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Editorial 

Tão naturalmente como se sucedem as estações 

do ano assim prosseguem os agricultores os 

rituais ancestrais que mudaram o rumo da 

humanidade. Fazem o que a natureza lhes pede, 

adaptam-se, reinventam, melhoram, fracassam, 

desesperam, voltam a começar, mas acima de 

tudo, nunca desistem. 

Neste jornal, carregado de esperança, damos 

protagonismo à flora e à fauna do nosso Douro. 

Companheiros coloridos de bons e maus 

momentos que nos lembram insistentemente do 

nosso dever protector. 

Revisitamos os velhos temas que continuam por 

resolver: A luta contra o granizo, está a um passo 

de se concretizar. Será um passo de gigante ou um 

passo de formiga? Não depende de nós. 

A vinha velha, continua a envelhecer, 

calmamente, alheia às decisões que sobre ela se 

tomam. Esperemos que o continue a fazer por 

muitos anos, assim as pretensões da ProDouro 

para a salvar, se concretizem. 

Abordamos também, como não poderia deixar de 

ser, a situação do momento e tudo o que ela 

implica nas nossas vidas. 

Os tempos que se avizinham não se vislumbram 

fáceis, mas acreditamos estar a adiantar uma boa 

parte da solução ao recuperar o método 

encontrado na vindima de 1945. 

Todos juntos poderemos construir um Douro 

Unido e Solidário. 

 

Diga Touriga Francesa 

PRODOURO 

 Temos uma boa notícia para lhe dar. 

 Foi meio-reparado o erro crasso de um dia 

se ter mudado o bom nome da nossa TOURIGA 

FRANCESA para Touriga Franca.  

 Segundo o aviso nº 3999/2020 do Instituto 

da Vinha e do Vinho, publicado em Diário da 

República de 6 de Março (2ª série, nº 47) «são 

incluídos na lista de castas anexa à referida 

Portaria [nº380/2012 de 22 de Novembro] e da qual 

faz parte integrante as seguintes castas e 

sinónimos: (…) j) Casta Touriga-Francesa como 

sinónimo da casta Touriga-Franca (PRT52205), 

apenas na rotulagem da DO Porto, Douro e IG 

Duriense». 

 A Touriga Francesa é considerada a melhor 

variedade de uva tinta do Douro e criamo-la nos 

anos difíceis da filoxera. É uma casta autóctone e 

irmã de outros «mouriscos de semente», como por 

exemplo a Tinta da Barca. Os progenitores da 

Francesa e da Barca são a Mourisco Tinto (a mais 

resistente ao Phylloxera vastatrix, mas sem aptidão 

vinícola reconhecida) e a Touriga Nacional, cuja 

qualidade vinícola era elogiadíssima no tempo pré-

filoxera. Touriga Francesa e Tinta da Barca foram 

cruzamentos botânicos mágicos. 

Talvez possamos dizer que a Touriga Francesa 

seja a sublimação perfeita da Touriga (nacional) e da 

Mourisco Tinto e de tal maneira que, pós-filoxera 

pudemos diminuir a imperfeita Touriga (sob o ponto 

de vitícola) e desistir da dominante 

Bastardo, 

inadequada ao nosso 

clima quente e seco. 

Continuemos a chamar 

 FRANCESA à nossa Touriga 

pós-filoxera e NACIONAL àquela que na 

pré-filoxera só precisava de ser TOURIGA, pois era 

única. Foi assim que tão bem nos ensinaram. 

 Ensinemos agora chamar-lhe como deve 

ser, principalmente aos recém-chegados ao 

maravilhoso mundo vinhateiro do Douro. Diga, 

TOURIGA FRANCESA! 

   

NESTA EDIÇÃO 

LUTA CONTRA O GRANIZO MANIFESTO VINHA VELHA COVID-19 
 

Aguarelas de Alfredo Roque Gameiro publicadas em Le 

Portugal Vinicole apresentado na Exposição Universal de 

Paris de 1900. Representam-se aqui os pais da Touriga 

Francesa, pois à data esta casta ainda não existia. 
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GRANIZO 

As tempestades de Verão já começaram… 
Contabilizam-se prejuízos no Douro Superior 

LUTA ACTIVA CONTRA GRANIZO 

Passos dados para um 

futuro mais descansado 

 

1. ELEIÇÃO DA ZONA PILOTO DE 

ESTUDO 

A área da RDD que sofreu mais fenómenos 
de granizo violento na década de 2010 

correspondente ao triângulo geográfico 

Sabrosa/Alijó/Pinhão (SAP), num total de 

5790 hectares de vinha em 15125 hectares de 

território. 
 

2. ESTUDO DOS MÉTODOS DE LUTA 

ACTIVA 
ANELFA, associação de meteorologistas 

francesas sem fins lucrativos 

(http://www.anelfa.asso.fr/). 

SELERYS (método LAÏCO), uma empresa 

comercial (https://selerys.fr/). 

 

3. ESCOLHA DO MÉTODO/VANTAGENS 

SELERYS (método LAÏCO) 
a. Possibilidade de implementação reduzida à 

zona piloto de estudo versus uma área que tem 

de estender-se à zona de formação da 

tempestade. É uma solução à medida das 

“bolsas geográficas de granizo”. 

b. Um radar dedicado (30km de raio de acção) 

24/24horas, 7/7 dias versus previsão 

meteorológica. 

c. A possibilidade de usar como princípio activo 

sais higroscópicos versus iodeto de prata. Uma 

questão considerada crucial. 

d. Uma solução chave na mão versus uma 

organização complexa dedicada 

exclusivamente à luta anti-granizo. 

O método da SELERYS é uma solução nova, 

face às 1000 chaminés (câmaras de combustão 

de solução acetónica de iodeto de prata) 

instaladas pela ANELFA em França.  

 

4. APRESENTAÇÃO DO PROJECTO 
CCDR-N, Direcção Regional de Agricultura 

do Norte, Federação Renovação Douro (FRD), 

Câmaras Municipais da zona piloto e por 

último CIM-Douro (reunião 29 de Janeiro 

2020). Além disso foi comunicado em vários 

eventos públicos, a um dos quais assistiu o 

IVDP. 

 

5. CUSTO ESTIMADO DA LUTA 

(INVESTIMENTO OPERACIONAL) 
 Se for só a área de vinha a pagar a luta contra o 

granizo na zona piloto, o custo estimado, no 

que respeita à SELERYS e à coordenação 

técnica regional, é €23,9 por hectare em ano 

cruzeiro e €30,9 por hectare no ano de 

investimento. Supomos o trabalho voluntário 

dos 2x28 «caça-granizo». No total estima-se 

179 mil euros de investimento, ao qual o custo 

acresce o custo operacional de 139 mil euros 

por ano. Nos três anos do projecto 

experimental: 595 mil euros. 

 

6. MODELO DE FINANCIAMENTO 
Está por encontrar, no entanto, 4 dos 

associados da ProDouro (Adega Cooperativa 

de Favaios, Adega Cooperativa de Sabrosa, 

Real Companhia Velha e Sociedade Agrícola 

da Nogueira) decidiram comprar em conjunto 

o radar (€74000).  

É um passo gigante na luta activa contra o 

granizo. 

PRODOURO 

 

LUTA ACTIVA 

CONTRA O 

GRANIZO 

MISSIVA AOS 

VITICULTORES DO 

DOURO E À CIM-DOURO 
 

No próximo dia 6 de Julho vai fazer 

3 anos que a ProDouro se lançou à luta 

activa contra o granizo. Tínhamos então 

sofrido uma tempestade de granizo e não 

adivinhávamos que no dia 28 de Maio de 

2018 sofreríamos outra bem mais 

devastadora. 

De então para cá construímos a 

estratégia de luta, com outros parceiros 

entretanto motivados, até constituirmos em 

2019 o chamado Comité de Combate ao 

Granizo (CCG). São membros 

fundadores: ProDouro + UTAD (liderança 

científica) + ADVID (liderança técnica 

futura) + Adega Cooperativa de Favaios + 

Adega Cooperativa de Sabrosa. 

O tempo passa e não encontrámos 

ainda o modelo de financiamento capaz da 

luta a que nos propomos.  

 No dia 6 de Janeiro passado 

explicamos a nossa pretensão à nossa 

Comunidade Intermunicipal de 

Municípios, CIM-DOURO. Aí tivemos 

uma plateia atenta, mas registamos 

especialmente as palavras dos presidentes 

de câmara de Alijó e Sabrosa (adiante 

perceberá a razão) e as do presidente de 

Murça, que tanto sofre com a ameaça 

constante de granizo sobre as vinhas dos 

seus munícipes-viticultores. Uma boa 

surpresa foram as palavras do presidente de 

Moimenta da Beira, ele próprio desejoso de 

um plano de protecção dos seus pomares de 

maçã. 

 A luta activa contra o granizo só 

será uma realidade se houver vontade 

política para encontrar o 

modelo de financiamento 

adequado e essa acção  

decisiva competirá à  

CIM-DOURO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Piloto de Estudo 

Triângulo SAP (Sabrosa/Alijó/Pinhão)    

 

A vermelho o perímetro de acção do radar (raio 30Km). 

A azul perímetro de alerta máximo de actuação (lançamento 

de balões carregados com tocha de sais higroscópicos).  

Os limites a branco desenham as freguesias em luta e as 

pequenas circunferências a verde-claro a localização de cada 

um dos 28 postos de lançamento de balões (56 voluntários 

«caça-granizo»). 

A SELERYS escolheu a Granja de Alijó (edifício conhecido 

por parque de máquinas da Real Companhia Velha) como a 

melhor localização para o radar. 

 

 

SELERYS 

“Paragrêle 69” 

De França chega-nos um exemplo 

inspirador através da associação 

“Paragrêle 69” e do CCVG 

(Communauté des communes du Vallé du 

Garon).  

200 agricultores voluntários protegem 90 mil hectares 

com o mesmo método escolhido em Portugal pelo nosso 

Comité de Combate ao Granizo. 

Só nos falta mesmo por em prática as boas ideias, 

porque comprovadamente elas funcionam nos outros 

países. 

https://www.ccvalleedugaron.com/preserver/agriculture-

2030/protection-contre-la-grele/ 

 

 

http://www.anelfa.asso.fr/
https://selerys.fr/
https://www.ccvalleedugaron.com/preserver/agriculture-2030/protection-contre-la-grele/
https://www.ccvalleedugaron.com/preserver/agriculture-2030/protection-contre-la-grele/
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COVID-19 

Agradecimento aos Assalariados Vitícolas  

RECOMENDAÇÃO ESPECIAL AOS 

VITICULTORES 

 

O mundo foi obrigado a parar abruptamente, 

os peixes voltaram aos canais de Veneza e o 

céu voltou a ser azul em Whuan. Quase se 

alcançaram os padrões definidos no acordo de 

Paris para o clima. À força, vimos de relance 

uma centelha do paraíso. Para quê? Mal acabe 

o pesadelo, voltamos ao mesmo de sempre 

sem pensar duas vezes. Será? Aproveitemos 

ao menos para reflectir, já que tempo não nos 

falta, na pertinência das coisas. Que 

necessidade temos nós de nos continuar a 

envenenar indiscriminadamente? 

Que necessidade têm as empresas de agro-

químicos de continuar a fabricar produtos que 

nos envenenam indiscriminadamente? A 

ciência evolui cada vez mais rápido, mas 

continuam a chegar-nos mais depressas 

produtos nocivos do que os desejáveis 

biopesticidas. Todos sabemos que a resposta a 

estas perguntas é de cariz económico, o que 

não se compreende é como é que conseguimos 

fechar os olhos, permitimos, perpetuamos e 

aceitamos tão brandamente aquilo que 

abertamente discordamos nos debates de 

circunstância. 

Em tempo de heróis e cruzadas impossíveis, a 

ProDouro, associação de viticultores 

profissionais do Douro (www.prodouro.pt), 

vem por este meio agradecer o esforço 

extraordinário de todos os assalariados 

vitícolas na produção de uvas não só no ano 

vitícola corrente mas, em todos os que já 

passaram. 

Devemos-lhes os vinhos de outro mundo 

que um dia soubemos inventar, seja um 

copo de vinho Douro (e há-o para todos os 

gostos), uma refrescante taça de espumante, 

um delicioso Moscatel ou um cálice de 

Porto capaz de nos inspirar na resolução da 

vindima difícil que aí vem. 

Os dias de estado de emergência declarado 

por causa da Covid-19 são difíceis para 

todos, mas, se qualquer um de nós se 

imaginar um assalariado vitícola, há de 

querer agradecer-lhe o trabalho fora de 

casa, sujeito aos caprichos da meteorologia 

(uns dias de chuva, outros de sol 

inclemente) e em grupo (se bem que 

disciplinado por regras adequadas). Tão-

pouco alguém lhes inveja o salário que 

afasta cada vez mais pessoas do 

desempenho destas funções e constitui um 

dos principais motivos da crise de mão-de-

obra que assola o Douro. 

Ninguém invejará também o perigo a que 

se sujeitam no combate a pragas e doenças 

que é necessário travar para que a 

qualidade das uvas se preserve. Na 

realidade, este cenário que envolve 

máscaras, fatos e luvas de protecção não é 

novo para o mundo rural. Lentamente os 

EPI’s foram entrando na rotina dos 

trabalhos agrícolas que envolvem a 

manipulação de produtos fitofarmacêuticos. 

Todos sabemos que este processo se deu, se 

continua a dar, com demasiada lentidão. 

 

 

No ano corrente a escassez de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI's) obriga a um 

cuidado redobrado e à responsabilidade 

acrescida de cada um de nós. A variedade de 

produtos no mercado é enorme e 

compreensivelmente o preço é o factor que 

mais influi nas nossas decisões. No entanto, 

há outros factores a considerar que não sendo 

de efeito imediato, têm consequências a longo 

prazo na nossa saúde, na saúde dos nossos 

aplicadores e na do ambiente (que por 

consequência implica a saúde de toda a gente 

que nos rodeia). Devemos fazer um esforço 

por conhecer bem os produtos que aplicamos 

comparando-os entre marcas. Por vezes 

acontece que a maior toxicidade, 

nomeadamente a que está relacionada com a 

saúde humana, não se encontra na substância 

activa, mas sim no adjuvante, sendo esta a 

variável entre marcas que nos pode ajudar a 

efectuar uma compra mais responsável. 

Todos sabemos que devemos ler as fichas de 

segurança e assegurar que as normas aí 

estipuladas se cumprem, mas quantos de nós 

saltamos este passo? 

Os nossos aplicadores são os primeiros a furar 

as regras de segurança, mas a entidade 

empregadora tem a obrigação e o 

conhecimento necessários para deixar de se 

refugiar neste facto. 

 

 

COVID-19 

Estado de emergência impede evento anual da ProDouro 

A Mão-de-Obra no Douro Vinhateiro foi o tema 

escolhido para este ano. Por circunstâncias 

conhecidas de todos fomos obrigados a cancelar 

o evento, mas não a desistir dele. Este assunto é 

transversal a qualquer crise. Aliás, a crise que se 

advinha nos outros sectores é tradicionalmente 

um momento de alívio para a viticultura no que 

à mão-de-obra diz respeito. As pessoas vêm 

sempre uma tábua de salvação no campo e 

regressam. O motivo porque não permanecem é 

sem dúvida, merecedor de reflexão e acima de 

tudo de resolução. 
 

Esta é uma das variantes que queremos abordar, 

mas há muitas mais, nomeadamente o Custo da 

tracção mecânica vs o custo da mão-de-obra. 

Corrigir de vez a ideia errada de que produzir 

uvas no Douro é barato. 

Chamaremos à discussão empresas de 

prestação de serviços vitícolas nacionais e 

internacionais e abordaremos ainda a questão 

da mão de obra estrangeira com a presença de 

empresas de trabalho temporário. 

Mais à frente neste jornal levantamos a ponta 
 

 

do véu sobre um dos assuntos que  

gostaríamos de ver resolvido ainda para esta 

vindima. (pag. 6) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.prodouro.pt/
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Casa do Douro 
Benefício em regime de «bloqueio» 

 

1945 

Dadas as circunstâncias em que decorre a presente 

vindima, não só no que diz respeito ao pequeno 

quantitativo a beneficiar e menor realização de 

transacções, mas também no que se refere aos 

sacrifícios suportados pela lavoura duriense — 

consequência das apertadas «Bases de distribuição de 

benefício» e das reduzidas quantidades que, por força 

de rateio, foram autorizadas tratar por milheiro de 

cepas, julgou a Casa do Douro oportuna e conveniente 

a possibilidade de realização de «beneficio em 

bloqueio». 

 Apresentada a pretensão e justificada a sua 

oportuna necessidade ao Instituto do Vinho do Porto, 

foi a Casa do Douro autorizada a distribuir, naquele 

regime, benefício que não poderá exceder 5 mil pipas 

de mosto, ficando os vinhos assim beneficiados 

sujeitos a inalterável «Regulamento» já promulgado 

pelo Instituto do Vinho do Porto e que na Casa do 

Douro e Grémios de Vinicultores poderá ser 

consultado por todos os interessados. 

 As bases essenciais desse «Regulamento» 

preceituam: 

a) O único auxílio que a Casa do Douro 

poderá conceder aos vinhos em regime de 

bloqueio será o fornecimento a crédito da 

sua aguardente; 

b) Só poderá ser concedida autorização aos 

mostos que sejam beneficiáveis, por 

produzidos em vinhas que não tenham sido 

excluídas pelas «Bases para a distribuição 

do benefício», em anos de maior 

quantitativo a beneficiar; 

c) Os vinhos bloqueados deverão conservar-

se neste regime durante três anos, salvo se 

em data anterior lhes for levantado o 

bloqueio pelo Conselho Geral do Instituto 

do Vinho do Porto; 

Enquanto se conservarem em regime de bloqueio, não 

poderão ser vendidos ou transaccionados; terão de 

conservar-se em instalação do produtor e não poderão 

transitar de instalação ou vasilha, nem tão-pouco ser 

aguardentados, lotados, trasfegados, etc., sem autorização 

da Casa do Douro que, para garantia, extrairá amostras dos 

vinhos bloqueados. 

Não será, certamente possível atender pedidos que na Casa 

do Douro venham a ser recebidos em data ou datas 

posteriores à atrás fixada. 

 A Casa do Douro manifesta a sua satisfação pelo 

facto de poder proporcionar à lavoura duriense esta 

possibilidade de benefício de que muitos lamentavam não 

poder dispor no presente ano e aproveita a oportunidade 

para a todos voltar a afirmar quanto sente que a dureza do 

momento económico que passa a obrigue — e à restante 

Organização do Vinho do Porto — a pedir a todos os seus 

dependentes, inegavelmente grandes sacrifícios. 

 Aproveita ainda o ensejo para voltar a afirmar à 

lavoura duriense que, tendo sido criada e sendo sua razão 

de ser a defesa da própria lavoura, continuará — no 

presente e no futuro — a empregar todos os seu esforços e 

possibilidades no sentido de cumprir o mais cabalmente 

possível, com a sua função. 

Todos os vinicultores que desejam praticar o beneficio no 

regime que ora se anuncia como possível na presente 

vindima, deverão dirigir à Casa do Douro os competentes 

pedidos — se possível em impresso próprio — até ao dia 

14 do corrente, indicando o seu nome, concelho, freguesia 

e nome da propriedade produtora do mosto, número de 

videiras nela existentes e quantitativo daquele que em 

bloqueio desejam beneficiar, devendo para cada 

propriedade fazer pedido separadamente. 

 

 

Parece incrível que, com a estiagem que 

tem havido, as uvas se apresentam ainda 

com algum sumo, muita doçura e boa cor e, 

como não têm doenças, devemos ter bons 

vinhos, desde o momento que se faça uma 

boa colheita, tirando-se os bagos secos e os 

cachos afervados. Porém a novidade de 

vinho deve ser bem reduzida, não só porque 

o tempo lhe não correu de feição, mas 

também porque, depois de uma grande 

produção, como a do ano passado, segue-se 

sempre uma colheita escassa. (…) 

Pelas notas oficiosas dos organismos 

dirigentes da produção e comércio do vinho 

do Porto, ficamos sabendo que a quantidade 

de vinho a beneficiar este ano, é só de vinte 

mil pipas e, pela nota oficiosa do Instituto, 

depreendia-se que, na distribuição deste 

quantitativo, se deveria dar preferência aos 

vinhos de primeira qualidade; mas a direção 

da Casa do Douro resolveu seguir outro 

critério e, assim, pulverizou por toda a 

região as autorizações de benefício (…). 

Se não autorizada a cedência, ou, melhor a 

compra de litragem, não se beneficiam as 

vinte mil pipas, porque as autorizações 

foram repartidas em tão pequenas parcelas, 

regra geral, que, mesmo num ano de grande 

animação de negócios, os compradores não 

iriam beneficiar estas dezenas ou centenas 

de litros aos quais a Casa do Douro 

concedeu benefício, porque não era prático 

nem exequível ter negócios com tão grande 

quantidade de lavradores. A par disto, há 

muitos vinicultores em cujas adegas nunca 

houve tonéis com vinho de pasto e que, este ano, 

não têm licença para beneficiar toda a sua 

produção; mas como as suas vinhas só 

produzem vinhos que são generosos, não 

somente por lei, mas sim por qualidade, têm de 

se servir de todos os meios, permitidos para que 

esses vinhos tarde ou cedo, possam considerar-

se vinhos do Porto. 

O total dos viticultores que tiveram autorização 

de benefício foram, em toda a região, três mil 

oitocentos e noventa e quatro [nota nossa: 

verificar a razão deste número], pelos quais 

foram distribuídas as vinte mil pipas. 

Bem sei que a maior dificuldade que a direção 

da Casa do Douro todos os anos tem, é distribuir 

o quantitativo do vinho a beneficiar e, com um 

reduzido contingente como o deste ano, muito 

mais difícil é esta distribuição; a maneira de 

resolver este assunto com mais equidade, seria 

o presidente da Casa do Douro reunir, com 

tempo, todos aqueles lavradores ou técnicos que 

quisessem trabalhar no aperfeiçoamento destes 

serviços (que competem à 

Casa do Douro) para ver se, no futuro, se fazia 

uma obra mais perfeita e o mais justa possível. 

Agora, só há uma maneira de remediar o mal; é 

autorizar, como já foi autorizado, o beneficio 

duns milhares de pipas em regime de bloqueio 

e permitir as cedências das pequenas 

autorizações de benefício para simplificar este 

serviço e não nos obrigar a dizer «que o lavrador 

X da povoação A juntou as suas dezenas, 

centenas ou milhares de litros de vinho 

beneficiável com o lavrador F da povoação B», 

que fica a dezenas de quilómetros, às vezes, 

quando o que lhe fez foi uma simples cedência  

 

de litragem. O ano passado já se usou este 

expediente, mas, como alguns lavradores não 

tiveram o cuidado de confirmar, de viva voz, o 

que tinham escrito e disseram aos fiscais a 

verdade, foram-lhes, por isso aplicadas multas. 

Julgo que há conveniência em autorizar estas 

cedências e só assim se conseguirão beneficiar 

as vinte mil pipas, que eu, 

apesar de ter algumas centenas de pipas de 

vinhos velhos em armazém para vender, entendo 

que não são quantidade de mais de vinho do 

Porto a fazer-se este ano. 

Não se pode, ou não se quis, dar-nos a certeza, 

como se nos deu o ano passado, de que 

poderíamos receber da Casa do Douro uma certa 

quantia, representativa do sinal, que é costume 

os lavradores receberem, quando vendem os seus 

vinhos na vindima, com o que a Casa do Douro 

nos ajudava, sem prejuízo para ela, a custear a 

despesa que fazemos na vindima., 

obrigatoriamente, por intermédio da Casa do 

Douro à Junta. São duas regalias que a nossa 

organização nos dava e, agora, nos não dá Se a 

junta dissesse que, se ela não quisesse vender-

nos a aguardente a prazo, nós nos governaríamos 

com a “prata da casa”, pois aguardente no Douro 

não nos falta e que a maneira da Casa do Douro 

nos poder vender essa aguardente, ao preço da 

Junta, sem prejuízo, seria fazer um pequeno 

aumento no preço da aguardente do Douro na 

próxima campanha, a Junta com certeza nos 

ajudaria a resolver todas as dificuldades que se 

opõem ao fornecimento da sua aguardente, a 

prazo, à lavoura duriense.  

 

 

É esta a opinião dum lavrador que tem todos os seus interesses ligados à boa economia da região duriense. 

(P.S. — Quando ia deitar estas minhas considerações ao correio, soube na Régua que já estava resolvido por quem de direito fazer-se o 

fornecimento de aguardente da Junta a prazo à lavoura do Douro. Bom foi que se se remediasse ainda a tempo este assunto).  
(Assina: Artur de Sousa). 

 
 

 

JORNAL 

PRODOURO 

Opinião do Leitor 
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A vindima de 1945 uma lição para 2020 

A PRODUÇ ÃO DE VINHO DO PORTO EM REGIME DE BLOQUEIO 
 

Reproduzimos na página anterior as notícias encontradas no Jornal Comércio do Porto, entretanto extinto em 2005, que nos dão conta da solução encontrada 

em 1945 para resolver a complicada vindima que se adivinhava no pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial terminou no armistício de 14 Agosto de 1945, em cima 

da vindima. Uma notícia no jornal «O Comércio do Porto» de 24 de Agosto desse ano animou o Douro vinhateiro: 

 «Londres, 23 (Reuter). Chegaram a este porto 1.400.000 garrafas de vinho do Porto, que serão vendidas 

ao preço 14 xelins e 6 dinheiros. Embora esta remessa seja a maior que chegou a este país nos últimos 6 

anos, salienta-se que apenas representa 5% das importações britânicas de vinho do Porto antes da guerra. 

Todavia, espera-se que, a não ser que se dê uma alteração na política geral de aquisição de vinhos, do 

Ministério da Alimentação britânico, esta remessa tenha que durar até ao verão de 1946.  

O vinho do Porto será posto à venda em novembro. O jornal Evening News diz que os meios comerciais 

farão representações para que se consiga que sejam aumentados os fornecimentos de vinho do Porto». 

Segundo Conceição Andrade Martins (Memória do Vinho Porto, Instituto de Ciências Sociais / Universidade de Lisboa, 

1990; livro com direcção e prefácio de António Barreto): 

❖ Em Setembro [de 1945] as existências de vinho do Porto em Gaia e Douro elevam-se a 318,5 mil pipas. Destas, 

232 mil estão na posse dos exportadores (214,2 mil em Gaia e as restantes espalhadas pela região), 76,7 mil na 

mão dos produtores, 9,1 mil na Casa do Douro e as restantes nos produtores-vendedores.  

❖ O limite do benefício imposto pelo IVP neste ano é o mais baixo de sempre, 20 000 pipas de mosto, o que representa 

16,9% da produção regional deste ano (o quinto valor mais baixo de 1934 a 1988). Em regime de bloqueio é autorizado o 

benefício de 5 000 pipas.  

❖ A Casa do Douro continua a achar sombrio o panorama da viticultura e do comércio durienses. O elevado stock de que dispõe 

obrigam-na a subir novamente para 75 l por pipa de mosto de 450 l a quantidade de aguardente do Douro [a chamada 

«aguardente de rateio»] a utilizar obrigatoriamente no benefício dos vinhos generosos do Douro (1). 

❖ A exportação deste ano, 16 472 pipas de vinho do Porto, foi a sexta mais baixa desde 1756. 

Noutra parte do livro, os autores esclarecem: «Apesar do benefício só ter contemplado cerca de 22% da produção duriense em 1941-45 e desta ter excedido a média 

dos cinco anos anteriores, a Casa do Douro adquiriu em 1943 e 1944 quase metade da produção de vinho de pasto do Douro e não aumentou substancialmente o 

rateio de aguardente (1): 50 l por pipa em 1942 e 1944, 55 l em 1943 e 75 l em 1941 e 1945. Assim, quando a guerra acabou, o comércio e a lavoura tinham os 

armazéns cheios (entre 1941 e 1945, apenas se tinha exportado 46% do vinho beneficiado), mas estavam animados pela perspectiva da iminente recuperação dos 

mercados e relançamento do comércio. 

 

 Tenhamos, contudo, presente a organização bem diferente da 

vitivinicultura naquele tempo, pois, independentemente da Guerra que 

consumia o mundo: 

 

❖ Os vitivinicultores estavam organizados através da Casa do Douro, 

uma instituição forte e respeitada. Isso será claro após ler este 

relatório. 

❖ A produção de vinho do Porto estava maioritariamente entregue a 

vitivinicultores profissionais, isto é, dividida por muitos centros de 

vinificação e armazéns de vinhos complementares (Quintas). 

❖ Sobravam esses vitivinicultores, alguns dos quais se entregavam a 

resolver causas comuns. Isso também ficará claro após ler as ideias 

de Artur de Sousa, vinicultor, que recuperamos num número do 

jornal «O Comércio do Porto» de Setembro de 1945. 

❖ Só havia uma 

denominação de 

origem: Porto. O 

vinho de pasto era 

então um vinho 

inferior em parte 

resolvido pela Casa 

do Douro. (Ver a 

nota abaixo (1), 

sobre a «aguardente 

de rateio»). Hoje 

temos autorização 

para produzir 

simultaneamente 

duas denominações 

de origem na 

mesma videira 

(DO's Porto e 

Douro), mas 

segundo regras e 

comportamentos 

 

 

*Pode ler o documento integral aqui 

  

    POR UM DOURO 

UNIDO E    

SOLIDÁRIO 
 

JUNTOS  

VENCEREMOS 

A CRISE 

(1) Um esclarecimento nosso. O Art.º 12º, decreto-lei nº 23 984 de 8-6-

934, «Das Aguardentes e Álcoois Vínicos — Fabrico, 

Armazenamento e Trânsito» especifica a dita «aguardente de rateio»: 

Quando a Casa do Douro tiver em depósito aguardente vínica 

produzida com vinhos da região demarcada dos vinhos generosos do 

Douro, poderá obrigar os produtores de vinho do Porto, comerciantes 

ou vinicultores, a receber “em 

rateio” e em igualdade de 

condições essa aguardente. 

 O problema do escoamento 

dos vinhos classificados de 

consumo era resolvido pela 

obrigação da Casa do Douro os 

adquirir (Decreto n.º 24349, de 

11 de Agosto de 1934). 

Convém nunca esquecer que 

eram vinhos sem ambição de 

mercado, com outro fim senão a destilação 

piedosa. A ideia de «aguardente de 

 rateio» seria hoje um princípio insustentável.  

http://www.prodouro.pt/informacoes/noticias-9/covid-vindima-2020-142
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COVID-19 

Contrato de Vindima 
ProDouro adianta proposta de novo contrato 

para superar as lacunas do  

Contrato de Muito Curta Duração 

 
Damos conta com agrado, que o governo começa já a 

antecipar o tradicional regresso ao campo dos tempos de 

crise criando medidas de apoio aos estudantes e aos 

trabalhadores em regime de layoff que queiram trabalhar nas 

colheitas sazonais. De igual modo, o SEF está a criar 

condições para renovar os contratos dos estrangeiros que já 

estão em Portugal.  

A Prodouro tem preparado desde o início do ano um 

documento para apresentar aos serviços competentes que 

visa revitalizar o Contrato de Muito Curta Duração, 

tornando-o mais apelativo para os trabalhadores por permitir 

a acumulação de rendimentos em período limitado (ex. 

vindima). 

Infelizmente as reuniões que tínhamos já marcadas com os 

gabinetes do Ministério do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social e com o Ministério da Coesão Territorial 

foram canceladas devido à pandemia, tendo esta direcção 

decidido enviar o dossier por correio. Gostaríamos de o 

partilhar convosco pedindo uma leitura atenta e critica. 

Pode lê-lo aqui Contrato de Vindima. 

http://www.prodouro.pt/content/uploads/maingallery/427_1588888842.pdf
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COVID-19 

APOIO À REESTRUTURAÇÃO E RECONVERSÃO DE VINHAS 

(VITIS) CAMPANHA 2020-2021 

Pedido ao IVV 

 

  

1. A candidatura ao chamado programa VITIS 2020-21 decorreu entre 15 de Setembro e 15 de 

Novembro de 2019. 

2. A comunicação da decisão após análise das candidaturas estava prevista até 30 de Abril de 2020. 

Entretanto, por aviso do IVV (27 de Março) foi alterada a data de decisão e prorrogada até 30 de 

Maio. 

3. Estavam reservados 50 milhões de euros para a ajuda ao investimento, mas é certo as candidaturas 

iniciais ultrapassarem esse montante. Assim, em princípio, haverá rateio na área/ajuda candidatada. 

4. O período de execução normal do Vitis 2020-2021 decorre até 30 de Junho 2021. Há, contudo, a 

possibilidade normal de adiantamento com pedido de pagamento antecipado sob garantia bancária. 

5. Alguns candidatos já iniciaram parte das plantações de vinha por sua conta e risco, mas a grande 

maioria aguarda decisão. 

6. Uma vez que vivemos uma nova realidade socioeconómica determinada pela pandemia Covid-19 é 

provável a desistência (ou que se equacione essa desistência) de algumas candidaturas aprovadas. 

7. Sendo assim, deveria haver uma data, o mais cedo possível, para que todos os proponentes de uma 

candidatura pudessem declarar se a mantêm ou pretendem adiá-la para a campanha seguinte (sem 

outra garantia que não seja a transição da candidatura para essa nova campanha).  

8. Em face do resultado da reconfirmação de candidaturas para o período 2020-21, haveria nova 

decisão/redistribuição de ajudas. É crucial que as candidaturas agrupadas não sejam prejudicadas, 

isto é, que a área de candidatura considerada (mínimo 20 Hectares) é aquela da candidatura inicial. 

Também se salvaguarda que a desistência de uma candidatura não acarreta qualquer penalização 

para o seu proponente. 

9. Por último, caso as candidaturas reconfirmadas ultrapassem o montante de ajuda inicialmente 

decidido (50 milhões de euros), deve estudar-se novo montante que possibilite aprovar a totalidade 

de candidaturas. Assim esperam os viticultores profissionais e quem deles mais depende, entre os 

quais destacamos os sacrificados viveiristas vitícolas e as não menos sacrificadas empresas de 

terraplanagens. 
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PORTO TÓNICO 

O mais completo  
anti-vírus 

 

 

50 ml Porto Branco Seco 

150 ml Água Tónica gelada 

hortelã, casca de laranja, de limão 

ou lima 

 

Servir em copo alto com bastante 

gelo. 

Guarnecer a gosto e desfrutar 

contemplando  

a sua vinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quina-planta de onde se extrai o quinino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um toque cítrico   

 

 

 

Bacalhau com Vinho do Porto 

 

Passe postas de bacalhau por um polme de farinha e ovo e frite-as em azeite. Coloque-as num prato 

de ir ao forno. Numa frigideira com o azeite, passe dois tomates cortados às rodelas, cogumelos 

cortados, alho, sal, pimenta e salsa. Regue este refogado com Vinho do Porto Seco, e depois deite 

por cima das postas de bacalhau. Por cima deite ainda o resto do polme e meta no forno a gratinar 

durante vinte e cinco minutos. Se for necessário pode juntar mais um fio de azeite. 

 

Molho à moda do Douro 

 

Em duas colheres de azeite faça 

alourar dois tomates limpos, 

uma cebola cortada às rodelas e 

um dente de alho. Bata tudo na 

máquina e torne a levar ao 

lume, junte um copo cheio de 

Vinho do Porto e deixe ferver 

durante cinco minutos. 

Tempere de sal e pimenta só no 

fim. 

 

Este molho pode acompanhar 

saladas e servir de molho de 

cobertura para diferentes 

cozidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Vinho do Porto na 

Cozinha 
história e gastronomia 

Alfredo Saramago 

colares editota 

 
Receita de Bolo Borrachão gentilmente 

cedida por Srª D. Laura Rodrigues, 

esposa do associado Prodouro  

Luis Adelino Rodrigues 

 

Bolo Borrachão 
 de Ervedosa do Douro 

 

2 colheres sopa manteiga 

1 chávena de açucar pilé 
1 chávena de farinha 

1 colher sopa de fermento 
5 ovos (2 inteiros e 3 gemas) 

1 cálice Vinho do Porto 
 

Calda  
1 chávena de água 

1 chávena de açucar 
1 cálice de Vinho Porto 

 

Bate-se a manteiga com o açucar, 
junta-se o vinho e os ovos um por um. 

Finalmente junta-se a farinha e o 
fermento, mexendo só para misturar. 

Depois de cozido rega-se com a calda 
que se prepara da seguinte forma: 

Ferver a água com o açucar sem fazer 
ponto e adicionar o Vinho do Porto. 

 

RECEITAS 
PARA 
ALIVIAR  
A CRISE 

       Acompanhando a maré, a 

ProDouro vem dar uma ajuda 

aos inúmeros cozinheiros, que 

despertaram para as artes 

culinárias neste recolhimento 

obrigatório. Verdadeiros chefs 

emergiram desta crise. 

O ingrediente principal é o 

Vinho Porto, como não 

poderia deixar de ser.  

A bebida de eleição para 

refrescar o calor que teima em 

não chegar, o Porto Tónico. 

Mais completa não podia ser: 

Tem vinho do Porto que faz 

bem a tudo; 

Tem quinino, substância de 

reconhecido valor no 

tratamento da malária e 

arritmias cardíacas. 

Tem vitamina C auxiliar do 

sistema imunitário e ajudante 

de prevenção em gripes e 

constipações. 

Tem hortelã para acalmar os 

nervos provocados por isto 

tudo. 

Um brinde duriense                                                                                                       

à   à saúde de todos. 
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 R E V E S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma boa noticia na luta contra o granizo 
 

  Depois da anunciada oferta do radar (1) por parte dos quatro maiores associados da 

ProDouro (€74 mil), o Comité de Combate ao Granizo (CCG) recebeu outra boa noticia. A 

câmara municipal de Alijó e a de Sabrosa uniram-se para estudar a possibilidade de 

candidatar o projecto desenhado pelo Comité ao Programa Ambiente / EAA GRANTS 

(https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/) num valor máximo de €200 mil. Se 

for bem sucedido, será outro passo gigante com vista à concretização do nosso projecto. 

 Falta ainda mais ajuda, mas em boa hora as nossas câmaras municipais reavivaram a 

esperança de novas ofertas. 

 

(1) Radar anti-granizo Skydetect, dedicado 24/24 horas, 7/7 dias ao rastreio de nuvens num 

  raio de acção de 30 Km a partir da Granja de Alijó. 

 

Não perca   entrevista ao  

presidente da ProDouro sobre 

“BENEFICIO DE BLOQUEIO” na 

Mutante 
https://mutante.pt/2020/05/prodouro-beneficio-

de-bloqueio/ 

TAQ 
            Não há-de tardar a recebermos a frio mais um aviso 
para a pulverização insecticida obrigatória contra o insecto 
vector da Flavescência Dourada. Se for igual aos enviados 
nos anos passados, não incluirá nenhuma explicação clara 
e merecida para razão da luta química neste ou naquele 
lugar, não distinguirá o perfil ecotoxicológico dos 
insecticidas permitidos e não se esforçará por integrar a luta 
contra a traça-da-uva (Eudémis) com a obrigatória para a 
Flavescência Dourada. 
            Entretanto o TAQ continua um procedimento 
voluntário, mas restringido aos viticultores mais informados 
e conscientes da sua urgência. 
            É bem conhecida a luta da ProDouro com vista à 
obrigatoriedade do TAQ na RDD. Já a explicamos. 
            Estamos aplicados a preparar para a nossa edição 
de Verão um relatório sobre o TAQ. Vamos registar a boa 
noticia dos dois viveiristas em Portugal já apetrechados para 
o Tratamento, para além da pioneira EVAG. A esses dois 
viveiristas exemplares, VITIOESTE (por colaboração 
estreita com a ProDouro) e PIERRE BOYER (por iniciativa 
própria aplaudida pela ProDouro), pediremos que nos falem 
da sua experiência na prevenção da doença, incluindo a 
receptividade ao TAQ dos viticultores de Norte a SUL. 
            Também pediremos um depoimento à Engª Ana 
Paula Cruz de Carvalho / DGAV sobre o estado actual da 
obrigatoriedade do TAQ. Recordamos que no dia 5 de 
Novembro de 2019 a ProDouro respondeu ao desafio 
lançado pela DGAV (Engª Ana Carvalho) dizendo:  

 
 

 

            «Desde 2016 que a nossa associação tem defendido a utilização do TAQ nos materiais 

vegetativos utilizados na Região Demarcada do Douro, promovendo junto dos nossos 

associados o interesse e mais valia que representam para a viticultura. 

            Assim, face aos cenários apresentados na reunião de dia 17/10 [2019], a ProDouro 

encontra-se actualmente no 4º cenário (tratamento voluntário, a pedido do viticultor). 

Conforme temos mencionamos em diversas ocasiões, somos defensores que se deveria 

caminhar no sentido do 1º cenário, isto é, que fosse obrigatório o TAQ para todas as plantas 

vitícolas utilizadas em Portugal. Todavia, de modo a que a implementação deste procedimento 

seja gradual achamos que numa fase transitória se deveria adoptar um sistema voluntário com 

reconhecimento e controlo oficial (2º cenário), pela mais-valia que representa para os viticultores 

aderentes. 

            Por outro lado, tendo em conta as possíveis implicações que o TAQ representa para o 

sector viveirista, defendemos igualmente que sejam definidas regras e deveres de ambas as 

partes (viticultor e viveirista) no momento da encomenda de materiais sujeitos a TAQ (ex. 

antecedência mínima para compra de materiais TAQ, compromisso do viticultor de compra da 

totalidade de materiais sujeitos a TAQ). Pela parte da ProDouro estamos disponíveis para 

colaborar nesse processo de estabelecimento de um caderno de encargos. 

            Reiteramos a importância do planeamento de decisões no que respeita à encomenda e 

reservas de materiais de plantação (especialmente enxertos-prontos). É fundamental que os 

viticultores se habituem a encomendar plantas com a devida antecedência, pelo que quanto 

mais cedo forem conhecidas as decisões de candidatura (programa Vitis) mais fácil se torna 

proceder às encomendas em devido tempo. A indisciplina do cronograma Vitis perturba 

irremediavelmente a profissionalização da actividade e a obrigatoriedade do TAQ não consente 

essa indisciplina costumeira. 

Por último, reafirmamos que a implementação do TAQ voluntário poderá ser favorecida através 

do Vitis, caso se adopte uma majoração das ajudas para os viticultores que recorrem a tais 

materiais de plantação. Seria um sinal que o sector estaria a dar no sentido positivo da luta 

preventiva contra algumas doenças que atingem a cultura da vinha». 

 

            Com o passar do tempo sentimos inexcedível o esforço e o exemplo da Engª Ana 

Paula Cruz de Carvalho/DGAV. Em nome das nossas videiras, a ProDouro agradece-lhe 

tanta dedicação à causa PREVENIR A FLAVESCÊNCIA DOURADA NAS VIDEIRAS: 

 

https://www.eeagrants.gov.pt/pt/programas/ambiente/
https://mutante.pt/2020/05/prodouro-beneficio-de-bloqueio/
https://mutante.pt/2020/05/prodouro-beneficio-de-bloqueio/
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VINHA VELHA 

São poucas as palavras para a defender 

PRODOURO 

Parámos, respirámos fundo e voltámos à carga. Tivemos tempo para reflectir, 

ponderar e colocar tudo na balança. 

A nossa convicção nunca foi tão forte e inabalável. Dela resultou o manifesto 

que a seguir apresentamos, onde nenhum pormenor foi deixado ao acaso. 

Acreditamos ter abordado todos os ângulos da questão e esperamos ter 

conseguido esclarecer de uma vez por todas o que é uma verdadeira “vinha 

velha”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

VINHA-VELHA 

Uma cápsula do tempo que nos 

permite compreender o presente 

e desafiar o futuro. 

UMA VINHA VELHA É UM LABORATÓRIO SOB AS ESTRELAS 

Bailado 
António Magalhães 

1965 
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Parte I 

 

 

 

Do que se fala quando se evoca o 

  

 

 

predicado “vinha velha” num rótulo? 

       De vinho              ou de vinha? 

 

 

 

Poderá parecer uma falsa questão na 

medida em que a vinha e o vinho são à partida 

indissociáveis, geram-se um ao outro, e não 

fazem sentido apartados.  

Esta complementaridade obedece, no 

entanto, a pontos de vista próprios de cada 

entidade que tendem a trabalhar em uno 

prejudicando o uníssono. De um lado 

defende-se a vinha enquanto do outro lado se 

defende o vinho e muitas vezes, nesta 

intrincada rede de interesses perde-se a noção 

da importância de cada parte e acima de tudo 

da desejável dependência mútua.  

A presença do predicado “vinha 

velha” num rótulo é sinónimo 

de qualidade, luxo, raridade, 

mas o que significa 

exactamente ainda se está a 

decidir. Da fisiologia da 

videira sabemos que o avançar 

da idade, é equivalente a uma 

maior colonização radicular e 

à captação de nutrientes e água 

em reservas mais acentuadas 

do subsolo. O rendimento é 

mais baixo, o tamanho do 

cacho e dos bagos diminui, 

aumentando o rácio benéfico à 

concentração. A planta auto-

regula-se e sofre menos 

influências de factores 

externos tornando-se mais 

equilibrada e constante nos seus resultados. 

Atingem-se graus de complexidade e 

estrutura no vinho que só são possíveis em 

vinhas novas através da manipulação 

condicionada da viticultura de precisão. 

Desta perspectiva, uma classificação 

mais apressada baseada na idade parece 

resolver por completo o problema do vinho. 

Concordamos em que a idade da vinha se 

possa mencionar ou destacar como garantia 

de qualidade e defendemos que esse seja 

também um elemento diferenciador na hora 

de comprar as uvas ao produtor, mas vemos a 

proliferação de “vinhas velhas” que 

naturalmente aumentaria todos os anos como 

um factor de desvalorização do produto. 

Tanto litro de vinho excepcional a jorrar por 

toda a região não terá outro destino a não ser 

a vulgaridade.  

A ProDouro tem vindo a defender 

amplamente as vinhas plantadas até 1965 

como legitimas titulares do tão discutido 

predicado, não só da perspectiva do vinho 

mas também da vinha pois vemos nelas muito 

mais do que o seu resultado primário. Elas 

representam em primeiro lugar a preservação 

e valorização de um modelo identitário do 

Douro classificado património mundial pela 

UNESCO. São únicas no mundo e é 

obrigação da região proteger o seu bem mais 

precioso. São também um banco genético 

vivo e permitem a conservação e 

multiplicação da diversidade de castas que as 

caracterizam, bem como dos porta-enxertos, 

em especial as variedades de Vitis rupestris. 

São uma cápsula do tempo que acreditamos, 

contém informação fundamental para 

enfrentar as mudanças climáticas. 

Neste ano, de 1965 em que morreram 

Humberto Delgado e Winston Churchill, um  

 

de causas naturais outro nem tanto mas  

 

 

ambos importantes e indeléveis da história 

mundial, acabou também na viticultura - com 

a proclamação do Dec. Lei n.º 46256 de 19 

de Março no qual se «suspende as 

autorizações para novas plantações de vinha, 

regulamentando a sua reconstituição e 

transferência»- um modelo de vinha único, 

dando origem a outros sistemas 

representantes do seu tempo e que, quem 

sabe no futuro serão distintivos da sua era e 

considerados “velhos” perante modelos mais 

actuais. Não esqueçamos que foi a partir 

deste ano que os actuais taludes em terra 

substituíram os muros de pedra posta. 

No nosso presente, o que temos 

genuinamente como uma “vinha velha” situa-

se até esse marco indelével da nossa história 

e representa a escola pós-filoxera no Douro. 

Estas parcelas obedecem à unicidade de um 

modelo de vinha cuja marca distintiva (mas 

não exclusiva) é a arquitectura do terreno em 

socalcos suportados por muros de pedra 

posta. O modelo contempla: 

a) A multiplicidade de castas, sendo 

dominantes, senão exclusivas, as castas 

nativas e as tradicionais. A mistura de 

castas é intencional e, em vinhas de uva 

tinta, pode incluir uma certa 

percentagem, por norma baixa, de castas 

de uva branca. 

b)  A vinha não é regada.  

c) As videiras foram plantadas segundo 

bardos que correm paralelos aos muros 

do socalco e são conduzidas de forma 

baixa e aramada.  

d) O compasso de plantação é variável, mas 

segundo Álvaro Moreira da Fonseca o 

mais comum é entre 1,45m2 e 1,74m2, 

sendo considerada mais vulgar a 

distância 1,32m (6 palmos) de bardo a 

bardo e 1,10m (5 palmos) 

no próprio bardo.  

e) A entrelinha é 

irregular pois é aquela que 

melhor divide a largura 

variável do socalco num 

número certo de bardos.  

f) A elevada densidade é 

característica do socalco 

pós-filoxera, ou seja, 5750 

a 6900 videiras por hectare 

útil de vinha. 

Somos todos 

testemunhas do primeiro 

golpe desferido a estas 

vinhas quando se mudou a 

unidade de rateio de 

benefício de “milheiro” 

para “hectare”. Perdemos 

então uma grande percentagem desse 

património temos a responsabilidade de 

salvaguardar o que ainda restou. Acreditamos 

que o estatuto diferenciador «vinha velha» 

faz parte da solução pois implica 

necessariamente uma valorização superior 

destas uvas destinadas a um vinho também 

mais caro. 

O Douro vive desnorteado com os 

modelos de vinha actuais, quer na 

arquitectura do terreno, quer no recheio (duas 

denominações de origem divergentes 

sobrepõem-se na mesma vinha e ano). Nunca 

o Douro pensou tanto nas castas (reduzindo-

as) e tão pouco no modelo de vinha 

(protecção contra a erosão, diversidade de 

castas, longevidade das videiras, etc.) como 

agora. 

 

 

Tanto litro de vinho excepcional a jorrar por toda 

a região não terá outro destino a não ser a 

vulgaridade. 

manifesto 
vinha velha

vinha velha 
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Parte II 

 

Parte III 

 

Como classificar um 

território  
que não se 

conhece bem?  
 

Nunca é demais 

referir e reivindicar que 

é urgente reformular o cadastro 

vitícola permitindo que RDD 

conheça o seu Património 

Vitícola actualizado, quer para 

simplesmente exibir e 

comunicar esse património, 

quer sobretudo para classificar 

as vinhas e poder reflectir com 

seriedade sobre qualquer 

decisão em análise. Uma acção 

entretanto reparadora da desigualdade de 

tratamento dos viticultores seria proceder ao 

rateio do «benefício» em igualdade de 

circunstâncias para todas as parcelas de 

vinha, uma vez que, actualmente é feito 

segundo regras diferentes para cada 

parcela/viticultor, havendo parcelas cujo 

«benefício» é rateado por área medida em 

planta topográfica, outras por área útil e ainda 

outras por área cujo método de determinação 

desconhecemos. 

É necessário um plano de acção com 

vista a finalizar o cadastro vitícola da RDD e 

mantemos o interesse em participar 

activamente nesta tarefa desde o dia em que 

entregámos em mão ao IVDP um relatório 

completo daquilo que a nosso ver é 

importante na melhoria do “Portal do 

Viticultor” (Cadastro Vitícola). 

Sem um cadastro vitícola fiável, 

como já um dia tivemos, como podemos 

discutir seriamente os assuntos que mais nos 

afligem e tolhem a profissionalização da 

nossa actividade? 

 

A imprensa portuguesa e a 
“vinha               velha” 

 
 

 

Têm a palavra João Afonso, João Paulo 

Martins, Pedro Garcias, Luis Lopes,  

Alexandra Prado Coelho e Fernando Melo. 

 

[João Afonso,  

Vinhos - Grandes Escolhas, 26 de 

Setembro de 2019] Um dos tópicos mais 

interessantes da vitivinicultura, 

e por inerência, no comércio de vinho que lhe 

está ligado, é o conceito de “vinha velha”. 

 Interessante porque, em primeiro 

lugar, a maioria das pessoas atribui este 

conceito à unidade “tempo de existência” da 

vinha; e em segundo lugar porque os 

conceitos regionais deste pressuposto se 

confundem. Por exemplo, na sub-região de 

Monção e Melgaço, assim como no 

Alentejo, o conceito tem um valor, enquanto 

no Douro ou no Dão tem um valor 

totalmente diferente. Um vinha com 30 anos 

será uma vinha velha nas primeiras regiões e 

apenas uma vinha adulta nas segundas. Mas, 

apesar desta ambiguidade, nos rótulos o 

termo “vinha velha” procura chamar a 

atenção do consumidor para algo raro e 

especial que produz um vinho também ele 

especial e raro. 

 [João Paulo Martins, Expresso] 

(…) E para que o consumidor ainda tenha 

mais com que se confundir, surgem por vezes 

outros nomes que, não estando contemplados 

na legislação, podem ser usados pelos 

produtores como bem entenderem. O mais 

usado e mais difícil de definir legalmente é 

Vinhas Velhas. Não só não há um critério 

aceite por todos para a definição da idade de 

uma vinha para ser considerada velha como 

ninguém vai verificar se realmente as uvas — 

é uma chatice elas não falarem — vieram da 

tal parcela a que o produtor chama “velha”. 

 [Pedro Garcias, Público, 15 de 

Fevereiro 2020] Elogia o vinho «Quinta da 

Peladosa, Tinto 2015», que classifica com 95 

pontos: (…) Este Peladosa 2015, por 

exemplo, é um tinto de um ano maduro com 

apenas 13% de álcool e uma frescura 

assombrosa. Com origem em vinhas velhas 

(80 a 90 anos), passou 21 meses em barricas 

de 500 litros e fermentou em cuba de 

cimento. Não sendo um Douro clássico, bem 

maduro e concentrado, revela, no entanto, 

uma grande riqueza de aroma e sabor. 

Ressuma a chocolate preto com um toque 

balsâmico à mistura, é muito especiado e 

vibrante e não possui qualquer aspereza 

tânica, apesar de ser um vinho “largo” e 

complexo. Da madeira, nem rasto, o que é 

sempre bom. Não é um vinho para 

ganhar concursos (…). 

 [Luis Lopes, Vinhos – 

Grandes Escolhas, Novembro de 

2019] (…) O Douro, sendo a região 

de Portugal onde se preservam mais 

vinhas antigas e, consequentemente, 

aquela que mais utiliza o conceito 

para promover os seus vinhos, tem 

aqui responsabilidade acrescida. 

Deverá por isso ser o Douro, no seu 

próprio interesse, a liderar o processo 

de definição e regulamentação da 

designação vinhas velhas. Uma 

associação de viticultores, a 

ProDouro, que congrega 72 agentes 

económicos regionais, já deu o 

primeiro passo propondo para definir uma 

vinha velha duriense, resumidamente, algo 

como isto: vinha plantada até ao ano 1965 

segundo o modelo comum “socalco pós-

filoxera”, embora por razões de topografia do 

terreno, possa não ser obrigada à construção 

de socalcos suportados por muros de pedra 

posta. Contudo a vinha velha em socalcos 

pós-filoxera constituirá um subgrupo de 

eleição a que sugerimos chamar “vinha velha 

histórica”. 

É um ponto de partida para ser apreciado e 

discutido no Douro. 

[Alexandra Prado Coelho, Público, 29 de 

Fevereiro de 2020]. (…) Quando a Quinta 

do Caedo [Douro] foi comprada pela 

Sogrape, em 1992, os 22 hectares de vinha aí 

existentes estavam a ser reestruturados, com 

a substituição da vinha velha por nova, conta 

Luis Sottomayor (…).” Foi o senhor 

Fernando Guedes que, felizmente, parou a 

tempo a reestruturação, porque senão estes 

oito hectares também tinham ido na 

voragem”. 

 (…) À nossa esquerda, junto à linha 

de água, está a vinha nova, e à nossa direita 

ergue-se, elegante, nos altos patamares de 

pedra, a vinha velha do Caedo, os tais oito 

hectares sobreviventes, identificados com 

uma placa que identifica a data: 1910. 

 [Fernando Melo, Evasões, 3 de 

Abril de 2020]: «Uma vinha velha não 

precisa de rega, e é autossuficiente do início 

ao fim da campanha. No Alentejo pode 

acontecer pelos 30 anos, mas no geral é cerca 

dos 50 que acontece, se quisermos 

estabelecer uma média de idades para a vinha 

velha. No Douro, uma vinha velha tem 

sempre 60 a 80 anos, ou mais ainda. (…). 

O aspeto de uma vinha velha reconhece-se à 

distância pela robustez dos troncos das suas 

cepas e pela contenção foliar – densidade de 

parras - que mostra. Além disso, deita cachos 

geralmente pequenos apesar de bem 

formados, com o rendimento por cepa abaixo 

de um quilo, o que aos olhos do mundo é 

catastrófico e prenúncio de falência». 

  

 

Só no fim de cada 

vindima podemos 

voltar as costas à 

vinha velha e 

dizer:  

“Até para o ano, 

se Deus quiser…” 

Explosão da Natureza 
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Quem também nos compreende é Miquel 

Hudin (o único jornalista estrangeiro que 

chamamos a depor). No fantástico texto em 

que explica o plano da catalã Torres para 

recuperar a casta Forcada (a reprodução da 

arquitectura dos terrenos e da condução das 

videiras pré-filoxera), diz: (…) As vinícolas 

de outrora não eram estúpidas. Basta olhar 

para a enorme lista de variedades de uva 

permitidas no Douro ou em outras regiões de 

qualidade estabelecidas há muito tempo, 

como Châteuaneuf-du-pape. A mistura de 

muitas variedades diferentes na vinha não era 

por acaso, mas por segurança, e muitos 

vinicultores voltam a adoptá-la. De facto, 

muitos dos melhores vinhos do meu 

Relatório Douro Tintos 2017 foram anotados 

como “field blends”.

 

Apelo ao Presidente  

           do IVDP  
                        

Depois de Pedro Silva Reis, membro 

da direcção da ProDouro, ter escrito ao 

Presidente do IVDP, professor doutor 

Gilberto Igrejas, a direcção desta associação, 

vem novamente dirigir-se ao Sr. Presidente 

do IVDP em defesa da “Vinha Velha”. 

 Dirigimo-nos a si na qualidade de 

presidente da instituição mais importante do 

Douro mas apelamos ao seu lado académico.  

Pedimos-lhe que por um segundo 

regresse ao tempo em que se licenciou em 

Biologia-Geologia (1993), e mais tarde se 

tornou Mestre em Recursos Genéticos e  

 

Melhoramento de Espécies Agrícolas e 

Florestais (1997) e Doutorado em Genética e 

Biotecnologia (2001) pela Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), 

pedimos-lhe que recorde o trabalho de 

investigação, de 1995 a 2002, no "Institut 

National de la Recherche Agronomique" 

(Clermont-Ferrand), em França, e aí sim, 

teremos a certeza que ninguém melhor do que  

o Sr. professor doutor Gilberto Igrejas, 

poderá compreender, explicar e defender o 

tesouro genético representado por uma vinha 

velha plantada até 1965. Nada do que ali 

encontramos se repetiu a partir desse ano, 

plantaram-se autênticos laboratórios sob as 

estrelas, um privilégio para a viticultura do 

presente e uma segurança para a viticultura  

 

do futuro. Cabe aos incautos pensar que não 

é importante preservar a memória futura. 

 Compreendemos que a tarefa de 

presidir uma instituição tão complexa como o 

IVDP o possa desviar das coisas que um dia 

foram para si essenciais, mas bastaria um 

segundo de reflexão para que o que realmente 

interessa lhe aflorasse ao pensamento. 

Contamos consigo, Sr. professor 

doutor Gilberto Igrejas, Presidente do IVDP, 

para que possa ser capaz de travar a 

destruição irreversível das nossas melhores 

vinhas através da regulamentação de uma 

«vinha velha». 

 O Douro agradece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parte IV 

 

A jovem coruja, símbolo da sabedoria, 

abriga-se sob a protecção da velhice de 

uma videira de Mourisco Tinto 

… 

 

http://www.prodouro.pt/content/uploads/maingallery/428_1588939732.pdf
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PÁGINA DOS SÓCIOS 
Aqui se apresentam os sócios  

PRODOURO 
A ordem é aleatória e chegará a todos 

Preparem-se  

Fernanda Zuccaro e Chico Santa Rita deixaram o 

Brasil para se apaixonar pelo Douro.  

Conheça melhor esta história  

aqui 

http://www.prodouro.pt/content/uploads/maingallery/425_1588888233.pdf
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Avena sterillis sobre fundo rochoso.  

A beleza árida do Douro encheu-se de verde pela mão do Homem. 

 O futuro da viticultura duriense está na mão dos seus viticultores. 

 

Uma quantidade inesperada de pássaros e passarinhos 

decidiu voar para as páginas da edição de Primavera do 

JORNAL PRODOURO.  

Chegaram também gentis animais, uma joaninha e uma 

salamandra. Disseram-nos terem vindo de um outro mundo 

a que chamam WWW, querendo dizer World Wide Web. 

Uns sabiam o sítio específico de onde vinham, mas outros 

tinham-se, entretanto, esquecido. A Prodouro tem pena de 

não poder registar todos os locais de proveniência da 

bicharada que enfeita o Jornal, mas só conhece alguns. Aqui 

ficam. 

 

Lebre – Águia Real 

Marco Oliveira; Facebook Transumância e Natureza 

 
 

Melro – Toutinegra – Poupa – Verdilhão 

E. Henriques Câmara Municipal do Funchal 

 
 

Cegonha Negra – Rato Cabrera 

Livro vermelho dos Vertebrados de Portugal, ICNF 

 
 

Fotografias 

António Magalhães 

Ana Aguilar 

 

 



MAIO●2020● IV EDIÇÃO 
JORNAL 

PRODOURO 
 

PÁGINA 16 

 

 
 

 

CONFINA 

 
O VÍRUS 

COM 
 
“BENEFÍCIO 

 

DE 
 
BLOQUEIO” 

 

DOURO 

 


