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Editorial
Terminada mais uma campanha da castanha, é agora o momento indicado para que seja feita uma reflexão
sobre a forma com esta decorreu e que perspetivas existem neste momento para o setor num fase tão importante quanto aquela em que estamos de transição para o novo Quadro Comunitário de Apoio à Agricultura
(PAC2020). É por isso muito importante ouvirmos o que o Dr. Manuel Cardoso, Diretor da DRAPN, região onde
é produzida mais de 85% da castanha portuguesa tem para dizer ao setor. A opinião geral dos associados que
ouvimos é a de que em 2014, a produção de castanha foi ligeiramente abaixo da média, e de menor calibre,
tendo as variedades mais precoces sido mais afetadas.
Reflexo do enorme património material e imaterial que a castanha representa um pouco por todo os país, fazemos uma pequena rota das Festas e jornadas da castanha que acontecem na altura da queda da castanha.
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Grande futuro para a castanha
Manuel Cardoso
Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte

A cultura do castanheiro para a produção de castanha tem um grande impacto no Norte de Portugal; ajuda à
balança comercial do país, já que a conjuntura internacional está a fazer com que o seu interesse não só se
mantenha como esteja a crescer. Contudo, para que possamos tirar todo o partido desta tendência, é necessário que se incremente o investimento no sector e, mais importante ainda, se organize. A constituição de Organizações de Produtores e a sua futura fusão constituirão fatores importantes de captação e majoração de financiamento dos apoios ao sector.
Há investimentos em curso no interior, relacionados com a produção e com a transformação, investimentos
estes que são diversificados e que têm captado capitais estrangeiros. Isto é relevante. Mas para que haja lastro
e sustentabilidade nestes investimentos, há que os complementar e ampliar em muito: a cultura tem de ser
apoiada e muito aumentada em área, a investigação tem de ser ampliada e voltada para os aspetos práticos
das necessidades do sector e a produção tem de se organizar para ganhar massa crítica e conseguir afirmarse nos diferentes fóruns para que for solicitada e em que quiser intervir.
Se assim for, o futuro desta cultura será auspicioso! Dependerá sobretudo do contínuo desenvolvimento das
variáveis acima enunciadas, na produção e comercialização, que permitam gerar elevados rendimentos; do
controlo de doenças, da inovação de produtos à base de castanha, da manutenção da exportação e da promoção no mercado interno. Serão relevantes os apoios que a cultura possa vir a auferir da PAC/PDR 2014-2020.
A leitura que fazemos, do atual ponto de situação, ainda que não tenham sido decididas algumas opções
nacionais no âmbito do I Pilar, que podemos considerar estratégicas, é a de que o setor ganhará globalmente,
com a nova estrutura de apoios. Não menos importante será o desenvolvimento experimental a diferentes
níveis (controlo fitossanitário, estudo de variedades, inovação no consumo, etc.) que permita resolver ou minorar os atuais e antecipar os problemas futuros, gerando desta forma novas vantagens competitivas com os
outros países.
Para tudo isto a organização do sector é essencial. A Refcast é já significativa e está a afirmar-se nas suas
competências específicas e como player, podendo evoluir para um lobby que terá de ser ouvido para as decisões em toda a fileira. Mas há que fazer um trabalho mais concreto: torna-se essencial que surjam Organizações de Produtores formadas com a perspetiva de virem a constituir-se como uma grande rede em escala num
futuro próximo. Eventualmente, a sua fusão, dentro do conceito de fusão apoiada pelo PDR, será uma linha de
desenvolvimento que deverá ser colocada logo à partida. Portugal deve agir passo a passo para poder percorrer uma grande distância. O mesmo têm de fazer os seus agricultores e agentes económicos dedicados à castanha. Tal como é essencial haver uma articulação interprofissional em todo o sector, os nossos esforços serão
neste sentido.
A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte tem estado empenhada e tudo fará para que a castanha
signifique mais dinheiro para todos os que se dedicam a este grande fruto! Assim, esta fileira terá um grande
futuro!
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Descerramento da placa evocativa à inauguração da unidade
de produção, comercialização,
transformação e distribuição de
frutos secos, frutos vermelhos,
produtos transformados e gourmet, por Assunção Cristas,
Alberto Machado acompanhados de Rodrigo Reis.

Inauguração da nova unidade da AgroAguiar

Assunção Cristas visita AgroAguiar
Anabela Doreta
Diretora Geral da AgroAguiar

Acompanhada pelo Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Manuel Cardoso, Assunção Cristas e
restante comitiva, deslocou-se à Serra da Padrela onde visitou um souto e falou com produtores locais e apanhadores de castanha.
Após a visita à produção, a comitiva ministerial deslocou-se a
Sabroso de Aguiar para inaugurar a Agroaguiar, unidade de
produção, comercialização, transformação e distribuição de frutos secos, frutos vermelhos, produtos transformados e gourmet.
Na ocasião, foi realizado ainda o lançamento da 1ª pedra do
novo investimento da empresa na ordem de 1,5 milhões de
euros na construção de uma nova unidade que compreende
novas linhas de processamento de fruta transformada, bem
como, aumento da capacidade de frio industrial.

Visita às instalações da AgroAguiar

Na ocasião, o administrador da empresa Agroaguiar, Rodrigo
Reis, pediu “sensibilidade” ao Governo para pequenos investimentos que, nesta região, “significam muito”.
Assunção Cristas garantiu que o próximo programa do Governo terá medidas “concretas” para a agricultura tradicional e das
espécies para revitalizar o sector.

Sessão de boas vindas
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Os associados têm a palavra . . .
Que balanço faz da campanha de 2014, em termos de produção e
cotação relativamente aos anos anteriores?
Cooperativa Agrícola de Penela da Beira
José Pinto
Vice-Presidente

Segundo José Pinto, Vice-Presidente da Cooperativa, este ano foram introduzidos novos processos de receção
e tratamento, de acordo com a norma técnica de alimentos do BRC (British Retail Consortium), aumentando
assim os níveis de exigência da norma mais utilizada em Portugal – a HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point), optimização de procedimentos internos e de produção, que levaram a um maior rigor e fiabilidade dos processos e a que tivéssemos zero reclamações de clientes.
Desta forma, foi possível tratar mais cerca de 16% de quantidade de castanha do que no ano passado, isto
apesar de o calibre médio ter sido ligeiramente inferior. Registamos também que a percentagem de refugo se
situou nos mesmos valores de 2012 - cerca de 7%.
Mas o aspeto mais positivo da campanha de 2013 é a procura intensa da nossa variedade de castanha, especialmente com o selo de qualidade da cooperativa, que, por isso, tem conseguido entrar em mercados não tradicionais com grande força e com preços mais interessantes. Isto é resultado evidente da evolução dos mercados internacionais, mas também é resultado dos esforços de marketing e comercialização dirigida que temos
vindo a fazer na instituição. Foi assim possível, em 2013, exportar mais de 90% da nossa produção.
O nosso preço médio de venda subiu cerca de 35 cêntimos em relação ao ano anterior; o que permite pagar
aos produtores o melhor preço médio de sempre da história da cooperativa, concretizando-se assim o maior
objetivo da instituição, que é melhorar o preço pago aos agricultores. Em resumo, para a cooperativa, foi uma
campanha com vários recordes de sempre. Recorde de exportações, recorde no preço de venda, recorde no
preço pago aos produtores e com novos processos otimizados. Ao mesmo tempo concluímos, no final de 2013,
o projeto de expansão e remodelação das instalações (ver agenda próximos eventos). Temos, por tudo isto,
razões para estar muito satisfeitos com a campanha de 2013.

Alcino Nunes e Irmão Lda
Alcino Nunes
Administrador

De acordo com Alcino Nunes, administrador da empresa, “a campanha de 2013 foi uma campanha de boa qualidade e quantidade e de bons preços para os agricultores, pois estes fizeram muitos dinheiro da venda das
castanhas no ano 2013.”
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Sortegel
Vasco Veiga
Administrador

“Na campanha de castanha deste ano verificou-se um aumento de produção nacional na ordem dos 15-20 %.
O preço da castanha na produção teve um aumento de preço entre os 3 e 5 %, relativamente à campanha
anterior.
A nível de sanidade, a castanha teve boa qualidade e as percentagens de bichado foram inferiores ao ano
anterior.”

Delegação Portuguesa presente
no II Congresso Europeu da Castanha, da esquerda para a direita:
José Laranjo, Luís Martins, Eugénia Gouveia e Maria do Sameiro
Patrício.

Delegação Portuguesa no II Congresso Europeu da Castanha

II Congresso Europeu da Castanha
José Laranjo
UTAD

O congresso decorreu entre os dias 9 e 12 de outubro de 2013, nas cidades de Debrecen (Hungria), Baia Mare
(Roménia) e Modry Kamen (Eslováquia) com cerca de 250 participantes provenientes de 25 países.
Portugal esteve presente com diversos trabalhos na área das doenças da tinta e do cancro, na produção de
novos porta-enxertos híbridos resistentes à doença da tinta, na rega em castanheiro. Foi ainda apresentado o
protocolo que decorre entre a UTAD e o Município de Sernancelhe.
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Os trabalhos apresentados foram os seguintes:
“Biological control of Chestnut blight in Portugal”
L. Martins*, J.P. Castro** e M.E. Gouveia**. *CITAB-UTAD; **CIMO-ESAB
“Assessing zoospore Phytophthora activity to enhance disease management and promote ecological surveillance of chestnut ink disease”
E. Gouveia* e L.F. Nunes*. CIMO-ESAB
“Watering Chestnut orchards in northeast of Portugal”
M. Mota*, T. Pinto**, T. Marques***, A. Borges****, F. Raimundo**, A. Martins**, V. Veiga****, J. Caço* e J.
Gomes-Laranjo**. *Hubel Verde SA; **CITAB-UTAD; ***UTAD; ****Sortegel
“Sercast- learning the producers from Sernancelhe’s council how to increase the chestnut productivity”
J. Gomes-Laranjo*, F. Raimundo, J. Ferreira-Cardoso, E. Portela, T. Pinto, R. Anjos, G. Marques, P. Oliveira,
J.P. Moura, P. Arnaldo, L. Martins e S. Matos**. *CITAB-UTAD; **Gab. Fl. Câmara Sernancelhe
“Genetic introgression programe in ColUTAD. Ecophysiology vs. Ink
disease resistance”
R. Esteves*, D. Brito*, T. Pinto**, R. Costa*** e J. Gomes-Laranjo**.
*UTAD; **CITAB-UTAD; ***INIAV
“Production of new rootstocks hybrids for sweet chestnut (Castanea sativa)”
Brito*, R. Esteves*, J. Gomes-Laranjo**, T. Pinto**, R. Costa***. *
UTAD; **CITAB-UTAD; ***INIAV
Foram organizadas três visitas técnicas. A primeira decorreu em Baia
Mare (Roménia) onde pode ser observado o resultado de um programa
de luta biológica para cancro do castanheiro em curso numa reserva
natural de castanheiro da região. A segunda visita decorreu em Nagymaros (Hungria) onde foi possível observar um povoamento típico de
castanheiro uma vez mais com problemas de cancro, e a terceira visita
decorreu no Parque Natural sv. Anny em Modry Kamen (Eslováquia).

Castanheiro em Baia Mare (Roménia)

Novo presidente do grupo de trabalho do castanheiro da ISHS
À margem do II Congresso Europeu do Castanheiro, o grupo de trabalho do castanheiro da ISHS elegeu o
novo presidente. A reunião foi coordenada por Damiano Avanzato, presidente da Secção de Frutos Secos e
Frutos Mediterrânicos, e por Giancarlo Bounous, presidente do Grupo de Trabalho do Castanheiro. Este grupo
de trabalho está constituído no âmbito da Sociedade Internacional de Ciências Hortícolas (ISHS). Foi eleito
como novo presidente Ümit Serdar (Turquia), sucedendo assim a Giancarlo Bounous, para um mandato de 4
anos. Ao novo presidente, investigador da Universidade Ondokuz Mayis desejamos as maiores felicidades,
fazendo votos para que continue o trabalho de construção de um grupo forte do castanheiro a nível mundial. A
Giancarlo Bounous deixamos uma palavra de reconhecimento por toda a dedicação posta na coordenação
deste grupo durante os últimos 8 anos.
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Jornadas e Feiras da Castanha
Festa da Castanha… é em Sernancelhe
Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Sernancelhe

“(…)Nas margens das terras do Demo, esta terra tem, às vezes, ares de paraíso, junto ao Rio Távora com
suas águas mansas, hortas, pomares, vinhas que lembram quase os mimosos hortos dos Conventos que lá
houve. Na montanha cresce urze, a giesta, o pinhal, rosmaninho e alecrim para alimento das abelhas, ramos
de Domingo de Ramos e fogueiras de São João. Nas encostas há castanheiros centenares que vicejam em fim
de Junho, dão sombra gloriosa no mês de Agosto e em Outubro enchem rasas de castanhas que são as
melhores castanhas do mundo. Os camponeses fazem magustos com elas em Novembro e com vinho novo.
Depois são alimento como antigamente. E são moeda forte numa economia que ainda depende dessa TerraMãe, dos braços dos seus filhos, da sorte da Natureza (…)”.
Poucas palavras seriam necessárias para complementar a brilhante descrição que o nosso conterrâneo Aquilino Ribeiro fez na sua obra "Terras do Demo" para explicar o que é o castanheiro, o que representa em termos
socio-culturais e a importância que sempre teve na economia sernancelhense.
Durante três dias, Sernancelhe comprova que é mesmo a
Terra da Castanha e que o é por mérito próprio. Com o
beneplácito de São Pedro, a chuva deu lugar a um sol resplandecente, temperaturas amenas e convidativas a festa.
Os desejos formulados pelo Presidente da Câmara Municipal de Sernancelhe, Carlos Silva Santiago no momento da
abertura do certame, no dia 25 de outubro, e reforçados por
Carlos Duarte, Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, foram atendidos
e a Festa da Castanha foi um espaço de animação, de convívio, mas essencialmente um argumento importante para que os expositores mostrassem os seus produtos e os comercializassem. O retorno foi evidente, o certame trouxe valor acrescentado ao produto castanha, a gastronomia conheceu o impulso porque todos ansiavam e Sernancelhe afirmou-se como um Concelho de referência a nível nacional na produção de castanha de
qualidade, com muitas potencialidades e que tem tudo para ser um produto âncora num território que já
demonstrou ser, como dizia Aquilino Ribeiro, "do antes quebrar que torcer".
Num ano em que a castanha caiu mais tarde e a produção foi menor, a qualidade superou as expetativas dos
produtores. Foi comercializada durante a Festa da Castanha a três euros o quilo e foram vendidas milhares de
toneladas durante os três dias de certame. O impulso para que a comercialização deste produto fosse maior
aconteceu devido à Festa e ao vasto programa definido para este ano. Não só porque cativou mais público,
mas também porque atraiu a Sernancelhe gente de todas as paragens para a feira e também para participarem
nos eventos desportivos como o Passeio Pedestre, o Passeio de BTT e na palestra técnica “Castanha. Redescobrindo o alimento para o Séc. XXI” proferida pelo Prof. José Gomes Laranjo, no âmbito do protocolo do Município com a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro.
As tradicionais castanhas assadas, que as meninas trajadas à século XX ofereciam em cestas de vime, espalharam aroma pelo recinto. O vinho, que não faltou nos pipos aguçava o paladar da martaínha e o palco da festa contou sempre com música tradicional e que fez jus à tradição popular que caracteriza as gentes da Beira
Alta.
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A componente desportiva em torno da Festa da Castanha constitui uma marca muito própria deste evento, um dos que maior longevidade exibe. As
“viagens” ao universo da castanha protagonizadas pelo trilho “Rota da Castanha e do Castanheiro” e o 6º Passeio BTT foram responsáveis pela vinda a
Sernancelhe de mais de um milhar de pessoas inscritas nas iniciativas.
Foram passeios pelo interior dos soutos, em contacto com a natureza, com a
flora peculiar desta região e com o sentido pedagógico.
O domingo, 27 de outubro, foi o dia mais intenso. Com a manhã dominada
pela prova de BTT, a tarde foi reservada para inúmeras iniciativas, mantendo
-se contudo a tradição de serem revelados os vencedores dos concursos da
melhor castanha, da melhor monstra e do melhor doce de castanha. Novidade muito apreciada foi o comboio turístico que de forma constante levou os
visitantes a conhecer a Vila de Sernancelhe, o Centro Histórico e os principais monumentos de uma terra com origens anteriores à fundação da nacionalidade. Vale a pena visitar a Terra da Castanha.

Seminário “A castanha na economia local”
Sónia Lavrador
Gabinete de Comunicação do Município de Alfândega da Fé

Numa altura em que as atenções se viram para o setor da castanha, enquanto promotor de desenvolvimento
económico, a freguesia de Sambade, Alfândega da Fé, debateu a importância deste fruto na economia local
com a realização do Seminário “ A Castanha na Economia Local”. A iniciativa, que decorreu nas instalações da
Junta de Freguesia, a 24 de novembro, juntou produtores, técnicos e autarcas interessados em promover e
valorizar a produção e o produto. Esta é a vontade da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, ciente da importância que a produção, apanha e comercialização da castanha assume na economia do concelho. Alfândega
da Fé produz cerca 400 toneladas de castanha, um recurso que importa rentabilizar criando as condições para
o melhoramento e proteção da cultura do castanheiro. Daí que a autarquia, enquanto uma das principais promotoras do desenvolvimento local, esteja atenta à necessidade de potenciar esta fileira, contribuindo para a
sua valorização, apoiando produtores na produção e rentabilização do produto. É neste âmbito, que a realização de iniciativas como o Seminário que aconteceu em Sambade assumem especial importância. Um evento
que a Câmara, em conjunto com a Junta de Freguesia de Sambade, pretende que ganhe periodicidade anual
como forma de debater temas relevantes para o setor e contribuir para o seu crescimento e afirmação no concelho.
Em análise, durante esta jornada, estiveram temas como: o panorama atual da castanha; a transformação e
comercialização do fruto; as doenças e as perspetivas futuras da cultura; a apanha e comercialização de cogumelos em soutos. E porque as potencialidades do fruto são variadas, houve também lugar a uma degustação
de produtos confecionados à base de castanha. Esta iniciativa contou com a participação de representantes da
Associação Portuguesa da Castanha (RefCast), da UTAD, da Sortegel e da Associação AguiarFloresta.
Foi também anunciada a adesão do Município à REFCAST. Alfândega da Fé
tornou-se, assim, no primeiro município do país a integrar esta Associação.
Para a Presidente da Câmara Municipal, Berta Nunes, este é mais um passo
na consolidação da estratégia de valorização e rentabilização dos produtos
locais, que está a ser implementada pela autarquia. “Esperamos poder contribuir com o nosso trabalho para valorizar a castanha e apoiar os nossos
produtores ajudando assim na criação de riqueza no nosso concelho, na
região e no país”, disse.
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VI Fórum Internacional de Países Produtores
de Castanha
Anabela Martins e Albino Bento
IPB

No âmbito da “12ª Norcaça, Norpesca e Norcastanha – Feira Internacional do Norte” o Instituto Politécnico de
Bragança, a Câmara Municipal de Bragança e a Confraria Ibérica da Castanha promoveram a realização do VI
Fórum Internacional dos Países Produtores de Castanha no dia 1 de novembro de 2013, em Bragança.
O Fórum teve como foco principal a valorização da fileira do castanheiro, desde a sua multifuncionalidade até à
transformação e comercialização do seu fruto, passando pelos aspetos relativos ao valor nutricional e propriedades bioativas de vários produtos do castanheiro.
A Sessão de Abertura do Fórum contou com a presença do
Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Doutor Francisco Gomes da Silva. Na sua intervenção enfatizou a excelente oportunidade que o evento proporciona aos atores da fileira para uma profunda reflexão
sobre os problemas e as novas oportunidades com que se
confronta a fileira do castanheiro no próximo quadro comunitário. Referiu-se longamente à necessidade de organizar a
fileira do castanheiro e desafiou publicamente os presentes
a desenvolverem esforços no sentido de criar uma Associação Interprofissional da Castanha, manifestando apoio total
do ministério nesse sentido. A importância que o tema suscita ao Sr. Secretário de Estado ficou ainda mais patente, quando a terminar a sua intervenção refere que gostaria de estar presente na assinatura da constituição da Interprofissional da Castanha, em novembro de 2014
no decorrer da 13ª Norcaça, Norpesca e Norcastanha - Feira Internacional do Norte.
A sessão técnica do evento contou com as intervenções de: Orlando Rodrigues do Instituto Politécnico de Bragança, com aspetos relativos à multifuncionalidade do castanheiro; Jean Luc Bellat e François Martins da Maison de la Châtaigne Villefranche du Périgord, que apresentaram a nova dinâmica da castanhicultura no
sudoeste de França; António Borges da Sortegel - Produtos Congelados, S.A., que se referiu à transformação e
comercialização de castanha em Portugal; José Pousada da Marron Glacé, Espanha que apresentou aspetos
relativos ao valor acrescentado da castanha no mundo e, finalmente Isabel Ferreira do Instituto Politécnico de
Bragança que apresentou os resultados do seu grupo de investigação, relativos ao valor nutricional e propriedades bioativas da castanha e produtos do castanheiro.
Seguiu-se uma Mesa Redonda subordinada ao tema: Tradição e inovação, que contou com a participação de
Anabela Fernandes do Restaurante O Rochedo, Eurico Castro do Restaurante Rota dos Sabores, Fátima Moura, Crítica Gastronómica, Chef Justa Nobre e Óscar Gonçalves do Restaurante O Geadas. Desta Mesa Redonda concluiu-se ser a gastronomia regional portuguesa, altamente apreciada e valorizada, sobretudo pela enorme qualidade das matérias-primas locais, havendo constrangimentos de ordem legal que por vezes dificultam a
atuação dos agentes económicos desta área de atuação. Igualmente se concluiu ser possível e desejável conciliar a tradição e a inovação, criando novos produtos com base nas matérias-primas locais e nos produtos tradicionais e, deixando valor acrescentado desses produtos localmente. A necessidade de preservar a matriz da
gastronomia e dos produtos tradicionais como atrativo diferenciador para públicos não locais e, de inovar e
modernizar para aumentar a competitividade, foram as marcas mais importantes desta Mesa Redonda.
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Na Sessão de Encerramento do evento esteve presente o Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte, Dr. Manuel José Serras de Sousa Cardoso. Na sua intervenção, salientou a enorme importância da fileira
para a agricultura da região e manifestou publicamente o apoio da Direção Regional de Agricultura à constituição da Interprofissional da Castanha, organização que considera fundamental para o desenvolvimento do próximo quadro comunitário.

I Jornadas da Castanha de Ponte da Barca
“Produção e valorização da castanha no concelho
de Ponte da Barca”
Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Ponte da Barca

Foi com casa cheia que decorreram no passado dia 13 de
Dezembro, no Auditório Municipal de Ponte da Barca, as primeiras Jornadas sobre a valorização e a produção da castanha
no concelho, promovidas pela Câmara Municipal em colaboração com a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte,
da RefCast – Associação Portuguesa da Castanha e da Associação Florestal do Lima. O objetivo passou pela sensibilização
dos produtores e pelo incentivo à produção da castanha, na
implementação de novos soutos, de forma a contrariar o abandono dos terrenos agrícolas com boa aptidão cultural mas também na florestação ou rearborização de espaços florestais, contribuindo desta maneira para a prevenção dos
incêndios florestais e para a defesa da floresta.
Com estes propósitos, as jornadas reuniram prestigiados especialistas da DRAPN, UTAD, IPB, Sortegel, Serviruri e AFL, que debateram um amplo espectro de questões fundamentais em torno da produção e a comercialização da castanha, nomeadamente sobre a aptidão dos solos, gestão e fertilização, variedades da castanha,
pragas e doenças dos castanheiros, importância atual e futura dos agrupamentos de produtores, projetos de
investimento/apoios financeiros, etc.
A sessão de abertura contou com a presença de Manuel Cardoso, Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte que congratulou a Câmara Municipal de Ponte da Barca pela forma
como tem apoiado a atividade agrícola no concelho, do Presidente da autarquia barquense, Vassalo Abreu que salientou a
intenção da autarquia “apoiar a revitalização desta área de produção, para além de outras formas de desenvolvimento rural do
nosso concelho” e do Presidente da RefCast, José Gomes
Laranjo, que agradeceu o interesse demonstrado pelo Município para a realização destas Jornadas tendo ainda destacado o papel da DRAPN no desenvolvimento do sector da castanha.
As Jornadas terminaram com a oferta de castanheiros aos participantes.
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Próximos Eventos / Datas Importantes
Assembleia Geral da RefCast
Decorrerá em Vila Real, no dia 31 de janeiro 2014, a partir das 15:00h para
aprovar o Plano de Atividades 2014 e o Relatório e Contas de 2013.

Inauguração das novas instalações da Cooperativa Agrícola de Penela da Beira
A Cooperativa Agrícola de Penela da Beira vai realizar a cerimónia solene de
inauguração da ampliação das suas instalações no dia 22 de Fevereiro de
2014, estando já confirmada a presença de algumas personalidades. Esta
cooperativa é uma das mais representativas e interventivas instituições da
região da Beira Alta, estando a sua sede, armazém e organização de produtores localizada na freguesia de Penela da Beira, concelho de Penedono e
distrito de Viseu. Foi fundada em 1997 por um grupo de produtores de castanha.

Contactos
RefCast - Associação
Portuguesa da Castanha
Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro
Apartado 1013
5001-801 Vila Real
Portugal

Tel: 259 350 222
email: refcast@gmailcom
website: www.refcast.pt

A cooperativa quer que este dia seja de festa mas também de trabalho, pelo
que durante a manhã vão ser apresentados alguns dos projetos em que a
instituição está envolvida, como o AlertCast. Após a cerimónia haverá um
almoço volante (informal) com os cooperantes e os convidados.

Aniversário da RefCast
Comemora-se no dia 26 de fevereiro 2014, o 1º aniversário da fundação da Associação Portuguesa da Castanha.

Outras datas
31 de março de 2014 - Próximo número da Newscast
20 de março de 2014 - Envio de publicidade a constar no próximo número

Responsabilidade editorial:
João Paulo Moura - UTAD
José Laranjo - UTAD
Paula Cristina Oliveira - UTAD

Talaniscos, uma especialidade com castanha originária da Lousã

