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Editorial 

Estamos de volta e com a promessa de voltarmos com a regularidade trimestral a que nos propuse-
mos. Nestes últimos dois anos muitas coisas, boas e más aconteceram na fileira. Começando pelas 
boas. A organização do VI Encontro Europeu da Castanha, II Simpósio Nacional da Castanha e I Lo-
gística Europeia da Castanha em Vila Pouca de Aguiar e Valpaços com cerca de 300 participantes foi 
um sucesso tendo-se constituído como um momento de afirmação da RefCast e da Fileira Portugue-
sa no contexto Internacional. 

Infelizmente neste período, foram detetados em Portugal os primeiros focos de infestação da vespa 
das galhas do castanheiro em maio 2014. A RefCast, que integra a Comissão Técnica criada para o 
efeito, assumiu esta luta como um eixo prioritário da sua ação, onde deve igualmente ser destacado 
o importante apoio que o Ministério da Agricultura e Pescas tem dado, bem como o dos nossos Asso-
ciados.  

Mas esta é também a hora de olharmos para o futuro. A RefCast apresentou o seu Plano Estratégico 
2014-2020. Este Plano prevê a plantação de 10 000 ha de novos soutos num contexto de 40 000 ha 
a nível europeu. A fileira tem dado mostras de coesão e coerência na sua ação, é agora preciso que 
os decisores políticos acreditem ainda mais no valor desta cultura, enquanto fator de coesão territori-
al, enquanto motor da economia de muitas regiões do Interior e enquanto valor para exportação cri-
ando mecanismos diferenciados de apoio à cultura, à imagem do que está a suceder noutros países 
Europeus. 
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Neste Número 
• VI Encontro Europeu da Castanha, 

II Simpósio Nacional da Castanha e 
I Logística Europeia da Castanha  

• BioVespa– Um protocolo com os 
Municípios Portugueses 

• RefCast é membro fundador do 
Centro Nacional de Competências 
do frutos secos (CNCFS) 

• Próximos Eventos / Datas Importan-
tes 
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Actividades divulgação 
Eurocastanha, 3 eventos num só! 

VI Encontro Europeu da Castanha 

Conforme ficou decidido durante o V Encontro Europeu, que 

decorreu em Ponferrada entre 11 e 13 de setembro 2014, o 

VI Encontro realizou-se em Portugal, em Vila Pouca de Agui-

ar e Valpaços. Numa organização partilhada entre a Re-

fCast, a AREFLH e os municípios de Vila Pouca de Aguiar e 

Valpaços, o VI Encontro decorreu de 9 a 12 de setembro 

2015.  

O encontro foi importante porque permitiu o aprofundamento 

das relações entre os diferentes players da fileira do casta-

nheiro. Estas jornadas tiveram um cariz técnico/comercial 

acentuado, permitindo a apresentação dos sectores de cada 

um dos países envolvidos. Desta forma, pretendeu-se refor-

çar a nível europeu, a internacionalização do conhecimento 

sobre o castanheiro, como forma de preparar o sector para a concorrência proveniente de outros mer-

cados externos emergentes. 

Participaram cerca de 350 pessoas, procedentes de 9 países. Em paralelo com o VI Encontro, a orga-

nização promoveu uma exposição internacional de materiais e equipamentos ligados à produção e in-

dústria e de produtos transformados, designada I Logística Europeia da Castanha. 

 

 

 
II Simpósio Nacional da Castanha 

Em parceria com a SCAP, a RefCast levou a efeito a organização do II Simpósio Nacional da Casta-

nha em 2015. Decorreu em Vila Pouca de Aguiar, entre os dias 9 e 10 de setembro, em paralelo com o 

VI Encontro Europeu da Castanha.  
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Estes simpósio com cerca de 150 participantes, teve como objetivo promover a divulgação da investiga-

ção que é feita em Portugal, mas não só, sobre a fileira da castanha. 

Jornadas Técnicas com participação da RefCast 

 

No ano de 2015, a RefCast colaborou ou participou nos seguintes eventos: 

20 fevereiro 2015- “O cultivo do castanheiro. Seminário A cultura do castanheiro”. Espaço Visual. Gon-
domar 

2 de março- “A importância do Castanheiro no passado e presente da região”. Leomil 

24 de junho- “15 anos AFACC, Potencialidades do Castanheiro”. Chaves 

10 de julho- “Sessão de trabalho para apresentação e análise da estratégia de luta contra a vespa das 
galhas do castanheiro”. Cooperativa Agrícola de Penela da Beira 

24 de outubro- “Festa da Castanha”. Sernancelhe 

25 de outubro- “Festa da Castanha”. Vinhais 

30 de outubro- “Norcastanha”. Bragança 

6 de novembro- “Castmonte 2015, Feira da castanha”. Carrazedo de Montenegro  

7 de novembro- “Conferências Técnicas: Castanha e mel”. União de Freguesias de Peva e Segões. 
Soutosa 

7, 8 e 9 de novembro- “III edição da "Feira da Castanha e Paladares de Outono". Trancoso 

9 de novembro- “Feira do Magriço”. Penedono 

9 de novembro- “Mostra Gastronómica”. Vila Pouca de Aguiar 

19 a 21 de novembro- “BioCastanea”. Ponferrada (Espanha)  

18 de dezembro- “Eurochestnut workshop”. AREFLH, Bordéus 
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Visita de delegação Italiana a Portugal 

Decorreu no dia 22 e 23 de setembro a visita de uma delegação italiana de 40 pessoas proveniente 
da Regione Campania (Centro de Desenvolvimento Agrícola de Montella) a Portugal. A delegação 
contactou a RefCast interlocutor Português para a fileira castanha. O objetivo foi dar a conhecer o 
modelo de produção, comercialização e transformação de castanha realizado em Portugal.  

 

 

Visita de delegação da RefCast a Itália 

Decorreu de 4 a 8 de abril a visita de uma delegação da RefCast, constituída por 17 elementos a Itá-
lia. A missão foi organizada em parceria com Unidade Operativa Dirigente 15 do Serviço Territorial 
Provincial de Avelino da Região da Campania e o Centro de Desenvolvimento Agrícola de Montella.  

O objetivo foi conhecer o modelo de produção, comercialização e transformação de castanha. Visita-
ram-se vários soutos e unidades de processamento e transformação de castanha em Montella, Aveli-
no e Ravello.  
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RefCast é membro fundador do Centro Nacional de Competências do Frutos 

Secos  

Decorreu no dia 24 de abril de 2015 no Bra-
gantia Eco Parque na cidade de Bragança, a 
instalação do Centro Nacional de Competên-
cia dos Frutos Secos. 

A RefCast– Associação Portuguesa da Cas-
tanha, é membro fundador do CNCFS sendo 
representante da Fileira da Castanha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souto em Montella (Itália) 
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Proteção do Castanheiro 
Vespa das galhas do castanheiro 
No seguimento das ações previstas no Plano Nacional de 

Ação contra a Vespa das Galhas do castanheiro 

(Dryocosmus kuriphilus) apresentado a 30 de setembro de 

2014 várias ações tem vindo a ser implementadas no sentido 

de controlar, a dispersão da praga e implementar a luta bioló-

gica. Para além da RefCast, a Comissão técnica é constituída 

pelas seguintes entidades: Direção Geral Alimentação e Ve-

terinária, Instituto da Conservação da Natureza e das Flores-

tas, I.P., Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro, Direção 

Regional de Agricultura Madeira, Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P., Uni-

versidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Instituto Po-

litécnico de Bragança 

Início da Luta biológica em Portugal 
A culminar um trabalho notável de articulação entre os 

parceiros que integram a Comissão técnica, foram reali-

zadas as primeiras largadas de parasita Torymus sinen-

sis a 23 de abril 2015. As largadas foram feitas em San-

diães, Ponte de Lima. No total foram feitas 35 largadas 

em 2015.  

 

Municípios envolvidos em plano de emer-

gência para controlo de novas plantações 

Com a colaboração dos Municípios, realizaram-se durante o mês de 

maio, cerca de 50 ações de sensibilização direcionadas para os 

Presidentes de Junta e produtores. Colaboraram ainda diversos téc-

nicos das associações nossas associadas ou não, para além dos 

técnicos da DRAPN e DRAPC. O objetivo destas reuniões foi o aler-

tar para a necessidade de alertar os produtores para fazerem a 

inspeção e limpeza de focos nas plantações efetuadas durante o 

Inverno 2014/2015.  
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Protocolo BioVespa 

Este protocolo teve como objetivo o envolvimento dos municípios e outras entidades na implementação 

da luta biológica contra a vespa das galhas do castanheiro.  

Dando seguimento a  estratégia delineada no seio da comissão técnica, a Refcast assumiu a coordena-

ção da preparação de um protocolo de cooperação com os tendo passado por uma fase preparatória 

entre junho e dezembro 2015. A assinatura do protocolo BioVespa decorreu a 11 de dezembro 2015, 

em Lamego, tendo sido assinado por 36 entidades.  

As adesões ao protocolo continuaram, contabilizando-se em junho 2016, 50 aderentes. A adesão não 

tem custos financeiros, sendo contudo muito importante para permitir uma melhor articulação entre a 

comissão técnica e municípios no que à implementação da luta biológica diz respeito. Aderiram não só 

Municípios onde já foram detetados focos, mas Municípios ”limpos”.  

Ao abrigo deste protocolo foi possível, organizar todo o processo, incluindo o financiamento, para que 

em 2016, se tivessem efetuado 124 largadas,   

 

 

Bolo de castanha 
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Septoriose do Castanheiro 

A cultura do castanheiro, pode ser afetada pela septoriose (Mycosphaerella maculiformis), sendo uma 

doença de difícil combate. Após ser pedida uma extensão de autorização de utilização do produto CO-

BRE NORDOX SUPER 75 WG pela Comercial Química Massó SA, pode ser agora combatida a Septo-

riose do Castanheiro.  

PDR2020 
Plano estratégico “Mais Castanha” 
Visando obter uma melhor preparação da fileira para o novo 

Quadro Comunitário de Apoio 2020, a RefCast elaborou em 

2014, um Plano Estratégico, um documento orientador do 

pensamento da fileira para os próximos anos. Nele são apre-

sentados dois cenários de crescimento para o período 2014-

2020, um a um ritmo de 1500 ha/ano e outro com um ritmo de 

2000 ha/ano. Este plano contempla igualmente a vertente da 

recuperação produtiva dos soutos adultos perdida pelo impac-

to de fatores bióticos.  

Este Plano integra uma estratégia  mais ampla dum contexto 

Europeu, no âmbito do qual  o setor pretende aumentar a área 

de produção em cerca de 40 000 ha (vide Livro Branco da 

Castanha Europeia), de forma a contrariar a tendência de-

crescente da produção que se tem verificado desde há cerca 

de 50 anos, contrariamente ao Resto do Mundo. Pretende-se 

desta forma dar resposta à escassez de castanha que é senti-

da na Europa quer para o mercado em fresco quer sobretudo para o mercado da transformação. 

 

FAO, 2016 
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Diversos 
Concurso de fotografia 
Numa organização da RefCast em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o 

Instituto Politécnico de Bragança e a Sortegel realizamos o 1º concurso de fotografia tendo como te-

ma a floração do castanheiro. Os vencedores foram Jorge Oliveira com o 1º e 2º lugar e Ângela Cor-

deiro em 3º lugar. Foi ainda decidido pelo júri a atribuição de uma Menção Honrosa a Ângela Cordei-

ro.  

 

Livro Castanheiros 
O Livro Castanheiros, Técnicas e Práticas 

encontra-se novamente editado e agora a 

cores. Teve início de venda em 1 junho 

2015, na sede da RefCast. O preço de 

venda do Livro é de 15 euros para associ-

ados e de 22 euros para não associados. 

Pretende-se com o mesmo a informação 

técnica acompanhada das devidas práti-

cas culturais nos soutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novos associados RefCast 
Fruto do trabalho desenvolvido, e da consequente visibilidade alcançada, a RefCast aumentou o nú-
mero de associados no ano 2015 em 32%, passando a ter em 31 de dezembro 2015, 57 associados. 
Neste momento é composta por 64 associados. 
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Coordenador técnico da RefCast entra em funções 
AS RefCast tem em funções desde 15 de março de 2020, o colaborador, Eng. Cândido Alexandre dos 

Santos Henriques, 29 anos, natural de Covilhã, ex Oficial Fuzileiro, Licenciado em Engenharia Agro-

nómica - Ramo Florestal e Mestrado em Engenharia Agronómica - Fruticultura e Viticultura, Desenvol-

veu e apresentou tese de Mestrado intitulada de "Contributo para o Estudo da Produtividade do Cas-

tanheiro ‘Martaínha’ em Penela da Beira (DOP “Soutos da Lapa”)".  

Outras informações 

RefCast é membro da RRN 
Na sequência da análise do pedido de adesão a Membro da Rede Ru-

ral Nacional, o mesmo foi aprovado. A Rede Rural Nacional (RRN) é 

uma estrutura de ligação entre agentes com papel ativo no desenvolvi-

mento rural, que querem partilhar as suas experiências e conhecimentos, melhorar o desempenho e 

obter melhores resultados. 
Objetivos estratégicos de intervenção da RRN  

• Promover a participação e o trabalho conjunto entre os agentes de desenvolvimento rural; 

• Transferir as boas práticas e novos conhecimentos para qualificar a intervenção dos agentes de 

desenvolvimento rural; 

• Melhorar a conceção e aplicação das medidas de política de desenvolvimento rural; 

Promover a imagem e o potencial dos territórios rurais. 

nº  Pessoa ou En�dade 

36 Viveiros do Vale 

37 José Nuno Cou�nho Pinto de Gouveia 

38 Câmara Municipal de Moimenta da Beira 

39 Paulo Jorge Teixeira Matos 

40 Câmara Municipal do Sabugal 

41 Pomar da Presa- Produção Agrícola Unipessoal, Lda 

42 Firmino Augusto Alves de Medeiros 

43 Sérgio Nuno Tavares Costa 

44 Ouriços e Bagos, Lda 

45 Associação Norte Agrícola 

46 Geosil- Empreendimentos Agrosilvícolas, S.A. 

47 Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Carvalhais/Mirandela 

48 Câmara Municipal do Marvão 

49 Câmara Municipal de Valpaços 

50 Florindo Alberto Mar�ns 

51 Câmara Municipal de Penedono 

52 Câmara Municipal de Trancoso 

53 Monsurgel, Lda 

54 Comercial Química Massó, S.A. 

55 Sanjufrutas, Lda 

56 SCAP- Sociedade das Ciências Agrárias de Portugal  

57 Helder J. B. Fernandes, Lda- Viveiro Transmontano 



 12 

NewsCast, junho 2016 

Próximos Eventos / Datas Importantes 
 

VII Encontro Europeu da Castanha  

8-10 de setembro de 2016, Alès, Gard, França 

http://www.chestnut-meetings.org/portuguecircs.html 

VI International Chestnut Symposium  

2-7 de outubro de 2016, Antalya, Turquia 

http://www.chestnut2016.org/ 

 

 

 

Outras datas 
 30 de setembro de 2016 - Próximo número da NewsCast 

Publicidade 
1/4 página última página  (canto inferior esquerdo)- 30 euros 

Páginas à direita: 

1/4 página- 25 euros 

1/2 página- 50 euros 

Exclusividade- 200 euros 

Associação Portuguesa da Castanha 

Contactos 
 

RefCast - Associação  

Portuguesa da Castanha 

Quinta de Prados 

5000-102 Vila Real 

Portugal 

 

Tel: 259 350 273 

email: refcast@gmail.com 

website: www.refcast.pt 

 

 

 

Responsabilidade editorial: 

José Laranjo- RefCast/UTAD 

António Borges- RefCast/Sortegel 

Cândido Henriques- RefCast 


