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Editorial
Está a terminar a campanha da castanha de 2018. Trouxe algumas surpresas. Desde logo as influenciadas pelas condições climáticas do ano. Na verdade, depois de um início lento do desenvolvimento vegetativo da espécie, foi sendo evidente um atraso nas diferentes fases fenológicas, que
acabou por provocar um atraso na época de colheita, de cerca de 2 semanas. Acresce ainda um período de floração mais frio que o habitual, e um período de Verão mais quente e seco que o habitual
que fez com que tivesse havido uma quebra na produção de cerca de 10 a 20% em relação a um
ano normal, e com maior abundância de calibres mais pequenos no início da campanha. Em resultado, o setor sentiu uma forte pressão na procura de castanha, por parte dos mercados, no início da
campanha, tendo esta provocado uma valorização da castanha acima da média dos anos anteriores
situação que se verificou durante toda a campanha. Com satisfação observamos também uma melhoria acentuada nas exportações de castanha para o Brasil, fruto de uma profícua articulação entre
a fileira e as entidades oficiais na resolução de um grave problema que o setor enfrentou nos anteriores, o do controlo eficaz dos “bichados” da castanha.
Esta fileira, ainda uma fileira relativamente pequena, vai dando passos muito importantes na sua
organização e desenvolvimento. Destacam-se por isso os cinco grupos operacionais (PDR2020) em
que está envolvida, com destaque para a coordenação da RefCast em dois: ClimCast e ValorCast.
Por fim, a salientar também os passos dados a nível da Europa com a apresentação pública da
EuroCastanea, a Rede Europeia da Castanha, resultado do trabalho iniciado em 2010, que certamente muito irá ajudar a castanhicultura da Europa a ser mais forte, e a melhor responder aos novos
desafios que se colocam ao setor.

José Gomes Laranjo
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Os projetos
BioVespa
A Vespa das Galhas do Castanheiro, Dryocosmus kuryphilus Yasumatsu, é um inseto originário da
China, que ataca os castanheiros induzindo a formação de galhas, podendo diminuir drasticamente a
produção e a qualidade da castanha. A primeira deteção em Portugal ocorreu a 28 de maio de 2014,
em Barcelos em dois castanheiros bravos.
No âmbito do Plano de Ação Nacional para controlo da vespa das galhas do castanheiro, foi de imediato constituída uma comissão técnica que ficou responsável pela sua elaboração e implementação,
da qual a RefCast faz parte. O plano tem como objetivos o estabelecimento dos procedimentos para a
prospeção, monitorização e contenção da praga e identifica as entidades que, no território português,
estão envolvidas na execução das medidas de prevenção e controlo dirigidas a esta praga que tem
apenas como hospedeiros plantas do género
Castanea. Através do protocolo BioVespa- Luta
Biológica Contra a Vespa das Galhas do Castanheiro, assinado em 2015, foi conseguido o envolvimento dos municípios e outras entidades
neste processo, tornando possível financeiramente a implementação do referido plano de
ação. Em 2017, tendo como base a comissão de
acompanhamento e o trabalho do Biovespa foi
criada por Despacho n.º 5696/2017, DR 2.ª série, N.º 124 de 29 de junho, a Comissão de
Acompanhamento, Prevenção e Combate à
Vespa das Galhas do Castanheiro (CVGC), integrada pela RefCast. Actualmente o Biovespa
integra 75 entidades, das quais 67 municípios.
Através do Biovespa foi possível realizar 104
largadas do parasitóide Torymus sinensis em
2016, 301 largadas em 2017 e 720 largadas em
2018, totalizando 1125 largadas, às quais se juntam as 35 largadas realizadas em 2015.
A luta biológica no âmbito deste protocolo atingiu cerca de 100 municípios (cerca de 1/3 dos municípios portugueses) tendo vindo a ser planeada em conformidade com a dispersão da praga.
Paralelamente tem vindo a ser apoiados diversos estudos sobre a praga e o parasitoide a fim aprofundar o conhecimento sobre o seu impacto, designadamente bioecologia, parasitismo natural, suscetibilidade de variedades e monitorização das largadas do parasitóide. Dentro das ações levadas a cabo em conjunto com os municípios aderentes, salienta-se as cerca de 150
sessões de esclarecimento.

A Comissão de Acompanhamento reúne
regularmente, tendo-o feito a 13 julho 2018,
dia em que foi feita visita ao local da primeira
largada realizada em Portugal, Quinta de
Proence, Freguesia Sandiães, Ponte de Lima.
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Alberto Alma visita Comissão de Acompanhamento (CVGC)
A visita decorreu a 9 outubro 2018. Alberto Alma é Professor na Universidade de Turim, tendo sido o responsável pela implementação do plano de
luta biológica contra a vespa das galhas do castanheiro em Itália. Depois
de visitar alguns soutos onde foram realizadas largadas do parasitóide,
Alberto Alma participou na reunião da CVGC, tendo deixado uma palavra
de confiança relativamente à forma como o plano está a ser implementado
em Portugal.

Grupo Operacional ClimCast
“Os novos desafios para o souto no contexto de alterações climáticas”
A crescente preocupação com as alterações climáticas tem gerado bastante interesse, tanto em Portugal como Espanha, neste Grupo Operacional, como demonstram as diversas solicitações recebidas
para apresentar o projeto. No âmbito deste GO estão a ser instalados 7 soutos demonstração (SD) com
uma área de 5000 m2 segundo um gradiente de altitude, em locais climaticamente
contrastantes: Lagoa-Vila Pouca de Aguiar (1050m asl); Moimenta – Vinhais (915 m
asl), Penela da Beira-Penedono (900 m asl); Parada – Bragança (790 m asl), Curros
- Valpaços (550 m asl), Porto de Espada-Marvão (200 m asl) e Refoios do LimaPonte de Lima (50 m asl), para melhor poderem ser simuladas as alterações climáti-

cas. A estes juntar-se-á o SD existente no Campus da UTAD- Vila Real (450 m asl) contendo as principais variedades das DOP’s. Em todos os SD é usado o porta-enxerto ColUTAD, sobre o qual serão enxertadas as principais variedades usadas em cada uma das principais regiões: Na DOP Terra Fria
(Longal e Boaventura), DOP Lagoa (Judia, Negral e Cota), DOP Soutos da Lapa (Martaínha), DOP Marvão/Portalegre (Colarinha e Bária) e Minho (Amarelal), mais duas variedades cultivadas em Espanha: a
variedade Parede e a Pilonga. Em cada souto está instalada uma estação meteorológica.

Grupo Operacional ValorCast
“Valorização da castanha e otimização da sua comercialização”
Este Grupo Operacional (PDR2020-101-032030) está focado na análise das perdas registadas na
castanha, em quantidade e qualidade, entre o momento da sua colheita no souto e a chegada ao consumidor. A fim de efetuar o diagnóstico foi elaborado um inquérito para ser aplicado a produtores, grossistas e transformadores.
A colheita mecânica é um dos eixos a ser explorado. Para o efeito foram adquiridas 4 máquinas de colheita com o objetivo de melhorar os processos de
colheita nas 3 DOP’s em que decorrem as ações do GO.
Está em curso o desenvolvimento de um protótipo para controlo do bichado
e podridões fúngicas. Este protótipo baseia-se no efeito sobre os organismos
vivos de campos elétricos de alta voltagem.
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Grupo de trabalho “Exportação de castanha para o Brasil”
No seguimento das dificuldades encontradas em 2016 e 2017, na exportação de castanha para o
Brasil, que conduzirem à devolução de várias centenas de toneladas de castanha, foi criado um grupo de trabalho constituído por elementos da DGAV, DRAPN, UTAD e RefCast. Esta comissão trabalhou em estreita articulação com as empresas exportadoras de castanha com o objetivo de encontrar
uma solução que desse maiores garantias quanto ao
processo de esterilização da
castanha, que é feita usando linhas de água quente.
Foi desenvolvido um protocolo, foram testasa as unidades de esterilização e no
final certificadas. Foram certificadas as unidades de esterilização das empresas
Agromontenegro, Alcino Nunes, Frusantos e Sortegel que assim ficaram habilitadas a exportar castanha para o Brasil. Esta certificação passará a ter caracter obrigatório em 2019 em todas as exportações para todos os países fora da EU.
Nos dias 6 a 8 de novembro, teve lugar a visita
de uma delegação de inspetores brasileiros na
área da sanidade vegetal, constituída pela Engª
Fernanda Lobato e pelo Eng. Eduardo Henrique, a
algumas das empresas exportadoras certificadas.
A delegação brasileira, visitou soutos procurando
conhecer os nossos modos de produção de castanha e deslocou-se a três unidades: Frusantos, Alcino Nunes e Agromontenegro (uma unidade em cada DOP) e ainda à FEUP (Univ. Porto) onde assistiu à demonstração do novo sistema de tratamento
que está em desenvolvimento no âmbito do GO
ValorCast do qual a RefCast é líder. Ao longo desta visita houve oportunidade de destacar o trabalho
que tem vindo a ser feito dentro da fileira em articulação com as unidades de investigação, facto muito apreciado pelos inspectores. Destacou-se igualmente a oportunidade que as intercepções constituíram no sentido de despoletar um trabalho que conduziu à melhoria do processo de esterilização
da castanha. No final registamos a satisfação dos inspetores quanto ao trabalho feito, e uma confian-
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ça acrescida para que Portugal possa continuar a exportar de forma segura para o Brasil. Sentiu-se
igualmente uma maior disponibilidade das nossas empresas para exportar castanha, dando resposta
aos inúmeros pedidos que continuamos a ter por parte de importadores brasileiros.

Eventos com participação RefCast
III Simpósio Nacional da Castanha
O simpósio decorreu em Bragança entre os dias 11 e 13
de outubro 2018. Foi organizado pela RefCast- Associação
Portuguesa da Castanha e pela Sociedade de Ciências
Agrárias de Portugal, em parceria com o Instituto Politécnico de Bragança.
O simpósio tem frequência trianual, tendo por objetivo/
missão promover o encontro do setor em torno da investigação que se desenvolve no país, facilitando a divulgação
de resultados, a transferência do conhecimento para o setor produtivo, a interação entre equipas de investigação e,
por fim, o crescimento e desenvolvimento da fileira do castanheiro e da castanha.
Com um formato condensado em apenas dois dias de trabalhos, o simpósio
abordou os temas atuais que preocupam o
setor, para o qual foram convidados Prof.
Doutor Alberto Alma (Univ. Turim), Engª
Paula Carvalho (DGAV), Doutora Jozefa
Fernandez (Centro de Investigación Forestal de Lourizán), Prof. Doutor Juan Gallardo (Prof. Jubilado, C.S.I.C., IRNASa. Salamanca) e o Prof. Doutor Javier Carballo
(Univ. Vigo). Foram apresentados 40 trabalhos envolvendo as principais instituições nacionais ligadas à investigação neste setor. A finalizar a visita técnica que
permitiu a discussão em
campo das principais questões ligadas à produção; o
maneio do souto e o combate
às doenças da tinta e do cancro. O encerramento do simpósio que decorreu de forma
informal com a presença de
Manuel Heitor, Ministro da
Ciência e Tecnologia O Simpósio teve 120 participantes.
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IX Encontro Europeu da Castanha
Decorreu de 13 a 15 de setembro em
Plasencia e Guadalupe (Espanha). O Encontro Europeu da Castanha 2018 foi enquadrado no II Encontro de Bioeconomia da
Junta de Extremadura. O encontro foi um
importante momento para a projeção da Região da Extremadura enquanto região produtora de castanha.
Como habitualmente
estes encontros são já um marco anual no
sector, reunindo participantes dos 4 países
envolvidos nesta organização: Portugal, Espanha, França e Itália além de um número
crescente de participantes de outros países,
nomeadamente de fora da Europa.
Estes encontros têm um forte caracter
técnico, começando sempre pela apresentação da situação em cada um dos países integrantes desta rede. Em 2018 foram abordados os temas da rega, da aplicação de
silício, dos soutos de alta densidade, controlo do bichado da castanha e vespa das galhas do castanheiro. Foi complementado
com visitas técnicas à Quinta “El Comum” e
ao Agrupamento de Cooperativas do Vale
de Jerta.
O encontro foi organizado pela AREFLH,
União das Cooperativas do Vale de Jerta, Fundecyt-PCTEx e Governo da Região da Extremadura.
Nesta edição estiveram cerca de 150 participantes, tendo Portugal participado com uma das maiores
delegações. O próximo Encontro em 2019, será organizado em Portugal, envolvendo os concelhos
de Trancoso e Penedono.
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EuroCastanea

À margem do Encontro Europeu reuniu o grupo de trabalho encarregue da constituição da EuroCastanea - Rede Europeia da Castanha. A rede é apoiada pela A.R.E.F.L.H. A reunião teve como objetivo
analisar e votar os estatutos da Rede, de forma a ser apresentada publicamente na sessão de abertura
do IX Encontro Europeu. Integram a Rede Europeia da Castanha, representantes de Espanha, França,
Itália e Portugal.

Feira Fruit Attraction
A convite da Portugal Fresh, a RefCast participou pela terceira vez na Fruit Attraction. Trata-se de um
certame internacional do sector hortofrutícola que decorre anualmente em Madrid, Espanha. Este ano
celebrou o seu 10.º aniversário, e decorreu de 23 a 25 de Outubro.
A última edição reuniu 1.500 empresas e mais de 68 mil profissionais do setor de frutas provenientes
de 110 países. O perfil de participantes da feira incluiu produtores, importadores, exportadores, bem como empresas do setor de processamento com foco na inovação tecnológica. Apesar da predominância
de visitantes europeus, o perfil de visitantes tem demonstrado,
importante crescimento da participação de países de fora da Europa, o que vem tornando o evento uma plataforma estratégica para
a expansão internacional de empresas do setor hortofrutícola.
Para a RefCast foi mais uma oportunidade para se dar a conhecer. Foram recolhidos contactos para a fileira da Castanha em
Portugal. Durante a feira, a RefCast contactou com diversas entidades e recebeu a visita de diversos associados.
No segundo dia recebeu a visita do Secretário de Estado da
Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira.
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Jornadas técnicas
- 18 junho em Carrazedo de Montenegro. Sessão de Esclarecimento, BioVespa- Luta Biológica contra a Vespa das Galhas do Castanheiro.
- 19 de junho em Paredes de Coura. Sessão de Esclarecimento, BioVespa- Luta Biológica contra a
Vespa das Galhas do Castanheiro.
- 22 de junho em Verdelhos, Covilhã. Sessão de Esclarecimento, BioVespa- Luta Biológica contra a
Vespa das Galhas do Castanheiro.
- 18 de julho em Vila Pouca de Aguiar. Sessão de Esclarecimento, BioVespa- Luta Biológica contra
a Vespa das Galhas do Castanheiro.
- 6 de novembro em Oleiros. Sessão de Esclarecimento, BioVespa- Luta Biológica contra a Vespa
das Galhas do Castanheiro

Feira da Castanha e dos Paladares de Outono
2018 – Trancoso
A convite do Município de Trancoso, A RefCast esteve presente na Feira da Castanha e Paladares de Outono 2018.Este Feira é
um importante veículo de promoção da castanha Martaínha, a
principal variedade produzida na DOP Soutos da Lapa.

IX Feria de la Castaña, Biocastanea 2018 – Ponferrada - Espanha
A organização da IX Feria de la Castaña, Biocastanea 2018 convidou a RefCast a integrar um painel
relativo à temática das alterações climaticas, nas jornadas técnico-científicas do evento, por forma a
apresentar o Grupo Operacional ClimCast.

Os novos associados
Fruto do trabalho desenvolvido e da consequente visibilidade alcançada, a RefCast continua a aumentar o seu número de associados. Neste momento é composta por 92 associados apresentando-se
de seguida aqueles que se juntaram à RefCast ao longo de 2018:
Daniel Vaz Beites
SilverFlavours, Lda
Sociedade de Exploração Agrícola Duriense, Lda
Jaime Eduardo Meixedo Santos Silva
Marroso, Lda
Deifil- Green Tecnology (http://www.deifil.pt/)
Maria da Conceição Moreira Vergueira
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Próximos Eventos / Datas Importantes
Assembleia Geral RefCast
26 fevereiro 2019

X Encontro Europeu da Castanha
Trancoso e Penedono. 12, 13 setembro 2019

Contactos
RefCast - Associação
Portuguesa da Castanha
Quinta de Prados
5000-102 Vila Real
Portugal

Feira Fruit Logistica
Berlim, 6 a 8 fevereiro 2019

Outras datas
31 de março de 2018 - Próximo número da NewsCast

Tel: 259 350 273
Tlm : 960 162 676
email: refcast@gmail.com
website: www.refcast.pt
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