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Centro modelar com museu
re rça osta na banana
ç
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Arrancanrn esta semana as obras de
corstruçãô do Centro de úrvestigação e Experimentação da Banana da
Madeira (CIEnIvfl , um investimento da Empresa de Gestão do Sector
da Banana (GESBA), no Lugar de
Baixq na Ponta do Sol, que ronda os
milhões de euros, e que está a sen
edificado num terreno c-om quase 14
mil mehos quadrados, que fòi cedi2,2

do pelo Governo Regional a título
gratuito por um período de 30 anos.
Sendo a bananiculüJÍa uma das
principais actividades económicas
da Reglãq este inovador projecto
visa garanú e promorer a investigação e experimenação da banan4
oferecer apoio tecnico e formação
continuaaos agricultores e proddtoreq para além de vincar avalorização daverterrte turístic4 dando aconhecer abase crrltural e histórica e
T"áti* fq*s de produçãq através

de um núcleo museológico.

Refurçar_e garantir a evolução
constante deste sector, neste poirto
estratégico de produção na ilhq g
portanto, abase deste projecto que
ficaráconclúdo até ao-fipal do cãrrente anq dotado de todas as condições necessárias paraprestar apoio a
qrem precis4 no çre respeita à produção e à implementação de um re.
ferencial de qualidade-reconhecido
pelo mercadq e com capacidade
para desenvolver estudosè e4perimentação de novas técnicas 4grícolqs com

visa à melhoria

da

qtãlida-

de d9 pro{uto e à erradicação de
possíveis doenças, que peúitirao
Ere a lMadeira se coloque na lirúra
da frente da investigção.
. No CrnBM serão erguidos departamentos de apoio ao produtor, de

lnyosthehto

de 2,2 mllhõec deeuros val nascaÌ no Lugar de Balxo.

qualidade e fofonação e de irvestigação, cultivadasvárias parcelas deba-

Banana (GESBA), que é tutelada

CEÌ',üTRO DE

nanal e constnrídas duas estufrs.
sendo também de destacar qüe irá,
tambern, contúuir para a promoção

hrrae DesenvoÌvimento Rural, tem

E

entreosturistas.

Para o efeito, contará um núcleo
museológico interactivo que\raiper-'
mitir atodos os interessados acõmpanharem as diferentes fases de
produçãqpromovendo a historia da
lVtradeira de forma transrrersal bem
como um circirito ente os bananai,s,
devidamente enqradrado pela recuperação dosrradicionais muros eln
pedra e das veredas agrícolas, típico
das paisagens da ilha nas ráreâs de
cultivo dabanan4 que poderão ser

pela Secretaria Regional de Agricul-

como principal missão

DABAÌ.{ANAFI
PRONTO ESTEAÌ{O
contempladas por visitantes e residentes, mormente esürdantes, no
âmbito deprotocolos que aGESBA
pretende celebrarcomas escolas da
Região.

GESBAÍül2arçecteam

a

recoúa da

Banana da Madeira no frodutor,
passando pela classificação, errbalamento epreparação paraadistribuiçãoecomercialização.
Em Setembro de 20O8, no âmbito
de uma reestuturação do sector,
que visava a sua própria sustentabilidade, de modo agarantir e assegurar o escoamento e avalorização da
produçãq bem como o aumúto do
rendimento dos produtores, foi cria-

daaGESBA
.

AEmpresa de Gestão do Sector da

A reesEuturação do sector veio
possibilitar uma maior

e

melhor op-

timização e gestão dos recursos financeiros e humanos que estavam
disponíveis, perrritindõ um crescimento sustentável e contínuado do
sector e, com isso, oiando condições
paraasuamodemização,

A reorganização do sector possibilitou tambemb estímulo neõessário paia

a

criação de uma poütica co-

mercial que reforçou e valorizou o
posrcronamento da marca Banana
da Madeira', enquanto produto de
qualidade
A GESBA recebe, acnralnente, a
produção de banana de cerca de
3OOO produtores que se dedicamao
seu cultivo. No ultimo ano aprodução ascendeu as 21 mil toneladas.

PUB

Vento

fortd frio e chuva nos próximos dias

Um mês depois do início oficial do
Invernq eis que o tempo veÍrtoso,

frio e chuvoso deverá assolar

a

Ma-

deira nos próximos dias. Ainda assim a previsão não antwê sihrações
meteorológicas de risco. Já o arrefecimento esperado pode não ser sufi cieÍrte para oc-orrer queda de nwe.
O tempoprimaveril de céu azul e

temperaturas amenas dos ultimos
dias deve começar a mudar já este
domingo. O IPN,iA prevê o regresso
das nuvens e aumento daintensida!
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ventq apartir datarde.
Condiçõesdetempoquedeverão
piorar a partir de amanhã, com o
v_ento a ganhar mais força prevende do

.

do-se que possá atingiriajadas de
até 70 lon /h nas terras altas e extremos da ilha da Madeira, que também deve sentir a descida dã temperatura do a4, em especial damáxima

A partir de terça-feir4 ainda com
vento moderado aforte, ao

fecimento da temperahrra juntâ-se a
chuva, em especial nas vertentes
arre.

norteeterras altas.
Enquanto a previsão do IPMA
admite maior probúilidade de vir a
ocorrerprecipiação no F\rnchd na

quinta e sexta-feir4 nas regiões
montanhosas e costa norte é praticamente certa uma semana molha-

da Menosproúvel é apossibilidade de nevú nos próximos dias. É
que apesar da previsão de descida
da temperaürra do a4 a mesma deverá fazer-se sentir sobrehrdo eú
relação ànrráxima Entre amanhã e

quarta-feira os valores mais altos,
pela primeira vez este Jnvenrq deverão siírar-se úaixo dos 20 graus
centígrados. Já as mínimas devem
tarrrbem baixar e aproximarem-se
dos zero graus nos pontos ïnais altos. Mas não devem taü, paravalores negativos, reduzindo a probabiü.lidf de ocorrer precipitação con-

çlada

e

assim'pintar de búnco
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regiões montanhosas, que a acontecer Será a primeira neve do anq segunda neste Outonofnverno.
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