NEWSLETTER
Estimado(a) Duriense,

Terminado que está o ano, aproveitamos esta Newsletter para fazer um resumo da actividade da
ProDouro ao longo de 2018.
Aproveitamos para desejar a todos os Durienses um excelente 2019,
A Direcção da ProDouro

Resumo do ano 2018 na ProDouro

Janeiro - Por convite do IVV ao sector, a ProDouro pronunciou-se sobre a “Marcação de Vinhas na
RDD”, tendo aproveitado a preparação desse comentário ao IVV para elaborar um dossier
sobre a marcação das vinhas, que pode encontrar aqui.

Fevereiro – Sendo o cadastro, uma ferramenta essencial para a boa gestão da RDD, a ProDouro fez
chegar ao IVDP sugestões para a sua melhoria, pode encontrar a nossa Newsletter sobre
o cadastro aqui.

Abril – Fizemos o ponto de situação da seca extrema vivida nos últimos meses na RDD e que
terminou no mês de Março. Veja toda a informação sobre este assunto aqui.
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Junho – A importância da Vinha Velha na qualidade dos vinhos da RDD é conhecida de todos, para
ajudar a definir o que é uma Vinha Velha na RDD, a ProDouro deu a conhecer a sua reflexão
sobre o assunto neste relatório aqui.
Para monitorizar a queda de granizo na RDD, a ProDouro construiu e instalou 30 unidades
de medição da quantidade e do tamanho do granizo (granizómetros) na RDD.

Julho – A ProDouro assinou com a UTAD o protocolo de cooperação no combate ao granizo na RDD.
Comunicado conjunto da ProDouro e da VitiOeste sobre a possibilidade de fazer o
Tratamento por Água Quente na compra de videiras ou enxertos-prontos, pode ler o
comunicado conjunto aqui.

Setembro – Neste mês a ProDouro publicou na Newsletter um interessante trabalho sobre o
equilíbrio da oferta e procura de uvas na RDD, pode ler o trabalho completo aqui.

Outubro – Participação da ProDouro no Conselho Consultivo da Missão Douro em Lamego.

Dezembro – Foi eleita para o triénio 2019/2021 a nova Direcção da ProDouro, será presidida pelo Rui
Soares da Real Companhia Velha, a nova Direcção toma posse em Janeiro de 2019.
A ProDouro organizou no dia 6 de Dezembro, uma visita para os seus sócios aos viveiros
da VitiOeste, para melhor dar a conhecer em que consiste o Tratamento por Água
Quente de enxertos-prontos.
Criámos uma conta da ProDouro no Facebook para podermos de forma informal chegar
a mais Durienses. (https://www.facebook.com/Prodouro/)
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