
 

 
 

 

 

 

 

 

Exmo Senhor (a) 
 
Viticultor da Região Demarcada do Douro 

 

 

 

Refª. Ald-Circular 01 
Data 2014-12-26 

Assunto: Inscrição na ALD -Associação da Lavoura Duriense 

Exmo.(a) Senhor(a)  Viticultor(a) 

A Casa do Douro vai ser extinta como associação pública no próximo dia 31.12.2014. 

Em seu lugar e para continuar defender e representar todos os Viticultores Durienses, nasceu a nova associação, ALD – 
Associação da Lavoura Duriense. 

Esta nossa associação nasceu no seio da Casa do Douro, por iniciativa de Conselheiros eleitos pelos Viticultores, que não 
desistiram de representar quem os elegeu e querem dar continuidade, preservar e conservar o património e os valores que foram 
criados por nós, pelos que nos antecederam e que pertencem aos Viticultores do Douro. 

O facto de a Casa do Douro deixar de existir como instituição pública, não significa que os Viticultores percam aquilo para que 
trabalharam e deixem de ter quem os represente e quem defenda os seus interesses. 

A ALD-Associação da Lavoura Duriense, como nova Casa do Douro, agora privada, continuará a representar todos os Viticultores e 
poderá ter ainda mais força que no passado, prestando mais serviços, alargando a sua área de ação. A sua finalidade será a de 
promover e fortalecer o apoio aos Viticultores, oferecendo novos e variados serviços, como: 

- Serviços de Contabilidade Agrícola, Cursos de Formação, Projectos de Reestruturação da Vinha, utilização de produtos fito-
sanitários, auxílio à implementação de medias e incentivos para a RDD, representar e defender os interesses dos Viticultores junto 
do Estado e de outros Organismos oficiais, nomeadamente junto do Ministério da Agricultura, Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, 
Instituto do Vinho e da Vinha, IFAP e outras Associações Interprofissionais; 

- Constituir parcerias com Companhias de Seguros, para seguros em grupo, conseguindo assim prémios mais baixos; 

- Representar os seus Associados, no Conselho Interprofissional do IVDP, lutando pelo equilíbrio, quer dos preços, quer dos 
quantitativos de benefício a atribuir a cada Viticultor; 

- Promover descontos em combustíveis, telefones e comunicações; 

- Promoção e venda de todos os produtos da Região através de um posto de vendas, a criar no edifício da Casa do Douro e em 
todas as suas Delegações, sem fins lucrativos para a Associação; 

- Criar um grande armazém de aprovisionamento para produtos agrícolas e outros materiais, para poder usufruir de preços mais 
baixos e com isso poder vender mais barato nas suas Delegações; 

- Reabrir as Delegações da Casa do Douro, há muito encerradas, de Carrazeda de Ansiães, Lamego, S. J. Pesqueira e V. N. Foz 
Côa. Manter e desenvolver as que continuam abertas de Alijó, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de 
Penaguião e Vila Real. 

Para podermos avançar com este projecto, é necessário que transfira a sua inscrição da Casa do Douro Pública, para esta 
associação privada agora criada no seio da Casa do Douro, devolvendo a ficha de inscrição no verso desta carta, sem 
custos, devidamente preenchida, pelo correio, dentro do envelope que também juntamos, (não necessita de selo), ou 
entregue directamente na sede da nossa associação, no peso da Régua, ou através do sitio na Internet, www.ald.pt.  

Queremos um Douro forte mas sempre dos Viticultores, queremos também preservar o património extenso que a Casa do Douro 
possui e não entregá-lo a terceiros. Inscreva-se!  

Melhores Cumprimentos, 

ALD -Associação da Lavoura Duriense 

A Direcção 
 

             _______________                            __________________                     _________________ 

                     João Lopes Leonardo                                 Alexandre Pinto Ferreira (Dr.)                         José Cardeira Santos 

                               Director                                                                 Presidente        Director 
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