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Melhores vinhas
premiadas
Anadia ∑ Este ano participaram menos concorrentes
As parcelas Montarro,
com a casta Touriga Nacional, da Quinta de Baixo (1.º
lugar); Figueira da Costa,
com a casta Merlot, de Dulcínea dos Santos Ferreira
(2.º lugar) e Inteiriços, com
a casta Baga, de António
Gilberto Costa (3.º lugar),
foram as grandes vencedoras da sétima edição do
concurso “As melhores vinhas da Bairrada 2011”.
A cerimónia de entrega de prémios teve lugar
na última sexta-feira, na
Estação Vitivinícola da
Bairrada (EVB) e ficou
marcada pela fraca adesão de viticultores da reSérgio Silva, da Quinta de Baixo, recebe 1.º
gião, pela diminuição do prémio das mãos de José Santos
número de concorrentes,
desta feita apenas 12, mas para o desenvolvimento da uva, aspecto sanitário.
também pela ausência de harmonioso e sustentado E o saldo não podia ser medois dos três premiados.
da região”.
lhor: “constatou-se que o
A iniciativa, liderada
Na oportunidade, José ano foi relativamente bom,
pela Comissão Vitiviní- Santos, da DRAPC, diria com aumento de produção
cola da Bairrada (CVB) que este tipo de acções é nas castas brancas e tintas
em parceria com a Direc- uma mais-valia, na medi- e que as vinhas estão a ser
ção Regional de Agricul- da em que são uma forma mais cuidadas, com intertura e Pescas do Centro de “trazer ao viticultor e venções culturais adapta(DRAPC), visa estimular ao público, em geral, me- das ao ano vitícola e com
e divulgar o que de me- lhor conhecimento sobre o mais profissionalismo”.
lhor se faz na Bairrada no que de novo se vai fazendo
Sérgio Silva, da Quinta
que se refere à cultura da na área da viticultura”, as- de Baixo, vencedor do 1.º
vinha, num quadro mais sim como são acções que prémio, referiu aos jornade cooperação do que de ajudam a estreitar relacio- listas estar satisfeito com a
competição entre os con- namentos entre os vários distinção, que é o reconhecorrentes. Isso mesmo foi agentes.
cimento, ao fim de três anos
destacado por José Pedro
Também César Almei- de participação no concurCôrte-Real, da CVB. “Em- da, presidente do júri, não so, para o trabalho que vem
bora com altos e baixos, deixou de destacar a parce- sendo feito na vinha.
são reconhecidos ao con- ria e patrocínio estabeleci“É um concurso imporcurso mais -valias, não só do com importantes mar- tante e motivador para
porque realça as boas prá- cas (Bayer CropScience; quem trabalha na viticulticas na vinha, mas porque Syngenta; Benjamim F. tura, pois é da vinha que
mostra também os bons Limede; JLSP; Crimola- sai o bom vinho”, acresexemplos de viticultura ra e BMS Micro Nutrien- centando ser o produtor da
na região”, disse, acres- tes Ibéria), e o facto dos 12 região que trabalha com o
centando que “o concur- “corajosos” concorrentes compasso mais apertado,
so tem concorrido positi- terem aceite submeter as de 5.500 pés por hectare,
vamente para a melhoria suas parcelas a avaliação quando a média é de 2.700
das vinhas da Bairrada” do júri.
pés, “o que obriga a um trae “promove o intercâmTal como nas edições balho mais atento e cuidabio e confronto de ideias, anteriores, foram realiza- do na vinha”.
conseguindo que as par- das três visitas às vinhas,
Durante o evento, tivecelas candidatas sejam em três períodos distin- ram lugar duas palestras
autênticos mostruários tos do ano, pelo júri coor- da responsabilidade dos
de boas práticas agrícolas denado por César Almei- patrocinadores, neste caso
e promover muito espe- da. O júri teve em atenção da Bayer Cropscience e da
cialmente a preservação não só a casta, a sua den- BMS.
do património paisagísti- sidade na parcela, falhas,
co, valor que poderá con- como também a conduCatarina Cerca
tribuir de forma decisiva ção na videira, qualidade
catarina@jb.pt
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JS contra a política
de passes sociais
Tendo em conta as novas
linhas de orientação inscritas no Plano Estratégico para
os Transportes, a Juventude
Socialista (JS) de Anadia vê o
caminho desenhado, no que
diz respeito aos passes escolares, com uma enorme preocupação.
Em comunicado enviado ao
JB, Vera Ferreira, coordenadora da JS Anadia, refere que
“os passes escolares sub23 e
sub18 são um incentivo fundamental para a criação de condições para que milhares de
jovens tenham a possibilidade
de frequentar o ensino básico,
secundário e superior”. Por
isso, entende que “os cortes
terão consequências drásticas no orçamento das famílias e são um recuo evidente
no esforço levado a cabo até
ao momento, no sentido do
aumento das qualificações
dos jovens”. Um corte que
“dificultará muito a vida às

famílias, uma vez que os passes sociais representavam um
apoio importantíssimo para
o seu equilíbrio orçamental,
impossibilitando-as assim de
manter os jovens do agregado
familiar a estudar”.
Vera Ferreira considera,
por isso, que “no que diz respeito ao ensino básico e secundário, a efectivação destes cortes penalizará ainda
de forma mais acentuada as
zonas do interior, mais afastadas dos centros escolares
e onde o acesso a estes estabelecimentos é muitas vezes
garantido pelos transportes
públicos. Já em relação aos estudantes do ensino superior, a
que se somam as novas regras
de atribuição de bolsas de acção social, as consequências
são ainda mais gravosas, podendo pôr em causa a possibilidade de milhares de jovens
poderem dar continuidade
aos seus estudos”.

Conferência/debate
sobre a Reforma da
Administração Local
No próximo dia 21, pelas
21h, vai decorrer na sede da
Junta de Freguesia de Tamengos, uma conferência/
debate sobre o “Documento Verde: A Reforma da Administração Local no âmbito
das Freguesias”. Esta iniciativa destina-se a todos os interessados pelo tema, autarcas
e população em geral.
Do painel de oradores
constam: Armando Vieira,
presidente da ANAFRE, José
Manuel Mata Justo, da Universidade Lusíada de Lisboa, Domingos Doutel, coordenador Autárquico Nacional e, em representação
da Concelhia do CDS/PP de
Anadia, João Tiago Castelo
Branco.
S egundo o presidente da Concelhia do CDS/PP
de Anadia, esta conferência
prende-se com a necessidade de esclarecer e informar
os cidadãos para o tema da
Reforma da Administração
Local, em particular no que
diz respeito às Freguesias.
PUB

