4º ENCONTRO NACIONAL PROVE
- INFORMAÇÃO APRESENTAÇÃO
A ATAHCA organiza nos dias 10 e 11 de Outubro em Vila Verde o 4º Encontro Nacional PROVE,
abordando o tema “Agricultura Familiar e Comercialização de Proximidade”, evento que tal
como os anteriores pretende promover o encontro, a troca de experiências e partilha de
informações entre produtores, consumidores, técnicos e outros agentes económicos e sociais
interessados na temática dos circuitos curtos agro-alimentares.
O projecto PROVE é uma iniciativa que promove desde 2004 a aproximação entre os pequenos
produtores agrícolas e os consumidores, por forma a quebrar as barreiras impostas pelos
vários circuitos de distribuição dominantes, contando actualmente com 16 associações de
desenvolvimento local que cooperam entre si para a dinamização desta metodologia de
comercialização de proximidade em Portugal.
O 4º Encontro PROVE realiza-se no Alto Cávado, território constituído pelos concelhos de
Amares, Barcelos, Braga, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro e Vila Verde, no qual a
metodologia PROVE vem sendo implementada pela ATAHCA desde 2012. O evento decorrerá
durante a maior feira anual agrícola desta região, a denominada “Festa das Colheitas” em Vila
Verde, local de encontro entre agricultores e público em geral e onde se promovem as
potencialidades agrícolas, a gastronomia, o turismo rural e as tradições do mundo rural. As
diversas actividades previstas neste 4º Encontro PROVE irão decorrer no recinto desta feira,
em algumas explorações agrícolas do território e no núcleo PROVE de Braga e englobam um
colóquio, visitas técnicas temáticas, tertúlias e um mercado de produtos locais.
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PROGRAMA
Dia 10 (6ª Feira)
9,30h – Recepção dos participantes na sede da ATAHCA
10,30h – Sessão de Abertura (Tenda de conferências da Festa das Colheitas em Vila Verde)
José Mota Alves - Presidente da Direcção da ATAHCA
Representante da Direcção da ADREPES
António Vilela - Presidente do Município de Vila Verde
Manuel de Sousa Cardoso - Director Regional DRAPNorte *
Patrícia Cotrim - Gestora do PRODER *
11,00 h – Colóquio “Boas práticas de agricultura familiar e de comércio de proximidade de
produtos locais”
Moderação – Artur Cristóvão (Vice-Reitor da UTAD)
O PROVE no contexto da cooperação interterritorial – (ADREPES)
O PROVE no Alto Cávado – Paulo Pereira (Técnico do Grupo de Acção Local da ATAHCA)
Estratégias para a criação de circuitos curtos de comercialização – (Direcção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural) *
Circuitos curtos de comercialização. Que futuro? - (Federação Minha Terra)
12, 15 h – Debate
13h – Almoço **
14,30 h – Visitas técnicas de troca de experiências:
Visita A – “Um projecto de investimento PRODER com comercialização PROVE” e
“Comercialização directa pela exploração agrícola” – Visita a explorações agrícolas PROVE em
modo de produção biológico (Barcelos);
Visita B – “Agricultura familiar, inclusão social e comercialização” – Visita à “Horta do Saber”
(Prado – Vila Verde);
Visita C – “Empreendedorismo e inovação na agricultura” – Visita a exploração agrícola de
mirtilos (Pico de Regalados – Vila Verde).
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17,30h – Visita técnica comum – “O relacionamento entre Produtor e Consumidor PROVE” –
Visita ao Núcleo PROVE de Braga (Creche da Cruz Vermelha de Braga);
18,00h – Tertúlia entre produtores e consumidores PROVE
20,30 h – Jantar com produtos locais do Alto Cávado **
Dia 11 (Sábado)
10,00 h – Mercado de Produtos Locais de Territórios PROVE (Recinto da Festa das Colheitas em
Vila Verde)
12,30 h – Sessão de Encerramento (Tenda de conferências da Festa das Colheitas em Vila
Verde)
José Mota Alves - Presidente da Direcção da ATAHCA
António Vilela - Presidente do Município de Vila Verde
Nuno Vieira e Brito - Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agro-Alimentar *
_____________________________________________________________________________
*a confirmar
** mediante inscrição e com custo a cargo do participante

INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e obrigatórias e incluem a participação no colóquio e nas visitas
técnicas. A inscrição no Mercado de Produtos Locais, será gratuita mas destina-se apenas às
Associações de Desenvolvimento LocaL (ADL’s) parceiras do projecto PROVE e respectivos
produtores que representam.
As inscrições devem ser efectuadas preenchendo o modelo de inscrição disponibilizado pela
ATAHCA. Depois de preenchida a ficha de inscrição esta deverá ser enviada via email, correio
ou entregue em mão através dos contactos da organização abaixo apresentados no final deste
texto informativo, até 6 de Outubro impreterivelmente.
As inscrições no almoço e jantar do dia 10 de Outubro são facultativas e pressupõe o
pagamento às empresas prestadoras desses serviços, de um valor que oportunamente será
comunicado a quem se inscrever até 6 de Outubro.
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MERCADO DE PRODUTOS LOCAIS
O Mercado de Produtos Locais de Territórios PROVE, decorrerá na manhã de sábado dia 11 de
Outubro no recinto da “Festa das Colheitas”, abrindo ao público a partir das 10 h, pelo que
será necessário que as ADL’s e respectivos produtores iniciem a preparação dos seus espaços
de promoção e venda a partir da 9h.
Para a realização do mesmo serão disponibilizadas pela organização pequenas bancas
tradicionais em madeira, sendo atribuída uma para cada ADL que efectuar previamente a sua
inscrição. Atendendo à pequena dimensão das mesmas aconselha-se que os produtores
tragam material de apoio, tal como cestos, cabazes, etc, para acondicionamento e exposição
dos produtos. A decoração e preparação de cada banca fica a cargo da respectiva ADL e/ou
produtores PROVE envolvidos.
Tal como em edições anteriores, é objectivo deste mercado, expor, divulgar e comercializar
aquilo que cada território PROVE possui de mais característico em termos agro-alimentares
tradicionais e artesanais. Sendo apenas permitida a promoção e venda de produtos como
hortícolas, frutas, pão, broa, mel, enchidos, queijos curados, compotas, marmeladas, doces
regionais, ervas aromáticas, flores, vinhos, licores e artesanato devidamente identificados com
rotulagem adequada.
Solicita-se a colaboração de todas as ADL’s e produtores que estarão presentes neste
mercado, para que disponibilizem alguns produtos agro-alimentares dos seus territórios, de
modo a no final da cerimónia de encerramento do IV Encontro PROVE, partilharmos uma mesa
de degustação de produtos locais entre todos os presentes.

INFORMAÇÃO: REFEIÇÕES
As refeições (almoço e jantar) previstas no programa para o dia 10 de Outubro serão
fornecidas aos participantes que previamente se inscreverem junto da ATAHCA, ficando o seu
pagamento a cargo dos mesmos ou da ADL respectiva.

INFORMAÇÃO: ALOJAMENTO
Apresentamos a seguir um conjunto de empreendimentos de turismo rural criados no âmbito
do Sub-Programa 3 do PRODER, situados nas proximidades do local de realização do evento, os
quais serão contactados pela organização para disponibilizarem tarifas especiais aos
participantes do 4º Encontro Nacional PROVE.
Todos os participantes que pretenderem reservar alojamento, poderão entrar em contacto
directo com qualquer um dos seguintes empreendimentos e fazer referência ao evento:
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Casa de Romão
Rua de Romão, 14
4720-287 Carrazedo-Amares
Contactos: 253993254 / 939932544/ araujo.isidro@gmail.com
http://www.casaderomao.com/
Capacidade: 3 quartos
____________________________________________________________
Casa Lata e Casa do Garrafas
Avenida Barrimau, 158
4720 - 282 Carrazedo-Amares
Contactos: 253993 460 / 962 274 290 / reservas@casalata.pt
http://www.casalata.com/
Capacidade: 16 quartos
Condições especiais: 55 €/quarto
____________________________________________________________
Quinta Vale do Homem
Rua de Valbom, nº 192 Rendufe
4720-628 Amares
Contactos: 253319410 / reservas@quintavaledohomem.com
http://www.quintavaledohomem.com/
Capacidade: 14 quartos
_____________________________________________________________
Casa da Ponte do Porto
Ponte do Porto 47
4710-730 Pousada-Braga
Contacto: 962427337 / correiajjp@gmail.com
Capacidade: 4 quartos
Condições: 45€/quarto (em caso de ocupação dos 4 quartos)
__________________________________________
Casa Araújo
Sande - Vila Verde
Contacto: 966 875 495
Capacidade: 3 quartos
Condições: 45 €/quarto (inclui 10% de desconto a participantes)
______________________________________________________________
Casa dos Fernandos
Lugar da Igreja nº 90
Pico de Regalados 4730 Vila Verde
Contactos: 253 312 793 / geral@casadosfernandos.pt
www.casadosfernandos.pt
Capacidade: 3 quartos
_______________________________________________________________
Casa Devesa do Cávado
Rua Santo António, Goães
4720-500 Amares, Braga
Contactos: 919311281 / 911088904 / devesadocavado@gmail.com
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http://devesadocavado.com/
Capacidade: 4 quartos
Condições especiais: 65 €/quarto c/ cama de casal; 60€/quarto twin
________________________________________________________________
Casa de Chouselas
Rua de Chouselas, nº 300
4720-001 Vilela - Amares
Contactos: 910284655 / geral@casadechouselas.pt
http://www.casadechouselas.pt/
Capacidade: 5 quartos
________________________________________________________________
Casa do Telhado
Caldelas - Amares
Contactos: 913 936 401
Capacidade: 3 quartos
________________________________________________________________
Casa Castelo do Castro
Carrazedo-Amares
4720 - 282 Carrazedo-Amares
Contactos: 967091826 / as.guedes@sapo.pt / www.castelodocastro.com
Capacidade: 3 quartos
Condições especiais: 10 % de desconto
________________________________________________________________
Casa do Rancho
Paranhos-Amares
4720 - 282 Carrazedo-Amares
Contactos: 938015694 / geral@casadorancho.com / http://www.casadorancho.com/
Capacidade: 4 quartos
Condições especiais: 15 % de desconto

CONTACTOS E INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕES
ATAHCA – Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave
Rua Condestável D. Nuno Álvares Pereira, 356/380
4730-063 Vila Verde
Tel 253321130 / Tlm 911193518 / proveatahca@gmail.com / www.facebook/atahca /
www.facebook.com/pages/PROVE-Alto-Cávado
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