A Confraría dos Viños de Monterrei suma cinco novos membros e entrega tres Medallas de Ouro a título p
Sábado, 12 Agosto 2017 00:00

Ás oito da tarde iniciáronse os actos inaugurais da duodécima edición da Feira do Viño de
Monterrei, que se desenvolverá por terceiro ano consecutivo na Alameda de Verín.

Tras as intervencións de Lara Dá Silva, presidenta de C.R.D.O. Monterrei, que destacou a
importancia do sector vitivinícola na economía da comarca e o alcalde de Verín, Gerardo
Seoane, que resaltou a arraigada tradición vinícola do territorio lembrando aos asistentes que
“a denominación de orixe Monterrei é a máis nova, pero coa historia de produción de viño máis
antiga de Galicia”, tivo lugar o pregón inaugural da mesma. Devandito pregón foi realizado por
Julián Velasco Mielgo, director xeral das áreas de Programación e Comercial de Cadea COPE,
que exaltou as virtudes dos brancos e tintos da denominación.

Tras o pregón e o percorrido das autoridades polas casetas participantes, a exaltación da
Denominación de Orixe Monterrei trasladouse á igrexa da Mercé de Verín, para celebrarse o
acto da imposición de medallas da Confraría dos Viños de Monterrei. Devandito acto estivo
presidido polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, e contou coa participación de
representantes da Consellería do Medio Rural, a directora da Axencia de Turismo de Galicia,
Deputación de Ourense ou alcaldes das comarcas de Monterrei-Conso Frieiras, entre outros.
Así como, membros da Confraría, ou representantes doutros consellos reguladores vitícolas e
de produtos de calidade diferenciada galegos.
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Durante o acto, amenizado polo grupo SonBoleros, nomeáronse a cinco novos confrades,
relacionados algúns deles co sector produtor, e outros co mundo da política e comunicación.

Os cinco novos membros que se unen á Confraría de Monterrei son: Bernardo Álvarez García
(viticultor, impulsor da creación da D.Ou. Monterrei, e un dos primeiros vogais do Consello
Regulador), José Luis Gómez Ibáñez (viticultor e propietario da adega Valderello, unha das
primeiras fundadas na denominación), Gerardo Seoane Fidalgo (alcalde de Verín), Antonio
Angel Méndez Atanes (viticultor, enólogo e presidente do Consello Regulador entre os anos
2007-2015) e Julián Velasco Mielgo (pregoeiro desta edición e director xeral das áreas de
Programación e Comercial de Cadea COPE).

Ao longo deste acto, e por primeira vez na súa historia, entregáronse tres Medallas de Ouro, a
título póstumo a tres persoas pola súa vinculación coa D.O. Monterrei. Estas tres medallas
foron para Manuel Branco Núñez (cofundador da adega Pazo Branco Núñez -Tapias Mariñán),
José Luis Vaz Vilela (fundador da adega Ladairo) e Ernesto Atanes Payo (cofundador da adega
Crego e Monaguillo). No caso deste último, por petición expresa da familia, faráselle entrega da
distinción nun acto privado, ao non atoparse agora mesmo coas forzas suficientes para acudir
ao devandito acto. Estes tres viticultores- adegueiros faleceron nos últimos anos, e o seu labor
á fronte das súas adegas foi fundamental para a promoción dos viños de Monterrei nas últimas
décadas.

Tamén, e como novidade, a este acto convidouse a todos os viticultores inscritos no Consello
Regulador, co obxecto de facerlles partícipes no mesmo, xa que o seu labor xunto coas adegas
é fundamental para a existencia da denominación.
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Con todo, a XII Feira do Viño de Monterrei terá a súa continuación nas xornadas de mañá e
pasado, 12 e 13 de agosto, nas que os verineses e visitantes poderán achegarse á praza da
Alameda para degustar os viños desta denominación en cada unha das 15 adegas
participantes: Abeledos, Boo Rivero (Fragas do Lecer), Daniel Fernández, Franco Basalo,
Gargalo, Ladairo, Pazo Branco Núñez (Tapias Mariñán), Pazo de Valdeconde, Quinta do
Buble, Terras do Cigarrón, Trasdovento, Triay, Valderello, Vía Arxéntea e Viños Lara.

Os prezos, igual que nas últimas edicións, serán de 5 degustacións por cinco euros e unha
copa personalizada da D.O. por dous euros. O horario de apertura da feira será de 12.00 a
14.30 h e de 19.00 a 24.00 horas, sábado e domingo respectivamente. Gastronomía, a través
de casetas na propia feira, viño, música e deporte uniranse un ano
máis no marco da Feira do Viño da D.O. Monterrei.

Mañá sábado terá lugar a celebración do VI Paseo Solidario de Bicis Clásicas, organizado por
BTT Verín a favor de Cruz Vermella Monterrei e que ten como obxectivo recadar leite e
destinalo a colectivos especialmente vulnerables. Ademais, ás 20.00 horas, a agrupación
musical Candaira comezará unha actuación itinerante con saída na Praza García Barbón.

Pero, sen dúbida, o prato forte musical desta edición será a verbena de mañá, amenizada por
Orquéstra Costa Oeste, coa sesión de tarde, de 21:00 a 22:30 horas, e cunha actuación
nocturna desde as 00.30 ata ás 02.30 horas, seguida do concerto de mans do grupo En Mala
Hora. Rock and Roll Band.
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Xa o domingo, ás 20.00 horas, a Praza da Alameda, acollerá a actuación da agrupación
musical Nova Era. Posteriormente, e como peche desta gran celebración, a Praza García
Barbón, será o lugar de encontro para o concerto do Grupo Roi Casal Son Cubano son Galego.

A XII Feira do Viño de Monterrei foi organizada polo C.R.D.Ou. Monterrei e o Concello de
Verín, coa colaboración de Xunta de Galicia, Deputación de Ourense, MAPAMA, Fondo
Europeo Agrícola de Desarollo Rural (FEADER), ayuntamentos de Oímbra, Monterrei, Castrelo
do Val, Riós e Vilardevós e Asociación de Hostaleiros da Comarca de Monterrei e Verín
(AEHCOM) e Eurocidade Chaves-Verín.
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