20 ||
| ESPECIAL ||| Sexta-feira, 05.12.2014 CORREIO DAMANHÃ

AGRICULTURA n SALACHEIANO HOTELRITZ PARADISTINGUIR PROJETOS NACIONAIS
n Celeste

n O dire-

Hagatong,
administradora do
BPI, e Paulo Fernandes, presidente da
Cofina, no
debate
conduzido
por Andreia Vale
antes dos
prémios

tor do
‘Correio
da Manhã’
e da CMTV,
Octávio
Ribeiro,
destacou
que nenhum outro jornal
apoia tanto a agricultura em
Portugal

n Luís Pato, Personalidade

do Ano, entre Paulo Fernandes e Assunção Cristas

PRÉMIO CM
distingue
excelência
agrícola
n Ministra anuncia 200 milhões para

jovens agricultores até ao fim do ano
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adiantou que o Ministério da
Agricultura reforçou, com mais
100 funcionários, os serviços
que tratam da receção das canministra da Agricultura didaturas aos fundos. “Após as
disse ao CM que a me- medidas aprovadas em Bruxedida relativa aos fundos las,temosdeproduzirlegislação
nacional que possa
europeus
enquadrar a comde apoio aos jovens
participação euroagricultores, que
peia”,acrescentou.
numa primeira fase Mais 100
A governante esequivalem a 200 funcionários
pera que, nos primilhões de euros,
dedicados
meiros meses de
será implementada
2015, todas as meaté final do ano. aos fundos
didas europeias de
“Espero que até ao europeus
apoio tenham as
fim deste mês, ou
candidaturas aberinício de janeiro,
sejaabertaamedidadedicadaao tas,com prioridade para o apoio
apoio aos jovens agricultores”, aos jovens agricultores,ao regadisse Assunção Cristas, que dio e às florestas. n

A

n Rita Beltrão, da Terrius,

n Miguel Cambezes com Amândio

com Assunção Cristas

Santos e a ministra da Agricultura

LISTA DE
PREMIADOS
O Prémio Agricultura 2014
foi atribuído nas seguintes
categorias:
n JOVEM AGRICULTOR: Lúcia

Freitas, Magnum Vinhos.
n PME: Fundação Eugénio
de Almeida, Luís Rosado.
n ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS: Carmin, Cooperativa
Agrícola de Reguengos de
Monsaraz, Manuel Feijão.
Novos Projetos: Terrius,
Rita Beltrão Martins.
n INOVAÇÃO: F. Olazabal,
Francisco Olazabal.
n PRODUTO EXCELÊNCIA:
Tomate industrial, presidente
da associação, Miguel
Cambezes.
n GRANDES EMPRESAS:
Sugal, João Ortigão Costa.
n PERSONALIDADE DO ANO:
Luís Pato,empresário,enólogo.

n Paulo Fernandes e Francisco
Olazabal, prémio Inovação

n Luís Rosado recebeu prémio
PME para a Eugénio de Almeida
n BPI e
Cofina
pensam
prosseguir colaboração

n Paulo

Fernandes,
líderda
Cofina, e
premiados

