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RefCast - Associação Portuguesa da Castanha 

Esta Associação é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por objetivo promover e desen-

volver a Fileira da Castanha. Visa especialmente a defesa dos interesses socioprofissionais e económicos dos 

diferentes agentes intervenientes nesta fileira e a sua representação ao nível Nacional e Internacional. 

Principais Objetivos 

Desenvolver  investigação em castanheiro e na valorização da castanha quer para consumo em fresco, quer 

transformada.  

Promover a demonstração de novas práticas culturais na cultura do castanheiro, com o objetivo de aperfeiçoar/

melhorar a produção e maneio dos soutos.  

Contribuir para a estruturação da fileira, através da execução e manutenção de serviços de interesse para os 

associados. 

Desenvolver um sistema de comunicação articulada para os assuntos da fileira, mediante a organização de 

eventos de natureza técnico/científica. 

Cooperar com instituições afins, tanto a nível nacional como internacional, fomentando o intercâmbio de experi-

ências e de conhecimentos.  

Representar os interesses dos associados perante Organismos Públicos e Privados, o Estado e as Instituições 

Europeias. 
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O Percurso da RefCast  

Criação do Consórcio RefCast - 7 de dezembro de 2007 

A RefCast nasceu em Dezembro de 2007, tendo como objetivo a criação de um consórcio para preparar um 

projeto a submeter para financiamento do ProDer, visando o incremento da área de castanheiro na DOP da 

Terra Fria. Para o efeito, participaram nesta primeira reunião preparatória, realizada na UTAD, José Gomes 

Laranjo (UTAD), António Borges (Arborea) e José Martino (Espaço Visual). Depois desta reunião, muitas outras 

se realizaram ao longo de 2008, consequência do interesse que a proposta foi desencadeando nos agentes da 

fileira de outras regiões, tendo a proposta de investimento assumido um carater nacional. Com efeito,  cerca de 

24 parceiros estiveram envolvidos na sua elaboração. Por se tratar de uma proposta visando o reforço da cultu-

ra do castanheiro em Portugal, foi assumida a  designação de RefCast. Todavia, a proposta não mereceu o 

apoio do ProDer, mas seguramente contribuiu de forma decisiva para o início da organização da fileira.  

Criação da Rede  RefCast - 19 de novembro de 2010 

A criação da Rede Portuguesa da Castanha, uma rede de carater informal, foi a decisão seguinte tomada em 

reunião geral de parceiros ocorrida nesta data, visando dar continuidade ao aprofundamento da relação entre 

os parceiros. Foi criado um logotipo e um contrato de parceria assinado por 28 parceiros em ato público reali-

zado durante a abertura do II Encontro Europeu da Castanha, que decorreu no IPB, a 21 de junho de 2011. 

Criação da Associação RefCast - 5 de dezembro de 2012 

Após longa reflexão, foi decidido dar um enquadramento jurídico à RefCast. Desta forma, foi criada a Associa-

ção Portuguesa da Castanha, em cuja escritura pública, que decorreu na UTAD a 26 de fevereiro de 2013, par-

ticiparam 32 associados fundadores: individuais e coletivos, do setor público e privado, das áreas da produção, 

prestação de serviços, comercialização e indústria. 

Escritura da 
RefCast 
 

Realizou-se no dia 26 de feve-

reiro de 2013, em Vila Real, na 

Aula Magna da Universidade 

de Trás-os-Montes e Alto Dou-

ro, a cerimónia pública de es-

critura da Associação Portu-

guesa da Castanha. 

Escritura da RefCast 



Este espaço 
pode ser 
seu!! 

 

Contacte-nos 

. 

Souto 

Corpos Sociais da RefCast 
Em Assembleia Geral realizada no IPB a 10 de maio de 2013, foram elei-

tos os primeiros Corpos Sociais para o triénio 2013-2016, cuja constituição 

é a seguinte: 

Mesa da Assembleia Geral 
Presidente: Espaço Visual - José Martino 

Vice-Presidente: Ribaflor - Sandra Dinis 

Secretário: Forum Florestal 

Suplente: António Medeiros 

Direção 

Presidente: UTAD - José Gomes Laranjo 

Vice-Presidente: Sortegel - António Borges 

Secretário: Aguiarfloresta - Duarte Marques 

Tesoureiro: Cooperativa Agrícola Penela da Beira - José Pinto 

Vogal: IPB—Anabela Martins 

Suplente: Arborea 

Suplente: Agromontenegro - Dinis Pereira 

Conselho Fiscal 
Presidente: Serviruri - Carlos Ramos 

Vogal: Aflodounorte 

Vogal: Associação Florestal Lima - Joaquim Viana da Rocha 

Suplente: AFACC 
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Contactos 

 

RefCast - Associação 

Portuguesa da Castanha 

Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 

Apartado 1013 

5001-801 Vila Real 

Portugal 

 

Tel: (259) 350 222 

email: refcast@gmailcom 

website: www.refcast.pt 

 

 

Próximos Eventos / Datas Importantes 

IV Encontro Europeu da Castanha  
A decorrer em Bolonha, nos dias 12 e 13 de setembro de 2013.  

Encontro de carater interprofissional, visando a troca de informações e experi-

ências entre os profissionais do sector. 

A RefCast organizará uma viagem para os interessados em participar. 

II Congresso Europeu da Castanha 

A decorrer em Drebecen, Hungria, entre os dias 9 e 12 de outubro de 2013. 

Encontro de carater científico, que reunirá os principais investigadores euro-

peus e de outros continentes, visando encontrar soluções para os principais 

problemas da fileira.  

Mais informação em: 

http://www.chestnutdebrecen.eu/Chestnut/Chestnut/index/eng 

Rotas do castanheiro em flor 
Entre 29 de junho a 14 de julho, o Município de Bragança, em parceria com a 

Confraria Ibérica da Castanha, está a promover pela  primeira vez este even-

to. 

Consultar: http://www.cm-braganca.pt/PageGen.aspx?

WMCM_PaginaId=37526&eventoId=51272 

Outras datas 

30 de setembro de 2013  - Próximo número da Newscast 

20 de setembro de 2013 - Envio de publicidade a constar no próximo número 

20 de setembro de 2013 - Próximo número TecnoCast (exclusivo associados)  

Associação Portuguesa da Castanha 


