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Ao longo dos vários anos em que fomos desenvolvendo este trabalho, várias foram as
vicissitudes com que deparámos e as mudanças de condições em que tivemos de mover-nos.
O trabalho que agora se apresenta é, pois, resultante do nosso labor de investigação, é
certo, mas também resultante dos múltiplos apoios que fomos recebendo ao longo do
tempo, de entidades e pessoas que nos ajudaram e incentivaram, das facilidades que nos
foram concedidas por amigos e colegas a quem ficámos a dever a compreensão e o carinho
necessários para levar de vencida esta tarefa. Mas sobretudo ao enorme impulso que nos
foi dado por quantos acreditaram neste empreendimento.
Esta investigação partiu de um convite formulado pelo Professor Doutor Fernando
Bianchi de Aguiar, então Presidente da Direcção do Instituto do Vinho do Porto que,
juntamente com o Professor Doutor Gaspar Martins Pereira, nos convenceram da importância em estudar este tema, centrando-o no desenvolvimento das relações do Instituto
do Vinho do Porto com os outros agentes intervenientes na produção e comércio do vinho
do Porto.
Sendo o Instituto do Vinho do Porto o cerne e o principal alvo desta investigação, era
óbvio que se centraria preferencialmente a nossa atenção sobre os seus arquivos.
Desde logo, contámos com a colaboração e o apoio do próprio IVP, disponibilizando-nos a sua biblioteca, o seu arquivo e diversa documentação, encontrando na Dr.ª Ana Brochado Coelho e na Dr.ª Ana Cristina de Melo preciosas ajudas na busca de partes importantes da informação de que íamos necessitando. Também as funcionárias D. Sandra Bandeira, D. Aida Brandão e o funcionário Sr. Sérgio Almeida foram de uma utilidade extrema,
na procura da documentação que permitiu completar muitas das informações que a investigação implicava. Imperioso é também que recordemos aqui a disponibilidade constante
da Dr.ª Teresa Malafaya que sempre nos acompanhou com a maior simpatia e nos proporcionou, com os vastos conhecimentos que possuía, informação bastante útil, quer sobre
questões relacionadas com os mercados, quer com a própria vida do Instituto que durante
décadas acompanhou. E, neste agradecimento, não podemos olvidar a atenção que a D.
Celeste Monteiro sempre nos dispensou nas ligações estabelecidas com o órgão directivo
do IVP/IVDP. Finalmente, temos de salientar ainda o importante apoio recebido do Presidente do IVDP, o Sr. Eng.º Jorge Monteiro, permitindo-nos o acesso ao arquivo e às fontes
imprescindíveis para a história do Instituto.
Também no Arquivo Distrital do Porto contámos sempre com a maior disponibilidade dos seus funcionários.
Um melhor conhecimento sobre a Comissão Interprofissional da Região Demarcada
do Douro (CIRDD) só foi possível porque, além de nos ter sido facultada muita documentação, pudemos ainda contar com a ajuda preciosa do Sr. Daniel Bastos, ao tempo membro
da Direcção do IVP e Presidente da Comissão Instaladora da CIRDD. Em deslocações efectuadas à Casa do Douro, recebemos também a colaboração do Sr. Manuel António Santos,
a quem agradecemos.
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Forçoso é ainda que reconheçamos apoios de amigos que foram extremamente importantes no desenvolvimento deste trabalho, como os do Dr. J. A. Gonçalves Guimarães, Director do Solar Condes de Resende e do arqueólogo Dr. António Manuel S. P. Silva, bem como
o empenho do Prof. Luiz Oliva, sua esposa Guilhermina Oliva, Airton de Oliveira Ribeiro
e Silvia Bongiovanni de Freitas, que deram importantes contributos nas traduções.
Tendo pertencido ao GEHVID, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
sempre encontrámos naquele Grupo de Estudos o maior apoio pessoal e institucional e,
podemos asseverá-lo, muito deste trabalho é credor das ajudas e dos incentivos das pessoas
que o dirigiram e dirigem. Cabe realçar, sobretudo, a disponibilidade com que sempre fomos
distinguidos pelo Professor Doutor António Barros Cardoso e pela Dr.ª Sílvia Trilho.
Recordamos ainda a colaboração que nos foi dada pelo Professor Doutor Vital Moreira,
com quem tivemos a oportunidade de contactar e de quem recebemos preciosas informações e conselhos.
Durante os primeiros passos desta investigação, muitas foram as vezes em que sentimos dificuldades, de vária ordem, que julgávamos não poder superar. Mas estávamos superiormente acompanhados pela amizade, a compreensão e o saber de um Homem que
marcou decisivamente o nosso percurso de investigador. Recordá-lo é um imperativo ético,
uma vez que já não é possível agradecer-lhe pessoalmente. Não podemos, pois, evitar de
dizer: Obrigado, Professor Doutor François Guichard!
Last but not least, se várias outras pessoas ou entidades, de uma ou outra maneira, nos
ajudaram, referimos por fim aquelas que mais determinantes foram na consumação prática deste projecto e que merecem um lugar de destaque, pelo peso da dívida de gratidão que
temos para com elas.
A primeira é para com a Fundação da Ciência & Tecnologia pelo apoio financeiro que
nos foi concedido e sem o qual dificilmente poderíamos responder ao desafio proposto.
O Professor Doutor Fernando Bianchi de Aguiar, quando era Presidente da Direcção
do Instituto do Vinho do Porto, ao confiar-nos este empreendimento e ao proporcionar-nos todas as condições e apoios logísticos de que então necessitávamos, foi um dos principais «responsáveis» por levarmos de vencida esta tarefa.
A dívida maior, porém, foi contraída para com o Professor Doutor Gaspar Martins
Pereira, responsável pela orientação científica desta investigação, pela forma amiga, atenta
e rigorosa com que sempre nos acompanhou. Mesmo quando o sabíamos mais atarefado,
nem assim deixava de encontrar o tempo necessário para nos atender, aconselhar e incentivar, mas também para criticar e corrigir os aspectos que, em seu entender, mereciam uma
análise mais objectiva e mais aprofundada. Além disso, ao convidar-nos para participarmos
nalgumas iniciativas científicas (Encontros, Congressos, Colóquios, etc.) no País e no estrangeiro, proporcionou-nos contactos preciosos e uma experiência fundamental para melhor
compreendermos a problemática política e institucional ligada ao sector da vitivinicultura.
Por isso mesmo lhe manifestamos, aqui e agora, o mais profundo reconhecimento.
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