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ADEGA DE CANTANHEDE REALIZA 

XXV ENCONTRO ANUAL “O DIA DO ASSOCIADO”

V
ários associados estiveram presentes 

para celebrar o final de mais um ano 

vitícola, bem como para ouvir os 

vários intervenientes do Encontro, 

entre os quais o Presidente da Direção da 

ACC, Victor Damião, o Secretário-Geral da 

CONFAGRI, Francisco Silva, a Presidente 

da Câmara Municipal de Cantanhede, 

Helena Teodósio e o Secretário de Estado 

do Ambiente, Carlos Martins.

A sessão foi aberta por Victor Damião, 

Presidente da Direção da Adega, que 

referiu o enorme trabalho desenvolvido 

pela Adega Cooperativa e seus Associados 

em prol da viticultura da região, que se 

tem traduzido no sucesso que os vinhos 

têm tido ao nível dos mercados em que 

se encontram inseridos, bem como na 

atribuição de diversos prémios a nível 

nacional e internacional. Referindo-se 

ao Encontro Anual “Dia do Associado” 

apontou que é uma iniciativa que “já conta 

com 25 anos de existência”, juntando 

um conjunto de associados e entidades. 

“Pretende ser, para além de uma jornada 

de convívio, um momento de formação”, 

neste caso com a realização de uma 

sessão de palestra “que dê informação e 

formação aos nossos associados acerca 

do sector”.

De destacar igualmente a intervenção do 

Secretário-Geral da CONFAGRI, Francisco 

Silva, que foi o responsável pela palestra 

realizada no encontro, focada no tema 

“As Adegas Cooperativas como factor 

estabilizador do mercado dos vinhos”. 

Na palestra Francisco Silva apresen-

tou uma visão transversal do papel 

das Adegas Cooperativas, abordando 

questões de extrema importância como 

a caraterização da estrutura produtiva e 

da indústria do vinho, os principais factos 

ao nível do mercado interno, exportação 

e organização institucional do sector, as 

políticas públicas para a atividade e a 

gestão da cadeia de valor, bem como 

os desafios do mercado crescentemente 

competitivo, a gestão das relações na 

cadeia agroalimentar e os aspetos que 

se podem adiantar decorrentes das ne-

gociações para a futura PAC.

Ao longo da palestra ficou patente o im-

portante papel económico e social que as 

Adegas Cooperativas têm desempenhado 

a nível nacional e sectorial, sendo grandes 

potenciadoras do desenvolvimento da 

atividade vitivinícola, geradoras de valor 
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nas regiões em que se inserem e funda-

mentais para garantir o escoamento de uva 

aos sócios, remunerando e estabilizando 

positivamente o preço pago aos mesmos.

A terminar, Francisco Silva apontou 

o exemplo da Adega Cooperativa de 

Cantanhede como factor estabilizador 

no mercado dos vinhos, referindo que 

a mesma conta com “cerca de 550 

viticultores ativos, cerca de 1.000 ha 

de produção de uva e uma produção 

média anual de 6 a 7 milhões de quilos 

de uvas”, sendo a principal “empresa 

produtora de vinho da Região Demar-

cada da Bairrada, com cerca de 30 

a 40% da produção global da região 

e certificando cerca de 80% da sua 

produção, sendo líder destacado nas 

vendas de vinhos DOC Bairrada e IG 

Beira Atlântico”. “Este trabalho tem 

permitido que os seus produtos, tintos, 

brancos, rosés e espumantes tenham 

sido nos últimos anos reconhecidos e 

premiados em diversos concursos na-

cionais e internacionais, o que é bem 

revelador da qualidade do que aqui se 

produz, da dedicação e cooperação dos 

seus sócios e do sábio desempenho da 

Direção”, referiu o responsável.

DESTAQUE

2. ALMOÇO CONVIVIO COM OS PRESENTES

O Encontro do Dia do Associado da Adega 

Cooperativa de Cantanhede foi, para além 

de um momento de convívio, também um 

momento de homenagens. Deste modo, 

e como tem vindo a ser hábito, foi distin-

guida uma colaboradora da Adega de 

Cantanhede assim como um associado.

A terminar realizou-se um almoço convívio 

entre todos os presentes, no qual pude-

ram ser saboreados alguns dos produtos 

produzidos pela Adega Cooperativa de 

Cantanhede. l


