AGOSTO 2021 | EDIÇÃOVI

JORNAL
PRODOURO
SUSTENTABILIDADE
DA RDD

VALORIZAÇÃO DA UVA

VINHO DO PORTO SEC.XXI

PRÉ-COMUNICADO DE VINDIMA

AUTOESTRADA DO VINHO DO
PORTO

OPERAÇÃO 3.2.2

Pequenos Investimentos nas
Explorações Agrícolas
Renovação do Parque de
Tractores Agrícolas / Next
Generation

FLAVESCÊNCIA
DOURADA

DGAV deve explicações aos
viticultores durienses

não tem periodicidade
mas
sai sempre na hora certa

editorial
O Jornal Prodouro mudou de visual, acompanhando o fervor digital
do momento. A convicção, e o entusiasmo dos primeiros números
mantém-se, bem como a vontade de despertar consciências
permanece inalterável.
Dedicamos por isso, esta edição à mudança.
Mudanças passadas que alteraram o ritmo da viticultura e da
enologia, como é o caso, por exemplo, da calda Bordalesa,
simples fruto do acaso, e um passo de gigante no combate a um
inimigo feroz.
Mudanças que tardam, gastas, pelas vezes sem fim que as
pedimos, tão presentes, tão violentamente necessárias, como
serão compensadoras no dia em que, implementadas, permitam
ao viticultor o descanso de saber, as suas culturas protegidas pelo
"método Laico" de luta activa contra o granizo.
Mudanças do dia-a-dia, ajustes necessários ao bom
funcionamento da região, como é o caso do pré-comunicado de
vindima, ou das devidas explicações por parte da DGAV no caso do
combate à Flavescência Dourada. As instituições não podem
continuar de costas voltadas aos viticultores, impõe-se um diálogo
aberto, construtivo, didáctico. Os durienses não podem continuar
a ser tratados como bonecos de repetição, é importante que
percebam porque se tomam as decisões que orientam a região,
que participem delas de forma consciente e informada,
plenamente seguros das suas acções e com a confiança de que o
melhor, está a ser feito.
Mudanças de futuro que procuram a sustentabilidade da região.
Mudanças de integração que juntam novos produtores, mais
pequenos, mais jovens a esse mundo tão velho, sapiente e
reconfortante que é o do Vinho do Porto. Construir sem destruir.
Mudanças urgentes, que valorizem de raiz, o Vinho do Porto com
um atesto refrescante, o DOC Douro com um atesto de justiça
perante o seu irmão mais velho, mas acima de tudo perante quem
possibilita que tudo aconteça: O Viticultor.
Aquele que trata as uvas como se fossem filhos, gostando delas
por igual, quer se destinem a mosto generoso, quer se destinem a
mosto tranquilo, e que chegada a vindima vê, umas promovidas a
Beneficio e outras reduzidas a Excedente. Erradiquemos de vez,
a palavra Excedente do léxico de vindima, não há sobras de nada,
há trabalho de um ano inteiro, há qualidade que merece ser
valorizada e haverá um produto final que se quer de excelência.
Justiça também perante os trabalhadores agrícolas, cujo trabalho
tem que ser valorizado. O Douro é a maior zona viticola de
montanha do mundo, serão precisos anos de mudança para que a
mecanização plena, reine por aqui. Não desperdicemos, a preciosa
e escassa mão-de-obra que nos resta. Cativemos mais e melhor,
ajudemos a fixar gente e a valorizar o território.
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Valorização da uva
Uma mudança há muito necessária.
Terá o Douro atingido maturidade suficiente para a
por em prática?
Vinho do Porto no Século XXI
À CIM DOURO pedimos urgência na simplificação
da constituição de um entreposto fiscal de
produção e armazenamento de vinho e a
necessidade do tratamento colectivo dos efluentes
vínicos. Ao IVDP sugerimos a possibilidade do
produtor-engarrafador poder comprar a terceiros
uma certa quantidade de Vinho do Porto. No fim,
estamos certos que a conjugação das propostas
será capaz de entusiasmar o aparecimento do
PRODUTOR-ENGARRAFADOR DE VINHO DO
PORTO DO FUTURO.
Propostas para a Sustentabilidade da
RDD
A ProDouro entregou ao IVDP uma mão cheia de
ideias com esse fim, mas há mais ideias na presente
edição do Jornal ProDouro. Aguardamos saber
quais as medidas que foram bem acolhidas.
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Autoestrada do Vinho do Porto
A ProDouro sugeriu à CIM-Douro e ao
IVDP baptizar o troço da autoestrada A24
Vila Real / Peso da Régua / Lamego
(menos de 30 Km na sua parte mais
espectacular) de AUTOESTRADA DO
VINHO DO PORTO. O eco da ideia nos
media não podia ter sido mais gratificante.
É bom que a CCDRN (zeladora do AltoDouro vinhateiro património mundial)
também se empenhe no batismo. Seria
outro ponto alto a acrescentar no festejo do
20° aniversário de tão honrosa distinção.

Pré-Comunicado de vindima
Um pedido da ProDouro ao IVDP, mas que não foi
atendido a tempo de orientarmos a vindima que aí
vem. Continuamos à espera da orientação pedida,
pois, "vale mais tarde do que nunca".
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S U M Á R I O
Carta à Sra. Diretora da DRAPN
3 3 acerca da Operação 3.2.2. e

respectiva resposta.
Muito agradecemos a resposta da Sra.
Diretora sobretudo a promessa de ouvir a
Prodouro em novas medidas que
interessem ao Douro vinhateiro. Sabemos
que cumprirá.
Flavescência Dourada
3 7 Até hoje não recebemos as devidas

explicações da DGAV, mas continuamos
obrigados a pulverizações químicas cujo
nexo desconhecemos e sem que distingam
a toxicologia e a ecotoxicologia dos
insecticidas na lista que nos enviam.
Acresce que a área de vinha obrigada a
luta química é cada vez maior e decidida à
última hora.
Granizo
4 5 Regressamos por fim ao assunto do granizo
destacando a experiência da família
Pommier, vitivinicultores biológicos em
Chablis, França, relatada no livro Les
Larmes de ma Vigne. O livro tem passado
de mão em mão. É uma leitura que lhe
recomendamos. Capitulo a capitulo, a
desfiar um ano vitícola, Dennis Pommier
confidencia os dias do míldio, da geada e do
granizo, e a angustia ao ver sumir as uvas
antes de as vindimar. Aviva-nos uma
certeza: a honestidade do vitivinicultor é a
primeira condição de um vinho biológico. É
uma experiência estrangeira, mas poderia
ser de um dos nossos associados.
Não foi por acaso que lhe lembramos o
enxofre e o cobre no controlo do míldio e do
oídio das videiras.

TAMBÉM

não
perca
NESTE JORNAL

42
44
47
50

Turismo Sustentável
Atendemos ao desafio dos nossos
associados
Leituras: Les Larmes de Ma Vigne
Receitas à Moda do Douro
Página dos Associados
Quinta do Espinho
Adega de Sabrosa
Quinta dos Nogueirões
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Valorização da uva
UM CAMINHO PARA O EQUILÍBRIO DA REGIÃO ATRAVÉS DE UMA SITUAÇÃO
PROVAVELMENTE ÚNICA NO MUNDO, EM QUE DAS MESMAS UVAS, NA MESMA
VINHA, SE PRODUZEM VINHOS PARA DUAS DO’S

OS PRIMEIROS PASSOS

Os grandes temas da actualidade
Duriense prendem-se com a
sustentabilidade da Região
Demarcada e consequentemente
com as questões relacionadas com
a valorização da uva.
A Região apresenta
especificidades bem conhecidas
de todos;
Uma viticultura de montanha, por
sinal a maior do mundo, que, se

necessidade de uma valorização da
uva face a crescentes custos de
produção.
É uma realidade que o
desenvolvimento comercial dos
DOC Douro’s veio apontar, com
notável criatividade, um caminho
para o equilíbrio da Região através
de uma situação provavelmente
única no mundo, em que das
mesmas uvas na mesma vinha se

desafios da própria Região – vinte
anos de pequenos decréscimos do
consumo mundial de Vinho do
Porto, de certo modo
compensados pelo aumento e
acumulo de stock dos
exportadores, bem visíveis nos
excedentes de capacidade de
vendas…
O que é certo é que o Douro
prossegue os seus planos de

tem as vantagens de ser um
elemento diferenciador, sobretudo

produzem vinhos para duas DO’s,
sendo ambas de reconhecido

reestruturação de vinha a um
ritmo impressionante, em nada

pela sua enorme beleza, padece de
custos de contexto que se poderão

prestígio, pese embora os três
séculos de tradição de Vinho do

condizente com o discurso
derrotista que é frequente

tornar incompatíveis com a
crescente falta de mão-de-obra

Porto e apenas duas décadas dos
DOC Douro.

ouvirmos na Região ou das
próprias dificuldades reais que

vocacionada para a agricultura.
Situação, esta, associada, quer à

Embora tendo-se verificado, de
2016 a esta parte, uma significativa

assolam a produção.
Naturalmente que esse

previsível progressão do salário
mínimo nacional, quer à própria

valorização da uva não beneficiada,
importa analisar se essa

extraordinário trabalho
desenvolvido em prol da

inflação salarial gerada a nível
local como consequência dessa
mesma escassez.

valorização é sustentável e se
realmente se deveu ao aumento da
procura (que sem dúvida terá

revitalização produtiva da Região,
trará benefícios qualitativos mas
terá também consequências na

Na realidade, os grandes desafios e

contribuído em algo) ou se

crescente oferta de uva num

as sérias ameaças que pairam
sobre a Região são endógenos, na
medida em que a sua dimensão de

resultou, em grande parte, das
quebras de produção que se
verificaram nas vindimas seguintes.

mercado já por si desvalorizado.

42 mil hectares de vinha e uma

Por outro lado, apesar do ambiente

permanente oferta superior à
demanda, contraria a premente

de crise que vivemos, seja pela
pandemia, seja pelos
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SERÁ NESTA
INCONGRUÊNCIA
QUE ASSENTA O
GRANDE
PARADOXO
DURIENSE?
Receamos que sim, na medida em
que, se analisarmos as regiões
vinícolas onde a uva é mais
valorizada, à excepção da região
de Champagne, todas elas têm um
denominador comum - uma área
de vinha substancialmente
pequena. Da mesma forma que
encontramos nas regiões com
dificuldades na valorização das
suas uvas, uma dimensão de vinha
à escala da Região Demarcada do
Douro.
Parece ser consensual que o
grande desafio de sustentabilidade
para a Região passará em
primeiríssima mão pela
capacidade da Região parar de
perder população, ser capaz de
fixar os seus jovens e por fim, atrair
novos habitantes com aptidões e
valências para o seu
desenvolvimento económico, quer
na área do seu principal negócio –
a viticultura, quer no seu novo
negócio – o enoturismo, sem
esquecer a área dos serviços, para
que a Região possa funcionar com
eficiência.
Relativamente ao tema da
valorização da uva, se por um lado
é visível que a Região não
pretende agravar a sua já apertada
e até restritiva regulamentação,
por outro lado também é avessa a
grandes mudanças e incapaz de
reunir consensos a profundas
reformas.
Nestas circunstâncias, importa
analisar comparativamente as
premissas que sustentam a
valorização da uva de Vinho do
Porto, no âmbito de um quadro
comunitário que não permite
fixação de preços, porém, a

atribuição do benefício permite
condicionar a produção em função
da procura, conseguindo-se assim
regular o mercado e manter um
nível de preço estável, embora, em
boa verdade, sem corresponder
proporcionalmente, pelo menos
nos últimos vinte anos, aos
crescentes aumentos de custos de
produção.
Atribui-se essa estabilidade ao
facto de se considerar que as uvas
beneficiadas até estão bem
remuneradas e que o problema
assenta na valorização das uvas
sem benefício.
Num raciocínio meramente
académico, seria lógico pensarmos
que o problema se resolveria
rapidamente se aplicássemos às
uvas de DOC Douro a mesma
regulamentação que vigora para as
uvas com benefício.
Esbarramos, porém, no facto de
que a Região não quer mais
regulamentação restritiva,
encarada como algo do passado, e
que sendo o DOC Douro um
negócio novo deverá seguir as
regras de mercado em linha com
outras denominações de origem.

SERÁ QUE A SOLUÇÃO
ESTÁ NA VIA DA
QUALIDADE?
Na procura da solução que
permita nivelar a oferta de uvas
sem benefício com a procura de
DOC Douro, sem ser por via
regulamentar, mas sim num
exercício supostamente mais
consensual e que traga,
colateralmente, benefícios para a
Região ao nível da imagem, do
posicionamento, do prestígio e da
defesa da sua própria
sustentabilidade, apostaríamos na
via da qualidade.
Para tal, o nível mínimo de
qualidade requerido em prova
para a classificação de vinhos
DOC Douro teria de ser mais
exigente do que o atual, e subir a
pontuação mínima, de forma a
que esse requisito qualitativo
imperasse na hora de certificar os
vinhos e que tivesse como
consequência gerar uma maior
procura por uvas de qualidade. Ou
seja, ao criar uma dinâmica e uma
procura de uvas susceptíveis de
produzir vinhos com a qualidade
necessária para alcançar a
certificação seria de esperar um
aumento da sua valorização.

PLATEIA DE VIDEIRAS
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BENEFÍCIO VIRTUAL
NOVO ESCALÃO DE VALORIZAÇÃO

Naturalmente que essa valorização
das uvas potencialmente
produtoras de DOC Douro seria
suportada por uma espécie de um
benefício virtual (por imposição
qualitativa dos vinhos que delas
resultam), criando assim um novo
escalão de valorização que
poderia, progressivamente,
aproximar-se dos valores
praticados nas uvas com benefício.
Os vinhos que não atingissem a
classificação de DOC Douro dariam
a dinâmica (que nunca tiveram)
aos vinhos Regionais Durienses e
que se posicionariam como uma
segunda qualidade da Região em
linha com o que é praticado
noutras importantes regiões
demarcadas e facilmente
compreendido pelos
consumidores.
Como consequência, a oferta de
DOC Douro na produção diminuiria
num primeiro momento,
permitindo um reposicionamento
de preço suficientemente
remunerador e sustentável, e a
Denominação de Origem Douro
ganharia imagem ao deixar de
lançar no mercado vinhos DOC
Douro com pouco carácter e sem
uma clara diferenciação
qualitativa face a vinhos comuns,
deixando essa tarefa para o
segmento de Regional Duriense.

A missão seguinte seria desenvolver uma competitiva dinâmica nos vinhos
Regionais Durienses que, salvaguardado o seu escalão qualitativo,
absorvessem uvas de rendimentos por hectare mais elevados e que, por
essa via, assegurassem a sua própria sustentabilidade.
Teríamos assim um Douro a três velocidades – Porto, Douro e Regional
Duriense – de tal forma que o preço médio dos 3 segmentos fosse
justamente remunerado. Num primeiro momento estima-se que tais
medidas permitam uma valorização do preço médio de uva na ordem dos
20% (considerando 50% da produção para Generoso, 30% DOC Douro e
20% Regional Duriense) e que com o hipotético igualar do preço do Douro
com Generoso atingiria a fasquia dos 26%.*
O caminho apontado neste breve estudo para além de gerar uma solução
conducente à valorização da uva na região terá como grande efeito
complementar, evitar a forte degradação dos preços ao consumidor e da
própria imagem da Região do Douro visível nas prateleiras dos
supermercados no mercado interno e numa errática política comercial no
desenvolvimento de mercados de exportação com níveis de preços
insustentáveis e altamente nefastos para a afirmação da DO Douro (como
temos vimos a assistir no importante mercado inglês e no promissor
mercado polaco).

O Douro a três
velocidades – Porto,
Douro e Regional
Duriense de tal forma
que o preço médio dos
3 segmentos fosse
justamente
remunerado.

PEDRAS NO CAMINHO
*Esta reflexão assenta na premissa de um preço médio uvas para generoso de 950€/pipa e 350€/pipa para Douro
(valor arbitrado devido a ausência de estatísticas)
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ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
ONU conclui que temperatura pode subir além do
limite de 1,5ºC já nos próximos 20 anos.
Na Europa, temperaturas vão subir a ritmo
superior à média mundial.
MAIS DO QUE NUNCA
ESTÁ NA HORA DE MUDAR

PRODOURO

POR UMA VITICULTURA

SUSTENTÁVEL
Temos vivido sob a ameaça da catástrofe eminente trazida pelas
alterações climáticas, mas da mesma forma que a possibilidade do
Inferno não nos impede de pecar, também o medo do que está para
acontecer se dissipa com o último gole de café à mesa das conversas
sociais. Se o terror não resulta, experimentemos a alegria da
MUDANÇA
mudar para uma vida melhor
mudar para uma vida mais sustentável
mudar para uma viticultura mais sustentável
Nem todas as mudanças têm que ser penosas.
Cantemos com Mariana Aydar, Tá - "Pra bom entendedor meia
palavra bas" e aprendamos com quem nos mostrou os quatro cantos
do mundo natural, em dois documentários, um sobre, outro narrado
por, David Attenborough (siga os links para ver os videos).

FLORES NATIVAS PARA MUROS DE PEDRA POSTA

VINHO DO PORTO
SEC XXI

O PRODUTOR-ENGARRAFADOR DE VINHO DO PORTO DO FUTURO

PRODOURO
2021
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"There are some enterprises in
which a careful disorderliness
is the true method.”

HERMAN MELVILLE, MOBY DICK
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Permitir aos produtores-engarrafadores comprar
Vinho do Porto (VP), mantendo a exigência de um
stock mínimo para os comerciantes de VP
A necessidade de possuir um stock mínimo para se constituir
comerciante de VP é uma das especificidades do Vinho do Porto e
nasceu com a ideia de ajudar a fiscalização no tempo em que
100% do VP era engarrafado em Gaia. Por outro lado, não é
possível aos pequenos produtores-engarrafadores comprarem VP a
terceiros.
Desde que o stock mínimo exigido passou de 150.000 para 75.000
pipas, somente se inscreveram, 2 (dois) novos produtores como
comerciantes de VP, sem que saibamos até que ponto aquela
redução influenciou a decisão dos novos comerciantes.
A coexistência de «stock mínimo» e da «lei do terço» constitui uma
Reserva Qualitativa permanente adequada aos tipos Vinho do
Porto de lote.

PRÓS

CONTRAS

A existência de um stock mínimo dificulta

Não permite que os pequenos

a entrada dos especuladores no negócio

produtores-engarrafadores entrem no

de Vinho do Porto e facilita o

negócio de vinho do Porto velho (vinhos

controlo/fiscalização do IVDP.

de lote com indicação de idade e/ou
colheitas).
Como não há mais nenhuma região
portuguesa com esta exigência, cria-se a
ideia de complexidade no negócio a
quem avalia de fora o sector do Vinho do

SOLUÇÃO

Porto.

Permitir que os produtores-engarrafadores comprem a terceiros,
um volume de VP que não exceda 15% da produção que entra
anualmente na sua conta corrente.
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E N T R E P O S T O
F I S C A L

F Á C I L

U M A

A C Ç Ã O

C I M - D O U R O / I V D P

Hoje, a criação de um entreposto fiscal é um entrave a que as
quintas possam vinificar VP. É desejo da ProDouro contribuir para
o aumento da vinificação e armazenamento de VP nas quintas, de
modo

a

dinamizar

o

sector

[do

VP],

enquanto

incrementa

a

atividade económica regional e ajuda a fixar a população. Os
grandes entraves na criação de um entreposto fiscal de produção
e

armazenamento

de

vinho

centram-se

na

legalização

do(s)

edifício(s) para a atividade, assim como um conjunto de valências
operacionais,

entre

as

quais

tem

especial

relevância

a

operacionalização e gestão dos resíduos/efluentes.

PRÓS

CONTRAS

Ajuda a multiplicar a criação de riqueza

Os edifícios nas quintas não cumprem os

pelo território e a dinamização do tecido

requisitos legais, muitas vezes excessivos

empresarial. Contribui para a

para a simples produção de VP. A gestão

sustentabilidade da região.

individual de efluentes torna-se onerosa
e pouco operacional.

SOLUÇÃO
As autoridades municipais em uníssono (CIM-Douro) deviam reinventar a
criação de entrepostos fiscais de produção e armazenamento, de forma a
facilitar e agilizar procedimentos, dando particular atenção à singularidade
dos edifícios existentes nas quintas proponentes. Muitos deles, agora votados
ao abandono, já vinificaram e armazenaram VP no passado, e poderiam com
esta medida voltar a laborar, restabelecendo as antigas dinâmicas das quintas.
Em paralelo, deviam criar estruturas de gestão de efluentes de uso concelhio
(ou de proximidade), comuns a vários operadores, e cujo custo operacional
alicie a sua utilização.
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Vinho
do
Porto

Para o proteger durante a longa viagem
por mar, o vinho exportado era
"fortificado" com a adição antes do
embarque de uma pequena quantidade
de aguardente vínica, a qual aumentava
a sua força alcoólica e o impedia de se
estragar. No entanto, a técnica da
adição de uma pequena porção de
aguardente para manter o vinho em
bom estado durante o transporte não
deve ser confundida com o processo de
adição de aguardente vínica ao vinho
durante a fermentação que é,
atualmente, um aspecto essencial da
produção do vinho do Porto.
O método de fortificação só foi adotado
universalmente muito mais tarde. Nas
primeiras décadas, o vinho do Porto não
era aguardentado desta forma.

SUSTENTABILIDADE
DA RDD
CONTRIBUTOS PRODOURO SUGERIDOS AO IVDP

DISCRIMINAÇÃO POSITIVA
DA TAXA SOCIAL ÚNICA
(redução)

Apoio ao trabalho agrícola através de uma
discriminação positiva da TSU (redução) de
forma a aumentar a competitividade
remuneratória na nossa fileira e incrementar a
disponibilidade financeira nas zonas interiores
desfavorecidas em contexto do envelhecimento
da força de trabalho, sem perspetivas de
reposição e da desertificação demográfica do
interior em que nos inserimos.
A DISCRIMINAÇÃO POSITIVA DA TSU NÃO
SIGNIFICA, DE MANEIRA NENHUMA, A
REDUÇÃO DE DIREITOS DOS TRABALHADORES.
Pelo contrário, pretende-se aumentar o seu
rendimento líquido, reduzindo a TSU do
trabalhador de 11% para 8% (taxa que vigorou
até ao ano 2010) e a da empresa de 22,3% para
15% (conforme tempos idos) revertendo esse
valor para o aumento da remuneração dos

CONTRATO DE VINDIMA
Dada a especificidade de alguns trabalhos agrícolas em

que se verifica um “pico” de necessidade de mão-de-obra
em curto espaço de tempo (ex. vindima), defende-se um
contrato de muito curta duração (contrato de vindima) em
que de forma temporária se permita a acumulação de

trabalhadores.

rendimentos de trabalho com apoios sociais. O documento

Na simulação de um salário mínimo nacional a

integral pode ser lido aqui:

verba apurada é de cerca de 68,5€ o que
representaria um acréscimo de cerca de 10%
sobre o vencimento bruto e um novo patamar
para o salário mínimo agrícola. A redução da
TSU não deverá acarretar perda de benefícios
sociais (ex. reforma, baixa médica...)

(http://www.prodouro.pt/content/uploads/maingallery/427_
1588888842.pdf )
TRATA-SE DE UMA MEDIDA ACERTADA PARA ALICIAR MÃO-DEOBRA EM SITUAÇÃO SOCIAL DIFÍCIL (EX. DESEMPREGO,
RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO), ENQUANTO CONTRARIA O
CHAMADO “T R A B A L H O A O N E G R O” QUE NESTE MOMENTO
CONSTITUI UM FLAGELO SOCIAL.
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AUTOESTRADA DO
VINHO DO PORTO

GRANIZO

A ProDouro em parceria com a UTAD defende a luta preventiva
contra o granizo e, após constituir em julho de 2019 o chamado
CCG / Comité de Combate ao Granizo (Adega Cooperativa de

Uma ideia ProDouro

Favaios e de Sabrosa, ADVID, ProDouro e UTAD), elegeu o método

apresentada mais à frente

de luta desenvolvido pela www.selerys.fr para o triângulo

neste jornal.

geográfico Sabrosa-Alijó-Pinhão (5790 Ha de Vinha e 15125 Ha de
território). Será um projeto pioneiro. Sumariamente, o método
consiste na inoculação, por meio de balões meteorológicos, das
nuvens de granizo com sais higroscópicos e que provocam a queda
de chuva em vez de granizo.
Em 2019 a Communauté de communes de la vallée du Garon
(CCVG), França, anunciou a implementação do mesmo sistema de
proteção e, curiosamente, a associação «Paragrêle 69», seguiu os
mesmos passos do CCG, sem que houvesse conhecimento mútuo
dos dois projetos ( Protection contre la grêle - CCVG
(ccvalleedugaron.com). Por sua vez, a região de Saint-Emilion,
França, adotou o mesmo método em 2021. Saint-Emilion é uma

VINHA VELHA

região vinhateira prestigiada, património mundial (UNESCO) e com
viticultores em modo de produção biológico.
Apesar do esforço das câmaras municipais de Alijó e de Sabrosa,

É um assunto querido da

ainda não foi possível encontrar um modelo de financiamento para

ProDouro: a valorização e a

o projeto piloto. Até agora somente 4 dos associados da ProDouro

preservação da vinha velha

se dispuseram a comprar em conjunto o radar dedicado ao projeto

do Douro. Dedicamos-lhe as

(74 mil euros).

edições do Jornal ProDouro

A ProDouro entende crucial na RDD o estudo/implementação de

de Maio e de Julho de 2020:

um método de luta activa contra o granizo validado
cientificamente e que se insere na estratégia de luta contra as

http://www.prodouro.pt/content

mudanças climáticas.

/uploads/maingallery/429_15889
70431.pdf

LUTA PREVENTIVA CONTRA A FLAVECÊNCIA DOURADA

http://www.prodouro.pt/content
/uploads/maingallery/449_15955

A flavescência dourada é uma doença que ameaça as vinhas do

19423.pdf

Douro e objeto de luta química obrigatória em certas freguesias da
região.

A regulamentação recém-

Desde a sua fundação que a ProDouro defende a obrigatoriedade

aprovada sobre a “vinha

do Tratamento por Água Quente (TAQ) de enxertos-prontos e

velha” não satisfaz a

porta-enxertos de videiras, bem como varas de enxertia. O assunto

ProDouro, porquanto não

fica bem explicado através da leitura do Jornal ProDouro dedicado

alcança minimamente o

ao assunto:

objetivo

http://www.prodouro.pt/content/uploads/maingallery/449_1595519423.pdf

VALORIZAR E PRESERVAR A

Foi por ação da ProDouro que o TAQ voluntário se tornou possível,

VINHA VELHA DO DOURO.

mas não depende de nós a obrigatoriedade do mesmo.
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SUGESTÕES DOS
LEITORES
Como sempre

METEOROLOGIA

contamos consigo
para sugerir, apontar
direções ou
simplesmente dizer
o que lha vai na

A qualidade da atual previsão meteorológica é talvez o
avanço mais influente nas decisões do dia-a-dia dos
vitivinicultores da RDD.
A ProDouro sugere que a rede de estações meteorológicas

alma. Contacte-nos

da CIM-Douro seja posta ao serviço dos viticultores através

através do nosso

de uma ação coordenada com a IVDP e o IPMA.

email
Assim:
1. Competiria ao IVDP a informação climática na perspetiva
vitivinícola. Essa informação inclui balanços climáticos

info@prodouro.pt

periódicos.
2. É acordado com o IPMA a integração de todas as estações
meteorológicas no serviço «estações on-line» em que
serve de bom exemplo a estação do Pinhão.

FÓRUM

Envolver a comunidade duriense no destino da sua região
criando um fórum que se destine a discutir/descobrir
medidas concretas para valorizar a uva na RDD.
A valorização da uva será um passo definitivo na solução de
vários problemas existentes na região, nomeadamente na
questão da mão de obra, tão intimamente ligada à
desertificação crescente. A qualidade tem que ser valorizada
ou corremos o risco de a vir a perder por supressão seletiva
do granjeio com vista a tornar o desempenho da atividade
mais económico.
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NÃO
CONFUNDIR
TRABALHO
TEMPORÁRIO
COM
TRABALHO
PRECÁRIO

O CONTRATO DE
VINDIMA PODE SER A
DESCOBERTA DE UM
NOVO TRABALHADOR

CONTRATO DE
VINDIMA

S

O enxofre, usado desde
1853 na forma de pó
polvilhável, foi o
primeiro fungicida
que permitiu proteger
as vinhas contra o oídio.
Em 1950 apareceram
os primeiros enxofres
molháveis micronizados,
mais fáceis de aplicar,
mais eficazes e mais
selectivos.
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A 2 4

A U T O E S T R A D A

V I N H O

D O

D O

P O R T O

PRODOURO 2021
PROPOSTA AO IVDP E À CIM-DOURO
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A 2 4

AUTOESTRADA DO VINHO DO PORTO

P R O P O S T A
P R O D O U R O

Baptizar o troço da autoestrada A24
Vila Real / Peso da Régua / Lamego
(menos de 30 Km na sua parte mais
espectacular) de
AUTOESTRADA DO VINHO DO PORTO
reconhecendo a mais-valia que essa
nomeação representa para a
sustentabilidade da actividade
vitivinícola da Região Demarcada do
Douro (RDD), onde incluímos o
enoturismo.

V I N H A
& V I N H O

A autoestrada do vinho do Porto, corta a RDD de
norte a sul na sub-região do Baixo-Corgo segundo o
eixo que une as cidades de Vila Real (Norte), Peso da
Régua e Lamego. A paisagem vitícola é deslumbrante
e porventura nenhum outro território de vinho no
mundo oferece ao visitante (e ao próprio duriense) a
possibilidade de usufruir de uma viagem parecida.

A ProDouro aconselha percorrer a
autoestrada nos meses de outono (época
dos «montes pintados» do escritor João
de Araújo Correia) e no trimestre de maio
a julho, durante o crescimento activo das
videiras. Isso não quer dizer, bem pelo
contrário, que o percurso perca interesse
fora desses meses do ano.
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A 2 4

AUTOESTRADA DO VINHO
DO PORTO

E M B A I X A D A

D O

V I N H O

A autoestrada do vinho do Porto constitui a antecâmara comum, a céu aberto, dos vários núcleos
museológicos da RDD. O turista, por exemplo,
deve ser convidado a começar a visita do Museu
do Douro, na Régua, pelo percurso da autoestrada.
Todos dias nos chegam turistas pela A24, uns em
automóvel próprio ou alugado, outros em autocaravana, mas uma grande parte pela mão de
operadores turísticos que vendem a viagem
organizada ao Douro (é comum a ida e volta no
mesmo dia) e que para esse efeito dispõem de
uma frota própria de veículos. Se todos usufruem
da autoestrada do vinho do Porto, os operadores
turísticos podem "vendê-la" ao turista ao integrar
essa parte especial da viagem no plano de visita

.
Esses operadores turísticos devem ser
formados embaixadores do vinho do
Douro e essa formação deve ser
especialmente cuidada. Desde logo para
saberem exaltar em uníssono as
características da maior região de
viticultura de montanha do mundo e dos
factores que a diferenciam:
01
02
03
04

localização da vinha,
altitude
exposição,
variedade de castas, etc.
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Durante a viagem o turista aprenderá numa

Poderão ser explorados outros sectores

aula teórico-prática o efeito da altitude (serve

sensoriais para além do palato tais como o odor,

seguir no termómetro da viatura a subida de

a cor ou a memória histórica/afectiva do vinho.

temperatura de Vila Real para a Régua e a sua

A ProDouro aconselha que a proposta seja

descida da Régua para Lamego) ou o efeito da

avaliada pelo esforço que representa na venda

exposição pelo simples jogo de luz e sombra

do vinho do Porto (o vinho ex-libris e motor da

sobre as vinhas que vê.

região) e de todos os outros vinhos aqui

É importantíssimo que num futuro próximo a

produzidos, sejam espumantes naturais, vinhos

autoestrada venha a ter uma área de descanso

tranquilos com a denominação de origem

e miradouro, onde além de poder descansar e

Douro, moscatel de Favaios, etc. Os

dispor de instalações sanitárias, o turista ou

vitivinicultores do Douro agradecem esse modo

simples viajante encontrará espaço próprio

de avaliação.

para piquenique. Nessa área haverá um edifício
de apoio ao enoturismo na região e em
simultâneo é dada relevância à prevenção

A 2 4

rodoviária no que especialmente se refere à
fórmula «se conduzir, não beba».

AUTOESTRADA DO VINHO
DO PORTO

A 2 4

AUTOESTRADA DO VINHO
DO PORTO

S E

P R O C E D E R M O S

T A R D A R Á

A S S I M ,

Q U E

N Ã O

A

A U T O E S T R A D A

D O

V I N H O

G A N H E

T O D O S

A

D O

F A M A

M E R E C I D A

L U C R E M O S

P R O D O U R O

S E J A

C O M

P R E T E N D E

A U T O E S T R A D A

P O R T O

P O R T O

D O

U M A

C I M - D O U R O

E

E

I S S O .

Q U E

V I N H O

D O

C A U S A

D A

D O

A

I V D P

PRODOURO 2021
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ALGUMAS

MENSAGENS ENCORAJADORAS DE ASSOCIADOS E

SUBSCRITORES DAS NOTICIAS DA PRODOURO:

«

PARABÉNS, EXCELENTE IDEIA. PEQUENAS COISAS, GRANDES RESULTADOS

»

JOAQUIM PERES VENTURA, QUINTA DO ESPINHO

«

MUITOS PARABÉNS PELA EXCELENTE IDEIA . É SEGURAMENTE MAIS UMA

MANEIRA DE VALORIZARMOS O VINHO E A NOSSA REGIÃO

»

ANTÓNIO DÓRIA, QUINTA DA RÉDUIDA

«

PARABÉNS PELA INICIATIVA

»

JORGE BERNARDO LACERDA QUEIROZ

«

ACHO UMA BOA IDEIA!

»

DAMIANO CORREIA

CLIP
PIN
G
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A classificação em 2001 do AltoDouro vinhateiro património mundial
e a ressalva de aceitá-lo uma
paisagem evolutiva viva foi, sem
dúvida, a melhor noticia que
recebemos em muitos anos. A
UNESCO premiou a maior e mais
espectacular região vitícola de
montanha do mundo e tamanha
distinção animou o Alto-Douto
vinhateiro. O enoturismo que o diga.
O melhor, porém, foi a classificação
condicionar a reconstrução da
paisagem vinhateira assente no
modelo de vinha do PDRITM e
facilitada pela transição política da
unidade de rateio do "benefício" da
videira (o "milheiro de cepas") para
a terra (o "hectare", uma abstração
do arco-da-velha na montanha).
Em Dezembro fará vinte anos que
recebemos a honrosa distinção.
Oxalá os zeladores do Alto-Douro
vinhateiro património mundial
considerem a preservação e a
valorização das primeiras vinhas
pós-filoxera o ponto alto dos festejos
e, a esse propósito, se inspirem na
definição de VINHA VELHA que a
ProDouro lhes ofereceu. Seria outra
mudança inestimável para
vitivinicultura do Douro.
JORNAL PRODOURO |28

PRÉ COMUNICADO DE
VINDIMA
A Prodouro entregou em mão no IVDP a proposta
para um documento que seja capaz de cumprir a
sua função informativa e orientadora de futuras
vindimas.
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PRÉ-COMUNICADO DE VINDIMA

PRODOURO

A Urgência de um Pré-Comunicado de Vindima
2021
Um pedido da ProDouro (Associação de Viticultores Profissionais do Douro) ao IVDP

As vinhas mais adiantadas da RDD aprontam-se a florir. Projeta-se a vindima de 2021 sem grande
entusiasmo.
A vindima de 2020 foi má. Produziu-se pouca uva. A “nascença” foi baixa, gastou-se um rio de
dinheiro para controlar como deve ser o míldio e o oídio, e, por fim, as uvas sumiram-se na hora de as
colher. Vivemos com contas "apertadas" e isso há de refletir-se no granjeio da vinha. Está em causa a (tão
apregoada) sustentabilidade da atividade vitícola.
Precisamos de orientação nas contas que temos de fazer até lavar os cestos em 2021 e refletir sobre
o nosso futuro. Precisamos de um PRÉ-COMUNICADO DE VINDIMA capaz de esclarecer nas últimas
vindimas:
a.
b.

A produção de uva, total e por hectare, dividida por sub-região e por freguesia.
A evolução da área de vinha da RDD, por sub-região, freguesia e enquadramento legal, bem como

divida por «Letra» no caso daquela com direito a produção de vinho do Porto. A análise da evolução da área
de vinha.
c.

O preço médio e outras estatísticas associadas (mediana, mínimo e máximo, etc.) da compra de uva

por categoria de vinho e ainda por sub-região e freguesia.
A este propósito lembra-se a parte da Nota Informativa do IVDP de 30 de Julho de 2020, que regulou a
compra de uva: «Os compradores de uvas aptas à denominação de origem Douro e indicação geográfica
Duriense ficam obrigados a efetuar os pagamentos das uvas aos viticultores, através de transferência
bancária para a conta aberta pelo IVDP, IP. O preço das uvas adquiridas na vindima deverá ser
integralmente pago aos viticultores até ao dia 15 de janeiro do ano seguinte à vindima».
Os viticultores têm agora a possibilidade de comparação do preço da uva. A análise complementar deve
ajudar essa comparação.
d.

A produção de vinho e a sua comercialização. As estatísticas completas do negócio. Quanto

vendemos? A quem? A que preço? Etc. A análise cuidadosa do comércio do vinho, sem dar azo a leitura
oportunista.
A ProDouro pretende que o PRÉ-COMUNICADO DE VINDIMA seja regular e deseja ver melhorado o
próprio COMUNICADO DE VINDIMA. Serve de exemplo o ensaio feito pelo IVDP na VINDIMA DE 2004. Foi
pena ter-se perdido essa boa ideia e os mais recentes comunicados resumirem-se a uma cábula das
orientações burocráticas de vindima.

Ficamos à espera.
www.prodouro.pt
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CuSO

4

+
CaO
(95%)
+
H2O

CALDA
BORDALESA

O primeiro fungicida
utilizado para o controlo
do míldio foi a Calda
Bordalesa (mistura de
sulfato de cobre e cal),
descoberta por Millardet
em 1882.
O intuito inicial com a
mistura era impedir que
os transeuntes comessem
as uvas perto de um
caminho. Notou que as
plantas pulverizadas com
a mistura permaneciam
livres de sintomas de
míldio, enquanto o resto
da vinha sofria da doença.
Com base nessas
observações, iniciou os
estudos sobre o efeito do
tratamento sobre o míldio,
cujos resultados publicou
no ano de 1885.
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Operação 3.2.2.
Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas
Renovação do Parque de Tractores Agrícolas / Next Generation
Carta à Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Exma. Senhora Diretora Regional de
Agricultura e Pescas do Norte
Eng.ª Carla Maria Gonçalves Alves Pereira
A ProDouro, Associação de Viticultores profissionais do Douro,
(www.prodouro.pt), escreve-lhe de novo com um propósito claro.
Fechou no último dia 31 de Maio o período de apresentação
de candidaturas à operação 3.2.2. Pequenos Investimentos nas

a) Melhorar as condições de vida, de
trabalho e de produção dos agricultores;
b) Contribuir para o processo de
modernização e capacitação das
empresas agrícolas;

Explorações Agrícolas — Renovação do Parque de Tractores
Agrícolas / Next Generation. No dia 7 de Julho seguinte, enquanto
supúnhamos decorrer a etapa intermédia até ao Termo de

c) Aumentar a segurança dos

Aceitação da candidatura, soubemos pela senhora Ministra da

operadores de máquinas agrícolas e

Agricultura que o Governo iria aumentar para 35 milhões de euros

melhorar a eficiência energética dos

o apoio à renovação do parque de tratores agrícolas, para dar

equipamentos.

resposta à grande procura que o aviso inicial [15 milhões de euros]
gerou.
Apesar da boa noticia, aguardamos apreensivos a Análise e
Decisão anterior àquele Termo, pois receamos que a dotação do
programa continue insuficiente.
O nosso parque de máquinas está velho e a precisar de ser
renovado. Veio, por isso, a calhar a pretensão confessada pelo
Governo:
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A ajuda na aquisição de tractores contra o abate
correspondente de velhos tractores foi uma boa ideia e
oportuna. Recebemo-la com entusiasmo, conquanto
desiludidos com os critérios de elegibilidade. É assunto que
gostaríamos de rever com a senhora diretora, porquanto
prejudicam os viticultores mais simples da RDD e dispostos a
substituir os seus velhos tractores de rastos. Desde já
renovamos a nossa pretensão de sermos ouvidos na
discussão de novos programas que, de uma maneira ou de
outra, interessem ao Douro vinhateiro. Agora, porém,
aguardamos o resultado da candidatura à referida operação.
Nesse sentido, escrevemos para lhe pedir que
interceda por nós junto aos decisores e os esclareça da
nossa urgência na substituição dos velhos tractores, sem
privilegiar o tipo de tractor, isto é, tratar em pé de igualdade
um tractor de rodas com cabine face a outro de rastos com
arco-de-segurança. Diga-lhes, por favor, que o Douro é uma
região vitícola de montanha, onde sobram as vinhas de forte
declive e se requerem comummente tractores de rastos,
inigualáveis na capacidade de tração e de segurança dos
operadores. Em circunstâncias favoráveis podem, no entanto,
preferir-se tractores de rodas, dada a sua capacidade de
reboque e circulação na via pública.
Se porventura cairmos em novos critérios de
hierarquização das candidaturas, muito agradecemos que
lhes mostre o Douro vinhateiro um caso especial e
semelhante a um Território Vulnerável, pelo menos nas áreas
de forte declive, onde perde sentido distinguir a priori um
tractor de rodas com cabine de um tractor de rastos com arco
de segurança.

Na maioria dos
casos os tratores de
rastos ficaram
excluídos por não
terem seguro activo
a 31/12/2020, uma
vez que estes
tratores não
circulam na via
pública

Com os melhores cumprimentos, subscrevemo-nos
com elevada estima e consideração.
Pinhão, 26 de Julho de 2021

JORNAL PRODOURO |34

Operação 3.2.2.
Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas
Renovação do Parque de Tractores Agrícolas / Next Generation

Resposta da Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Boa tarde, Exm.º Senhor Presidente da Direção
da PRODOURO.
Encarrega-me a Sr.ª Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte de informar o

Em boa hora escrevemos

seguinte:

a carta pois além de

No aviso : Renovação do Parque de Tratores Agrícolas – Next Generation.
Os tratores de rastos só foram incluídos neste aviso após uma série de diligências da DRAPN
junto da tutela e da Autoridade de Gestão do PDR.

confirmarmos que o
programa não era

A DRAPN irá ter aprovados cerca de 80% dos tratores que tiveram parecer favorável a nível

destinado aos viticultores

nacional.

do Douro na medida em

Em relação ao aviso propriamente dito, nos critérios de seleção das candidaturas da operação

que prejudica os

estão incluídos vários itens, nomeadamente a localização do investimento, a idade do trator,

tractores de rastos na

possuir o estatuto de agricultura familiar e a tipologia de trator. Neste ultimo item estão
identificados as seguintes tipologias: TT – Tipologia do trator(es) a adquirir. A candidatura
será pontuada em função do trator a adquirir possuir cabina ou arco de segurança,

candidatura (o tractor em
si e tanta documentação

efetivamente existe aqui uma diferença entre os tratores que são cabinados e os que só

exigida), tivemos a

possuem o arco de proteção, mas esta discriminação é igual para os tratores de rodas e para

promessa de sermos

os tratores de rasto.

ouvidos no futuro.

Esta

tipificação

da

tipologia

dos

tratores

encontra-se

definida

desde

o

inicio

das

candidaturas, não sendo nesta altura possível alterá-la, uma vez que a grande maioria das
mesmas já se encontra analisada.

É fundamental que o
parque de máquinas se

Em avisos de concursos futuros tomaremos em boa conta as expetativas da Associação que

renove e cresça de

vossa Excelência dirige.

paralelo ao programa
VITIS.

Com os melhores cumprimentos.
José Manuel Matias
Diretor Regional Adjunto
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PLA NALT O

turismo sustentável
DE ALIJÓ

FLAVESCÊNCIA DOURADA
Comunicado enviado no dia 23 de Julho de 2021

LUTA QUÍMICA
OBRIGATÓRIA
CONTRA O
INSECTO VECTOR
DA FLAVESCÊNCIA
DOURADA
No passado dia 23 de Junho os viticultores foram
informados via circular 09 da Estação de Avisos do Douro
(DRAPNorte) da lista de freguesias onde é obrigatória a
luta contra a cigarrinha da Flavescência Dourada, bem
como as datas das respetivas pulverizações insecticidas.
A lista baseou-se no Despacho nº 7189/2020 de 15 de
Julho.
Recebemos a Circular sem a mínima explicação sobre o
progresso da doença e do insecto vector na região, bem
como faltou o balanço da luta química no ano vitícola
passado.
Intriga-nos essa postura repetitiva da DGAV /
DRAPNorte-Estação de Avisos do Douro e confunde-nos
sermos ignorados sistematicamente numa luta que se
requer coletiva, e para a qual, apenas somos convocados
à última hora para pulverizações insecticidas obrigatórias.
Entretanto, cada viticultor programou a sua vida face à
circular 09 da Estação de Avisos do Douro (DRAPNorte)
sendo que, por exemplo, nas freguesias onde só é
obrigatória [em 2021] uma pulverização insecticida lhes
reservava o período de 28 de Junho até 10 de Julho para
o efeito.
SURPRESA: no dia 14 de Julho corrente a Estação enviou
a Circular 10 com base no Despacho nº 24/G/2021 de
12 de Julho refazendo sem nenhuma explicação a diretiva
anterior, e, estranho, sem nunca a mencionar na nova
Circular. A lista de freguesias e número de pulverizações
insecticidas obrigatórias foi revolucionada de um dia para
o outro.

DIRECÇÃO GERAL
DE
ALIMENTAÇÃO E
VETERINÁRIA
(DGAV) DEVE
EXPLICAÇÕES
AOS
VITICULTORES
DO DOURO
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Compare-se o caso do concelho
de Alijó (Tabela 1)

O QUE SE PASSOU ENTRE O
DIA 23 DE JUNHO E 14 DE
JULHO
A DGAV deve-nos explicações. De
outra maneira subsistirá em nós a
ideia de deriva na luta contra a
flavescência.
A ProDouro não esconde a desilusão
ao receber a Circular 10. E se o
Despacho que a justifica foi um
equívoco? Qual a razão da relutância
da DGAV em nos explicar, preto-no-

«A Circular 10, enviada no dia 23 de Junho de 2020 aos viticultores
assinantes dos Avisos da responsabilidade da Estação de Avisos do Douro,
lista quais as vinhas das freguesias do Douro em que é obrigatória a luta
insecticida contra a cigarrinha vectora da Flavescência Dourada (FD). A

branco, as premissas na redação de

portaria nº 165/2013 [Diário da República nº 81, 1ª série, de 26/4/2013]

cada novo Despacho. E qual a razão

protege a emissão do Aviso. (…)

de tanta ligeireza em nos obrigar à

No dia 2 de Dezembro de 2019, a Estação de Avisos, apresentou-nos pela

luta química, enquanto resiste na

circular nº 12/2019 um quadro com a contagem de insectos Scaphoideus

obrigação do Tratamento por Água
Quente (TAQ) dos porta-enxertos,
garfos de enxertia e enxertos-

titanus (vector da FD) capturados em placas cromotrópicas amarelas
colocadas em vinhas no Baixo-Corgo entre 2009 e 2019. O aviso dá conta
do arranque e destruição de videiras positivas na FD na freguesia de Vilar
de Maçada e cuja existência soubemos através da circular nº12 (11) /2018.

prontos de videiras.

A Estação elucidou ainda os viticultores nos passos a dar para evitar a

Desde a sua fundação que a

dispersão da doença a partir dos focos detetados.

ProDouro tem sido clara na

Se compararmos as freguesias alvo de luta insecticida em 2019 e 2020

obrigatoriedade do TAQ na RDD,

(circulares nº 8/2019 e no 10/2020, respectivamente), verificamos a

bem como tem dado conta da sua

inclusão de novas freguesias em 2020: união das freguesias de Castedo e

apreensão na diretiva seguida na luta
química contra o insecto vector da
doença. Em Julho de 2020 foi

Cotas (Alijó); Samodães, Sande, união das freguesias de Parada do Bispo e
Valdigem (Lamego); união das freguesias de Noura e Palheiros (Murça).
A análise sucinta da informação exposta permite uma conclusão
inquestionável:

assunto no «Jornal ProDouro».
Agradecemos que o releia em

A FLAVESCÊNCIA DOURADA É UMA REALIDADE SÉRIA E

http://www.prodouro.pt e,

PREOCUPANTE NO DOURO E ESTÁ EM PROGRESSÃO GEOGRÁFICA.

entretanto, repetimos-lhe a parte
que expõe o nosso trabalho de casa
face à orientação recebida em 2020

Nenhum viticultor livre de Flavescência Dourada se imagina no
lugar de outro obrigado a três pulverizações insecticidas.
Face à realidade, a ProDouro continua sem compreender qual a

e que nos apresenta na questão da

razão para não tornar obrigatório o Tratamento por Água Quente (TAQ) de

flavescência dourada:

enxertos-prontos de videiras e bacelos para enxertia na RDD, além do bom
senso recomendar também, pelo menos voluntário, o TAQ de varas de
enxertia no lugar, mesmo daquelas que se destinem à própria exploração
vitícola.
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No dia 22 de Novembro de 2016 a ProDouro realizou uma Sessão de Trabalho pública no Museu do Douro,
Régua, subordinada ao assunto: PREVENINDO A FLAVESCÊNCIA DOURADA DE VIDEIRAS — O
TRATAMENTO POR ÁGUA QUENTE. O relatório da sessão pode ler-se em www.prodouro.pt, mas nunca
será demais repetir o parágrafo com que o terminamos:
«O último aviso da Estação do Douro diz: "De uma maneira geral, a dispersão do ST no Douro [o insecto
vector da doença] tem sido lenta e o insecto encontra-se ainda confinado a algumas freguesias".
Encontramos na missiva razão suficiente para agir sem demora e, através da obrigatoriedade do TAQ,
garantir a compra de videiras sãs.
Passaram quase quatro anos e a RDD apenas se dispôs a uma recomendação hesitante sobre o
Tratamento por Água Quente. Surpreende-nos tanta predisposição para a obrigatoriedade da luta química e
tanta dificuldade para obrigar ao inofensivo, mas crucial, TAQ.
A ProDouro elogia o trabalho de monitorão da praga e a decisão consequente de luta química
obrigatória da responsabilidade da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPNorte) e vertida
nos Avisos Agrícolas recebidos. Sentimo-nos em boas mãos, mas também lhe pedimos a reflexão capaz de
influenciar a nossa organização interprofissional a dar o passo adiado: a obrigatoriedade do Tratamento por
Água Quente de enxertos-prontos e bacelos na Região do Douro.

ENTRETANTO, TEMOS ALGUMAS SUGESTÕES A FAZER À DRAPN/ESTAÇÃO DE AVISOS
DO DOURO COM VISTA A MELHORAR A LUTA QUÍMICA ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO
NESSES MESMOS AVISOS.
a) Esclarecer o progresso da doença e a razão das
videiras flavescentes neste ou naquele local. A
tabela de capturas do insecto, incluído no aviso de
Dezembro, tem de ser interpretada e assim
esclarecer a diferença de insectos capturados nas
armadilhas instaladas. Dito de outra maneira,
passará a explicar, por exemplo, o decréscimo
flagrante de capturas em Lobrigos e em Vila Marim,
ao ponto de não se registar qualquer captura depois
de 2016, ou a razão para instalar uma armadilha em
Vila Seca (Armamar), que é alvo de luta química
obrigatória, sem que se saiba ter havido captura de
insectos. Todos lucraríamos ao saber a origem dos
dois novos focos de Flavescência Dourada em Vilar
de Maçada (circular 12/2018). Não é indiferente
saber a flavescência em videiras (enxertos-prontos
ou bacelo) compradas infecionadas ou essa infeção
ter sido no lugar e devida a simples garfos de
enxertia infecionados. E qual a razão para não
terem sido aí instaladas armadilhas em 2019?

b) O viticultor tem de receber o aviso da luta
química obrigatória a tempo de a planear como
deve ser e não em cima da hora. Qual a data
mais cedo em que o serviço pode ser prestado?
c) A lista de insecticidas deve ser clara na
divisão entre produtos convencionais e
autorizados em viticultura biológica, sem criar a
ideia, antes pelo contrário, da exclusividade
destes últimos a esse modo de produção. A
divisão será ainda por grupo químico. É ponto
de honra para a ProDouro o destaque da
classificação
toxicológica e ecotoxicológica do insecticida.
d) A luta química obrigatória contra a cigarrinha
vectora da FD (Scaphoideus titanus), a
cigarrinha verde (Empoascavitis) e a Traça-dauva (Lobesia botrana) tem de ser avaliada em
conjunto, pois há insecticidas e dias de
aplicação comuns. Além disso, o controlo de
uma praga pode influenciar o das outras.
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DECRETO-LEI N.º 166/86 DE 26 DE
JUNHO DE 1986
A regulamentação e demarcação da
actual Região Demarcada do Douro, que
data de 1756, foi objecto de profunda
revisão em 1907 e em 1908,
particularmente através do Decreto de
27 de Novembro de 1908, que aprovou
o regulamento para o comércio do vinho
do Porto.
Seguiram-se diversas legislações ou
meras orientações visando,
nomeadamente, a defesa e a
valorização da qualidade do vinho do
Porto, tendo como consequência a
dispersão da regulamentação da
denominação de origem «Porto»por
diversos diplomas legais, que tornavam
a sua leitura e compreensão
inconveniente.
Em 1986 reuniu-se em diploma único, de
uma forma global e sistematizada, a
legislação referente à regulamentação
do vinho do Porto, introduzindo-se as
alterações julgadas convenientes.
Com este procedimento é ainda dada
satisfação à necessária adaptação à
regulamentação comunitária decorrente
dos compromissos assumidos aquando
da integração de Portugal na CEE.
Uma das mudanças mais significativas
lê-se no Artigo 16.º:
Todos os armazéns e estabelecimentos
que se dediquem à exportação de vinho
do Porto têm de estar situados na
região produtora ou em área de
entreposto, ressalvada a situação
dos que presentemente se encontram
fora.
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BREVES
AGOSTO 2021

PLANALTO DE ALIJÓ

CICLO-TURISMO SUTENTÁVEL

PRODOURO COORDENA
PROJECTO DE TURISMO
SUSTENTÁVEL DESAFIADA
POR ASSOCIADOS DO
PLANALTO DE ALIJÓ
ENOTURISMO SUSTENTÁVEL COMBATE ASSIMETRIAS
ENTRE TERRITÓRIOS
Terminado o levantamento do estado e tipologia dos pisos nos troços
escolhidos, o projecto avança numa primeira fase no traçado demarcado
no mapa ao lado, passando gradualmente para os outros percursos no
futuro.
À semelhança de outras regiões viticolas do mundo o planalto de Alijó
prepara- se para receber em breve os "eno-ciclistas" que queiram
descobrir este belo território duriense a pedalar.
Trata-se de uma parceria entre a Pousada Barão de Forrester, Quinta da
Avessada, Quinta da Faísca, Adega de Favaios e Real Companhia Velha
que tem o apoio do Município de Alijó e do Parque Natural Regional do
Vale do Tua. Neste momento está a ser discutido o modelo de
financiamento, sendo que os parceiros privados já se comprometeram a
criar um fundo que garanta o arranque do projeto.
Por aqui já se oleiam as correntes, concerteza seremos dos muitos a
pedalar esses trilhos.
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AUTOESTRADA

A24
DO VINHO DO PORTO

LUTA ATIVA CONTRA O

GRANIZO
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Após termos enviado a proposta ao IVDP e à CIM-Douro,
tomámos a iniciativa de a enviar também aos presidentes da
câmara de Vila Real, Régua e Lamego;
Incluímos também na nossa lista de destinatários a CCDR-N,
o Director do Museu do Douro e o presidente da Liga dos
Amigos do Museu do Douro.
Esperamos que também eles saibam acarinhar esta ideia
em prol do desenvolvimento da região.

O sistema LAÏCO-NOMAD evoluiu para o LAÏCO-SLOBI,
automatizado, e que dispensa a angariação de 56 voluntários para
lançar os balões a partir das malas portáteis necessárias no triângulo
geográfico Sabrosa-Alijó-Pinhão e que constitui a área piloto de
estudo.
O novo sistema representa uma grande vantagem no
funcionamento, mas significa um custo acrescido desafiador face à
incapacidade de implementar um modelo de financiamento capaz
do simples patamar de partida (NOMAD). As negociações, porém,
continuam e se, por um lado, a evolução aumentou o interesse na
sua implementação, por outro lado, dificultou ainda mais o seu
financiamento.
Entretanto, continua o esforço da ProDouro na melhor e mais célere
solução para proteger as videiras e as uvas do Douro, além do
conhecimento inestimável que a luta activa contra o granizo dará
num futuro ameaçado de mudança climática..

DENIS POMMIER
ANTONIO RODRIGUEZ

LES LARMES DE MA
VIGNE
Si le bio pouvait parler

Diário de um viticultor em modo de
produção biológico
À pergunta tantas vezes proferida, sobre a sua decisão de abandonar a agricultura convencional,
responde "Ça s'est passé naturellement". O mesmo responde quando o espelho lhe devolve a
sua imagem marcada por anos difíceis de míldio, e por fenómenos meteorológicos cada vez
mais marcantes de geada, granizo e canícula. Apesar de se sentir preparado para dar este passo
Dennis, admite que nunca esperou passar por tantas provações. Graças ao apoio incondicional
da sua esposa, Isabelle manteve-se firme nas suas convicções e mostra orgulhosamente o
símbolo AB (Agriculture Biologique) presente nos rótulos daquele que em 2010 foi considerado o
Melhor Chardonnay do Mundo.

editora: cherche midi

Dennis Pommier é viticultor em Chablis na Borgonha e converteu-se à agricultura biológica em
2008.
Nenhum viticultor poderá ficar indiferente a este relato intimo de um ano vitícola, desde a poda

2020

à vindima. A simplicidade, a honestidade com que partilha problemas que a todos nós, nos
afetam, merece que se levantem bem alto os copos. Saúde Dennis Pommier!! Saúde viticultores
durienses!
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GRANIZO

Um fenómeno natural cada vez mais anormal
Da mesma forma que todos nós, temos histórias marcantes

Os agricultores atingidos, desdobraram-se em cuidados,

para contar sobre o efeito devastador que alguns minutos de

renovando tratamentos, adicionando cálcio e algas, fazendo o

chuva intensa acompanhada de granizo podem ter sobre as

melhor que podem e sentindo os bolsos cada vez mais vazios.

culturas, também Dennis Pommier nos conta como, sempre

Felizmente o governo veio em nosso auxilio e propôs-se a

lhe vem à memória a imagem do seu avô, que terminou a

comparticipar a despesa feita com estes tratamentos.

própria vida depois de ver a sua colheita reduzida a nada e

Muito agradecemos o gesto mas, perguntamo-nos sobre as

sem seguro que o protegesse.

razões que levam os decisores políticos a correr sempre atrás

O granizo voltou a assolar o Douro, este ano de forma mais

do prejuízo?

agressiva, por influência do anticiclone dos Açores não ter

Que politica é esta, a de querer resolver tudo com subsídios?

desempenhado conveniente o seu papel protector.

Não seria, esse dinheiro mais bem empregue na prevenção?

A ProDouro desdobrou-se em entrevistas na comunicação

O controle da queda de granizo, pode, DEVE, depender de

social, apresentando, mais uma vez, a solução Laico de

nós. Já é possível resolver esta questão por via da ciência e da

combate ao granizo, que tem vindo a defender desde 2017, e

tecnologia, deixando São Pedro e Santa Bárbara, livres para

por um fugaz momento poderíamos até acreditar que algo

acudir outros males que humanamente não sejam passiveis

iria ser feito.

de solução. A contenção do granizo não é uma questão de fé.

Ainda não foi este ano
que vimos subir aos
céus os balões
protectores.
O trabalho continua
mesmo que os passos
sejam mais pequenos
que a vontade.
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Água
mole
em
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dura...

PRODOURO

receitas
ESTAS SÃO
ÀMODA
DO DOURO
E TÊM
SEGREDO
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O segredo mais mal
guardado das cozinhas
durienses é que tudo fica
melhor com um cálice de
vinho do Porto.
Aprendamos porquê,
com quem soube, tão
bem ensinar:
“O que se procura na cozinha, quando se
utiliza vinho, é o aroma forte e a
generosidade do seu açúcar, porque o
álcool convém que desapareça, por isso
se deixa ferver quase sempre, para que a
sua evaporação tenha lugar.
O vinho do Porto responde às mais rigorosas
exigências, porque as suas características
permitem
que
esses
requisitos
sejam
satisfeitos. É preciso que depois de perdido o
álcool, o vinho tenha condições para resistir
a uma cozedura mais ou menos prolongada.
Erradamnete, quem pouco se interessa por
cozinha, ou com paladar pouco treinado, não
se importa de utilizar nas receitas o vinho
mais barato que encontra no mercado. Mais
valia, na maioria das vezes, temperarem com
um bom vinagre.

O vinho, na preparação das receitas, empresta
a sua qualidade para uma melhor execução
gastronómica, mas também põe ao serviço dos
alimentos a cozinhar, todas as suas virtudes
dietéticas. Principalmente, o vinho do Porto,
que tem glicerina na sua composição, permite
uma melhor ligação dos molhos e uma
economia nas gorduras assistenciais, e como é
bastante perfumado, permite um menor
consumo de sal. E como tem tanino, mais
activado quando coze, facilita a digestão.
Todas estas razões devem ser consideradas por
aqueles que pensam em comer saudável, gente
que normalmente olha o vinho de soslaio. Para
os verdadeiros apreciadores e gastrónomos,
dir-se-á que o vinho excita, de forma decidida,
as papilas gustativas, facto que acrescenta
vantagens à sua utilização. Facilita a digestão
das gorduras, ao mesmo tempo que põe em
evidência o gosto natural dos alimentos
confeccionados. E para lá de tudo isto, levanta
o moral!”
O VINHO DO PORTO NA COZINHA –
HISTÓRIA E GASTRONOMIA, Alfredo
Saramago, Colares editora

Bolinhos de Bacalhau Deliciosos
Entre Douro e Minho
Cozinha Tradicional Portuguesa – Maria de Lurdes Modesto

250g de bacalhau demolhado; 200g de batatas; ½cebola;1
colher de sopa de salsa picada; 1 cálice de vinho do Porto; 3
a 4 ovos; sal; pimenta; noz-moscada; óleo para fritar
Cozem-se as batatas com a casca e reduzem-se a puré.
Coze-se o bacalhau, escorre-se, limpa-se de peles e de
espinhas e esfrega-se muito bem num pano limpo e grosso,
até ficar completamente desfeito em fios. Numa tigela, juntase o puré de batata, o bacalhau, a cebola e salsa picadas
finamente, o vinho do Porto, e tempera-se com sal, pimenta e
noz moscada. Incorporam-se os ovos inteiros, um a um,
ligando intimamente a massa até esta apresentar uma
consistência ideal. (A quantidade de ovos depende muito do
tamanho destes e da qualidade da batata). Moldam-se os
pastéis com a ajuda de duas colheres de sopa e fritam-se em
óleo abundante e bem quente.
Acompanhar com um Porto Branco Seco e na falta dos
pastéis, seguimos Teresa, governanta em O Pai Tirano:
“Então, só se for, dois copinhos de vinho branco”
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pêra bêbeda
4 Pêras
500ml de vinho do Porto Reserva Ruby
500ml de vinho tinto DOC Douro
½ chávena de açúcar mascavado
2 Paus de canela

Junte todos os ingredientes, com
excepção das pêras, numa caçarola e
deixe até levantar fervura. Deixe
fervilhar durante 5 a 10 minutos,
enquanto descasca e descaroça as
pêras, deixe o pé intacto para a
decoração.
Junte as pêras e mantenha a fervura
lenta durante cerca de 30 minutos, com
muito cuidado vá voltando as pêras para
assegurar que ficam cozidas
uniformemente.
Retire as pêras, e reduza o molho até
mais ou menos metade. Cubra
generosamente as pêras com este
molho. Sirva com natas ou gelado de
baunilha.
Imagem - Flagrante Delicia
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PÁGINA DOS SÓCIOS
AQUI SE APRESENTA A ALMA PRODOURO
A ORDEM É ALEATÓRIA E CHEGARÁ A TODOS
PREPAREM-SE

SIGA O LINK E
FIQUE A
CONHECER
MELHOR OS
NOSSOS
ASSOCIADOS

Quinta do
Espinho
Adega de
Sabrosa
Quinta dos
Nogueirões
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BOAS FÉRIAS
E
MELHORES
VINDIMAS

Prodouro
agosto 2021

