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Cervejaria Almedina e Yasashii Sushi
& Ceviche com acção solidária
Solidariedade Em tempo de pandemia, dois restaurantes da Baixa de Coimbra realizam uma campanha,
que decorre de1 a 30 de Novembro, em que 10% da facturação reverte a favor da Cáritas Diocesana de Coimbra
Os restaurantes Cervejaria Almedina e Yasashii Sushi & Ceviche, que se situam nas ruas
Ferreira Borges e Visconde Luz,
acabam de lançar uma campanha solidária a favor da Cáritas
Diocesana de Coimbra. O objectivo é envolver os grandes
nomes da cidade e do país. «Da
música ao desporto, da cultura
à política, dos mais conhecidos
aos mais discretos todos eles
com o objectivo único de promover a compaixão para com
os que mais saíram afectados
dos efeitos nefastos da pandemia», tal como referiu Rodrigo
Góis, proprietário dos restaurantes e promotor da causa.
Assim, os restaurantes envolvidos irão doar 10% de toda a
sua facturação de 1 a 30 de Novembro, uma situação que se
pode ainda prolongar no tempo
e, eventualmente, nos espaços
que se queiram juntar a esta
honrosa iniciativa, já que Rodrigo Góis lança o apelo a outros restaurantes para que se
associem à causa.

dar e cooperar em todas as actividades necessárias para levar esta acção solidária a bom
porto.Também o Coral Quecófonico do Cifrão e ainda o
Núcleo de Estudantes da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra se mostraram disponíveis para participar, revelando que também
«os jovens dizem presente», refere Rodrigo Góis que reforça
ainda a ideia da necessidade e
união de esforços em situações
excepcionais. «Estamos certos
que muitas mais vozes e contributos chegarão, porque estou convencido de que a cidade e as suas gentes não esquecem quando é necessário
agir», pelo que «todos juntos,
ajudando quem mais precisa,
e com isso chegar muito mais
longe no apoio a todos».

São várias as
empresas de Coimbra
que se empenharam
para ajudar pessoas
afectados
pela pandemia

A Cervejaria Almedina, na Rua Ferreira Borges, apresenta uma oferta gastronómica tradicional

Quatro e Meia
e Anaquim são alguns
dos grupos musicais
que se associaram
a esta causa a
favor da Cáritas
Durante o período em que
decorrer esta angariação, quer
na Cervejaria Almedina (Rua
Ferreira Borges, n.º 34), quer no
Restaurante Yasashii - Sushi &
Ceviche (Rua Visconde da Luz,
n.º 104), todos podem fazer
uma doação, que acrescerá ao
valor final a ser entregue à Caritas. E o repto vai ainda mais
longe. Quer isto dizer que quem
não quiser fazer doação, basta
apenas visitar os espaços e consumir seja o que for, porque, em
ambas as situações, estarão a
dar um contributo para ajudar
esta acção.
Para já, a iniciativa conta com
o apoio das bandas ‘O Quatro
e Meia” e “Anaquim”, tal como
Luís Figueiredo, pianista, compositor, produtor musical e autor dos arranjos musicais da
canção vencedora na Eurovisão em 2016 que, desde a pri-

No Yasashii Sushi & Ceviche, na Rua Visconde da Luz, a aposta é numa oferta de sushi e petiscos de peixe

meira hora, quiseram associarse a uma causa que consideram
«nobre».
Além destas personalidades,
há empresas que se afiram
como parceiras dos restaurantes, nomeadamente a Góis
Time & Secrets, Academia de

Música de Coimbra, Bootcamp
Peso Certo, Makro Coimbra,
Novadis que, juntamente com
outras «fizeram questão de dizer que estarão presentes nesta
causa nobre», explica Rodrigo
Góis que agradece também a
João Francisco Campos pelo

«importante contributo» dado
pela União de Freguesias de
Coimbra, realçando que o presidente «não se tem poupado a
esforços para apoiar esta causa
e muitas outras de cariz social
por toda a cidade».
Numa lógica de envolver

toda a sociedade civil da cidade
de Coimbra e, não esquecendo
o cariz estudantil da cidade, os
promotores da iniciativa estabeleceram uma parceria com
a Erasmus Student Network
Coimbra, que se mostrou totalmente disponível para aju-

Refira-se que a Cervejaria Almedina e o Yasashii Sushi &
Ceviche são duas apostas dos
irmãos Carlos e Rodrigo Góis
que, desde a primeira hora, têm
como objectivo criar em Coimbra espaços inovadores, mas
que se identifiquem com a cidade e as suas tradições.
No caso da Cervejaria, na
Rua Ferreira Borges, além da
decoração, que se traduz num
painel com 420 tradicionais
garrafas de cervejas, a revestir
a curva do tecto sobre o balcão,
e onde se podem degustar uma
grande variedade de marcas de
cervejas, em que as tradicionais de Coimbra, Topázio e
Onix, têm lugar de destaque.
Já o restaurante Yasashii Sushi
& Ceviche, na Rua Visconde da
Luz, Yasashii é um espaço com
uma decoração que se adequa
ao conceito que tem por base
o sushi, sendo este complementado por outras opções
como ceviche ou petiscos de
peixe. É um espaço recente que
veio enriquecer a oferta gastronómica da Baixa. |

