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Após um estágio em Dois Portos em 1968 em parte dedicado aos avisos agrícolas, sob a orientação do
Engº. Rodrigo Xavier da Cruz, director nessa altura, a nível nacional dos Serviços de Avisos
Agrícolas, integrado nos trabalhos da dissertação final do curso de Regente Agrícola e que constituiu o
embrião da estação de avisos do Oeste, com algumas deslocações também à estação de avisos do
Ribatejo, acabei por vir para a Bairrada em finais de 1970 a convite do Engº Xavier da Cruz.
Já se encontrava no serviço o Engº Melchior Barata de Tovar.
Estavam já implantados os postos meteorológicos principais de S. João da Azenha, Cantanhede e
Bencanta/ERAC.
Em 1971 procedeu-se à instalação de alguns postos meteorológicos secundários, após contactos com
os viticultores, que faziam também a leitura dos dados meteorológicos.
Procedeu-se já neste ano à pesquisa das formas vegetativas de inverno “oósporos”, e na Primavera à
determinação dos períodos de incubação, por inoculação nas folhas de soluções contendo as formas
vegetativas.
No ano de 1971, procedeu-se a ensaios de tratamento em algumas parcelas, de acordo com alguns
lavradores mais sensibilizados, tendo-se obtido bons resultados, o que motivou os restantes, tendo
começado a haver boa adesão e muitas inscrições.
Foi-se continuando a expandir a zona de acção, com a instalação de mais postos secundários, e os
avisos começaram a ser enviados a cada vez mais viticultores e ía-se verificando cada vez mais
adesão.
Posteriormente, não sei referir precisamente o ano e dado que a cultura da batata era também uma
cultura predominante, tanto na Bairrada como na região das “Gafanhas” e a norte de Aveiro, alargouse os avisos a esta cultura, procedendo-se à instalação de abrigos meteorológicos, a nível do solo, no
meio da cultura.
Nesta altura a área da estação de avisos estendia-se de Salreu/Estarreja a Paião/Soure, dando-se
também informações acerca dos pedrados das pomóideas.
Saí em 31/12/1979, após conclusão da Licenciatura em Medicina, embora me mantivesse sempre
interessado no serviço, tendo até recebido nos primeiros anos o boletim informativo.
Sinto-me feliz por ver que o serviço mantém vitalidade e continua a ser um serviço de grande
qualidade e interesse para a agricultura da região.
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