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“Que as diferenças
nos unam em riqueza”
Posse ∑ Começa um novo ciclo para a Bairrada e para a fileira
“Urge na região encontrar um novo fio condutor
que possa unir os operadores em torno de um objetivocomum”, avançou na sua
tomada de posse, à frente
dos destinos da Comissão
Vitivinícola da Bairrada
(CVB), José Pedro Soares
que, à vasta plateia presente,
no auditório do Museu do
Vinho, em Anadia, admitiu começar agora um novo
ciclo para a Bairrada e para
a fileira.
No cargo que diz desempenhar com “dedicação,
empenho e isenção máxima”, este enólogo, nascido
em Mogofores, não esquece que é preciso crescer no
percentual de vinhos certificados que são ainda diminutos face ao vinho que
é produzido na região. Por
isso, quer apostar “no diálogo com os agentes económicos do setor”, por forma a
auscultar as necessidades de
cada um e “encontrar caminhos comuns”.
Aospresentesrevelouque
o seu mandato irá assentar
em três vetores fundamentais: no potencial imenso
que a região possui, ao nível vitivinícola e das condições singulares que a caracterizam; a que se soma
o potencial de recursos humanos que são verdadeiros
ícones do mundo dos vinhos; mas também no fator
diferenciador que caracteriza os produtos aqui elaborados “singulares, exclusivos
e sofisticados, que têm sido
referência na crítica especializada, sejam eles vinhos
brancos, tintos ou espumantes, ao nível do melhor que
se produz no país.”
Pedro Soares não deixou
de referir que, com trabalho,
empenho e dedicação, será
possível “transformar dificuldades em oportunidades”, assim como defendeu
que quer tornar a Bairrada
“uma região vitivinícola de
maior qualidade e notoriedade”. Concluiria dizendo
ser preciso “moldar a nosso

A Pedro Soares é o novo homem forte da CVB
favor o futuro da região, preservando a identidade dos
seus vinhos, fator distintivo
num mundo cada vez mais
globalizado”, mas também
que “as diferenças devem
unir-nos em riqueza”.

Apoio da tutela. Na
oportunidade, Maria João
Pires, do Instituto da Vinha
e do Vinho (IVV) e Adelina
Martins, diretora da Direção Regional de Agricultura
e Pescas do Centro (DRAPCentro), deixaram palavras
de alento à nova direção da
CVB.
Adelina Martins disse
que “o Governo está empenhado em apoiar os produtores e as fileiras mais estratégicas”, como é o caso
do vinho: “A CVB permite
diferenciar o que se produz
de tão bom”, sendo essa diferenciação “a porta em termos qualitativos”. Também
Maria João Pires prometeu
“o necessário apoio e colaboração institucional”.
Elevar a marca Bairrada.
Por último, Fernando Castro, que assume a presidência do Conselho Geral referiu que o futuro da Bairrada
“será aquilo que as suas gentes e os seus operadores económicos quiserem que ela
seja”, sendo certo que para
além das divergências de

opinião normais, “é preciso encontrar pontos de convergência que permitam
sólidas conclusões”. Fazendo um apelo à união e ao interesse coletivo que “deve
estar acima do particular”,
Fernando Castro acrescentou ser preciso contar com
a colaboração empenhada
das diversas instituições
com as quais a CVB pretende articular-se, sobretudo as
que operam na região, sejam
autarquias, associações comerciais e industriais, Rota
da Bairrada, entre outras.
Porquê? A seu ver ,“todos
podem dar um contributo
pa ra eleva r a ma rca
Bairrada”, sem esquecer a
necessidade de continuar a
trabalhar com boa articulação com a DRAP Centro
e com o IVV, organismos
a quem deixou um recado:
“a Bairrada nunca pretendeu ser o patinho feio no
processo de reorganização do setor, estando disposta a desempenhar a sua
quota-parte, desde que lhe
sejam asseguradas garantias de manutenção da sua
denominação de origem e
que não seja objeto de tratamento discriminatório das
decisões superiormente tomadas”.
Catarina Cerca
catarina@jb.pt
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Câmara promove 1.ª
Feira Municipal de Saúde
A 1.ª Feira Municipal de Saúde do município de Anadia realiza-se no próximo dia 19 de
maio.
A proposta foi apresentada
ao restante executivo anadiense pela vereadora Rosa Maria
Tomás.
“O objetivo é incentivar a
população do município a adotar estilos de vida mais saudáveis e eventualmente corrigir
alguns menos benéficos.”
Uma iniciativa que contará
com a presença de várias entidades do município, profissionais de saúde, nomeadamente
do Hospital, Centros de Saúde,
Farmácias, Laboratórios, Clínicas e consultórios médicos,
que serão, assim, parceiros da
Câmara Municipal de Anadia
na realização deste evento.
De acordo com a proposta,
estas entidades providenciarão gratuitamente à população informação e/ou rastreios
nas suas diversas áreas de es-

pecialidade (nutrição, tensão
arterial, visão, audição, coração, pulmões, osteoporose,
colesterol, diabetes, higiene
oral, saúde mental, primeiros
socorros).
A ação terá lugar no Largo do Município, em Anadia,
contudo, se o mau tempo não
o permitir, este evento poderá decorrer no Pavilhão
Multiusos, cabendo à autarquia toda a logística e os custos inerentes à oferta de um
almoço volante às entidades/
serviços participantes nesta
iniciativa.

Abertas as inscrições
para as marchas
de Tamengos
Com o objetivo de preparar as Marchas de Tamengos
de 2012, começaram, no dia 26
de fevereiro, as inscrições para
os marchantes e coro. A participação é gratuita, pelo que os
interessados se devem deslocar até ao dia 9 de março (data
limite de inscrição), das 21h às
22h30, à sala traseira da Junta de Freguesia de Tamengos,
onde, para além do preenchimento da ficha de inscrição, serão tiradas as medidas para os
fatos a usar. O primeiro ensaio
está marcado para o dia 24 de
março, às 21h15.

EB1 de Alféloas passa
para os Escuteiros
de Anadia
O executivo da Câmara Municipal de Anadia deliberou
ceder à Junta de Freguesia de
Arcos as instalações da EB1
de Alféloas, desativada, para
instalação da sede do Agrupamento de Escuteiros 221
de Anadia, cedência essa que
será agora celebrada com a
assinatura de um protocolo
entre as partes.
PUB

