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VINDOURO

O presidente da Câmara de
São João da Pesqueira pediu,
na sexta-feira, ao ministro da
Economia “mais apoio para o
concelho”, nomeadamente
para a valorização dos produ-
tos da região e para as acessi-
bilidades ao município que são
“terceiro-mundistas”.

“Senhor ministro, há uma
necessidade urgente de valo-

rizar estes produtos, o vinho,
os produtos secos, o azeite, a
maçã, com elevadíssimos cus-
tos de produção e baixa pro-
dutividade, porque é região de
montanha, e nestas circuns-
tâncias ou o produto reflecte
esses custos ou a tendência
para a desistência é um passo”,
alertou Manuel Cordeiro, na
16.ª edição do certame Vin-

douro, que teve início na sexta-
feira e terminou ontem.

Segundo o autarca, eleito por
um grupo de cidadãos inde-
pendentes, “é unânime a exce-
lência dos produtos e os preços
devem reflectir essa realidade,
como aliás acontece com ou-
tras regiões europeias”, acres-
centando que no Douro “há
muita margem para cresci-

mento, mas há condições que
só o nível governamental o
pode proporcionar”, sobretudo
no turismo e agricultura.

“Apoiando ainda mais estas
iniciativas, os investimentos, as
acessibilidades e podendo ser
o rio Douro a porta de entrada
desses fluxos, o investimento
na linha [ferroviária] do Douro,
com ligação a Espanha, seria

estruturante e desbloqueador
de todos este processo de de-
senvolvimento económico e
social da região”, considerou.

O autarca adiantou que São
João da Pesqueira “tem con-
ferido ao país, ao longo de dé-
cadas, reconhecimento mun-
dial e para a economia um sig-
nificativo peso nas exporta-
ções”, mas lamentou: “Infeliz-

mente, senhor ministro, do
país pouco se tem recebido
nos últimos anos”.

Da lista de problemas, Ma-
nuel Cordeiro apontou a “au-
sência do centro de saúde e do
Tribunal, que anteriores gover-
nos esbulharam” e, “como se
isso não bastasse, o concelho
não tem acessos minima-
mente aceitáveis”.

“A EN222, junto ao rio Douro,
é uma estrada literalmente ter-
ceiro-mundista o que, além de
dificultar a comodidade e a
própria vida diária das pessoas,
muito prejudica a economia do
meu concelho, no turismo ou
no trânsito pesado que ali se
verifica para o transporte de
milhares e milhares de litros,
todos os dias, de vinho”, recla-
mou.

Em resposta, o ministro da
Economia, Manuel Caldeira
Cabral, salientou o “esforço
que o Turismo de Portugal tem
estado a fazer na região” e o
“esforço em trabalhar com as
caves, com as quintas e de lan-
çar novos projectos de enotu-

rismo, nomeadamente apoia-
dos pelo programa Valorizar”.

“Temos estado a fazer um es-
forço na valorização dos pro-
dutos, temos estado a fazer um
esforço na internacionalização
e com resultados interessantes,
e no ano passado tivemos um
recorde de exportações de vi-
nhos desta região, quer de vi-
nhos do Porto quer de vinhos
de mesa da região do Douro”,
destacou o governante.

Sobre as restantes questões
suscitadas pelo autarca, o mi-
nistro não respondeu e à agên-
cia Lusa justificou que não per-
tencem ao seu ministério.

Marcelo visitou a Vindouro
Uma das novidades da edi-

ção deste ano foi a presença
do Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, que
visitou a Vindouro pela pri-
meira vez.

O Chefe de Estado visitou os
vários stands e saboreou os vi-
nhos da região, acompanhado
pelo presidente da Câmara de
São João da Pesqueira, não fal-
tando tempo para as tradicio-
nais ‘selfies’, beijos, abraços e
afectos para com os visitantes
do certame. |

Presidente de S. João da 
Pesqueira pede apoio ao Governo
Certame Pedido foi realizado na abertura da Vindouro, que teve início na sexta-feira e 
terminou ontem. O Presidente da República este presente no primeiro dia

LUÍS CRUZ

Vindouro realizou-se este ano num espaço diferente - Praça do Marquês - sendo possível acolher mais visitantes e produtores

Marcelo Rebelo de
Sousa visitou a Vin-
douro pela primeira
vez e aproveitou 
para saborear 
vinhos locais

Marcelo visitou certame e fez as delícias dos visitantes São João da Pesqueira voltou à época pombalina com recriações históricas
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