Desenvolvimento Local e Regional

Reconquista de Vigo – 2 e 3 de abril de 2016
Em resultado de uma parceria estabelecida com o
Centro Cultural de Camões em Vigo, a Dolmen
participou,

neste

Reconquista

de

fim-de-semana,
Vigo,

evento

nas

Festas

reconhecido

da

pelas

entidades galegas de interesse turístico, que tem como
cenário o Casco Velho, centro histórico desta cidade.
Trata-se de um evento de rua, com uma grande
afluência de participantes, em que a comunidade local
e turistas percorrem as ruas trajados à época, recriando
este importante momento histórico.
A

participação

da

Dolmen,

neste

evento,

foi

identificada como uma das atividades de
marketing territorial a

desenvolver

no

âmbito da candidatura Low Density High
Quality - Territórios de Baixa Densidade,
aprovada ao abrigo do Sistema de Apoio às
Ações Coletivas do Norte 2020, que tem como
objetivo, o apoio à internacionalização das
micro e pequenas empresas localizadas nos
territórios de baixa densidade.

Foi neste contexto que estiveram representados os municípios de Amarante, Baião,
Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Marco de Canaveses e Resende, dando-se
enfoque aos micro e pequenos empresários,
do setor agroalimentar e turístico, que
desenvolvem a sua atividade nos territórios
de baixa densidade destes municípios.
Esta atividade surge na continuidade da
estratégia

de

valorização

dos

recursos

endógenos do Território Douro Verde, que
vem

sendo

prosseguida

pela

Dolmen,

afigurando-se como mais uma oportunidade de promoção dos produtos de qualidade
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existentes no território, destacando-se naturalmente os vinhos verdes, o fumeiro, a
doçaria regional, o mel, as ervas aromáticas, entre outros, estando representados cerca
de 50 produtores do setor
agroalimentar e mais de 10
artesãos provenientes dos
diferentes municípios.
Esta iniciativa revestiu-se
de

grande

importância,

constituindo-se
excelente

como

um

momento

de

promoção turística do Território, sendo igualmente um mercado interessante para os
produtos aqui produzidos, desde logo pela proximidade, tendo para esse fim, sido
estabelecidos diversos contactos que, cremos, fomentarão a criação de riqueza e de
novas oportunidades de emprego.
Neste evento participaram ainda empresários do setor da restauração e produção de
fumeiro, permitindo aos visitantes saborear
alguns

dos

produtos

mais

distintivos do

território tendo-se realizado, em paralelo,
ações

de

degustações

de

vinhos,

muito

apreciados no mercado galego, assim como de
doçaria regional e fumeiro.
Por fim, registe-se ainda um momento de
animação cultural, o Baile Vadio, atuação levada a cabo por alguns dos elementos que
integram os Andarilhos.
Num balanço global reputamos de muito positiva
esta participação, na qual estiveram destacados
oito elementos da Equipa Técnica da Dolmen, tendo
o nosso espaço sido visitado por milhares de
pessoas, ao longo de todo o fim-de-semana,
destacando-se a visita do Sr. Vereador do Município
de Baião, Sr. José Lima, acompanhado pelo Dr.
Jorge Duque, e pelo Sr. Vereador do Município de
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Cinfães, Dr. Pedro Semblano, que esteve presente ao longo de todo o evento, assim
como o Presidente da Direção da Dolmen, Dr. Telmo Pinto. Contámos ainda com a visita
do Vice-Cônsul de Portugal em Vigo, Dr. Manuel Correia da Silva, que formalizou convite
à Dolmen para participar nas Comemorações do Dia de Portugal, em Vigo. O desafio
engrandeceu-nos, tendo sido naturalmente aceite, sendo o reconhecimento do trabalho
desenvolvido pela Dolmen, enquanto entidade promotora do desenvolvimento local e
regional deste território.
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