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APRESENTAÇÃO



MANOEL BATISTA CALÇADA POMBAL

Sendo, em representação da Associação de Municípios do Vale do Minho, Presidente da Direção da Adriminho 

desde novembro de 2013, assumi este mandato por um lado, com humildade e honra pela confiança que os meus 

colegas depositaram em mim e, por outro lado, com a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho efetuado 

pelas anteriores Direções, a quem aproveito desde já para lhes enviar um profundo reconhecimento pelo 

empenho e dedicação que tiveram na prossecução da missão da Adriminho ao longo da sua existência. 

A 12 de agosto de 2014, a Adriminho comemora 20 anos ao serviço do desenvolvimento rural do Vale do Minho, 

designadamente através da gestão e execução de programas de financiamento, dos quais naturalmente se 

destacam os Programas Leader, Leader+ e  Eixo 3 do Proder ; foram muitos anos de experiências e vivências, de 

contributos e parcerias que não queremos deixar de assinalar com a edição deste livro sobre o trabalho realizado 

ao longo destas duas décadas e também aproveitar esta oportunidade para homenagear todos aqueles que 

contribuíram, com o seu empenho pessoal e profissionalismo, para o desenvolvimento deste território.

Foram 20 anos a apoiar mais de 450 intervenções no âmbito das três Abordagens Leader e do Programa Agris, 

que implicaram um investimento público-privado no território de cerca de 30 milhões de euros. 

No presente livro destacamos 45 projetos pela sua representatividade territorial e setorial e pelo seu efeito 

demonstrativo em relação ao papel da Adriminho no apoio e dinamização do desenvolvimento local do 

Vale do Minho.

Cabe-me pois a honra de hoje, e na qualidade de Presidente da Direção da Adriminho, congratular-me com esta 

efeméride, agradecer a todos os agentes e colaboradores que ao longo deste período acreditaram sempre na 

prossecução de um bem maior e coletivo que é o desenvolvimento das nossas comunidades locais residentes em 

territórios mais adversos.

Mas não podemos deixar de aproveitar esta oportunidade para afirmarmos também o nosso compromisso para o 

futuro, de consolidar este trabalho e de inovar na preparação de respostas mais adequadas aos novos e antigos 

problemas do Vale do Minho. 

Com o aparecimento e consolidação da Adriminho em 1994, a coesão territorial ganhou consistência, 

institucionalizando um sentir já enraízado e emergindo a imagem territorial do Vale do Minho. Nos próximos anos, 

será tempo de passar para outros estádios de entendimento entre os concelhos do Vale do Minho promovendo 

cada vez mais a solidariedade entre si.

Estamos a entrar num novo período de programação de fundos comunitários 2014-2020, onde novos desafios se 

encontram à concretização de políticas públicas para os territórios rurais próximas das comunidades locais; a 

tentação, sempre presente, da centralização da gestão destas políticas não corporizam o espírito que esteve na 

origem da criação da Abordagem Leader na Europa, emanado do princípio da subsidiariedade, um dos pilares 

fundamentais da construção europeia e suas políticas de coesão.

O nosso perfil procurará no futuro ir ao encontro das expectativas das populações e dos agentes de mudança do 

Vale do Minho, animando comunidades e projetos e não nos conformando com a dificuldade de sermos um 

território periférico e pouco denso, quer do ponto de vista demográfico, quer do ponto de vista do tecido 

institucional e económico; o nosso papel de agente de desenvolvimento local pode e deve ser retomado neste 

próximo período, e designadamente através da abordagem multifundos da estratégia de Desenvolvimento Local 

de Base Comunitária – DLBC -  do Vale do Minho, instrumento privilegiado de desenvolvimento territorial integrado 

para o período de 2014-2020, fortemente influenciado pelos princípios da Abordagem Leader, e que a Adriminho 

se encontra já a preparar a respetiva a EDL -  Estratégia de Desenvolvimento Local.

Há alguma expectativa sobre o real papel que as Associações de Desenvolvimento Local  irão ter no futuro e 

designadamente na gestão e implementação de programas comunitários no período 2014-2020. De qualquer 

modo temos a convicção que a nossa experiência acumulada no terreno será um sempre um ponto forte na altura 

da tomada das decisões por parte das instâncias europeias e nacionais, pelo que o nosso desafio mais próximo é 

construir uma estratégia sólida e participada pela comunidade, que defenda os interesses das populações locais 

e que lute contra os cenários tendenciais de desertificação sócio-económica do território do Vale do Minho.

Contem connosco como nós contamos com todos os que vivem e trabalham neste território.
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Um testemunho tem sempre, na sua génese, um misto complexo e pouco mensurável de sentimento e razão. Ora, 

se este se refere aos 20 anos da Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho (ADRIMINHO), 

mais se acentua esta complexidade, quer pela proximidade com os seus protagonistas e atores quer, obviamente, 

pelo reconhecimento profundo do seu labor em prol das populações do Vale do Minho.

É, pois, uma agradável distinção que, com especial simpatia e orgulho me associo a este momento, mesmo 

reconhecendo à partida a injustiça da comparação entre o significado breve das palavras e o muito da ação 

desenvolvida pela ADRIMINHO, ao longo destas duas últimas décadas.

Na retrospetiva a 1994, momento da efeméride a comemorar, a realidade nacional, mesmo o contexto europeu ou 

até que mundial, era notoriamente diferente destes nossos tempos. O Alto-Minho, em particular, o Vale do Minho 

também não era exceção, muito em particular no que se refere ao Mundo Rural. 

Eram tempos de implementação de políticas europeias, que implicavam grande proximidade aos cidadãos, em 

particular os agricultores, e a zonas de baixa densidade  que, para terem o sucesso necessário, obrigavam à 

criação de estruturas locais - as Associações de Desenvolvimento Local -  que pela sua organização, estrutura, 

capacidade e intervenção permitissem potenciar o desenvolvimento, fomentassem a coesão social e a 

valorização do território. Foi neste contexto, que nasceu a ADRIMINHO, estrutura que assegurava a gestão e 

coordenação da Iniciativa Comunitária LEADER II, no território do Vale do Minho.

Feliz e inteligente na sua constituição, agregou na sua composição os elementos mais relevantes e os decisores 

mais influentes da região, como as autarquias do Vale do Minho, Escolas Profissionais, Associações 

representativas de Agricultores, Comerciantes e Industriais, Adegas Cooperativas, Região de Turismo do Alto 

Minho e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Num Minho, que tanto gostamos, característico do minifúndio, 

e tantas vezes do individualismo, este foi um passo importante numa estratégia integrada para a região.

Foi, seguramente, esta a primeira vitória da ADRIMINHO, num continuar ao longo dos anos na aproximação a 

outras ADLs e, em particular à do Vale do Lima, fomentando parcerias, valorizando sinergias, capacitando e 

desenvolvendo, num objetivo bem definido e comum: O DESENVOLVIMENTO DO ALTO-MINHO.

Sucederam-se programas comunitários, ações, investimentos, projetos. Mais de duas centenas de projetos e 

iniciativas que, com maior ou menor dimensão, contribuíram para o desenvolvimento harmonioso e sustentado 

do Vale do Minho. Hoje espreita-se os novos rumos do PDR2020 (Plano de Desenvolvimento Rural 2014-2020) e 

as politicas locais associadas a este importante instrumento de política agrícola, enquanto se encerra o PRODER, 

com taxas de execução que nos revelam o elevado investimento no setor nos últimos anos e o sentir do dever 

cumprido.  

NUNO VIEIRA E BRITO

10  ADRIMINHO 2014  PREFÁCIO



A gestão dos Programas Comunitários, apesar de fundamental, não pode ignorar o papel da ADRIMINHO noutros 

domínios. A sua intervenção nas zonas rurais, fomentou a fixação das populações e melhorou as suas condições 

de vida, contribuindo para a manutenção e preservação desses espaços. 

O reconhecimento do seu papel no apoio à formação e qualificação, ao empreendedorismo, na presença do 

quotidiano das populações e no diagnóstico das suas necessidades, na promoção dos recursos endógenos eleva 

muito mais a sua função do que a de gestora e coordenadora de programas comunitários. Esta é também a sua 

História.

É esta, também, a tradição que nos traz o artesanato, os produtos tradicionais de qualidade, o turismo 

diferenciador e diverso, adaptado às novas exigências de um consumidor que procura qualidade e tranquilidade. 

Hoje, com uma localização geográfica impar e fronteiriça, o Vale do Minho afirma-se pela sua capacidade 

empreendedora, que promove e potencia o seu melhor, e que, sempre mas sempre, nos surpreende. 

Foi neste caminho de promoção do desenvolvimento rural, que me cruzei com a ADRIMINHO. Como Professor na 

Escola Superior Agrária, contribuindo com os recursos e conhecimentos em diferentes áreas, em particular no 

domínio da valorização dos produtos locais e na sua certificação. Começamos (porque hoje constituímos um 

grupo de investigação) com o “Fumeiro de Melgaço” e continuamos com outros produtos ou pratos únicos na 

região. Como Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o caminho foi mais vasto e diverso – no 

empreendedorismo, na multimédia, na politica e estratégia, no social, no rural, ...Hoje, nas atuais funções, 

continuamos o caminho, pensando, inovando, criando politicas e projetos, enfim, pretendendo que a população 

do Alto Minho (re)encontre, nas suas raízes e no seu território, as razões e a qualidade de vida que procura e 

merece.

Quando temos ambição, muito mais temos vontade de fazer. Valorizar o território e aquilo que ele tem de melhor e 

mais característico, é uma demanda que tem que comprometer toda a região e todos os seus agentes, e na qual 

poderão contar sempre com a minha ação atenta. Estou certo que esta também é a ambição da ADRIMINHO. 

Assim, felicito a ADRIMINHO pelo seu vigésimo aniversário, com um especial cumprimento a todos que possibilita-

ram este sucesso, fazendo votos para que continue a ser, e estou certo que será, um motor do desenvolvimento 

local e de valorização regional. 

Parabéns

Nuno Vieira e Brito
Secretário de Estado da Alimentação e Investigação Agroalimentar 
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A Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Alto Minho - ADRIMINHO, que agora comemora os seus 20 

anos, foi criada em 1994, no ano de implementação da Iniciativa Comunitária LEADER II. Ou seja, a sua existência 

remonta praticamente ao início da implementação da Iniciativa LEADER nos países da então Comunidade 

Económica Europeia, desde 1991, o que reflete bem a sua já longa experiência, conhecimentos e competências 

em matéria de desenvolvimento rural.

A sua zona de intervenção, Vale do Minho, ao incidir numa área territorial que abarca os concelhos de Caminha, 

Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira, Valença, Monção e Melgaço, é extraordinariamente diversificada e 

encerra um vasto património natural, ambiental e cultural. Embora com uma área territorial relativamente 

modesta, cerca de 951 km2, estende-se desde a orla litoral até ao interior montanhoso, integrando as três zonas 

agroecológicas caraterísticas do Entre Douro Minho – litoral, intermédia e de montanha – e os sistemas agrários 

que lhe estão associados. Está parcialmente integrada em território do Parque Nacional da Peneda-Gerês e 

compreende, na íntegra, a área de paisagem protegida do Corno do Bico.

Beneficia, por outro lado, do seu relevante e privilegiado posicionamento geográfico, ao fazer fronteira com a 

Região Autonómica da Galiza, com a qual sempre teve e mantém relações de forte proximidade e intercâmbio, em 

termos socioeconómicos e culturais.

Mantendo o Vale do Minho uma forte marca de ruralidade, a agricultura e a floresta continuam a desempenhar um 

papel fulcral neste território, não só enquanto forma de ocupação e fonte de rendimento, principal ou 

complementar, de uma parte significativa da população residente, mas também devido ao seu potencial 

produtivo. A este respeito, tem grande significado o setor da vitivinicultura, em particular o vinho Alvarinho; mas 

também são relevantes a pecuária extensiva, de bovinos e de pequenos ruminantes, proporcionada pelas vastas 

áreas de baldio; a apicultura; a hortofloricultura e a fruticultura, nalgumas zonas; e o fumeiro, entre outros.

Apesar das suas potencialidades e aparentes condições de atratividade, mas até eventualmente por ser, em toda 

a sua extensão, uma zona transfronteiriça, o Vale do Minho é uma das zonas mais despovoadas do Entre Douro e 

Minho. Nos últimos 50 anos perdeu cerca de 24% da população residente, cifrando-se atualmente, segundo os 

Censos da População e Habitação de 2011, em 77.705 habitantes, o que traduz uma densidade populacional de 82 

habitantes/km2, mas com significativas oscilações, variando de um mínimo de 37 habitantes/km2, no concelho 

de Melgaço, a 121 habitantes/km2, nos concelhos de Caminha e de Valença.

Desde a sua criação, as atividades da ADRIMINHO têm incidido em diversos projetos e iniciativas, destacando-se, a 

este nível, o trabalho desenvolvido, dentro do foro das suas competências e funções delegadas pelas autoridades 

nacionais de gestão dos programas e de pagamento dos fundos públicos, o apoio a projetos nos domínios do 

artesanato, dos produtos de qualidade e do turismo, no âmbito do LEADER II, LEADER + e PRODER – Eixo 3, bem 

como da recuperação de 4 importantes núcleos rurais de interesse arquitetónico (1 por cada um dos seguintes 

concelhos: Caminha, Melgaço, Paredes de Coura e Valença) financiados pelo programa AGRIS – Ação 7 e sobre 

cujos projetos a DRAPN (então DRAEDM) emitiu parecer.

Mais recentemente, no âmbito do Programa da Rede Rural Nacional (PRRN), a ADRIMINHO foi a entidade gestora da 

parceria do Projeto ICCER – Indústrias Culturais e Criativas em Espaço Rural, que congregou e envolveu 9 Grupos 

de Ação Local (ADRIMINHO, ADRIL, ATAHCA, SOL DO AVE, PROBASTO, ADER-SOUSA, DOLMEN, ADRIMAG e ADRITEM), 

cujos pedidos de pagamento foram objeto de análise pela DRAPN, em 2012 e 2013. 

O interesse crescente e renovado pela agricultura e atividades conexas, a que se tem vindo a assistir nos anos 

mais recentes e que é expectável continue, alavancado pelos fundos públicos proporcionados no ciclo de 

programação 2014-2020, FEADER e outros, são questões vitais para a manutenção da atividade agrícola, o 

rejuvenescimento do setor, o aumento da produção e da criação de riqueza, a fixação das populações rurais e o 

aumento do emprego, nos territórios do Alto Minho. Neste quadro, a ADRIMINHO, enquanto Grupo de Ação Local 

com provas dadas, tem naturalmente um importante papel a desempenhar, ou melhor, a prosseguir. 

Com efeito, o PDR 2014-2020, para o Continente, submetido à apreciação da Comissão Europeia pelo Governo 

Português no início de maio de 2014, prevê o enquadramento no âmbito da Medida 10 – LEADER das seguintes 

áreas: i) Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas; ii) Pequenos investimentos 

na transformação e comercialização; iii) Diversificação de atividades na exploração; iv) Cadeias curtas e 

mercados locais; v) Promoção de produtos de qualidade locais; e vi) Renovação de aldeias. Este quadro abre 

novas áreas de trabalho para os GAL existentes e para as Associações de Desenvolvimento Local que, eventual-

mente, venha a ser necessário constituirem-se, para lhes conferir, também, responsabilidades e desafios 

acrescidos.

À visão holística de desenvolvimento deve corresponder uma visão também holística de equidade da eleição do 

investimento que venha a ser proposto para análise e aprovação. Pautada por critérios sem clientelismo mas com 

empenho no incentivo a todos os promotores. Temos a certeza que a ADRIMINHO será exemplo. Tal como o foi ao 

longo de vinte anos.

MANUEL CARDOSO
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Região Autonómica da Galiza, com a qual sempre teve e mantém relações de forte proximidade e intercâmbio, em 

termos socioeconómicos e culturais.

Mantendo o Vale do Minho uma forte marca de ruralidade, a agricultura e a floresta continuam a desempenhar um 

papel fulcral neste território, não só enquanto forma de ocupação e fonte de rendimento, principal ou 

complementar, de uma parte significativa da população residente, mas também devido ao seu potencial 

produtivo. A este respeito, tem grande significado o setor da vitivinicultura, em particular o vinho Alvarinho; mas 

também são relevantes a pecuária extensiva, de bovinos e de pequenos ruminantes, proporcionada pelas vastas 

áreas de baldio; a apicultura; a hortofloricultura e a fruticultura, nalgumas zonas; e o fumeiro, entre outros.

Apesar das suas potencialidades e aparentes condições de atratividade, mas até eventualmente por ser, em toda 

a sua extensão, uma zona transfronteiriça, o Vale do Minho é uma das zonas mais despovoadas do Entre Douro e 

Minho. Nos últimos 50 anos perdeu cerca de 24% da população residente, cifrando-se atualmente, segundo os 

Censos da População e Habitação de 2011, em 77.705 habitantes, o que traduz uma densidade populacional de 82 

habitantes/km2, mas com significativas oscilações, variando de um mínimo de 37 habitantes/km2, no concelho 

de Melgaço, a 121 habitantes/km2, nos concelhos de Caminha e de Valença.

Desde a sua criação, as atividades da ADRIMINHO têm incidido em diversos projetos e iniciativas, destacando-se, a 

este nível, o trabalho desenvolvido, dentro do foro das suas competências e funções delegadas pelas autoridades 

nacionais de gestão dos programas e de pagamento dos fundos públicos, o apoio a projetos nos domínios do 

artesanato, dos produtos de qualidade e do turismo, no âmbito do LEADER II, LEADER + e PRODER – Eixo 3, bem 

como da recuperação de 4 importantes núcleos rurais de interesse arquitetónico (1 por cada um dos seguintes 

concelhos: Caminha, Melgaço, Paredes de Coura e Valença) financiados pelo programa AGRIS – Ação 7 e sobre 

cujos projetos a DRAPN (então DRAEDM) emitiu parecer.

Mais recentemente, no âmbito do Programa da Rede Rural Nacional (PRRN), a ADRIMINHO foi a entidade gestora da 

parceria do Projeto ICCER – Indústrias Culturais e Criativas em Espaço Rural, que congregou e envolveu 9 Grupos 

de Ação Local (ADRIMINHO, ADRIL, ATAHCA, SOL DO AVE, PROBASTO, ADER-SOUSA, DOLMEN, ADRIMAG e ADRITEM), 

cujos pedidos de pagamento foram objeto de análise pela DRAPN, em 2012 e 2013. 

O interesse crescente e renovado pela agricultura e atividades conexas, a que se tem vindo a assistir nos anos 

mais recentes e que é expectável continue, alavancado pelos fundos públicos proporcionados no ciclo de 

programação 2014-2020, FEADER e outros, são questões vitais para a manutenção da atividade agrícola, o 

rejuvenescimento do setor, o aumento da produção e da criação de riqueza, a fixação das populações rurais e o 

aumento do emprego, nos territórios do Alto Minho. Neste quadro, a ADRIMINHO, enquanto Grupo de Ação Local 

com provas dadas, tem naturalmente um importante papel a desempenhar, ou melhor, a prosseguir. 

Com efeito, o PDR 2014-2020, para o Continente, submetido à apreciação da Comissão Europeia pelo Governo 

Português no início de maio de 2014, prevê o enquadramento no âmbito da Medida 10 – LEADER das seguintes 

áreas: i) Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas; ii) Pequenos investimentos 

na transformação e comercialização; iii) Diversificação de atividades na exploração; iv) Cadeias curtas e 

mercados locais; v) Promoção de produtos de qualidade locais; e vi) Renovação de aldeias. Este quadro abre 

novas áreas de trabalho para os GAL existentes e para as Associações de Desenvolvimento Local que, eventual-

mente, venha a ser necessário constituirem-se, para lhes conferir, também, responsabilidades e desafios 

acrescidos.

À visão holística de desenvolvimento deve corresponder uma visão também holística de equidade da eleição do 

investimento que venha a ser proposto para análise e aprovação. Pautada por critérios sem clientelismo mas com 

empenho no incentivo a todos os promotores. Temos a certeza que a ADRIMINHO será exemplo. Tal como o foi ao 

longo de vinte anos.

Manuel Cardoso
Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte

Escrito em co-autoria

Mário Araújo e Silva
Diretor Regional Adjunto DRAPN

Henrique Santos
Diretor Serviços Desenvolvimento Rural da DRAPN
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MIGUEL ALVES MANOEL BATISTA CALÇADA POMBAL

“O concelho de Caminha é conhecido por valorizar a diversidade e a 

partilha. Temos a felicidade de contar com um território 

naturalmente rico e uma pluralidade de recursos que tornam a 

nossa terra uma das mais bonitas do país. Mas sabemos que 

sozinhos somos menos. A Adriminho veio, desde os primeiros 

projetos, emprestar o complemento total do Vale do Minho que nos 

torna melhores. Programas de aposta nas novas formas de 

comercialização que reforçam a pequena agricultura, a promoção da 

gastronomia e do rio que nos abraça à Galiza e o permanente apoio à 

formação e à captação de investimento, tornaram a Adriminho num 

aliado de Caminha numa relação que queremos reforçar no futuro. 

Parabéns!”

“ A Adriminho ao longo dos últimos 20 anos teve um papel 

fundamental no apoio ao desenvolvimento do Concelho de Melgaço. 

O Solar do Alvarinho, a Aldeia Turística Branda da Aveleira, o apoio à 

promoção de produtos locais como o vinho Alvarinho e o fumeiro 

artesanal, e a projetos de turismo em espaço rural, são marcas num 

território que hoje é mais rico e acredita mais em si, nos seus 

recursos e potencialidades. Sem o apoio e empenho da Adriminho, 

Melgaço hoje não teria tanto para oferecer, quer para quem decide 

viver neste concelho, quer para quem nos visita todos os anos”

Presidente da Câmara Municipal de Caminha Presidente da Câmara Municipal de Melgaço
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AUGUSTO OLIVEIRA DOMINGUES VITOR PAULO PEREIRA

“As potencialidades locais, as vivências ancestrais, e os recursos 

endógenos de cada região devem ser promovidos através de 

iniciativas regulares mas também de estruturas fixas que permitam 

a sua visibilidade durante todo o ano. 

Em Monção, às inúmeras atividades dedicadas ao vinho Alvarinho, a 

Câmara Municipal juntou o Paço do Alvarinho, endereçando a todos 

os visitantes a possibilidade de contactarem este produto vínico 

demarcado em qualquer dia, a qualquer hora.

Este espaço, localizado na Casa do Curro, alberga os diferentes 

rótulos de Vinho Alvarinho, tantas e tantas vezes premiados em 

concursos nacionais e internacionais, e proporciona uma autêntica 

viagem informativa e degustativa pelo mundo deste elegante e 

famoso néctar.

Para a sua conceção, há já alguns anos, relevo o papel 

desempenhado pela ADRIMINHO. No apoio logístico e na componente 

financeira. Na passagem do seu 20 aniversário, enalteço o trabalho 

desenvolvido a favor do território do Vale do Minho e reconheço, com 

facilidade, a importância da associação na valorização do nosso 

mundo rural.”

“A ADRIMINHO tem assumido nos seus 20 anos de atividade o papel 

de polo dinamizador do desenvolvimento da região, interagindo de 

forma articulada e sustentada com os municípios, entidades 

parceiras e particulares. É, por isso, por mérito próprio que hoje não 

seria possível equacionar a existência da região como a conhece-

mos sem lhe associarmos, a par dos municípios, a atividade desta 

nobre instituição. 

 

À ADRIMINHO se deve, por mais elementar justiça, um agradecimento 

sincero pelo trabalho desenvolvido em prol da não desertificação 

dos espaços rurais, do empreendedorismo local e do desenvolvi-

mento sustentável, promovidos através do apoio à execução de 

projetos que estimulem a economia local.

 

Como em qualquer momento de balanço, é importante reconhecer a 

importância do futuro. Faço votos de que, honrando a herança 

de 20 anos de sucesso, a ADRIMINHO continue a elevar bem alto a 

bandeira do desenvolvimento e se mantenha um parceiro 

fundamental das autarquias.

 

Uma última palavra de agradecimento aos técnicos – a todos, sem 

exceção – que são a alma da instituição e sem os quais nada teria 

sido possível. A todos, em nome dos Courenses e em meu nome 

pessoal, bem-hajam”

Presidente da Câmara Municipal de Monção Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura
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JORGE SALGUEIRO MENDES FERNANDO NOGUEIRA

“A Adriminho, ao longo destes vinte anos, tem sido um parceiro 

importante para a Câmara Municipal de Valença, apoiando 

iniciativas locais de grande relevância, com impacto no turismo, no 

apoio social, no desenvolvimento cultura e no comércio local.

Para se projetarem, afirmarem e desenvolverem,  as regiões tem de 

ter a capacidade de criarem redes, contactos e parecerias com 

instituições, empresas e associações.

Esta é a melhor forma de atingirem os seus objetivos.

Felicito a Adriminho pelos vinte anos de trabalho e pela cooperação 

estratégica na promoção de Valença e do Vale do Minho.”

“A década de 80 ficou marcada por uma destruição do mundo rural e 

do setor primário, em geral, fruto de orientações europeias que 

impuseram a desarticulação de redes de apoio aos pequenos 

agricultores. Hoje, assiste-se à tomada de consciência da quão 

errada foi essa política e tenta-se arranjar paliativos para uma 

situação que se configura muito grave.

Nesse contexto, o apoio da ADRIMINHO e da sua gestão nos 

Programas Leader, Leader+ e Eixo 3 do Proder representa uma 

verdadeira atenuante aos problemas do mundo rural num território 

de baixa densidade como o é Vila Nova de Ceveira. Esta cooperação 

tem resultado num apoio direto a pequenos projetos de 

proximidade – autárquicos e particulares – contribuindo para manter 

viva alguma atividade na agricultura de subsistência e 

principalmente ajudar a manter vivo este território.

Num futuro imediato, o papel da ADRIMINHO é determinante no apoio 

e concretização de projetos a integrar no próximo QREN 2014/2020.”

Presidente da Câmara Municipal de Valença Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
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ADRIMINHO – Vinte anos a semear oportunidades

A ADRIMINHO – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho – faz 20 anos. PARABÉNS. 

Parabéns aos muitos que, com denodo, a serviram e lhe deram a proveitosa vida que já viveu. Parabéns, ainda e 

muito especialmente, aos que na ação da ADRIMINHO encontraram mais um suporte à sua teimosia de não 

desistirem deste torrão que lhes deu os genes, o primeiro ar e a primeira luz.  

É verdade – e somos testemunhas porque fomos nós que o fizemos e vivemos – que o caminho que os fundos 

europeus percorreram, entre nós, nem sempre foi o melhor e o mais claro. Mas, diga-se também, mesmo 

contrariando muita palavra ao vento que por aí se esvai, que foram esses fundos e a força desta gente que 

construíram as infraestruturas de que Portugal se pode orgulhar e sem as quais não haveria desenvolvimento, e 

com eles melhoramos a saúde, a educação e a vida, no seu todo, para níveis nunca por este povo vividos em 

qualquer outro momento.  

Mas, logo que a história tenha um tempinho para se dedicar ao estudo e ao registo do papel das Associações de 

Desenvolvimento Local (ADL) – as nossas ADRIMINHO, ADRIL e tantas outras – e puser a nu, a traço forte e num 

todo, o papel que estas Associações tiveram na vida da nossas regiões e das suas gentes, há de poder 

concluir-se, com propriedade, que nunca um euro investido foi tão produtivo, tão útil e tão justo.

Desde logo, as ADL tiveram um papel percursor na construção do desejado supramunicipalismo em que hoje 

todos queremos (e teremos) de viver. Desenvolveram a sua ação em concerto com o território, sem necessidade 

de se arrumarem, orgânica e politicamente, por quaisquer fronteiras internas, numa ação que surpreende pelo 

todo, pela diversidade e pela eficácia. 

Do material ao imaterial, da história à cultura, do território à paisagem, do património edificado, aos usos, 

costumes e tradições, gastronomia, ambiente e ao pequeno negócio, numa permanente sementeira de 

oportunidades para aqueles e com aqueles que, as mais das vezes, eram os menos “prováveis” à partida, mas, no 

fim, sempre com o bom tempero e saber da ADRIMINHO e das suas lideranças, transformaram o impensável em 

pequenos e pequenos sucessos que, tantas vezes, mudou a vida dos próprios e as nossas.

Bem hajam estes pequenos empreendedores rurais pelo arrojo de “fazerem” e de fazerem “aqui”. Abençoada a 

ajuda que vos foi dada. Nunca a desmereçam em nome do bem-estar de todos nós. Bem hajam os líderes da 

ADRIMINHO nestes vinte anos e os seus funcionários, pela sabedoria e pela entrega. Sois gente de causas. Bem 

hajam todos os que lhe criaram condições de berço e de vida. Percebam, então e agora, a honra que tenho, em 

nome do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), em presidir à Assembleia Geral da ADRIMINHO. Fica, desta 

forma, também, declarado o meu “interesse”. Obrigado.                  

RUI TEIXEIRA
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ADRIMINHO – Vinte anos a semear oportunidades

A ADRIMINHO – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho – faz 20 anos. PARABÉNS. 

Parabéns aos muitos que, com denodo, a serviram e lhe deram a proveitosa vida que já viveu. Parabéns, ainda e 

muito especialmente, aos que na ação da ADRIMINHO encontraram mais um suporte à sua teimosia de não 
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construíram as infraestruturas de que Portugal se pode orgulhar e sem as quais não haveria desenvolvimento, e 

com eles melhoramos a saúde, a educação e a vida, no seu todo, para níveis nunca por este povo vividos em 

qualquer outro momento.  

Mas, logo que a história tenha um tempinho para se dedicar ao estudo e ao registo do papel das Associações de 

Desenvolvimento Local (ADL) – as nossas ADRIMINHO, ADRIL e tantas outras – e puser a nu, a traço forte e num 

todo, o papel que estas Associações tiveram na vida da nossas regiões e das suas gentes, há de poder 

concluir-se, com propriedade, que nunca um euro investido foi tão produtivo, tão útil e tão justo.

Desde logo, as ADL tiveram um papel percursor na construção do desejado supramunicipalismo em que hoje 

todos queremos (e teremos) de viver. Desenvolveram a sua ação em concerto com o território, sem necessidade 

de se arrumarem, orgânica e politicamente, por quaisquer fronteiras internas, numa ação que surpreende pelo 

todo, pela diversidade e pela eficácia. 

Do material ao imaterial, da história à cultura, do território à paisagem, do património edificado, aos usos, 

costumes e tradições, gastronomia, ambiente e ao pequeno negócio, numa permanente sementeira de 

oportunidades para aqueles e com aqueles que, as mais das vezes, eram os menos “prováveis” à partida, mas, no 

fim, sempre com o bom tempero e saber da ADRIMINHO e das suas lideranças, transformaram o impensável em 

pequenos e pequenos sucessos que, tantas vezes, mudou a vida dos próprios e as nossas.

Bem hajam estes pequenos empreendedores rurais pelo arrojo de “fazerem” e de fazerem “aqui”. Abençoada a 

ajuda que vos foi dada. Nunca a desmereçam em nome do bem-estar de todos nós. Bem hajam os líderes da 

ADRIMINHO nestes vinte anos e os seus funcionários, pela sabedoria e pela entrega. Sois gente de causas. Bem 

hajam todos os que lhe criaram condições de berço e de vida. Percebam, então e agora, a honra que tenho, em 

nome do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC), em presidir à Assembleia Geral da ADRIMINHO. Fica, desta 

forma, também, declarado o meu “interesse”. Obrigado.                  

Rui Teixeira
Presidente do IPVC e Presidente da Assembleia Geral da ADRIMINHO
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Desde a sua criação em 1994, a Associação de Municípios do Vale do Minho – AMVM - entendeu e defendeu o Vale 

do Minho como o espaço territorial preferencial para a implementação de políticas integradas de desenvolvimento 

local.

Contudo, a AMVM era uma Associação de Municípios, pelo que houve necessidade de constituir uma outra figura 

jurídica onde diversos atores locais pudessem trabalhar em parceria para o território. Nasceu então, a 12 de 

agosto do mesmo ano, a Adriminho - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho – 

instituição privada sem fins lucrativos com representatividade do tecido institucional local e regional. 

A AMVM foi o grande promotor/dinamizador da Adriminho, e eu próprio, em sua representação, fiz parte da Direção 

na qualidade de presidente, de 1994 até outubro de 2013.

A Adriminho foi criada com o objectivo de apresentar uma candidatura ao Programa Leader II, dentro de uma 

estratégia de ação local suportada na Fileira Agricultura-Turismo-Ambiente e foi sempre em torno desta fileira 

inicial que surgiram as principais ações e projetos ao longo destes 20 anos, resultado da consistência estratégica 

nas subsequentes Abordagens Leader implementadas no território, designadamente Leader+ e Eixo 3 do PRODER. 

Entendeu-se que, numa perspetiva abrangente e de integração destes três domínios, se iriam abrir 

oportunidades interessantes de intervenção a nível local, criando condições para a formação de parcerias 

capazes de valorizar as potencialidades e os recursos do Vale do Minho. 

Hoje, passados 20 anos, é com satisfação que olho para o território rural do Vale do Minho e reconheço a marca da 

Adriminho, relembro o trabalho e iniciativa de muitos promotores e o papel fundamental da equipa técnica da 

Adriminho como agente de desenvolvimento, mobilizando as comunidades locais, dinamizando os recursos 

locais e acompanhando a execução dos projetos que ia apoiando também com recursos financeiros disponíveis 

dos fundos comunitários. 

As verbas aplicadas reforçaram não só a criação de alojamento turístico, com destaque para a criação do conceito 

de Turismo de Aldeia no território, mas também outras iniciativas que contribuíram para a dinamização e 

animação turística, dando um novo alento e confiança às populações rurais do Vale do Minho. 

A aposta na promoção de produtos locais, designadamente em projetos relacionados com a promoção e produção 

de Vinho Casta Alvarinho, de fumeiro, de artesanato e de gastronomia locais, promoveram um verdadeiro cluster 

territorial, ancorado em projetos estruturantes promovidos pelos Municípios de Caminha, Melgaço, Monção, 

Paredes de Coura, Vila Nova de Cerveira e Valença.

O Centro de Interpretação da Serra D`Arga (Caminha), o Solar do Alvarinho (Melgaço), o Museu do Alvarinho 

(Monção), a Praia do Taboão (Paredes de Coura), a Casa do Artesão (Vila Nova de Cerveira), e o Centro de 

Interpretação Museológico Municipal (Valença), são destaques que não quero deixar de referir, pelo esforço 

público efetuado na consolidação da estratégia da Adriminho e pelo papel fundamental que tiveram na 

modificação da paisagem do Vale do Minho.

Ainda uma referência para os projetos da área social e de apoio à criação de empresas que tiveram uma 

relevância muito importante na última Abordagem Leader implementada no território e que trouxeram outra 

dimensão à Adriminho, designadamente na promoção de respostas sociais locais a problemas estruturantes do 

meio rural como o envelhecimento demográfico, o desemprego e a falta de oportunidades de emprego dos mais 

jovens.

A terminar queria deixar duas mensagens. 

Uma de agradecimento a todos que colaboraram ao longo destes 20 anos na promoção do desenvolvimento 

sócio-económico deste nosso Vale do Minho, desde associados, meus colegas na Direção, equipa técnica 

coordenada pela Ana Paula Xavier, entidades gestoras de programas fundos comunitários, promotores privados e 

públicos, estes últimos naturalmente com destaque para os meus colegas e amigos autarcas do Vale do Minho 

com quem trabalhei neste período.

A outra mensagem é de alento e de incentivo a continuarem o trabalho iniciado em 1994, o caminho não está 

terminado e novos desafios se aproximam, o mundo rural precisa cada vez mais da Adriminho.

Parabéns e Felicidades!
ANTÓNIO RUI ESTEVES SOLHEIRO
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A aposta na promoção de produtos locais, designadamente em projetos relacionados com a promoção e produção 

de Vinho Casta Alvarinho, de fumeiro, de artesanato e de gastronomia locais, promoveram um verdadeiro cluster 
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(Monção), a Praia do Taboão (Paredes de Coura), a Casa do Artesão (Vila Nova de Cerveira), e o Centro de 

Interpretação Museológico Municipal (Valença), são destaques que não quero deixar de referir, pelo esforço 

público efetuado na consolidação da estratégia da Adriminho e pelo papel fundamental que tiveram na 

modificação da paisagem do Vale do Minho.

Ainda uma referência para os projetos da área social e de apoio à criação de empresas que tiveram uma 

relevância muito importante na última Abordagem Leader implementada no território e que trouxeram outra 

dimensão à Adriminho, designadamente na promoção de respostas sociais locais a problemas estruturantes do 

meio rural como o envelhecimento demográfico, o desemprego e a falta de oportunidades de emprego dos mais 

jovens.

A terminar queria deixar duas mensagens. 

Uma de agradecimento a todos que colaboraram ao longo destes 20 anos na promoção do desenvolvimento 

sócio-económico deste nosso Vale do Minho, desde associados, meus colegas na Direção, equipa técnica 

coordenada pela Ana Paula Xavier, entidades gestoras de programas fundos comunitários, promotores privados e 

públicos, estes últimos naturalmente com destaque para os meus colegas e amigos autarcas do Vale do Minho 

com quem trabalhei neste período.

A outra mensagem é de alento e de incentivo a continuarem o trabalho iniciado em 1994, o caminho não está 

terminado e novos desafios se aproximam, o mundo rural precisa cada vez mais da Adriminho.

Parabéns e Felicidades!

António Rui Esteves Solheiro
Secretário Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses e Presidente da Direção da Adriminho de 1994 a 2013
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A Adriminho - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho – instituição privada sem fins 

lucrativos atualmente com 27 parceiros do tecido institucional local e regional, foi criada a 12 de agosto de 1994. 

Com o objeto social de promover o desenvolvimento rural entendido como um procedimento de melhoria das 

condições culturais e materiais de vida das populações locais, através de iniciativas de base comunitária, 

estiveram na criação da Adriminho diversas entidades representativas dos vários setores socioeconómicos do 

território, nomeadamente Escolas Profissionais, Associações de Agricultores, Associações Comerciais e 

Industriais, Adegas Cooperativas e o Setor Público, designadamente as Autarquias do Vale do Minho, a Região de 

Turismo do Alto Minho e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo.

Com sede social em Valença, o âmbito territorial compreende os seis Concelhos do Vale do Minho, designadamen-

te Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira, território com cerca de 80.000 

habitantes e 951,1 km2.

Fonte: Produção própria
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ASSOCIADOS FUNDADORES

Associação de Municípios do Vale do Minho

Associação de Produtores Alvarinho

União Empresarial do Vale do Minho

- ACICC - Associação Comercial e Industrial de Cerveira e Coura
- ACIVAC - Associação Comercial e Industrial dos Vales do Âncora e Coura
- AJAP - Associação de Jovens Agricultores de Portugal
- Associação Agricultores de Paredes de Coura
- Centro de Solidariedade e Apoio Social de Vila Nova de Cerveira
- RTAM - Região Turismo do Alto Minho

Foram ainda associados fundadores as seguintes entidades que entretanto saíram da Adriminho
 e/ou extinguiram-se:

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL

TURIHAB – Associação do Turismo de Habitação

AGRESTA – Centro de Gestão do Vale do Minho

Associação Comercial dos Concelhos de Monção e Melgaço

RCE IAM LO  EC  INO DÃ UÇ SAI TC RO IAS LS
A  

D
O O

S Ç AC GO LN EC ME  L E H OO ÃS Ç D NE O M

ADEMINHO – Associação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional do Alto Minho Interior

Adega Cooperativa Regional de Monção
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ASSOCIADOS ADERENTES

CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho

APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (Viana do Castelo)

COOPETAPE – Cooperativa de Ensino, CRL

Fundação Bienal de Arte de Cerveira, F. P.

Avitiminho - Associação de Viticultores do Vale do Minho

VESSADAS – Associação para o Desenvolvimento Agrícola e Rural das Terras de Coura

Câmara Municipal de Paredes de Coura

Quintas de Melgaço, Agricultura e Turismo, S.A.

MostraCoura – Associação Para a Promoção de Produtos Regionais do Alto Minho

AEVC – Associação Empresarial de Viana do Castelo

Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira

COOPCOURA – Cooperativa dos Agricultores do Conselho de Paredes de Coura

ACEB – Associação para a Cooperação entre Baldios

Associação Cultural, Recreativa e Desportiva – Melgaço Radical

Associação Produtores Florestais do Vale do Minho

Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica do Minho

Câmara Municipal de Monção

IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo
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A Adriminho tem estatutariamente três órgãos de funcionamento, designadamente a Assembleia Geral, a Direção e o 

Conselho Fiscal, onde se concretiza uma das dimensões mais relevantes deste tipo de partenariado que é a 

representatividade local e a abordagem bottom-up; todos os associados estão na Assembleia Geral, sendo que a 

Direção é composta por cinco entidades públicas e privadas, que representam as diferentes tendências e 

realidades locais.

Em 2014, estes órgãos são constituídos pelas seguintes entidades:

MESA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente da Mesa: Instituto Politécnico de Viana do Castelo, Rui Teixeira;

Vice-Presidente da Mesa: Associação para a Cooperação entre Baldios, Luís Filipe Enes Castela;

Secretário: Associação Cultural, Recreativa e Desportiva – Melgaço Radical, Manuel Anselmo Alves Dantas.

DIREÇÃO 
Presidente: Associação de Municípios do Vale do Minho, Manoel Batista Calçada Pombal;

Vice-Presidente: União Empresarial do Vale do Minho, Joaquim José Mendes Covas;

Tesoureiro: Associação de Produtores Florestais do Vale do Minho, Luís Alberto Mendes Brandão Coelho;

Secretário: Ademinho – Associação para o Desenvolvimento do Ensino Profissional do Alto Minho Interior, Manuel José Miranda;

Vogal: Associação de Produtores de Alvarinho, Miguel Marinho Ferreira Queimado.

 

GESTÃO E GOVERNÂNCIA

Da esq. para a dir.: Miguel Queimado, Manuel Miranda, Manoel Batista, Luís Brandão e Joaquim Covas.



EQUIPA TÉCNICA

A equipa é constituída por 6 colaboradores, com a coordenação, desde 1994, de Ana Paula Xavier.

IMAGEM CORPORATIVA

1994

LOGOTIPO ORIGINAL

José Emílio Santos

APLICAÇÃO 20 ANOS 

Patrick Esteves

RESTYLING 

Ângela Calheiros

20142011
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Da esq. para a dir.: Carla Abreu, Humberta Amaral, Helena Teixeira, Ana Paula Xavier, Henrique Tavares e Alexandra Machado

CONSELHO FISCAL 
Presidente:  Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste, CRL, José Correia Gonçalves;

Secretário:  Adega Cooperativa e Regional de Monção, Armando Fontaínhas;

Relator: Quintas de Melgaço e Turismo, Lda., Pedro Alexandre Barros Soares.
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PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES

ATA – ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DE ALDEIA

De modo a inserir-se em redes e parcerias que contribuam para o desenvolvimento do mundo rural, a Adriminho 

participa nas seguintes entidades:

A Associação do Turismo de Aldeia (ATA), criada em 1998, resultou de uma parceria entre Associações de 

Desenvolvimento Local (ADL`s), cuja ambição envolveu a conjugação de esforços no reforço da representação 

dos seus territórios, através da promoção e dinamização turística das aldeias integradas nas suas zonas de 

intervenção, assim como dos seus recursos endógenos locais e regionais. Esta estratégia, que tem sido 

dinamizada em parceria desde o ano de 2005 pela ATA e as ADL`s, tem permitido desenvolver a sua atividade 

como responsável na promoção e desenvolvimento integrado do Turismo de Aldeia nos territórios classificados, 

sendo constituída atualmente por 83 aldeias classificadas e integradas nos territórios de intervenção das 15 

ADL`s da região norte do país.

www.aldeiasdeportugal.pt

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO VALE DO MINHO

A ADRIMINHO é sócio fundador da Associação de Produtores Florestais do Vale do Minho constituída em maio de 

1996. 

Como área de intervenção, abrange os seis concelhos do Vale do Minho: Caminha, Melgaço, Monção, Paredes de 

Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira. 

Tem como finalidade a reconstituição, conservação e desenvolvimento da floresta, encarada como insubstituível 

património natural, em ordem à proteção da sua complexidade ecológica e do seu valor paisagístico e social, 

incluindo a sua racionalizada fruição pelas populações atuais e futuras.

www.valminhoflorestal.com

ASSOCIAÇÃO PARA A CERTIFICAÇÃO FLORESTAL DO MINHO LIMA

A ADRIMINHO faz parte da Associação para a Certificação Florestal do Minho-Lima (ACF Minho-Lima), entidade 

sem fins lucrativos, constituída com o objetivo de promover a certificação florestal na região NUTS III Minho--

Lima.

A associação implementou um Sistema de Gestão Florestal Sustentável (SGFS), de acordo com o referencial 

normativo NP 4406:2009, com vista ao desenvolvimento do setor florestal da região.

www.aflima.pt
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CLAS – COMISSÃO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL

A ADRIMINHO está a integrada no CLAS de Caminha, Melgaço, Monção, Valença, Vila Nova de Cerveira e Paredes de 

Coura, parcerias que visam a articulação de políticas de coesão social e territorial dos seus concelhos.

COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DA ROTA DO VINHO ALVARINHO

A Adriminho faz parte desta comissão que tem como objetivo analisar a aprovar as candidaturas a integrar na Rota 

do Alvarinho.

www.rotadoalvarinho.pt

FEDERAÇÃO MINHA TERRA

Entidade privada de interesse público e sem fins lucrativos, a MINHA TERRA - Federação Portuguesa de 

Associações de Desenvolvimento Local foi constituída no ano 2000, por iniciativa de um grupo alargado de 

Associações de Desenvolvimento Local (ADL), institucionalizando uma rede que se consolidava, desde há 

alguns anos, sob o denominador comum da convergência de objetivos, do diálogo, da partilha e de um vasto 

trabalho conjunto no desenho e implementação de soluções e intervenções em prol do desenvolvimento dos 

espaços rurais nacionais. Reúne no presente 53 ADL`s que representam mais de 90% do território nacional, 

sendo a Adriminho membro da Direção desde 2010.

www.minhaterra.pt

REDE RURAL NACIONAL 

Estrutura de ligação entre agentes com papel ativo no desenvolvimento rural, que querem partilhar as suas 

experiências e conhecimentos, melhorar o desempenho e obter melhores resultados. Funciona como plataforma de 

divulgação e partilha de informação, de experiência e de conhecimento, pressupõe uma atuação que desenvolva a 

partilha e a cooperação em torno das ações a concretizar com o objetivo de melhorar a aplicação dos programas e 

medidas de política de desenvolvimento rural e a qualificação da intervenção dos agentes implicados no desenvolvi-

mento rural.

www.rederural.pt



2000 · Fundador da Federação Minha Terra

2001 · Apresentação PDL Leader +

Encerramento Leader II 

1994

2006

2000

1994 · Constituição Adriminho a 12 de agosto

1996 · Fundador da Associação Produtores Florestais do Vale do Minho

1998

INÍCIO IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA LEADER II

APROVAÇÃO LEADER +
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1997·1998 · Projetos cooperação  NOW  e ADAPT

1998 · Fundador da ATA - Aldeias de Portugal

2003 · Rede Turismo Cultural Galaico-Portuguesa – PIC Interreg III A

2005 ·  Rede Europeia Aldeias de Tradição

2006 · Projetos AIBT Minho-Lima  : Dinamização Centros Históricos;

Alvarinho : Valorização e Promoção;

Aprovação Programa Agris;

Certificação ISSO 9001/2000 da Adriminho. 

RESUMO CRONOLÓGICO



2007

2011

2010

2014
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2007
· Aprovação  EDL Vale do Minho

· Promoção Rota do Alvarinho
2009

· Encerramento Leader + 
· Encerramento Programa Agris

2010
· Integra CLAS de Melgaço, Monção, 

Valença e Vila Nova de Cerveira
· PROVE – Promover e Vender

· Lampreia do Rio Minho – Um prato de Excelência
· Integra a Direção da Federação Minha Terra

· Assume Presidência da Direção da ATA – Turismo de Aldeia

INÍCIO IMPLEMENTAÇÃO EIXO III DO ProDer

12 AGOSTO - 20 ANOS DA ADRIMINHO

2011
· Integração Rede Rural Nacional

· 7 Maravilhas da Gastronomia Portuguesa –  Caldo Verde
· Implementação do Projeto Q3 – Qualificação Do 3º Setor

2012
· Integra CLAS de Paredes de Coura

· Constituição da Confraria da Lampreia do Rio Minho
2013

· Integra, via Federação Minha Terra, o Conselho Regional do Norte
· Integra, via Federação Minha Terra, a parceria para a Gestão da Bolsa de Terras

2014
· Integra CLAS de Caminha
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REGINA PINTO LOPES

Das pessoas, com as pessoas, para as pessoas...

Numa sociedade do conhecimento e da inovação, na qual se assiste a um processo crescente de mundialização 

dos valores, do conhecimento, e dos comportamentos humanos, numa sociedade em que as dinâmicas de 

mudança se efetuam a uma velocidade estonteante e num planeta que atravessa uma fase muito complexa, 

assumem especial importância a arquitetura das políticas públicas assim como o impacto e proximidade que 

estas têm junto dos públicos e territórios a que se destinam. 

Quando no final dos anos 80 a Comissão Europeia publicou a comunicação “O Futuro do Mundo Rural”, estávamos 

longe de imaginar as implicações do que começou por ser um programa de iniciativa comunitária – LEADER - que 

ao longo de mais de 20 anos viria a marcar a intervenção nos territórios rurais da Europa e em Portugal e que, 

hoje se afirmou como um modelo de desenvolvimento local.

Após uma primeira edição verdadeiramente experimental que envolveu 217 Grupos de Ação Local (GAL) na 

Europa, dos quais 20 em Portugal, as gerações seguintes do programa permitiram uma disseminação generaliza-

da destas organizações por todo o país, sendo a ADRIMINHO um dos GAL criados neste percurso.

A abordagem LEADER constituiu-se como uma metodologia assente num conjunto de especificidades essenciais 

ao exercício pleno da cidadania e ao aprofundamento da democracia, configurando-se simultaneamente como um 

modelo eficaz e eficiente na prossecução de objetivos de desenvolvimento local.

Através desta abordagem, os territórios rurais reclamaram o espaço da inovação, da criatividade, da animação e 

da dinamização, acompanhando, simultaneamente, as tendências atuais de renovação funcional das sociedades 

que pretendem atingir patamares superiores de desenvolvimento. 

Ao configurar novas formas de participação e de descentralização das decisões, a abordagem LEADER, promoveu 

o exercício mais pleno da cidadania e portanto da democracia, criando uma espaço de maior corresponsabilização 

e comprometimento dos cidadãos no seu desenvolvimento. A aposta na promoção da capacitação das pessoas, 

das comunidades e dos territórios, transformou esta abordagem num modelo mais inclusivo.

Neste modelo percussor de metodologias inovadoras, as “pessoas” constituíram-se como um aspeto central da 

intervenção, e o território, a plataforma que enquadra os caminhos e as opções de quem o habita. Os planos de 

desenvolvimento produzidos no contexto da participação de agentes privados e públicos, da área económica, 

social e cultural, geraram, ao longo destes mais de 20 anos, iniciativas com maior aderência aos territórios e com 

resultados relevantes para as populações locais.

O caminho percorrido desde esses anos marcados pelo experimentalismo e pelo voluntarismo foi imenso. As 

Associações de Desenvolvimento Local, motores destas parcerias locais, robusteceram-se e 

profissionalizaram-se, intensificaram as iniciativas de cooperação entre territórios para partilhar experiências e 

ganhar escala, fortaleceram um trabalho em rede permanente, de que um bom exemplo é a criação da Federação 

Minha Terra, consolidaram a capacidade de mobilização dos recursos locais e de atração de recursos para os 

respetivos territórios, conjugando investimentos nas economias locais e a criação de postos de trabalho com 

ações de valorização do património e de identidade territorial e de apoio aos serviços de proximidade.

Não obstante os mais de 25 anos que nos separam da comunicação “O Futuro do Mundo Rural” e o salto 

gigantesco que deram os territórios rurais portugueses em termos de indicadores de desenvolvimento humano, é 

impossível não estabelecer um paralelismo entre os desafios que então se colocavam e os que hoje se 

perspetivam no horizonte 2020...

Despovoamento, envelhecimento, desemprego, baixos níveis de qualificação, riscos ambientais, extinção de 

serviços e falha da provisão pública, desvitalização económica, desarticulação com os espaços urbanos, 

persistem como problemas centrais nos territórios rurais e, configuram-se como algumas das consequências de 

uma sociedade que cresce numa trajetória ascendente de “urbanização”. Estes constrangimentos marcam 

claramente o espaço rural e, constituem-se como desafios cada vez mais complexos, requerendo do nosso 

modelo de democracia e das políticas públicas, abordagens mais específicas e próximas das comunidades rurais. 

Neste contexto é fundamental, hoje, aprofundar as características inovadoras da abordagem LEADER, como um 

modelo que fez um percurso marcante e “sui generis” de governação, participação, criação e execução de 

iniciativas e de capacitação de agentes.

Em 2014, os riscos e desafios que há 25 anos eram dos territórios rurais são hoje globais e os princípios – 

subsidiariedade, proximidade, multisectorialidade, parceria, participação, inovação, cooperação - que então foram 

enunciados e que muitos de nós abraçaram, continuam mais atuais e necessários que nunca para que 

alcancemos uma sociedade mais inclusiva, mais justa e um mundo mais sustentável. Assim provaremos a nossa 

inteligência coletiva.

Parabéns ADRIMINHO!
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resultados relevantes para as populações locais.

ADRIMINHO 2014 37

O caminho percorrido desde esses anos marcados pelo experimentalismo e pelo voluntarismo foi imenso. As 

Associações de Desenvolvimento Local, motores destas parcerias locais, robusteceram-se e 

profissionalizaram-se, intensificaram as iniciativas de cooperação entre territórios para partilhar experiências e 

ganhar escala, fortaleceram um trabalho em rede permanente, de que um bom exemplo é a criação da Federação 

Minha Terra, consolidaram a capacidade de mobilização dos recursos locais e de atração de recursos para os 

respetivos territórios, conjugando investimentos nas economias locais e a criação de postos de trabalho com 

ações de valorização do património e de identidade territorial e de apoio aos serviços de proximidade.

Não obstante os mais de 25 anos que nos separam da comunicação “O Futuro do Mundo Rural” e o salto 

gigantesco que deram os territórios rurais portugueses em termos de indicadores de desenvolvimento humano, é 

impossível não estabelecer um paralelismo entre os desafios que então se colocavam e os que hoje se 

perspetivam no horizonte 2020...

Despovoamento, envelhecimento, desemprego, baixos níveis de qualificação, riscos ambientais, extinção de 

serviços e falha da provisão pública, desvitalização económica, desarticulação com os espaços urbanos, 

persistem como problemas centrais nos territórios rurais e, configuram-se como algumas das consequências de 

uma sociedade que cresce numa trajetória ascendente de “urbanização”. Estes constrangimentos marcam 

claramente o espaço rural e, constituem-se como desafios cada vez mais complexos, requerendo do nosso 

modelo de democracia e das políticas públicas, abordagens mais específicas e próximas das comunidades rurais. 

Neste contexto é fundamental, hoje, aprofundar as características inovadoras da abordagem LEADER, como um 

modelo que fez um percurso marcante e “sui generis” de governação, participação, criação e execução de 

iniciativas e de capacitação de agentes.

Em 2014, os riscos e desafios que há 25 anos eram dos territórios rurais são hoje globais e os princípios – 

subsidiariedade, proximidade, multisectorialidade, parceria, participação, inovação, cooperação - que então foram 

enunciados e que muitos de nós abraçaram, continuam mais atuais e necessários que nunca para que 

alcancemos uma sociedade mais inclusiva, mais justa e um mundo mais sustentável. Assim provaremos a nossa 

inteligência coletiva.

Parabéns ADRIMINHO!

Regina Pinto Lopes
Presidente da Direção da Federação Minha Terra
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A Política Agrícola Comum (PAC) tem constituído, desde a fundação da Comunidade Europeia, um pilar 

fundamental na sua estratégia de construção, representado em termos históricos da união a primeira política 

integrada a nível europeu.

Neste contexto, a política de desenvolvimento rural desde sempre foi considerada como uma componente fulcral 

da referida PAC que visa alcançar soluções de desenvolvimento integrado orientado para as preocupações 

económicas, sociais e ambientais, promovendo assim o desenvolvimento sustentável nas zonas rurais. Neste 

ponto, refira-se, que no contexto territorial Europeu mais de metade da população a vive em zonas rurais, 

abrangendo 90% desse território.

Neste quadro importa também referir que ao longo das últimas duas décadas de aplicação de políticas indutoras 

do desenvolvimento rural constatou-se uma evidente evolução, iniciada com a potencialização do mundo rural 

agrícola (PAC), e prosseguida pela implementação de estratégias mais sustentáveis de promoção do 

desenvolvimento rural comunitária.

Assim, pode-se afirmar que a abordagem LEADER representa atualmente uma abordagem inovadora no quadro da 

política de desenvolvimento Europeia. Refira-se, e por questões de enquadramento e conceitos, que a sigla 

LEADER significa “Relações entre ações de desenvolvimento da economia rural”. Isto é, trata-se sobretudo de um 

método de mobilizar e incentivar o desenvolvimento nas comunidades rurais locais, do que de um conjunto fixo 

de medidas a implementar.

A experiência demonstrou que a abordagem LEADER pode mudar realmente o quotidiano das populações nas 

zonas rurais, desempenhando um importante papel ao incentivar respostas inovadoras para antigos e novos 

problemas rurais, funcionando como uma espécie de «laboratório» para o desenvolvimento de capacidades 

locais e para a experimentação de novas formas de satisfazer as necessidades das comunidades rurais.

Esta abordagem de desenvolvimento local integrado iniciou-se no Vale do Minho em 1994 e, durante 20 anos com 

a implementação das diversas estratégias de desenvolvimento local focadas nas problemáticas ambientais, 

económicas, culturais e sociais, foi possível proporcionar às comunidades rurais do Vale do Minho as ferramentas 

necessárias para desempenharem um papel ativo na definição do seu próprio futuro. Refira-se que no contexto 

dos diversos momentos de avaliação desta abordagem (LEADER II, LEADER + e Eixo III do ProDer) as informações 

obtidas através de avaliações e diretamente dos agentes do mundo rural indicam que a abordagem LEADER do 

Vale do Minho é um instrumento que funciona de modo adequado dado que permite a adaptação local e a 

elaboração de políticas rurais ajustadas às reais necessidades locais e intrínsecas desta zona de intervenção. 

Um outro aspeto fundamental relaciona-se com a definição de “zona local”. Apesar de se tratar de um conceito 

aparentemente simples, este não é universal nem estático, pelo contrário, evolui e muda em função de alterações 

económicas e sociais mais vastas, do papel da agricultura, da gestão do espaço rural e das preocupações 

ambientais. Refira-se que a zona local “Vale do Minho” se enquadrou desde sempre nos aspetos chave definidos 

pela própria abordagem LEADER ao nível Europeu, isto é, apresenta: i) população residente entre 10.000 a 

150.000 habitantes e reduzida dimensão territorial, ii) homogeneidade e coesão comuns, iii) tradições e 

identidades comuns, iv) necessidade e expetativas comuns, v) coerência e massa critica e v) Inexistência de 

fronteiras predefinidas.

A abordagem LEADER permitiu assim para esta zona local estimular as populações rurais do Vale do Minho na 

procura de novos formatos para se tornarem mais atrativos, mais competitivos e menos adversos. Isto é, a 

função primordial do GAL ADRIMINHO no Vale do Minho passou desde sempre pelo lema “É preciso conhecer o 

território para encontrar a melhor forma de ultrapassar os desafios existentes, criando sinergias locais e 

potencializando os recursos endógenos através de ações efetivas de valorização territorial”. Deste modo, a 

abordagem LEADER contribuiu para melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais, tanto das famílias de 

agricultores como da população a nível mais amplo, utilizando uma abordagem global de resolução de 

constrangimentos e aumentando a capacidade de resiliência do Vale do Minho.

A importância deste tipo de abordagens de desenvolvimento rural é cabalmente demonstrada pelos inúmeros 

projetos de inegável valor apoiados nos últimos 20 anos, que tiveram um real impacto no quotidiano das 

populações que vivem no território do Vale do Minho. 

Ao longo de 20 anos a intervir para desenvolver o Vale do Minho, foram consolidadas e ajustadas a diversas 

estratégias de desenvolvimento rural focadas sempre nos seguintes eixos estratégicos: i) Ambiente e Recursos 

Rurais, ii) Agricultura e Tradições, iii) Turismo e Paisagem, e iv) Património e Cultura. 

A diversificação da economia e criação de emprego, a intervenção no património e nos serviços prestados à 

população, são objetivos que foram alcançados com a implementação das referidas estratégias no Vale do Minho 

tendo em conta as caraterísticas específicas deste território e as suas necessidades/potencialidades de 

desenvolvimento. 

O eixo de desenvolvimento “Ambiente e Recursos Naturais” tem vindo a apoiar um conjunto significativo de 

intervenções com vista à qualificação do ambiente natural e das paisagens do espaço rural, enquanto fator de 

competitividade do território e, consequentemente, indutor da melhoria da qualidade de vida da populações.

Por outro lado, a ADRIMINHO ao incentivar a participação local na definição e implementação de estratégias de 

desenvolvimento sustentável, cumprindo na sua essência os 7 princípios básicos da abordagem LEADER, 

revelou-se como um recurso precioso para o futuro da política rural no Alto Minho, agregando em todos os ciclos 

de programação financeira a política de desenvolvimento rural.

Refira-se que o sucesso pretendido com este tipo de abordagens locais de desenvolvimento está também 

assente na capacidade dos agentes locais, no caso a ADRIMINHO, em parcerias locais, regionais e intersectoriais, 

delinear a estratégia de atuação no seu território, sustentada num diagnóstico fundamentado, orientado para 

satisfação dos objetivos que se querem atingir. 

As Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) implementadas no território do Vale do Minho foram, como se 

sabe, os instrumentos operacionais para a execução da abordagem LEADER através deste GAL, passando 

recorrentemente pela estruturação das intervenções que seguiu o quadro regulamentar em vigor e expressaram, 

sempre de forma clara, quais as metas de execução financeira, de realização, de resultados e de impacto que se 

pretendem atingir durante o seu período de implementação, assim como a sua articulação com outros 

instrumentos de política que atuam no mesmo território.

Estas estratégias de desenvolvimento local do Vale do Minho dirigiram-se, como é natural, a uma população-alvo 

do Vale do Minho e cobriram um conjunto alargado de áreas de intervenção e de atividades económicas.

Em termos políticos, no Vale do Minho, a abordagem LEADER foi introduzida como uma “iniciativa comunitária” 

financiada pelos fundos estruturais comunitários, tendo incluído três gerações: Leader II (1994/1999), Leader+ 

(2000/2006) e Eixo III do ProDer (2007-2013). O quadro seguinte resume em números estas três iniciativas 

implementas neste território ao longo dos últimos 20 anos onde foram apoiados mais de 300 projetos nas mais 

diversas áreas do desenvolvimento local.

“O desenvolvimento local de uma forma 
geral, e particularmente em territórios 
rurais, nunca poderá ser encarado com 
um processo de planeamento fechado ou 
acabado...Trata-se, sim, de um processo 
longo e demorado que requer a definição 
de metodologias de trabalho adequadas 
ao território e que devem ser continuada-
mente avaliadas e alteradas de acordo 
com a necessidade, expetativas e 
dinâmicas do próprio território.” 
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A Política Agrícola Comum (PAC) tem constituído, desde a fundação da Comunidade Europeia, um pilar 

fundamental na sua estratégia de construção, representado em termos históricos da união a primeira política 

integrada a nível europeu.

Neste contexto, a política de desenvolvimento rural desde sempre foi considerada como uma componente fulcral 

da referida PAC que visa alcançar soluções de desenvolvimento integrado orientado para as preocupações 

económicas, sociais e ambientais, promovendo assim o desenvolvimento sustentável nas zonas rurais. Neste 

ponto, refira-se, que no contexto territorial Europeu mais de metade da população a vive em zonas rurais, 

abrangendo 90% desse território.

Neste quadro importa também referir que ao longo das últimas duas décadas de aplicação de políticas indutoras 

do desenvolvimento rural constatou-se uma evidente evolução, iniciada com a potencialização do mundo rural 

agrícola (PAC), e prosseguida pela implementação de estratégias mais sustentáveis de promoção do 

desenvolvimento rural comunitária.

Assim, pode-se afirmar que a abordagem LEADER representa atualmente uma abordagem inovadora no quadro da 

política de desenvolvimento Europeia. Refira-se, e por questões de enquadramento e conceitos, que a sigla 

LEADER significa “Relações entre ações de desenvolvimento da economia rural”. Isto é, trata-se sobretudo de um 

método de mobilizar e incentivar o desenvolvimento nas comunidades rurais locais, do que de um conjunto fixo 

de medidas a implementar.

A experiência demonstrou que a abordagem LEADER pode mudar realmente o quotidiano das populações nas 

zonas rurais, desempenhando um importante papel ao incentivar respostas inovadoras para antigos e novos 

problemas rurais, funcionando como uma espécie de «laboratório» para o desenvolvimento de capacidades 

locais e para a experimentação de novas formas de satisfazer as necessidades das comunidades rurais.

Esta abordagem de desenvolvimento local integrado iniciou-se no Vale do Minho em 1994 e, durante 20 anos com 

a implementação das diversas estratégias de desenvolvimento local focadas nas problemáticas ambientais, 

económicas, culturais e sociais, foi possível proporcionar às comunidades rurais do Vale do Minho as ferramentas 

necessárias para desempenharem um papel ativo na definição do seu próprio futuro. Refira-se que no contexto 

dos diversos momentos de avaliação desta abordagem (LEADER II, LEADER + e Eixo III do ProDer) as informações 

obtidas através de avaliações e diretamente dos agentes do mundo rural indicam que a abordagem LEADER do 

Vale do Minho é um instrumento que funciona de modo adequado dado que permite a adaptação local e a 

elaboração de políticas rurais ajustadas às reais necessidades locais e intrínsecas desta zona de intervenção. 

Um outro aspeto fundamental relaciona-se com a definição de “zona local”. Apesar de se tratar de um conceito 

aparentemente simples, este não é universal nem estático, pelo contrário, evolui e muda em função de alterações 

económicas e sociais mais vastas, do papel da agricultura, da gestão do espaço rural e das preocupações 

ambientais. Refira-se que a zona local “Vale do Minho” se enquadrou desde sempre nos aspetos chave definidos 

pela própria abordagem LEADER ao nível Europeu, isto é, apresenta: i) população residente entre 10.000 a 

150.000 habitantes e reduzida dimensão territorial, ii) homogeneidade e coesão comuns, iii) tradições e 

identidades comuns, iv) necessidade e expetativas comuns, v) coerência e massa critica e v) Inexistência de 

fronteiras predefinidas.

A abordagem LEADER permitiu assim para esta zona local estimular as populações rurais do Vale do Minho na 

procura de novos formatos para se tornarem mais atrativos, mais competitivos e menos adversos. Isto é, a 

função primordial do GAL ADRIMINHO no Vale do Minho passou desde sempre pelo lema “É preciso conhecer o 

território para encontrar a melhor forma de ultrapassar os desafios existentes, criando sinergias locais e 

potencializando os recursos endógenos através de ações efetivas de valorização territorial”. Deste modo, a 

abordagem LEADER contribuiu para melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais, tanto das famílias de 

agricultores como da população a nível mais amplo, utilizando uma abordagem global de resolução de 

constrangimentos e aumentando a capacidade de resiliência do Vale do Minho.

A importância deste tipo de abordagens de desenvolvimento rural é cabalmente demonstrada pelos inúmeros 

projetos de inegável valor apoiados nos últimos 20 anos, que tiveram um real impacto no quotidiano das 

populações que vivem no território do Vale do Minho. 

Ao longo de 20 anos a intervir para desenvolver o Vale do Minho, foram consolidadas e ajustadas a diversas 

estratégias de desenvolvimento rural focadas sempre nos seguintes eixos estratégicos: i) Ambiente e Recursos 

Rurais, ii) Agricultura e Tradições, iii) Turismo e Paisagem, e iv) Património e Cultura. 

A diversificação da economia e criação de emprego, a intervenção no património e nos serviços prestados à 

população, são objetivos que foram alcançados com a implementação das referidas estratégias no Vale do Minho 

tendo em conta as caraterísticas específicas deste território e as suas necessidades/potencialidades de 

desenvolvimento. 

O eixo de desenvolvimento “Ambiente e Recursos Naturais” tem vindo a apoiar um conjunto significativo de 

intervenções com vista à qualificação do ambiente natural e das paisagens do espaço rural, enquanto fator de 

competitividade do território e, consequentemente, indutor da melhoria da qualidade de vida da populações.

Por outro lado, a ADRIMINHO ao incentivar a participação local na definição e implementação de estratégias de 

desenvolvimento sustentável, cumprindo na sua essência os 7 princípios básicos da abordagem LEADER, 

revelou-se como um recurso precioso para o futuro da política rural no Alto Minho, agregando em todos os ciclos 

de programação financeira a política de desenvolvimento rural.

Refira-se que o sucesso pretendido com este tipo de abordagens locais de desenvolvimento está também 

assente na capacidade dos agentes locais, no caso a ADRIMINHO, em parcerias locais, regionais e intersectoriais, 

delinear a estratégia de atuação no seu território, sustentada num diagnóstico fundamentado, orientado para 

satisfação dos objetivos que se querem atingir. 

As Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) implementadas no território do Vale do Minho foram, como se 

sabe, os instrumentos operacionais para a execução da abordagem LEADER através deste GAL, passando 

recorrentemente pela estruturação das intervenções que seguiu o quadro regulamentar em vigor e expressaram, 

sempre de forma clara, quais as metas de execução financeira, de realização, de resultados e de impacto que se 

pretendem atingir durante o seu período de implementação, assim como a sua articulação com outros 

instrumentos de política que atuam no mesmo território.

Estas estratégias de desenvolvimento local do Vale do Minho dirigiram-se, como é natural, a uma população-alvo 

do Vale do Minho e cobriram um conjunto alargado de áreas de intervenção e de atividades económicas.

Em termos políticos, no Vale do Minho, a abordagem LEADER foi introduzida como uma “iniciativa comunitária” 

financiada pelos fundos estruturais comunitários, tendo incluído três gerações: Leader II (1994/1999), Leader+ 

(2000/2006) e Eixo III do ProDer (2007-2013). O quadro seguinte resume em números estas três iniciativas 

implementas neste território ao longo dos últimos 20 anos onde foram apoiados mais de 300 projetos nas mais 

diversas áreas do desenvolvimento local.
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A Política Agrícola Comum (PAC) tem constituído, desde a fundação da Comunidade Europeia, um pilar 

fundamental na sua estratégia de construção, representado em termos históricos da união a primeira política 

integrada a nível europeu.

Neste contexto, a política de desenvolvimento rural desde sempre foi considerada como uma componente fulcral 

da referida PAC que visa alcançar soluções de desenvolvimento integrado orientado para as preocupações 

económicas, sociais e ambientais, promovendo assim o desenvolvimento sustentável nas zonas rurais. Neste 

ponto, refira-se, que no contexto territorial Europeu mais de metade da população a vive em zonas rurais, 

abrangendo 90% desse território.

Neste quadro importa também referir que ao longo das últimas duas décadas de aplicação de políticas indutoras 

do desenvolvimento rural constatou-se uma evidente evolução, iniciada com a potencialização do mundo rural 

agrícola (PAC), e prosseguida pela implementação de estratégias mais sustentáveis de promoção do 

desenvolvimento rural comunitária.

Assim, pode-se afirmar que a abordagem LEADER representa atualmente uma abordagem inovadora no quadro da 

política de desenvolvimento Europeia. Refira-se, e por questões de enquadramento e conceitos, que a sigla 

LEADER significa “Relações entre ações de desenvolvimento da economia rural”. Isto é, trata-se sobretudo de um 

método de mobilizar e incentivar o desenvolvimento nas comunidades rurais locais, do que de um conjunto fixo 

de medidas a implementar.

A experiência demonstrou que a abordagem LEADER pode mudar realmente o quotidiano das populações nas 

zonas rurais, desempenhando um importante papel ao incentivar respostas inovadoras para antigos e novos 

problemas rurais, funcionando como uma espécie de «laboratório» para o desenvolvimento de capacidades 

locais e para a experimentação de novas formas de satisfazer as necessidades das comunidades rurais.

Esta abordagem de desenvolvimento local integrado iniciou-se no Vale do Minho em 1994 e, durante 20 anos com 

a implementação das diversas estratégias de desenvolvimento local focadas nas problemáticas ambientais, 

económicas, culturais e sociais, foi possível proporcionar às comunidades rurais do Vale do Minho as ferramentas 

necessárias para desempenharem um papel ativo na definição do seu próprio futuro. Refira-se que no contexto 

dos diversos momentos de avaliação desta abordagem (LEADER II, LEADER + e Eixo III do ProDer) as informações 

obtidas através de avaliações e diretamente dos agentes do mundo rural indicam que a abordagem LEADER do 

Vale do Minho é um instrumento que funciona de modo adequado dado que permite a adaptação local e a 

elaboração de políticas rurais ajustadas às reais necessidades locais e intrínsecas desta zona de intervenção. 

Um outro aspeto fundamental relaciona-se com a definição de “zona local”. Apesar de se tratar de um conceito 

aparentemente simples, este não é universal nem estático, pelo contrário, evolui e muda em função de alterações 

económicas e sociais mais vastas, do papel da agricultura, da gestão do espaço rural e das preocupações 

ambientais. Refira-se que a zona local “Vale do Minho” se enquadrou desde sempre nos aspetos chave definidos 

pela própria abordagem LEADER ao nível Europeu, isto é, apresenta: i) população residente entre 10.000 a 

150.000 habitantes e reduzida dimensão territorial, ii) homogeneidade e coesão comuns, iii) tradições e 

identidades comuns, iv) necessidade e expetativas comuns, v) coerência e massa critica e v) Inexistência de 

fronteiras predefinidas.

A abordagem LEADER permitiu assim para esta zona local estimular as populações rurais do Vale do Minho na 

procura de novos formatos para se tornarem mais atrativos, mais competitivos e menos adversos. Isto é, a 

função primordial do GAL ADRIMINHO no Vale do Minho passou desde sempre pelo lema “É preciso conhecer o 

território para encontrar a melhor forma de ultrapassar os desafios existentes, criando sinergias locais e 

potencializando os recursos endógenos através de ações efetivas de valorização territorial”. Deste modo, a 

abordagem LEADER contribuiu para melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais, tanto das famílias de 

agricultores como da população a nível mais amplo, utilizando uma abordagem global de resolução de 

constrangimentos e aumentando a capacidade de resiliência do Vale do Minho.

A importância deste tipo de abordagens de desenvolvimento rural é cabalmente demonstrada pelos inúmeros 

projetos de inegável valor apoiados nos últimos 20 anos, que tiveram um real impacto no quotidiano das 

populações que vivem no território do Vale do Minho. 

Ao longo de 20 anos a intervir para desenvolver o Vale do Minho, foram consolidadas e ajustadas a diversas 

estratégias de desenvolvimento rural focadas sempre nos seguintes eixos estratégicos: i) Ambiente e Recursos 

Rurais, ii) Agricultura e Tradições, iii) Turismo e Paisagem, e iv) Património e Cultura. 

A diversificação da economia e criação de emprego, a intervenção no património e nos serviços prestados à 

população, são objetivos que foram alcançados com a implementação das referidas estratégias no Vale do Minho 

tendo em conta as caraterísticas específicas deste território e as suas necessidades/potencialidades de 

desenvolvimento. 

O eixo de desenvolvimento “Ambiente e Recursos Naturais” tem vindo a apoiar um conjunto significativo de 

intervenções com vista à qualificação do ambiente natural e das paisagens do espaço rural, enquanto fator de 

competitividade do território e, consequentemente, indutor da melhoria da qualidade de vida da populações.

Por outro lado, a ADRIMINHO ao incentivar a participação local na definição e implementação de estratégias de 

desenvolvimento sustentável, cumprindo na sua essência os 7 princípios básicos da abordagem LEADER, 

revelou-se como um recurso precioso para o futuro da política rural no Alto Minho, agregando em todos os ciclos 

de programação financeira a política de desenvolvimento rural.

Refira-se que o sucesso pretendido com este tipo de abordagens locais de desenvolvimento está também 

assente na capacidade dos agentes locais, no caso a ADRIMINHO, em parcerias locais, regionais e intersectoriais, 

delinear a estratégia de atuação no seu território, sustentada num diagnóstico fundamentado, orientado para 

satisfação dos objetivos que se querem atingir. 

As Estratégias de Desenvolvimento Local (EDL) implementadas no território do Vale do Minho foram, como se 

sabe, os instrumentos operacionais para a execução da abordagem LEADER através deste GAL, passando 

recorrentemente pela estruturação das intervenções que seguiu o quadro regulamentar em vigor e expressaram, 

sempre de forma clara, quais as metas de execução financeira, de realização, de resultados e de impacto que se 

pretendem atingir durante o seu período de implementação, assim como a sua articulação com outros 

instrumentos de política que atuam no mesmo território.

Estas estratégias de desenvolvimento local do Vale do Minho dirigiram-se, como é natural, a uma população-alvo 

do Vale do Minho e cobriram um conjunto alargado de áreas de intervenção e de atividades económicas.

Em termos políticos, no Vale do Minho, a abordagem LEADER foi introduzida como uma “iniciativa comunitária” 

financiada pelos fundos estruturais comunitários, tendo incluído três gerações: Leader II (1994/1999), Leader+ 

(2000/2006) e Eixo III do ProDer (2007-2013). O quadro seguinte resume em números estas três iniciativas 

implementas neste território ao longo dos últimos 20 anos onde foram apoiados mais de 300 projetos nas mais 

diversas áreas do desenvolvimento local.
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Importa ainda destacar que do total das intervenções apoiadas 78% (239) foram de natureza privada, sendo 

os restantes (22%) intervenções promovidas essencialmente pelas autarquias locais. Destaque também 

para a alavancagem de uma comparticipação local pública e privada na ordem dos 12 M euros, o 

equivalente a uma comparticipação média de 48%.

QUADRO 1 · Resumo financeiro da abordagem LEADER Vale do Minho (1994-2013)

INICIATIVAS LEADER INVESTIMENTO TOTAL COMPARTICIPAÇÃO EUROPEIA INTERVENÇÕES APOIADAS

LEADER II

Públicos

Privados

LEADER +

Eixo III do ProDer

TOTAL

3,9 M euros

5,5 M euros

16,2 M euros

25,48 M euros

2,4 M euros

3,3 M euros

7,8 M euros

13,46 M euros
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FIGURA 1 · Natureza das intervenções apoiadas (1994-2013)
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FIGURA 2 · Natureza da comparticipação das intervenções apoiadas (1994-2013)
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Em termos de eixos estratégicos de priorização dos investimentos importa referir que estas iniciativas 

permitiram fundamentalmente intervir nas seguintes temáticas principais:
i)        Agricultura;
ii)      Turismo Rural e Animação Turística;
iii)     Recursos Endógenos e Valores Culturais;
iv)     Ambiente e Património Paisagístico Rural;
v)      Inovação e Desenvolvimento;
vi)     Qualidade de Vida e Integração Social;
vii)    Capacitação Local e territorial;
viii)   Património Rural.

Quanto aos investimentos por domínios de intervenção, sem dúvida que a temática do turismo rural e animação 

turística é uma das evidentes apostas das diversas estratégias de desenvolvimento local do Vale do Minho, 

destacando-se o apoio a 65 alojamentos de turismo em espaço rural, designadamente: casas de campo, 

agroturismo, alojamento local e turismo de habitação; somados com os projetos de animação turística represen-

taram um investimento total de 8,9 milhões de euros equivalentes a 34% do investimento total.

Por outro lado, a produção e transformação agrícola associada à multifuncionalidade dos espaços agrícolas é 

também um domínio bastante trabalhado nesta região representando 15% do investimento total. Uma nota de 

destaque também para as questões da qualidade de vida e integração social, amplamente reforçada na última 

estratégia de desenvolvimento local do Vale do Minho apoiando diversos serviços e valências socias em 24 

entidades da economia social com um investimento total de 4,2 milhões de euros equivalentes a 16% do 

investimento total.    

FIGURA 3 · N.º de projetos apoiados por domínios prioritários de intervenção (1994-2013)
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FIGURA 4 · Peso percentual dos projetos apoiados por domínios prioritários de intervenção (1994-2013)
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Afigura-se que este tipo de abordagem no território do Vale do Minho sempre se pautou pela proximidade com os 

agentes locais, privados e públicos, pela tomada de decisões conjuntas e orientadas às populações locais, 

auscultando o território e avaliando o impacto.

A experiência existente na implementação de iniciativas locais, como sejam os programas LEADER II, LEADER + e 

Eixo III do ProDer, e a motivação existente para o desenvolvimento de iniciativas locais são indicadores 

fundamentais do crescente interesse existente neste tipo abordagem de Desenvolvimento (LEADER). 

Para melhor cumprir os pressupostos europeus de um desenvolvimento inteligente, inclusivo e sustentado, o 

LEADER pós 2013 deverá tal como definido à escala nacional procurar, designadamente, uma abordagem mais 

orientada para os resultados, uma simplificação de procedimentos de gestão financeira, uma maior capacidade 

de adaptação às especificidades regionais e mesmo uma maior articulação dos diferentes instrumentos 

financeiros disponíveis. 

Refira-se que, tal como enunciado diversas vezes por distintos agentes, as perspetivas são positivas porque o 

historial da Abordagem LEADER, no âmbito dos programas de desenvolvimento rural tem sido virtuoso, tendo 

possibilitado a execução de projetos de grande valia para os meios onde se inserem, adequados e adaptados às 

realidades e especificidades territoriais. 
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Como nota final, e face à crescente importância atribuída às ações locais e ao envolvimento de todos os agentes 

territoriais na definição e implementação de políticas de desenvolvimento rural assentes numa abordagem 

territorial, integrada e participativa (Abordagem LEADER) a animação socioeconómica para o desenvolvimento e 

para a inovação social e territorial exige um novo ciclo de investimento de qualificação técnica e capacitação 

institucional dos agentes de desenvolvimento como veículos condutores de um melhor e mais próximo quadro 

orientador do desenvolvimento rural integrado das regiões desfavorecidas.

Ana Paula Xavier
Coordenadora GAL ADRIMINHO



ABORDAGEM LEADER NO VALE DO MINHO: 20 ANOS EM PROJETOS



Ao longo de 20 anos a Adriminho, através da implementação das 3 abordagens Leader, dinamizou 

e apoiou mais de 300 projetos privados e públicos, equivalente a um investimento global superior 

a 25 milhões de euros.

Neste capítulo foram selecionados 45 projetos que, pela sua representatividade sectorial e 

territorial, importância e efeito demonstrativo, se assumem como um verdadeiro porfólio do que 

melhor se faz no apoio e dinamização do desenvolvimento local integrado do Vale do Minho.

Para melhor leitura foram agrupados pelos períodos das abordagens LEADER:

· 1994 - 1999

· 2000 - 2006

· 2007 - 2013

20 ANOS EM PROJETOS



1994
1999



Reconstrução de dois moinhos situados na margem do rio Laboreiro, Vila de Castro Laboreiro, para 

alojamento turístico, tendo cada moinho capacidade para alojar quatro pessoas, recuperando 

património edificado de grande valor arquitetónico e histórico e aumentando a capacidade de 

alojamento numa vila com elevado potencial turístico.

Abrigos Turismo de Montanha
Promotor : Madalena Lima  I  Local : Castro Laboreiro - Melgaço
Investimento total : 49.213 euros  I  Comparticipação Leader II : 24.606 euros

ABRIGOS TURISMO DE

MONTANHA
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A Casa da Eira localiza-se entre as vilas de Valença e Monção. Remonta ao Séc. XVII e foi construída 

por frades que pertenciam ao Convento de Sanfins de Friestas. Deixou de ser casa de lavoura e foi 

remodelada e adaptada ao Turismo Rural com quatro quartos, mantendo a eira e o espigueiro a sua 

traça original, organizando-se em socalcos com excelente vista panorâmica. 

“A Casa da Eira de Gondomil é um projeto com mais de uma década, que começou com a paixão pela Natureza e tradições do 
nosso país. Com muito esforço e dedicação conseguimos alcançar muitos dos objetivos a que nos propusemos. 
Dar a conhecer esta bela região e trazer pessoas de todo Mundo com testemunhos muito positivos, foi para nós o mais 
gratificante. Há catorze anos era um enorme desafio desbravar caminhos nesta área do turismo. 
Hoje estamos satisfeitos porque a aposta da Adriminho e o nosso esforço contribuiram para pôr o Minho, e em particular 
Valença, na Rota do Turismo Mundial.”

CASA DA

EIRA
Casa da Eira
Promotor : Germano da Costa Fonseca  I  Local : Gondomil - Valença 
Investimento total :  278.294  euros  I  Comparticipação Leader II: 88.823 euros

Germano da Costa Fonseca



Recuperação e ampliação do antigo matadouro para a implementação e funcionamento da CASA 

do ARTISTA. Este edifício fica, assim, dotado de vários espaços, interiores e exteriores, para o 

funcionamento de vários ateliers de escultura e pintura e de uma zona para alojamento. 

“Jaime Isidoro, construtor de edifícios míticos, congregador de sinergias nas Artes, foi o primeiro português que acreditou 
nos artistas, para lá da sua representação temporal e lhes proporcionou condições de os transformar de visionários em 
“arquitetos” de uma nova forma de comunicação através do que está para lá da visão do simples espectador. 

Ele foi o promotor da ideia de uma residência em Cerveira que permitisse a criadores de arte fazerem residências de 
investigação e produção que aproximassem as populações do Concelho à ideia da comunicação através da Arte para o seu 
desenvolvimento sociocultural e, consequentemente, económico.

Assim nasceu a Casa do Artista, através da recuperação financiada pelo programa Leader II do antigo Matadouro do 
concelho, onde já passaram mais de 200 artistas que produziram grande parte de um espólio artístico, hoje integrado no 
Museu da Fundação Bienal de Arte de Cerveira.

Todos lhe devemos a sua visão e o seu empreendedorismo.”

CASA DO

ARTISTA
Casa do Artista
Promotor : Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira  I  Local : Vila Nova de Cerveira   
Investimento total :  229.392  euros  I  Comparticipação Leader II : 113.777 euros
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Município de Vila Nova de Cerveira
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A Serra D'Arga é um espaço natural de grande valor ecológico, fruto do seu 

elevado grau de conservação da natureza e biodiversidade, desta forma 

incluída na rede europeia “Rede NATURA 2000”. É um combinado de 

interessantes elementos do património natural, etnográfico, histórico e 

cultural, fortemente relacionado com o homem, com os seus habitantes, no 

presente e no passado.

Este projeto visou a criação de um centro de educação e interpretação 

ambiental vocacionado para a promoção e divulgação dos percursos e 

valores da Serra d’Arga. 

“O Centro de Interpretação da Serra d’Arga (CISA) é uma estrutura da Câmara Municipal de 
Caminha, orientada para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, divulgação, 
valorização e promoção do património ambiental e cultural da Serra d’Arga, bem como do 
turismo de natureza, apoiada pelo Programa Leader II.
Na sua reabertura teve o apoio da ADRIMINHO, através de uma candidatura ao eixo “Qualidade de 
Vida nas Zonas Rurais e diversidade da Economia Rural”; programa PRODER; sub-programa 
“Dinamização das Zonas rurais”; medida “Melhoria da Qualidade de Vida”.
Localiza-se numa antiga casa da Guarda Florestal, em Arga de Baixo, a cerca de 15km da vila de 
Caminha, no distrito de Viana do Castelo.
O CISA disponibiliza aos seus visitantes um conjunto diversificado de atividades, nomeadamente 
percursos pedestres interpretativos, visitas de estudo e ateliers de educação ambiental.”

Centro de Interpretação da Serra D`Arga
Promotor : Câmara Municipal de Caminha  I  Local : Arga de Baixo - Caminha
Investimento total : 259.670  euros  I  Comparticipação Leader II e Eixo III ProDer : 133.832 euros

SERRA D`ARGA
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA 

Município de Caminha



Construção de uma unidade agroindustrial de transformação de carne de porco em fumeiro, 

localizada numa zona onde esta atividade representa, ainda, uma fonte de rendimento e traduz 

toda uma cultura de saber-fazer e costumes tradicionais.

O sucesso da empresa no ramo dos produtos alimentares regionais, comprova a qualidade do 

fumeiro que o promotor assume como missão na defesa da carne do porco do Planalto de 

Castro Laboreiro.

DELÍCIAS DO

PLANALTO
Delícias do Planalto
Promotor : Delícias do Planalto – Indústria de Transformação de Carnes, Lda.  I  Local : Castro Laboreiro - Melgaço   
Investimento total :  159.020 euros  I  Comparticipação Leader II e Leader + : 79.509,5 euros
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A freguesia de Covas é hoje uma referência no concelho de Vila Nova de Cerveira, não só pela sua 

dimensão ou privilegiada localização geográfica mas particularmente pela beleza paisagística que 

congrega harmonicamente o rio, o vale e a montanha e pela qualidade de vida que se desfruta 

nesta bela "Aldeia de Portugal", do interior do concelho de Vila Nova de Cerveira.

Este projeto, localiza-se entre a Serra de Arga e a Serra de Covas, sendo atravessada pelo Rio Coura, 

e oferece as condições adequadas ao alojamento de campistas e montanhistas.
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PARQUE DE CAMPISMO DE

COVAS
Parque de Campismo de Covas 
Promotor : ITR – Iniciativas de Turismo Rural, Lda.  I  Local : Covas – Vila Nova de Cerveira 
Investimento total :  222.947  euros  I  Comparticipação Leader II: 111.473 euros



Reforço e diversificação da empresa agrícola de produção e comercialização de flores, mediante o 

início da atividade de produção, enraizamento e comercialização de espécies arbustivas e 

arbóreas autóctones, designadamente a produção de azevinho. 

Este projeto visou também a aquisição de material, a implantação de sistemas de rega e demais 

materiais e ferramentas destinadas a este novo ramo de atividade da empresa.

Produção. Enraízamento e Comercialização de Espécies Arbustivas
Promotor : Sociedade Agrícola, Lda  I  Local : Âncora - Caminha
Investimento total : 18.507 euros  I  Comparticipação Leader II : 9.270 euros

PRODUÇÃO, ENRAÍZAMENTO E
COMERCIALIZAÇÃO DE

ESPÉCIES ARBUSTIVAS
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Intervenções na Praia Fluvial do Taboão, local onde se realiza o Festival de Paredes de Coura, 

designadamente através da implantação de mobiliário de apoio à atividade turística e à construção 

de uma pequena ponte que faz a ligação entre as duas margens, por forma a que os visitantes 

possam usufruir de todo o espaço envolvente. Construção ainda de um edifício para o funciona-

mento de um restaurante típico – Abrigo do Taboão -, com um serviço de apoio aos visitantes que 

usufruem deste espaço natural, com especial incidência no período de verão.

“A Praia Fluvial do Taboão recebe todos os anos milhares de pessoas que procuram no mês de agosto o reencontro com a 
natureza no seu estado mais puro, a música e a cor dos espetáculos que lá se realizam. Desta simbiose nasce o Festival de 
Música de Paredes de Coura, que a crítica é unanime em considerar um dos melhores da Europa mas, sobretudo, que projetou 
de Paredes de Coura e, daquele local em particular, a imagem de um paraíso a descobrir.
Trata-se, por isso, de um dos cartões de visita do concelho, distinguido pela calma e tranquilidade que inspira, que convida a 
um dia de pausa na azáfama diária. Contudo, era necessário dotar este espaço de infraestruturas de apoio que permitissem 
aos visitantes passar um dia de descanso com todo o conforto.

O programa LEADER II e a cooperação da ADRIMNHO permitiram a concretização de um Bar/Restaurante com vista sobre o rio e, 
ainda, acessos e casas de banho enquadrados com a paisagem.
O esforço da autarquia, conjugado com o apoio da ADRIMINHO, resultou na concretização deste projeto que tornou ainda mais 
aprazível aquele local onde se sente que a única coisa que é inadiável é a próxima visita.”

PRAIA FLUVIAL DO

TABOÃO
Praia Fluvial do Taboão
Promotor : Câmara Municipal de Paredes de Coura  I  Local : Paredes de Coura   
Investimento total :  177.148  euros  I  Comparticipação Leader II: 88.574 euros

Município de Paredes de Coura



Recuperação de casa seiscentista com elevado valor histórico e arquitetónico para o funcionamen-

to de uma estrutura de apoio à promoção, divulgação e comercialização do Vinho verde da casta 

Alvarinho, através da exposição e prova de todas as marcas produzidas no concelho. Pretendeu-se, 

igualmente, potenciar este produto âncora com a criação de um espaço próprio para a divulgação 

de outros produtos locais, nomeadamente o fumeiro e o artesanato.

SOLAR DO

ALVARINHO
Solar do Alvarinho
Promotor : Câmara Municipal de Melgaço  I  Local : Melgaço 
Investimento total :  104.747   euros  I  Comparticipação Leader II: 52.374  euros
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Criação de um serviço itinerante que favoreça os hábitos de leitura, em especial junto de jovens e 

população que residem nas freguesias mais distantes do centro urbano e que por isso não têm a 

facilidade de aceder aos livros e às novas tecnologias. Neste sentido, este projeto visou a aquisição 

de uma carrinha, devidamente apetrechada quer a nível de fundo bibliográfico, quer a nível de 

equipamento, que se desloca a diversas freguesias do concelho de Valença.

SOLIDARIEDADE E LEITURA
SOLEI

Solei – Solidariedade e Leitura
Promotor : Câmara Municipal de Valença  I  Local : Valença   
Investimento total :  39.305  euros  I  Comparticipação Leader II : 19.653 euros



2000
2006



A Branda d´Aveleira é, ainda, um lugar onde o fenómeno da Transumância é um prática comum 

entre a população que nos meses de verão sobem para zonas mais altas da freguesia, conseguin-

do desta forma alimento para os seus animais na época estival. Associado a este património 

cultural existe um património construído que importa valorizar e promover, contribuindo, desta 

forma para potenciar toda uma riqueza patrimonial existente neste lugar. No âmbito desta 

estratégia foi financiado a recuperação de um conjunto casas para alojamento turístico, recuperan-

do um património rural de elevado valor histórico e cultural.

Cada vez mais, aldeias de montanha que perderam a sua antiga função, como as brandas do 

concelho de Melgaço, tem assumido um papel relevante na atividade turística da região em que se 

inserem. Com este projeto, a Branda da Aveleira, foi integrada na rede nacional "Aldeias de Portugal"

Para servir o empreendimento turístico desta natureza tornou-se necessária a criação de um posto 

de atendimento e receção ao turista à entrada da aldeia. A estrutura serve também de local de 

venda e promoção dos produtos tradicionais da região.

ALDEIA TURÍSTICA DA BRANDA DA

AVELEIRA
Aldeia Turística da Branda da Aveleira
Promotor : Entidades Públicas, Privados e Branda da Aveleira - Aldeia Turística Associação de Promotores Turísticos  I  Local : Gave – Melgaço   
Investimento total :  1.178.600  euros  I  Comparticipação Leader II, Leader + e Eixo III ProDer: 628.695 euros
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A inovação é o ponto forte deste projeto que consiste na instalação de um espaço de criação e 

exposição de peças de joalharia. Numa iniciativa inédita, um ateliê abre as suas portas à inovação 

deste setor de atividade em todo o Vale do Minho, não se limitando apenas a dar visibilidade mas 

sim valorizar a própria produção.

“Uma grande parte do meu trabalho é dedicado à pesquisa da técnica tradicional de filigrana no norte de Portugal.

Além do trabalho de designer, asseguro todo o processo de execução das coleções de joias da minha marca. Neste processo 
foi fundamental todo o apoio da Adriminho na construção do Atelier.

Este Atelier participa regularmente e representa Portugal em exposições e eventos internacionais pelos quais recebeu vários 
prémios. O seu trabalho está representado em inúmeras joalharias, galerias e lojas de museus, como por exemplo Museu 
Serralves (Porto) ou MoMa Museum (New York).”  

Atelier de Joalharia
Promotor : Liliana Castro Guerreiro  I  Local : Cossourado – Paredes de Coura
Investimento total : 182.576,91 euros  I  Comparticipação Leader + : 91.288,46 euros

ATELIER DE

JOALHARIA
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Liliana Guerreiro



Se a população não procura a leitura, os livros serão levados à população. Esta é a filosofia da 

Biblioteca Rural Itinerante de Monção, através da qual se pretende criar e enraizar hábitos de 

leitura nos habitantes das aldeias, sobretudo, os mais jovens. Livros e novas tecnologias são 

disponibilizados aos mais desfavorecidos.

RURAL ITINERANTE DE MONÇÃO
BIBLIOTECA

Biblioteca Rural Itinerante de Monção
Promotor : Câmara Municipal de Monção  I  Local : Monção   
Investimento total :  45.466,00  euros  I  Comparticipação Leader +: 22.733,00 euros
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As raças autóctones conferem determinadas singularidades às regiões onde estão inseridas. 

Projetam uma ideia de antiguidade genuína e revelam-se às gerações atuais como “um livro aberto” 

sobre vivências coletivas de tempos passados. A sua preservação denota bom senso e um 

compromisso responsável com o futuro. A pensar nisso, projetou-se e executou-se um canil focado 

na valorização da raça do cão de Castro Laboreiro, estancando a sua extinção e potenciando o seu 

desenvolvimento.

Canil Castro Laboreiro
Promotor : Sara Esteves  I  Local : Vila - Castro Laboreiro - Melgaço
Investimento total : 166.278,14 euros  I  Comparticipação Leader + : 83.139,06 euros

CANIL CASTRO

LABOREIRO

2000 · 2006  20 ANOS EM PROJETOS  ADRIMINHO 2014 65



“A Casa do Artesão foi criada no âmbito da recuperação do Antigo Mercado do Peixe de Vila Nova de Cerveira, construído nos alvores da República 
Portuguesa, seguindo os modelos da arquitetura do ferro. A recuperação permitiu manter as linhas originais, mas conferindo-lhe um novo uso. 
Inaugurada em julho de 2005, assegura o apoio às artes tradicionais e a venda de artesanato local, sendo sede da Associação de Artesãos 
do Vale do Minho.” 

CASA DO

ARTESÃO 
Casa do Artesão
Promotor : Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira  I  Local : Vila Nova de Cerveira   
Investimento total :  73.441,55 euros  I  Comparticipação Leader + : 36.720,77  euros
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Munícipio de Vila Nova de Cerveira



A pesca no rio Coura é, há muito, praticada pela população que habita a suas margens. A truta que 

vive nas suas águas é das espécies mais apreciadas e tem lugar cimeiro na gastronomia local. A 

descoberta da pesca como fator de interesse para o Turismo despoletou a necessidade de investir 

em estruturas de apoio. No caso a perfeita conjugação de um restaurante com um parque de pesca.

Casa do Xisto
Promotor : Maria Lucília G. F. Guerreiro  I  Local : Boalhosa – Insalde – Paredes de Coura
Investimento total : 263.620 euros  I  Comparticipação Leader + e Eixo III ProDer : 147.310  euros

CASA DO

XISTO
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A equitação tem vindo a despertar cada vez maior interesse e consequentemente a gerar investimentos em torno 

deste setor no Alto Minho. A aprendizagem, o lazer, a recolha e manutenção dos animais, foram os objetivos da 

criação de um equipamento para atividades com cavalos, num terreno desocupado numa exploração vitícola de 

Monção.

CENTRO HÍPICO

VIANAS
Centro Hípico Vianas
Promotor : Carlos Gonçalves Coelho  I  Local : Cortes - Monção   
Investimento total :  82.810,00 euros  I  Comparticipação Leader + : 41.405,00  euros
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ADEGA DE 
“A Adega Cooperativa Regional de Monção, situada em plena Região Demarcada dos Vinhos Verdes, na Sub-região de Monção e 
Melgaço, foi fundada a 11 de outubro de 1958, por iniciativa de 25 Viticultores. Entre 2004 e 2006, tiveram início as obras de 
criação de modernas estruturas físicas que permitiram alargar a comercialização tanto nacional como internacional. 

O Espaço Histórico e Cultural da Adega surgiu em 2005, inaugurado a 15 de abril do mesmo ano, recuperando a antiga Casa do 
Adegueiro e os silos do Bagaço, e levou à sua integração na Rota dos Vinhos Verdes, Itinerário do Minho. 

Assim, este projeto viabilizou a criação do referido espaço destinado a reunir o património histórico e cultural da adega e de uma 
área social e zona de exposição de produtos.”

Espaço Histórico e Cultural Adega de Monção
Promotor : Adega Cooperativa Regional de Monção  I  Local : Mazedo - Monção
Investimento total : 136.066,30 euros  I  Comparticipação Leader + : 68.033,16  euros

ESPAÇO HISTÓRICO E CULTURAL
MONÇÃO
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Adega Cooperativa Regional de Monção



Dotar o Vale do Minho de um projeto cultural próprio, adaptado à sua realidade socioeconómica e, portanto, com um 

enfoque especial no envolvimento das populações, a partir da construção de propostas de efetivo valor participati-

vo e simbólico, para as comunidades a que se dirigem, é a Missão da Associação Comédias do Minho.

A descentralização da oferta cultural, que por norma emerge apenas nos meios urbanos escasseando em zonas 

mais rurais, foram os objetivos destes projetos. Levar às aldeias o teatro e momentos de leitura encenada, criando 

através destas ações novos públicos, é a filosofia do promotor, a companhia Comédias do Minho, transformando o 

Vale do Minho num espaço de charneira no cartaz do teatro português. 

Este projeto recebeu o Prémio Norte Criativo 2010 (Novo Norte) e prémio da Crítica 2011 da APCT.

“A Comédias do Minho iniciou a sua atividade em 2004 contando com um forte apoio da Adriminho e do Programa Leader +. Neste âmbito, em 
2004-2005, desenvolve-se o projeto “Formação Teatral no Meio Rural”, reconhecido ao nível da Comissão Europeia como um exemplo de Boas 
Práticas. Este projeto foi desenvolvido numa relação de proximidade com as comunidades, com o intuito de formar públicos e desenvolver 
competências. Em regime de itinerância desenvolveram-se ações pedagógicas nas escolas, assim como, a apresentação de criações artísticas nas 
freguesias, num esforço de valorização das comunidades e territórios.”

FORMAÇÃO E DINAMIZAÇÃO

DO VALE DO MINHO
CULTURAL

Formação e Dinamização Cultural do Vale do Minho
Promotor : Associação Comédias do Minho  I  Local : Vale do Minho   
Investimento total :  368.580 euros  I  Comparticipação Leader + e Eixo III ProDer : 198.603  euros

ADRIMINHO 2014  20 ANOS EM PROJETOS 2000 · 200670

Joana Rodrigues



A Quinta de Folga, localizada no concelho de Melgaço, é um projeto familiar que nasceu da vontade de 

recuperar sistemas de produção naturais, apostando na criação ao ar livre de animais de raça 

Bísara, de forma a ser uma atividade sustentada no aproveitamento dos recursos endógenos, 

garantindo o bem-estar animal.

Este projeto apoiou o fabrico de produtos de fumeiro de acordo com o método tradicional dando 

resposta às mais elevadas exigências higieno-sanitárias e promovendo e preservando os usos e 

costumes locais.

“O programa Leader permitiu-nos redescobrir o Porco Bísaro, combinar este património genético com o saber-fazer local na 
conservação e transformação da carne de porco para obter os produtos únicos do Fumeiro tradicional de Melgaço, e mais 
importante, gerou uma nova dinâmica entre as várias atividades locais e hoje trabalhamos em parceria para valorizar a 
diversidade do Concelho de Melgaço, dando o nosso contributo com a realização de eventos eno-gastronómicos 
para potenciar o Fumeiro e o Alvarinho de Melgaço.”

Fumeiro Artesanal de Alvaredo
Promotor : Além Minho – Clínica Veterinária de Melgaço, Lda  I  Local : Alvaredo – Melgaço
Investimento total : 267.698,82 euros  I  Comparticipação Leader + : 133.894,41  euros

FUMEIRO ARTESANAL DE ALVAREDO

QUINTA DA
FOLGA
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Rui Lameira



Numa zona de grande valor histórico-cultural e arquitetónico como Valença, a criação de um espaço que funcione 

como centro de recolha, preservação e exposição do espólio existente para turistas e população. Com a fronteira 

com Espanha ali ao lado, a sua integração numa rede cultural transfronteiriça acrescenta-lhe valor.

Inserido num espaço de elevado valor histórico, cultural e arquitetónico, através da complementaridade com 

outras iniciativas, este projeto apoiou a dinamização deste espaço museológico, reforçando e enriquecendo a 

rede municipal de museus e a atratividade turística do concelho.

Núcleo Museológico Municipal de Valença
Promotor : Câmara Municipal de Valença  I  Local : Valença
Investimento total :  200.000,00 euros  I  Comparticipação Leader + : 100.000,00  euros

MUNICIPAL DE VALENÇA
MUSEOLÓGICO

NÚCLEO 
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Cinco moinhos situados no lugar da Gávea, na freguesia de Reboreda, compõem um núcleo museológico que ao 

ser criado permitiu preservar importante património construído do concelho de Vila Nova de Cerveira. Ao projeto 

de recuperação dos moinhos, agregou-se também o aproveitamento de uma antiga casa de Guarda Florestal.

“O Núcleo Interpretativo dos Moinhos da Gávea, nascido da vontade da Junta de Freguesia de Reboreda e da Câmara Municipal, com o apoio da 
Adriminho, recuperou cinco moinhos de rodízio, para que neles se dê a conhecer as práticas tradicionais que vão desde o cultivo do milho, à eira, 
até chegarmos à evolução dos sistemas moagem e à farinação propriamente dita, num moinho de rodízio plenamente recuperado e em 
funcionamento. “

GÁVEA

NÚCLEO INTERPRETATIVO DOS

MOINHOS DA
Núcleo Interpretativo dos Moinhos da Gávea
Promotor : Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira  I  Local : Reboreda - Vila Nova de Cerveira
Investimento total :  171.616,78 euros  I  Comparticipação Leader + : 73.488,97  euros
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Município de Vila Nova de Cerveira



Reavivar o processo de produção de cerâmica artesanal que outrora teve forte expressão em toda a região do Alto 

Minho, constituiu uma preocupação da Câmara de Paredes de Coura. A criação de uma oficina para realização de 

ateliês de fabrico de peças de acordo com o método tradicional e a criação de um espaço de exposição que lhes 

dê visibilidade foram a aposta da autarquia em parceria com a EPRAMI.

“Paredes de Coura é terra de barro e de imaginação que as tradições moldaram ao longo dos tempos. No entanto, a urgência da industrialização 
fez esbater muito do conhecimento e destreza que, outrora, era frequente e se tornou exclusivo de apenas alguns artesãos. Era, por isso, 
necessário reavivar as técnicas e temas tradicionais da cerâmica artesanal do Alto Minho deixando, ao mesmo tempo, uma porta aberta para o 
exterior através de uma sala de exposições – desiderato esse que a oficina de cerâmica artesanal, criada junto do Pólo de Paredes de Coura da 
EPRAMI, visava cumprir. Foi por lá que nasceu a “Rosa Courense” – figura matriarcal que homenageia merecidamente as mulheres de Paredes de 
Coura – e muitas outras figuras que têm promovido o reencontro das pessoas com as tradições. No entanto, o espaço necessitava de melhorias.

Com as intervenções efetuadas ao abrigo do projeto Leader + foi possível ter agora um espaço de desenvolvimento de técnicas de cozedura, 
cerâmica criativa e reprodutiva em simultâneo com um espaço de lazer para crianças e idosos em regime de ocupação de tempos livres”.

OFICINA

CERÂMICA
Oficina Cerâmica
Promotor : Câmara Municipal de Paredes de Coura  I  Local : Paredes de Coura
Investimento total  :  94.832,61 euros  I  Comparticipação Leader + : 47.416,31  euros
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Município de Paredes de Coura



DO

O Paço do Alvarinho e a sua recente restruturação para Museu do Alvarinho é um espaço de 

promoção, comercialização, musealização e degustação daquele produto demarcado e singular com 

importância na economia de muitas famílias monçanenses e suporte da identidade cultural e 

histórica do concelho.

Pretende-se com a criação da exposição permanente sobre o Alvarinho dar corpo a um espaço 

concebido para albergar um conjunto de peças/informações históricas sociais e económicas, 

promovendo um modelo integrado de promoção desta casta, produto de excelência e estende-lo aos 

outros patrimónios (natural/histórico/arqueológico-cultural) da sub-região de Monção e Melgaço.

Paço/Museu do Alvarinho
Promotor : : Câmara Municipal de Monção  I  Local : Vila - Monção
Investimento total : 204.229 euros  I  Comparticipação Leader + e Eixo III ProDer : 116.990   euros

PAÇO/MUSEU

ALVARINHO
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A Adega Quintas de Melgaço é uma sociedade anónima situada na Região Demarcada dos Vinhos 

Verdes, na Sub-Região de Monção e Melgaço, especializada na produção de vinhos verdes, 

nomeadamente o Alvarinho.

A atividade de transformação vinícola deve corresponder a exigências ambientais estipuladas na 

legislação cada vez mais rigorosas. Do processo de produção de vinho resultam desperdícios cujo 

tratamento só é possível através de equipamentos especializados, sendo que no caso da Adega 

Quintas de Melgaço a construção de uma ETAR responde a normas ambientais.

DEQUINTAS
MELGAÇO

ETAR Quintas de Melgaço
Promotor : Quintas de Melgaço – Agricultura e Turismo, S.A.  I  Local : Alvaredo - Melgaço   
Investimento total :  135.101,21  euros  I  Comparticipação Leader + : 35.539,83  euros
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DE

O edifício da Fonte Principal encontra-se inserido no Parque Termal do Peso (Melgaço), fazendo parte 

de um conjunto arquitetónico, proposto naquela data para classificação como património de 

interesse municipal, constituído por outras estruturas (Fonte Nova e Balneário Termal). 

A remodelação/recuperação destes espaços teve como finalidade a dinamização da atividade 

termal, constituindo-se a nível regional como um dos pólos de desenvolvimento estratégico.

Recuperação Fonte Principal Termas de Melgaço
Promotor : VMPS – Águas e Turismo, S.A.  I  Local : Paderne – Melgaço
Investimento total : 176.170,88  euros  I  Comparticipação Leader +  : 88.085,44  euros

RECUPERAÇÃO FONTE PRINCIPAL

MELGAÇOTERMAS
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Os achados arqueológicos são um espólio a que os municípios dão cada vez maior atenção, por 

constituírem elementos importantes para a reconstituição da sua história. A criação de espaços de 

exposição desse património, torna-se essencial para uma melhor perceção do passado de uma 

região, por isso o aproveitamento que em Paredes de Coura se fez do Museu Regional da localidade 

para montar uma sala de arqueologia.

“O projeto “Sala de Arqueologia no Museu Regional de Paredes de Coura” surgiu da necessidade de salvaguardar, divulgar e 
valorizar o espólio arqueológico decorrente da prospeção e escavação realizadas no Concelho – que abrangia um largo 
período de tempo que vai do Paleolítico até ao final da romanização e idade média.
Assim, no sentido de alargar a área de exposição do Museu, ao abrigo do Programa Leader +, foi adaptada uma das salas para 
apresentação pública do espólio arqueológico. 
Dadas as características dos materiais foram ainda criadas estruturas expositivas que permitiram uma adequada 
conservação dos materiais, assim como complementos gráficos que facilitam a leitura do espólio, muitas vezes fragmentado 
e parcelar, construindo um discurso expositivo coerente.”

SALA DE ARQUEOLOGIA

DE PAREDES DE COURA
MUSEU

Sala de Arqueologia do Museu Regional de Paredes de Coura
Promotor : Câmara Municipal de Paredes de Coura  I  Local : Cossourado - Paredes de Coura  
Investimento total :  115.659,87  euros  I  Comparticipação Leader + : 57.829,94 euros

D0 REGIONAL
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Município de Paredes de Coura



E

Produção de compotas e licores tradicionais com recurso a frutos que acabam em grande medida 

por ser desperdiçados nas explorações agrícolas da região, foi a ideia da Associação de Defesa de 

Agricultores de Monção. Foi a forma encontrada para rentabilizar grandes desperdícios ao nível das 

produções, criando uma gama alargada de produtos de qualidade, diversificando a oferta já 

existente e fomentar ganhos complementares para os agricultores.

“As compotas e geleias, de cerca de duas dezenas de sabores diferentes e com a marca "Sabores e Tradições", entraram já para 
o mercado pela mão da Associação de Defesa dos Agricultores de Monção”

Sabores e Tradições do Vale do Minho
Promotor : Associação de Defesa de Agricultores de Monção  I  Local : Cortes - Monção
Investimento total : 102.151,32  euros  I  Comparticipação Leader +  : 51.075,66  euros

DO VALE DO MINHO

TRADIÇÕES
SABORES
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ADAM - Associação de Defesa de Agricultores de Monção



2007
2013



A Quintinha da Serra d’Arga é um empreendimento composto por 6 quartos temáticos: quarto do 

ferreiro, quarto das paletes, quarto azul, quarto branco, quarto das artes e quarto Serra d’Arga; 

restaurante bar, esplanada, piscina, jardins e um pequeno SPA. Os clientes podem ainda contar 

com um vasto programa de atividades que vão desde passeios a cavalo, caminhadas pela serra e 

atividades ligadas à agropecuária. 

“Graças ao empenho e orientação da Adriminho, sem a qual o nosso sonho seria impossível, a nossa unidade hoteleira de 
agroturismo é hoje uma realidade reconhecida nacional e internacionalmente. Situada na freguesia de Dem, em plena Serra 
D’ Arga no concelho de Caminha, a Quintinha – pese embora ter apenas 1 ano – é uma referência de que os seus proprietários, 
mas também a Região do Vale do Minho se podem orgulhar.

Num local paradisíaco e em boa hora financiada pelo projeto ‘ Eixo 3 da Proder ‘ – um Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural -, este empreendimento procurou nascer e desenvolver-se no respeito escrupuloso das características 
paisagísticas em que está inserido, sem esquecer a riqueza da gastronomia regional, bem como na divulgação incansável dos 
usos e costumes das suas gentes intrinsecamente hospitaleiras”.

A QUINTINHA
A Quintinha
Promotor : Mabilda das Neves Martins Batista  I  Local : Dem -Caminha   
Investimento total :  264.145,78  euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer: 158.145,78 euros
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O projeto a que se refere o investimento visou a construção do edifício, a aquisição de todo o 

mobiliário indispensável ao normal funcionamento do projeto e aquisição de 2 ambulâncias para 

transporte de doentes. Também nesta ocasião se instalaram os meios informáticos que permitem 

auxiliar a gestão da empresa, assim como, melhor prestar contas com as instituições financeiras e 

estatais.

“O projeto de construção de edifício e aquisição de viaturas para a empresa “Ambulâncias São Miguel, Lda.” representa as 
fundações do projeto empresarial para dinamizar o nosso meio rural. 
O apoio dado por os diferentes intervenientes da Adriminho foi essencial para poder concretizar o pedido de apoio. Com este 
apoio, já adquirimos outra viatura e vamos criar mais postos de trabalho. 
A Engenheira Ana Paula Xavier e toda a sua equipa prestaram-nos um apoio incondicional e sempre disponível nas vertentes 
administrativas e técnicas do projeto. Sem esse apoio, este projeto teria sido mais difícil de realizar”

Ambulâncias S. Miguel
Promotor : Ambulâncias São Miguel, Lda  I  Local : Sago - Monção
Investimento total : 157.684,07 euros  I  Comparticipação Eixo III do ProDer : 94.610,44 euros

AMBULÂNCIAS

S. MIGUEL
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Sérgio Pereira 



O Centro Social e Paroquial Nossa Senhora da Encarnação, implementado no concelho de Caminha e 

com intervenção em 9 freguesias deste concelho, dispõe de estrutura de centro de dia e serviço de 

apoio domiciliário que promove cuidados biopsicossociais destinado a apoiar pessoas idosas, com 

incapacidade física/mental, temporária/definitiva e suas famílias.

O projeto visou a requalificação do espaço afeto à cozinha, com obras de ampliação e colocação de 

equipamento mobiliário e alteração da rede de distribuição, e ainda a aquisição de uma viatura de 9 

lugares com capacidade para transporte de duas cadeiras de rodas e adquirir mobiliário para o 

centro de dia.

Incremento do apoio do Centro Social e Paroquial da Nossa Sr.a da Encarnação
Promotor : Centro Social e Paroquial da Nossa Sr.a da Encarnação  I  Local : Vilarelho - Caminha
Investimento total : 143.520,34 euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 107.640,26 euros

APOIO NOSSA SR.A 

ENCARNAÇÃO
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O presente projeto visou melhorar a qualidade de vida e dos serviços básicos para a população 

rural. Neste caso, apoiou a aquisição de viaturas e a realização de obras de requalificação da 

infraestrutura (edifício) do centro de Apoio aos reformados de Valença, intervindo na colmatação 

de desgaste na estrutura do edifício, como a cobertura, e melhorando as condições energéticas e 

estéticas do edifício.

ASSOCIAÇÃO DE

VALENÇA
Associação de Reformados/Aposentados de Valença
Promotor : Associação Social e Recreativa dos Aposentados e Reformados de Valença  I  Local : Valença   
Investimento total :  126.602,22  euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer: 94.951,97 euros

REFORMADOS/APOSENTADOS DE
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A Casa da Capela é uma casa antiga cujas origens se perdem nas sombras dos muitos anos que 

passaram. Casa que ganhou o nome na tradição popular, porventura pela Capela Nossa Senhora do 

Alívio que está próxima do espaço habitacional.

De salientar a importância deste projeto no meio envolvente e no desenvolvimento/incremento da 

rota religiosa Caminhos de Santiago referenciando esta casa como ponto de interesse na mesma.

Criteriosamente preservada na campanha de restauro e adaptação, com realce de pormenores e 

respeito pela luz interior, a Casa da Capela transformou-se numa confortável e acolhedora unidade 

turística.

Casa da Capela
Promotor : José António Moreira Pedreira de Morais  I  Local : Cossourado - Paredes de Coura
Investimento total : 217.092,30 euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 108.546,15 euros

CASA DA

CAPELA
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A Casa das Falagueiras é uma casa típica castreja de turismo rural, localizada na famosa aldeia de Castro 

Laboreiro, inserida em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, foi recuperada para oferecer todo o conforto num 

ambiente rural onde as tradições ancestrais ainda se mantém vivas. 

O projeto permitiu a reconstrução da Casa das Falagueiras, respeitando as caraterísticas arquitetónicas da área 

onde está integrada, com a capacidade para 6 hóspedes. Foram também construídos jardins e colocados à 

disposição um veiculo todo-terreno e bicicletas para criar animação turística e atratividade para o novo equipa-

mento.

CASA DAS

FALAGUEIRAS
Casa das Falagueiras
Promotor : Janine Conde Domingues  I  Local : Castro Laboreiro - Melgaço   
Investimento total :  41.543,10 euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 18.694,40  
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Recuperação de uma habitação existente, em ruína, para a criação de um restaurante típico, 

construída sobre um socalco virado para o rio Mouro. Integrado na beleza da Ponte do mouro, a 

proposta apresentada tem como postura fundamental a conceção de uma unidade formal que 

valorize a totalidade da edificação, oferecendo cozinha de autor, cozinha de fusão e um terraço à 

beira rio.

Casa do Rio
Promotor : Mário Alexandre Mendes Silva  I  Local : Barbeita - Monção
Investimento total : 286.634,74 euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 171.980,84  euros

CASA DORIO
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Construção de um Empreendimento de Turismo no Espaço Rural – Casa de Campo denominado “Casa de Trás do 

Rio”, envolvida em plena harmonia com a natureza, na Quinta do Cruzeiro, em pleno espaço rural e a 2 km do mar, 

combina o rústico com suaves toques de modernidade, e disponibiliza o espaço ideal para a elaboração de 

variados tipos de eventos, dinamizando circuitos turísticos, integrando experiências, desde a gastronomia, os 

passeios pedestres, a cavalo ou de bicicleta, entre outros.

QUINTA DO
CASA DE TRÁS DO RIO

CRUZEIRO
Casa de Trás do Rio – Quinta do Cruzeiro
Promotor : Maria Celeste Costa da Fonte Verde Lírio  I  Local : Vile - Caminha   
Investimento total :  247.306,82  euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 148.416,49   euros
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O CENSO presta cuidados e serviços no âmbito: da intervenção social, acompanhamento de famílias RSI, da 

terceira idade e infância, através das valências de Centro de Convívio, Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de 

Atividades de Tempos Livres e num futuro próximo um Centro de Noite.

O CENSO pretende afirmar os direitos e responder às necessidades, dos clientes e das suas famílias, geradas 

pelas mudanças na sociedade criando e oferecendo serviços que correspondam às novas realidades sociais, 

numa visão esclarecida e humanista. Prosseguindo o lema: “Valorizar a vida, Dignificando o Homem”.

“A qualidade de vida que um indivíduo pode alcançar é o principal fator a ter em conta quando pensamos em envelhecimento, ainda mais no 
enquadramento geográfico que se encontra a nossa organização. Hoje, além dos cuidados com a longevidade, existe, cada vez mais, a 
preocupação com uma qualidade de vida baseada não apenas na ausência de doenças físicas causadoras de mal-estar mas também numa 
condição psicológica favorável reveladora de comportamentos e atitudes positivas. 

Este desafio das sociedades contemporâneas é também o desafio dos responsáveis do CENSO. Estaremos atentos, disponíveis e empenhados 
em parcerias ativas destinadas à promoção de atividades e ações que conduzam à melhoria dos critérios de qualidade de vida dos seniores e das 
famílias mais vulneráveis.”

CENSO
Censo
Promotor : O CENSO – O Centro Social, Cultural e Recreativo de Messegães, Valadares e Sá  I  Local : Valadares - Monção   
Investimento total :  464.920 euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 335.637  euros

Censo
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Tendo por base a melhoria da qualidade de vida da população o projeto "SAD+" pretendeu melhorar os 

serviços básicos já prestados e acrescentar atividades à resposta social existente. O SAD passou a 

oferecer as atividades de cuidados médicos e de reabilitação; acompanhamento ao exterior; apoio na 

aquisição de bens e serviços; cuidados de enfermagem e assistência medicamentosa respondendo 

assim de forma mais completa e eficaz às necessidades básicas dos cidadãos.   

Centro Paroquial Reboreda - Serviço de Apoio Domiciliário
Promotor : Centro Paroquial de Promoção social e Cultural de Reboreda   I  Local : Reboreda, Vila Nova de Cerveira
Investimento total : 28.763,70 euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 21.572,78  euros

CENTRO PAROQUIAL

REBOREDA



ADRIMINHO 2014  20 ANOS EM PROJETOS 2007 · 201392

O projeto visou a melhoria infraestrutural e criação de condições de conforto no interior do edifício da sede do 

Rancho Infantil e Juvenil de Friestas, nomeadamente através da implementação de um sistema de climatização e 

isolamento térmico. Por outro lado, pretendeu-se garantir as condições de segurança para as valências que são 

atribuídas ao edifício em causa, aumentando as atividades desenvolvidas e diversificando o âmbito das mesmas.

Com as condições de funcionamento da sede alcançadas com este apoio, o Rancho Infantil e Juvenil de Friestas 

reforçou assim o seu número de atividades culturais ao longo do ano usando o espaço em causa para a realização 

de exposições e diversos espetáculos culturais e de entretenimento destinados às populações locais.

FORMAR PARA DIVULGAR AS

E CULTURA DE FRIESTAS
TRADIÇÕES

Formar para Divulgar as tradições e cultura de Friestas
Promotor : Rancho Infantil e Juvenil de Friestas  I  Local : Friestas - Valença    
Investimento total :  35.738,74  euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 26.804,42   euros
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Paredes de Coura conservou, ao longo destes anos, todos as caraterísticas de um concelho 

montanhoso, onde a ruralidade espreita a todo o instante modelando toda a forma de vida das suas 

populações.

Percorrendo muitas das suas freguesias encontram-se gentes a produzirem produtos que têm por 

base todo a saber ancestral que a tradição preservou. O pão, os enchidos, os licores, os salgados, a 

doçaria ou o artesanato são exemplo da diversidade e da riqueza que ainda se pode ver.

Por isso a autarquia abraçou um projeto que visou a construção de uma estrutura denominada Loja 

Rural, que serve de mostra, promoção e divulgação do que melhor se faz no nosso concelho, não 

esquecendo, também, a sua rica gastronomia.

Este projeto global e multifacetado visa contribuir para novas dimensões do bem-estar rural, quer 

domínio da valorização e desenvolvimento socioeconómico de potencialidades locais, quer no 

domínio da valorização de tradições, produtos e saberes do mundo rural.

 “O território de Paredes de Coura é bem conhecido pelos seus produtos típicos que, respeitando o saber de séculos, continuam a 
ser produzidos de forma artesanal e única. No entanto, dada a dispersão no território e, sobretudo, a pequena dimensão, foi 
definida como prioridade da autarquia a criação de um espaço que agregasse os produtores e, consequentemente, potenciasse 
a oferta dos produtos locais. Visava-se assim a criação de uma identidade e atratividade à Vila de Paredes de Coura através da 
criação de um ponto de oferta concentrada, a que veio a chamar-se “Loja Rural”.
Com a comparticipação do Eixo 3 do PRODER e o apoio da ADRIMINHO na execução foi possível a concretização deste projeto que 
se refletiu positivamente no território de Paredes de Coura, designadamente, na criação de emprego e fixação da população”.

Loja Rural
Promotor : Município de Paredes de Coura  I  Local : Paredes de Coura
Investimento total : 198.230,00 euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 118 937,99  euros

LOJARURAL

Município de Paredes de Coura
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Criação de unidade fabril de fabricação de pellets de madeira Classe I, com o aproveitamento dos desperdícios da 

indústria transformadora da madeira. 

O projeto visou a construção de um pavilhão industrial de cerca de 400 m2 de área de construção localizado no 

parque industrial de Penso e os respetivos equipamentos de movimentação de matéria-prima e equipamento de 

processo e movimentação de cargas.

Para além da valorização de um desperdício, contribui também para a redução dos gases de efeitos de estufa 

uma vez que o balanço carbónico dos pellets é NULO. Por outro lado, está aliado a uma forte componente 

tecnológica e inovação. 

MELPELLETS
Melpellets
Promotor : Melpellets – Energias Renováveis S.A.  I  Local : Penso - Melgaço   
Investimento total :  275.438,70 euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 165.263,64   euros
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A Quinta da Cheira localizada na freguesia de Pinheiros a 100 metros do Palácio da Brejoeira, possui vinhedos 

próprios, com uma área de cerca de 2 hectares, em cruzeta, cordão simples e ascendente. A seleção de 

porta-enxertos, a estrutura geológica do terreno, o microclima, a tipicidade da casta ALVARINHA, e a realização 

de mini vinificações foram fundamentais na aquisição da experiência necessária à criação em 1997 da marca 

de vinho Alvarinho Quinta da Cheira. 

Com este investimento pretendeu-se construir de raiz uma pequena adega para a vinificação do Alvarinho 

Quinta da Cheira.

Adega Quinta da Cheira
Promotor : Ana Alcina Machado  I  Local : Monção
Investimento total : 24.975 euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer : 9.990 euros

ADEGA QUINTA DA

CHEIRA



O projeto apoiou a construção de uma Residência Autónoma para pessoas com deficiência, 

dotando ainda o espaço de valências (lavandaria, cozinha, sala de trabalho/formação, quartos 

individuais/duplos), integrado numa rede de trabalho colaborativa assente em parcerias estratégi-

cas e com o apoio de uma equipa técnica qualificada. 

A Residência Autónoma fica instalada na antiga escola primária de São Gregório – Cristoval, e tendo 

como elemento central o utente, a família deste será envolvida no processo, bem como o 

acompanhamento que será feito até à plena integração na sociedade, em vivência autónoma.

AUTÓNOMA
Residência Autónoma
Promotor : Cruz Vermelha Portuguesa – Melgaço  I  Local : Cristoval - Melgaço  
Investimento total :  160.152,22  euros  I  Comparticipação Eixo III ProDer: 120.114,17 euros

RESIDÊNCIA
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Requalificação da Ritmos em termos de pessoal, instalações e equipamentos necessários ao 

aumento da sua atividade. Responsável pela organização do Festival de Paredes de Coura, a 

atividade da Ritmos concretiza uma estratégia de promoção das indústrias criativas e culturais da 

região, levando a um crescimento da empresa, aumentando a sua capacidade produtiva e a sua 

dimensão de comunicação e divulgação nacional e internacional. 

Ritmos - Promoção de Produtos Culturais no Meio Rural
Promotor : Ritmos - Agenciamento e Produção de Artistas e Espetáculos, Lda  I  Local : Paredes de Coura
Investimento total : 53.828,28 euros  I  Comparticipação Eixo III do ProDer : 32.296,97 euros

RITMOS
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O projeto visa implementar um Empreendimento de Turismo de Habitação constituído por 7 

unidades de alojamento distribuídas por 2 edifícios independentes, junto ao Convento de S.Paio 

pelo que, para além dos serviços inerentes ao alojamento propriamente dito, os hóspedes terão à 

sua disposição um conjunto muito vasto de atividades, das quais destacamos: Passeios pelo 

espaços interiores e exteriores ao Convento, usufruir da Biblioteca Privada do Convento, visita ao 

Museu e participação nas atividades dinamizadas pela Associação Cultural Convento de S. Paio.

“O Convento S.Paio possui um património natural e cultural de particular singularidade, habitado por séculos de história e pela 
arte contemporânea, de um dos maiores artistas portugueses, o Escultor José Rodrigues.
Perspetivando a conservação do património local e dinamização do potencial turístico, o Projeto Turismo de Habitação cria 
uma proposta de alojamento diferenciada pelo seu contexto, mas sobretudo uma experiência que percorre a memória local e a 
contemporaneidade da sua identidade.
Partilhando a visão e com o apoio da Adriminho, parceira estratégica na execução do Projeto de Turismo, o Convento S. Paio é 
hoje, uma identidade dinâmica na procura da valorização do território.”

Turismo de Habitação no Convento S. Paio
Promotor : Sociedade Agrícola no Convento de S. Paio  I  Local : Loivo - Vila Nova de Cerveira
Investimento total : 198.766,52 euros  I  Comparticipação Eixo III do ProDer : 99.383,26 euros

TURISMO DE HABITAÇÃO NO

S. PAIO
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CONVENTO

Diana Rodrigues



MEDIDA AGRIS – REQUALIFICAÇÃO PATRIMÓNIO NÚCLEOS RURAIS



PLANO DE INTERVENÇÃO BERÇO S.TEOTÓNIO, VALENÇA

.......................................................................................................................................................................................................................................

ADRIMINHO 2014  MEDIDA AGRIS – REQUALIFICAÇÃO PATRIMÓNIO NÚCLEOS RURAIS100

No âmbito da Medida AGRIS – Ação 7 (Valorização do Ambiente e do Património Rural), Sub ação 7.1 

(Recuperação e Valorização do Património, da Paisagem e dos Núcleos populacionais em Meio Rural), a 

Adriminho executou, em 2007 e 2008, os seguintes 4 Planos de Intervenção (PI):

Paderne é a mais populosa freguesia do concelho de Melgaço, confronta com o rio Minho (que a separa de Espanha); juntamente 

com Remoães, localizada em plena Ribeira, são das terras mais produtivas do concelho, e registam um elevado número de 

elementos arquitetónicos de interesse patrimonial, com destaque para o Convento de Paderne.

PLANO DE INTERVENÇÃO PORTA DO MINHO, MELGAÇO

FREGUESIAS ÁREA ABRANGIDA (Km2) NÚMERO DE HABITANTES
Paderne

Remoães

TOTAL

12,8

1

13,8

1235

124

1359

PLANO DE INTERVENÇÃO CELEIRO DO MINHO, PAREDES DE COURA

FREGUESIA ÁREA ABRANGIDA (Km2) NÚMERO DE HABITANTES
Porreiras 5,7 96

.......................................................................................................................................................................................................................................

FREGUESIA ÁREA ABRANGIDA (Km2) NÚMERO DE HABITANTES

A freguesia alvo de intervenção deste Plano é uma das mais pequenas freguesias do concelho no que toca ao número de habitantes, 

sendo, no entanto caracterizada por uma riqueza paisagística e patrimonial relevante, tendo sido já alvo de outros apoios 

comunitários, nomeadamente ao abrigo do PIC LEADER II do Vale do Minho.

A freguesia de Ganfei é por tradição é uma freguesia eminentemente agrícola: a cultura da vinha e a agricultura em geral são as suas 

principais fontes de riqueza. 

Caracteriza-se ainda pelos seus antecedentes históricos, pelo colorido das paisagens dispersas por vales e montanhas graníticas de 

verde claro como o dos vinhedos ou o carregado dos pinheirais, pelas vetustas e imponentes muralhas, e pela riqueza dos seus 

templos românicos e barrocos, bem como o percurso pedestre dos Caminhos de Santiago.

Esta freguesia detém um interessante conjunto de conteúdos paisagísticos derivados dos elementos de caráter natural e humano, 

goza de uma razoável rede de estradas que facilitam, apesar do relevo acidentado, o seu rápido acesso e consequente visita.

Ganfei 8,873 1,312

.......................................................................................................................................................................................................................................

PLANO DE INTERVENÇÃO ENTRE SERRAS, VILA NOVA DE CERVEIRA

.......................................................................................................................................................................................................................................

FREGUESIA ÁREA ABRANGIDA (Km2) NÚMERO DE HABITANTES
Covas 28,9 741
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Neste Programa, em parceria com as Câmaras Municipais de Melgaço, Paredes de Coura, Valença e Vila 

Nova de Cerveira, a Adriminho desempenhou, desde a fase de apresentação de candidaturas até à fase 

de execução dos projetos e validação de pedidos de pagamento, um papel de animador mobilizando os 

agentes públicos e privados para a promoção de projetos de recuperação de património dos núcleos 

rurais objeto das zonas de intervenção, que abrangeu no total uma população de cerca de 3.500 

habitantes.

O Programa Agris no Vale do Minho representou um importante instrumento de animação e liderança 

de um processo de intervenção que despertou a sociedade civil para ações mais ativas e criativas de 

valorização dos seus território, tendo sido criadas as condições para a implementação, de uma forma 

coerente, das ações de desenvolvimento e para o reforço de uma parceria pública e privada em torno 

de um objetivo comum – a melhoria da qualidade de vida das populações rurais. 

Nos 4 Planos de Intervenção foram implementados 147 projetos de recuperação de elementos 

arquitetónicos patrimoniais nos núcleos rurais das zonas de intervenção, designadamente arranjos 

urbanísticos de espaços públicos, zonas de lazer, fachadas e caixilharias, muros, canastros, moinhos, 

espigueiros, fontanários, abrigos de passageiros, tanques, iluminação, sinalização, percursos e 

pequenas musealizações.

Os 4 PI´s tiveram um investimento global de 3.966.222,22 euros, com uma comparticipação média 

da Medida Agris de 65,7%, equivalente a 2.607.264,26 euros, tendo os promotores públicos e privados 

sido responsáveis por um investimento de 1.358.957,96 euros, referente a 34,5% do investimento 

global.

Do investimento global 51,5% foi referente a investimento privado, 38,5% investimento público e 10% 

de despesas de animação, implementação e acompanhamento dos projetos.

Investimento
Privado
51,5%

Investimento
Público

38,5%

Despesas
de Animação

10%

51,5%

10%

38,5%

FIGURA 5 · Natureza das intervenções apoiadas
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ALDEIAS DE PORTUGAL

ENQUADRAMENTO

O crescente reconhecimento do papel e da importância da cooperação entre territórios rurais enquanto instrumento 

potenciador do seu desenvolvimento, através da partilha de conhecimento e experiências, da inovação e dissemina-

ção de boas práticas, são as grandes motivações que levaram a Adriminho a participar em diversos projetos de 

cooperação interterritoriais e transnacionais com outros territórios.

Tendo entendido que a cooperação entre entidades e territórios como um vetor estratégico para a valorização dos 

recursos endógenos do território do Vale do Minho, a Adriminho, desde a sua criação, a Adriminho participa em várias 

redes e projetos de cooperação, a saber:

Parcerias promovidas com outros territórios nacionais com o objetivo de desenvolver projetos regionais, partilhando 

recursos e experiências, mobilizando massa crítica comum numa estratégia concertada de implementação de ações 

de estruturação da oferta e de promoção.

Através da ATA – Associação de Turismo de Aldeia, a Adriminho, em conjunto com outras 14 Associações de 

Desenvolvimento Local nacionais, promovem este projeto que tem vindo a intervir nas 83 aldeias 

classificadas a nível nacional, designadamente através das diferentes gerações das Abordagens Leader dos 

respetivos territórios.

Promovendo a execução de Planos de Intervenção que visaram definir projetos que valorizem e qualifiquem as 

aldeias pré-selecionadas de modo a serem classificadas na Rede Aldeias de Portugal, as referidas ADL’s têm apoiado o 

desenvolvimento e requalificação de aldeias, através do financiamento da recuperação das fachadas dos edifícios 

tradicionais, do investimento em infraestruturas públicas, da criação de alojamento turístico, oficinas de artes e 

ofícios, postos de venda, cozinhas regionais, tabernas, restaurantes, entre outros, da formação/sensibilização da 

população e agentes económicos, bem como de atividades culturais de animação.

No Vale do Minho, as aldeias que pertencem a esta rede são: Branda da Aveleira e Castro de Laboreiro (Melgaço), 

Covas (Vila Nova de Cerveira) e Porreiras, Bico e Vascões (Paredes de Coura), Núcleo Serra D`Arga (Caminha);

www.aldeiasportugal.pt
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COOPERAÇÃO INTERTERRITORIAL 
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Guia das Aldeias de Portugal no Vale do Minho, ADRIMINHO, 2013



PROVE - PROMOVER E VENDER

Este projeto, em parceria com 16 ADL`s nacionais, desenvolveu diversas ações de divulgação de forma a 

difundir a sua metodologia e identificar potenciais produtores interessados em “adotar” esta metodologia que 

visa implementar uma estratégia de “comercialização de produtos em circuitos curtos” promovendo a aproxima-

ção entre o produtor e consumidor. Permite desenvolver processos de venda direta dos produtos hortofrutícolas 

que complementam outros tipos de comercialização.

www.prove.com.pt 
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HISTÓRIAS DECANTADAS 

Visou promover a articulação entre a promoção e divulgação da Rota do Alvarinho com a animação teatral local. 

Teve como parceiros a ADREPES, a ADRIMINHO e ADIRN, tendo no Vale do Minho implementado ações de 

animação da rota do vinho alvarinho, levantamento de tradições associadas à atividade vinícola e o 

envolvimento de associações sócio-culturais na animação teatral da rota do Alvarinho, com o apoio da 

Associação Comédias do Minho. 

“INDUSTRIAS CULTURAIS E CRIATIVAS EM MEIO RURAL”

Projeto apoiado pelo Programa da Rede Rural Nacional (Eixo 4 – PRODER). A ADRIMINHO foi o Chefe de Fila deste 

projeto que contou com a parceria de mais 8 ADL’s do Entre Douro e Minho; com este projeto pretende-se 

sensibilizar os agentes de desenvolvimento para a nova realidade de empreendedorismo cultural e criativo em 

espaços rurais, produzir informação e conhecimento dotando-os de instrumentos para estímulo e 

dinamização das economias locais, designadamente através da realização de um diagnóstico da importância 

das indústrias culturais e criativas em Meio Rural.

www.ruralcriativa.com

“LAMPREIA DO RIO MINHO – UM PRATO DE EXCELÊNCIA” 

Ação de promoção e animação do território que envolve a ADRIMINHO, os 6 Municípios do Vale do Minho e os 

restaurantes aderentes. Esta iniciativa tem como principal objetivo a promoção de um produto/prato gastronó-

mico que assume, desde sempre, um caráter de forte atratividade turística para o vale do Minho, tendo sido 

desenvolvidas ações de animação em torno do recurso rio e lampreia do Rio Minho. Foi elaborado um 

regulamento de participação que permitiu estabelecer a articulação com os restaurantes aderentes, tendo em 

janeiro de 2012 sido criada a Confraria da Lampreia do Rio Minho. 

Assim, durante os meses de fevereiro e março, associada a este recurso gastronómico, desenvolve-se uma 

animação que permite atrair turistas e visitantes na época baixa.
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ROTA DO ALVARINHO 

A Rota do Vinho Verde Alvarinho é o primeiro exemplo de aplicação da Carta Europeia de enoturismo. Ancorado no 

seu produto estrela, o Vinho Verde da Casta Alvarinho, este projeto pretende promover e valorizar o território 

como um todo, e em particular toda a oferta turística: Alojamento, Restauração, Comercio, Património Cultural e 

Natural e Animação. Pretende-se proporcionar experiências marcantes e diferenciadoras correspondendo de 

quem visita a Sub-região de Monção e Melgaço.

Este projeto recebeu apoio da Adriminho através dos programas Interreg III A, do Leader + e do Eixo III do ProDer.

www.rotadoalvarinho.pt
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BOLSA DE TERRAS

No âmbito de parceria com a  Federação Minha Terra, a Adriminho foi autorizadas para a prática de atos de 

gestão operacional (GeOP) da Bolsa de Terras, no seguimento da candidatura apresentada em parceria à 

Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Regional (DGADR), em junho de 2013 (Despacho n.º 

12109/2013, de 23 de setembro de 2013.

Para além de prestar toda a informação sobre a bolsa de terras, promovendo a sua divulgação e dinamização, a 

Adriminho procederá à verificação dos dados dos prédios disponibilizados pelos seus proprietários, ao seu 

registo e inserção na bolsa para que possam ser disponibilizados.

www.bolsanacionaldeterras.pt

7 MARAVILHAS DA GASTRONOMIA PORTUGUESA 

No âmbito deste projeto, em parceria com 40 ADL`s de todo o território nacional, a ADRIMINHO teve duas 

receitas selecionadas nos 70 prefinalistas– o Arroz de Lampreia na categoria Prato de Peixe e o Caldo Verde na 

categoria Sopa. O Caldo Verde foi premiado a 10 de setembro de 2011 como umas das 7 Maravilhas da 

Gastronomia Portuguesa. 
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COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL

ALDEIAS DE TRADIÇÃO

Projeto que complementa com o projeto “Aldeias de Portugal”, através da rede europeia de Aldeias de Tradição que 

envolve as regiões de Entre Douro e Minho e Trás-os-montes (Portugal) Flevoland (Holanda), Galicia (España), 

North County Cork (Irlanda) y la Campania (Itália).

A constituição e definição da rede Aldeias de Tradição, resulta do projeto de Cooperação Transnacional Aldeias de 

Tradição, promovido pelas Associações de Desenvolvimento Local dos territórios envolvidos, ao abrigo do 

Programa Leader+.

Parcerias com territórios nacionais e transnacionais com o objetivo de promover a inovação, a implementação de 

novas ideias e criar redes que sejam mais visíveis a nível internacional.

PONTES ENTRE O VALE DO MINHO E CABO VERDE 

Parceria existente entre algumas instituições e autarquias do Vale do Minho e de Cabo Verde, com a criação de 

uma secção de cultura portuguesa em bibliotecas de duas escolas, através da oferta de livros e de ligação às 

futuras redes digitais, de dotação de equipamento, mobiliário, material didático e novas tecnologias que 

contribuem para uma maior e melhor aprendizagem dos alunos.
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COOPERAR EM PORTUGUÊS

Visa a articulação entre os diversos países de origem lusófona para a promoção empresarial e comercial, fomentan-

do e valorizando a língua de Camões. São parceiros 18 ADL`s de Portugal; Brasil; Cabo Verde; Angola e Moçambique.

Trata-se um projeto com países de expressão portuguesa que visa facilitar a troca de informações e 

experiências sobre os processos locais de desenvolvimento, numa perspetiva de transferência de know-how e 

abertura a novos mercados.

O projeto objetiva criar uma mentalidade para a cooperação com base numa estratégia de aproximação a países de 

expressão oficial portuguesa, de forma a assumir-se como uma plataforma de reflexão e discussão sobre a temática 

do desenvolvimento local no mundo que fala em português e enquanto espaço para INTERNACIONALIZAÇÃO dos 

territórios através dos seus agentes sócio-económicos.

www.cooperaremportugues.net

E-ARTE – PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO  

Projeto em parceria com a ADRIMAG, visa a promoção, organização e estruturação do artesanato dos territórios 

envolvidos: Portugal; Cabo Verde e Brasil. Foi efetuado o levantamento e caracterização do artesanato do Vale do 

Minho, produzido um Guia de Artes e Ofícios do Vale do Minho, Feiras, formação de artesãos e uma plataforma de 

comercialização de artesanato e participação de eventos específicos de promoção do artesanato.



RIO MINHO – FONTE DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

Projeto em parceria com a Adriconpa – Galiza, que teve como objetivo a promoção do recurso Rio Minho, 

designadamente através da promoção de workshops de promoção, de produção de materiais de promoção da 

oferta termal de ambos os territórios e a edição de um livro sobre o Rio Minho; 
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REDE DE TURISMO CULTURAL GALAICO-PORTUGUESA 

No âmbito do Programa Interreg III A, a Adriminho, em parceria com as Câmaras Municipais do Vale do Minho, e com 

outros parceiros galegos e portugueses, promoveu a criação de uma Rede de Turismo Cultural Galaico Portuguesa 

que tem como principal objetivo a promoção e articulação dos territórios envolvidos através da criação de um 

produto turístico inovador, funcionando como um complemento à economia no espaço rural. No Vale do Minho 

aderiram a esta rede, o Núcleo Museológico de Melgaço, o Museu Regional de Paredes de Coura, o Paço do Alvarinho 

de Monção, o Aquamuseu do Rio Minho, em Vila Nova de Cerveira, o Centro Interpretativo Museológico Municipal de 

Valença e o Museu Municipal de Caminha.

COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA

Projetos em parceria com Entidades Portuguesas e da Região Autonoma da Galiza.
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Não podemos deixar de destacar todos os associados da Adriminho, todos os promotores público e privados que 

apresentaram as suas candidaturas na Adriminho e todas as Associações de Desenvolvimento Local parceiras em 

diversos projetos de cooperação.

Destaque ainda para as seis Câmaras Municipais do Vale do Minho, entidades gestoras de programas de fundos 

comunitários e diversos organismos da administração central e regional que tiveram um papel fundamental no 
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