NEWSLETTER
Estimado(a) Duriense,
Decorreu no passado dia 19 de fevereiro no Museu do Douro (Peso da Régua) o evento “Caminhos
para a Valorização da Uva e do Vinho”. A sessão teve uma participação massiva (110 pessoas) que
esgotaram a sala do “Winebar” daquele emblemático edifício, sinal do interesse nos temas abordados
e a sua relevância para a região.
Da parte da nossa associação podem continuar a contar com uma atuação empenhada na defesa das
causas valorizadoras da uva e do vinho da região. O tema da sessão é o nosso lema de atuação para os
próximos meses, contamos com todos no sentido de atingir tais objetivos. Se ainda não o fez, junte-se
a nós nesta causa!

A Direção da Prodouro

Resumo do evento “Caminhos para a Valorização da Uva e do
Vinho”
Na primeira metade da jornada foi efetuado um “Balanço da atividade da Prodouro”, tendo sido
apresentado um resumo dos diferentes dossiers estudados e entretanto divulgados publicamente (O
QUE FIZEMOS), nomeadamente:






Luta Contra a Flavescência Dourada. Uma boa notícia (veja aqui)
A Construção dos Muros de Pedra Posta (veja aqui)
O Cadastro Vitícola (veja aqui)
Predicado “Vinha Velha” (veja aqui)
Qual a Área de uma Vinha? (veja aqui)
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Foram igualmente apresentados novos dossiers que estão em fase de trabalho interno da associação
(O QUE ESTAMOS A FAZER), cuja relevância achamos de capital importância para a região:




(1)

Luta Preventiva Contra o Granizo (1)
Custo do Trabalho na Produção de Uva (1)
Observatório do Douro (veja aqui)

Trabalhos em curso, a divulgar oportunamente

Após o intervalo seguiu-se um debate que contou com a participação de convidados bem
conhecedores da realidade regional (Pedro Silva Reis, Adrian Bridge, Joaquim Peres Ventura e Jorge
Alves), que ao contribuírem com a sua visão pessoal deram preciosos contributos para a audiência.
Estamos a viver um momento crucial para a vitivinicultura da região que não se compadece com
amadorismos. Apenas numa visão séria e a longo prazo conseguiremos defender os valores da
propriedade, das marcas e da qualidade que fazem do Douro uma região única.
A sessão terminou com uma prova de vinhos dos associados ProDouro (veja lista completa aqui), em
que foi possível constatar a diversidade e qualidade dos vinhos durienses. A melhor maneira de
encerrar com um brinde uma fantástica jornada!
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