foi dado mais um passo importante na promoção da região.
Oliveira do Bairro é a partir de hoje
uma das oito capitais da
Bairrada”.
Ao todo vão ser colocados pórticos nos oito municípios que
constituem a região da Bairrada.
O pontapé de saída já foi dado,
nos próximos meses os restantes concelhos serão contemplados com este “monumento”. Pelo
que o RB conseguiu apurar em
Anadia, o pórtico será colocado
numa zona nobre da cidade que
se encontra em requalificação. Ao
que tudo indica a sua inauguração deverá acontecer para finais
de Maio, princípios de Junho.
Jorge Sampaio pretende que
esta estrutura seja “o nosso padrão dos descobrimentos” e que
“simbolize o território da Bairrada”,
acrescentando que “com esta
campanha pretendemos que as
pessoas da região se recordem
que estão na Bairrada e que a di-

Com o intuito de acrescentar à região da Bairrada um ícone
do território, do seu desenvolvimento e da sua projecção, a Associação Rota da Bairrada desafiou a Ideias Intensas para criar
um pórtico demarcador.
Consciente de uma simbologia de leitura rápida, sóbria,
apelativa, com materiais nobres ausentes de corrosão e erosão, a Ideias Intensas com a excelente parceria da empresa Alto
na execução do projecto, criou uma rolha de dimensões consideráveis cujo suporte para a elevar foi inspirado na forma
duplicada da garra utilizada desde o século XIX até há bem pouco tempo, para estancar a rolha de cortiça no processo de
dégorgement.
A preocupação estética conciliada com a ergonómica fundiuse numa peça única sem pontos de ligação visíveis, desprovida
de arestas, retro-iluminando a legenda do Município e da região,
a empresa de criação pretendeu dar desta forma destaque aos
elementos de identificação.

vulguem”.
Por outro lado, o responsável da
Rota adiantou que “é também nossa pretensão dar algo mais a
quem nos visita”.
Simultaneamente com a inauguração do pórtico foi também
inaugurado o outdoor que vai estar espalhado por diversas zonas
da região. Trata-se de um painel
com oito rolhas que simbolizam
os oito municípios da Bairrada e

oito produtos turisticos diferentes.
“ASSOCIAÇÃO TROUXE UM VALOR ACRESCENTADO À REGIÃO”
O presidente do Turismo Centro, Pedro Machado, elogiou o trabalho que a Rota está a desenvolver, referindo que “a Associação
trouxe um valor acrescentado à
região”, tendo considerado que “a
Rota da Bairrada é, actualmente

uma referência e uma marca regional, o que fez com que a
Bairrada tivesse ressurgido com
maior notoriedade”.
Pedro Machado acredita que o
trabalho que está a ser levado a
efeito “vai aumentar a actividade
económica nas suas diferentes
vertentes, nomeadamente na
enogastronomia”.
Aproveitou o momento para dizer que “a Região Centro, em Fevereiro, cresceu sete por cento, foi
a que cresceu mais em Portugal”,
adiantando que “o sector gera por
ano 187 milhões de euros”.
O presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Mário João Olivei-

ra, considerou que “esta acção
tem uma grande simbologia para
a região”, sublinhando que “estas iniciativas tendem a engrandecer e a dar um forte contributo
para que a Bairrada seja reconhecida ainda mais a nível nacional
e internacional”.
Quanto ao pórtico em si, o
autarca oliveirense referiu que “é
uma imagem atrevida, com uma
simbologia muito forte”.
Finalizou dizendo que “Oliveira
do Bairro está sempre disponível
para ser o primeiro nesta e noutras acções”.
»»» Cosntantino Ferreira

