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COMUNICADO – Sobre a Intempérie, que afectou os Concelhos de 
Sabrosa e Alijó 

 
Grupo Parlamentar  
Organização Regional de Vila Real 

 
A Organização Regional de Vila Real e o Grupo Parlamentar do PCP, tendo tido 
conhecimento da Intempérie, que se abateu sobre os Concelhos de Sabrosa e de Alijó, 
vão questionar O GOVERNO, SOBRE OS APOIOS AOS VITICULTORES E OUTROS AGRICULTORES 

AFECTADOS PELA QUEDA DE GRANIZO NOS CONCELHOS DE SABROSA E ALIJÓ. 
 
Nos passados dias, 6 e 7 de Julho, trovoadas de granizo abateram-se sobre a Região do 
Douro, afectando especialmente as freguesias de Vilar de Maçada, Parada do Pinhão, 
Souto Maior e Sabrosa, no Distrito de Vila Real. 
As intempéries afectaram muitas casas provocando prejuízos avultados, mas afectou 
sobretudo as Videiras, os Pomares, Pastos e Hortícolas.  
Os Agricultores admitem que as perdas na produção possam chegar aos 80%. Com 
estas intempéries o trabalho de um ano perdeu-se em poucos minutos. Acresce a tudo 
isto, o facto de este ano, por força da Natureza, também o Míldio e o Oídio, terem 
atacado de forma anormal as produções. 
Após estas ocorrências é imprescindível o apuramento rigoroso da situação, na 
sequência do qual o governo não pode deixar de apoiar estes agricultores, 
demonstrando uma atitude solidária.  
Os Agricultores necessitarão de apoios para minorar prejuízos financeiros e reporem o 
potencial produtivo.  
Sendo esta ocorrência uma situação excepcional merece também uma actuação 
excepcional. A agricultura e os Agricultores vivem momentos difíceis de quebra de 
rendimento.  
 
Como o Governo sabe, a situação no Douro, dada a instabilidade criada na Região em 
torno da Casa do Douro, pelos aumentos dos custos de produção, pela constante 
diminuição de ano para ano dos rendimentos dos Agricultores, têm feito com que 
muitas explorações cessem a sua actividade. Daí que estes apoios sejam 
fundamentais para o seu equilíbrio, mas também para continuar a preservar aquela 
que é, a mais antiga Região Demarcada do Mundo, que só continuará a sê-lo, se 
houver Agricultores que continuem a sua actividade, que tão necessária é, para o 
desenvolvimento Regional. 
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