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Editorial
Doze anos após ter sido detetada a sua presença em Itália, eis que foram encontradas em finais de maio 2014
as primeiras galhas de castanheiro, sinal de que a vespa do castanheiro tinha infelizmente chegado a Portugal.
De então para cá muito se fez, numa excelente parceria com os diferentes departamentos do Ministério da
Agricultura e organizações de produtores, com especial destaque para a Cooperativa Agrícola de Barcelos, a
organização que deu o alerta inicial.
Esta nova realidade deve merecer toda a atenção do setor. Vai certamente provocar distúrbios na produção de
castanha, como provocou nos outros países. Importa, por isso, que o setor se mostre ainda mais organizado,
sendo capaz de ajudar a promover a aplicação de uma estratégia que esteja à altura da gravidade da situação.
A zonagem da praga está a ser feita a bom ritmo, existindo já um Plano Nacional de Ação com as medidas consideradas adequadas para fazer frente a esta praga, incluindo a luta biológica que será aplicada já em 2015.
É um momento complicado e cheio de incertezas, mas não podemos deixar de olhar para o futuro. Iremos certamente aprender a conviver com esta praga e a mantê-la sob controlo, tal como vai sucedendo com a doença
da tinta e do cancro. A esperança é que saibamos aproveitar de imediato a experiência dos outros países onde
a praga foi detetada previamente, designadamente de Itália. A esperança está no Plano Nacional de controlo
elaborado para esta praga. Por isso, o setor irá continuar a olhar em frente na prossecução dos seus objetivos.
E estes passam pela implementação do Plano Estratégico RefCast 2014-2020 onde se traçam cenários de
crescimento para o setor em Portugal, no novo PDR, no qual o setor pretende dar uma demonstração de força
e vitalidade.
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Visita ao Setor da castanha na Turquia
José Laranjo
UTAD / RefCast

Entre os dias 7 e 11 de maio 2014, um delegação composta por representantes de Portugal e França, esteve
de visita ao setor da castanha na Turquia. A organização da viagem esteve a cargo da Interco, uma agência de
cooperação internacional da região de Aquitaine, França. Por parte de Portugal participaram na visita, José
Gomes Laranjo (UTAD), José Martino (Espaço Visual), Alfonso Mateu, Vasco Veiga e Alcino Nunes (Sortegel),
Rodrigo Reis e Emídio Pinto (AgroAguiar).
Esta visita foi feita no âmbito da Associação Europeia da Castanha, que
desta forma pretendeu conhecer melhor como se produz e comercializa
a castanha na Turquia.
A Turquia produz 55 000 t de castanha/ano. A produção é feita segundo
um modelo de produção tipo agroflorestal, ocupando sobretudo o espaço de montanha em forma de povoamentos dispersos. Não há tradição
de compra de plantas de viveiro, nem foram observadas plantações
novas.
A reposição vai sendo feita naturalmente nos povoamentos já existentes. A castanha apresenta normalmente calibres pequenos sem
variedade bem definida sendo do tipo europeu (C. sativa).
A indústria apresenta-se bastante desenvolvida, sendo a castanha
confitada com ou sem cobertura de chocolate um dos produtos
mais populares. Verificou-se também que o povo Turco tem tradição de consumo de produtos transformados de castanha, a avaliar
pelas 5 000 t de castanha transformada consumida anualmente
não só na forma de castanha confitada, mas numa gama variada
de produtos, comercializados em lojas da especialidade.
A visita teve início em Istanbul com pequeno percurso turístico, tendo depois o grupo seguido para Bursa. Aqui
foram visitadas as empresas Kardelen e Kafcas tendo depois sido feita uma incursão numa zona rural para
uma visita a povoamentos de castanheiro. Em Odemis, depois de reunião na Câmara de Agricultura local,
seguiu-se a visita à Bozdag. A visita a Odemis culminou com uma incursão no setor produtor de castanha de
grande importância, pois a região produz cerca de 40 000 t castanha/ano, sendo uma grande parte exportada
para Itália. A visita à Turquia terminou com jantar de trabalho em Izmir para preparação das conclusões no participaram como convidados o Presidente e Vice-Presidente da Câmara de Agricultura de Izmir.
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RefCast organizou visita à Marron Glacé
José Laranjo
UTAD / RefCast

A visita decorreu a 30 de abril 2014. A empresa de transformação de castanha
localiza-se em Orense, tendo o seu fundador José Posada sido um dinâmico
parceiro durante os tempos da rede da castanha - RefCast e confrade da Confraria Ibérica da Castanha.
A visita à empresa foi conduzida por José Posada Enriquez, atual administrador. A empresa compra habitualmente castanha em fresco no Norte de Portugal, fazendo o seu descasque e congelação. A castanha congelada é a base
da produção dos diferentes produtos que compõem o portfolio da empresa:
Marron glacé, castanhas em calda, bombons de castanha, puré de castanhas,
creme de marron glacé, aguardente de castanha e farinha de castanha.
A visita continuou com um almoço de trabalho na Pousada de S to Estebo.
Manuel Rodriguez, secretário geral da IGP da Castanha da Galicia juntamente
com José Posada permitiram aos presentes conhecer mais aprofundadamente
a realidade do setor na Galiza, quer em termos de produção, quer relativamente ao funcionamento da IGP.

José Posada, fundador da
empresa (1940-2013). Foto de
Xurxo Lobato in El Pais.

É oportuno investir
António Gonçalves
Aguiarfloresta / RefCast

Integradas na X edição da Feira do Azeite e do Vinho de Murça, numa parceria
conjunta da Câmara Municipal de Murça, da Associação Florestal do Vale do Douro Norte e do Centro Gestão Empresa Agrícola do Vale da Porca, tiveram lugar as
Jornadas Técnicas de Agricultura, subordinadas ao tema "É oportuno Investir". As
jornadas decorreram em Murça entre 9 e 10 de maio, tendo António Gonçalves em
representação da Aguiarfloresta/Refcast referido que a castanha constitui uma boa
oportunidade de investimento. A palestra proferida intitulou-se “A fileira da castanha em Portugal” tendo sido feita uma abordagem das áreas produtivas, foi ainda
salientada, segundo estimativas Refcast, a produção anual de castanha de cerca
de 47500 t . É estimado também o valor de 70M € como valor da castanha no produtor.
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Secretário de Estado da
Agricultura, Dr. José Diogo
Albuquerque.

O futuro do castanheiro
Ilídio Lucas

No passado dia 19 de Julho tiveram lugar as primeiras jornadas técnicas do castanheiro
em São Martinho de Angueira.
Decorreram na sede da Junta de Freguesia e tiveram como principal objetivo a sensibilização aos produtores para a problemática das novas doenças associadas à cultura,
sendo de salientar a grande adesão e interesse manifestado pelo público presente, terminando com uma visita técnica a um souto.
Esta iniciativa, teve a intervenção de vários oradores, como o Prof. José Laranjo, Presidente da REFCAST, discutindo as perspetivas do sector da castanha em Portugal – novos desafios, sensibilizando os presentes sobre
a problemática da vespa do castanheiro, Dr. Carlos Ventura, Corane – Associação de Desenvolvimento dos
Concelhos da Raia Nordestina, Xixorra – Associação Micológica da
Terra Fria, discursou sobre cogumelos micorrizos em soutos –
aumento da produtividade do castanheiro e para terminar um caso
prático da aposta na fileira da castanha falando das principais dificuldades e constrangimentos desde a submissão de um projeto na
medida 1.1.3 Instalação de Jovens Agricultores e 1.1.2 Investimentos
de Pequena Dimensão até ao encerramento final. O moderador foi o
Dr. Artur Nunes, Presidente da Câmara Municipal de Miranda do
Douro.

Análise do setor da castanha portuguesa feita
durante a I Feira da Batata da Campeã
Jorge Maio
AACVR
Numa sessão técnica bastante concorrida, foram apresentadas as novas medidas de
apoio à agricultura no âmbito do novo PDR pela Engª Dina Fernandes da Espaço Visual,
onde se levantaram boas perspetivas quanto a futuros apoios para investimentos em
novas plantações de castanheiro. Por outro lado, segundo José Laranjo a Europa e Portugal enfrentam uma grande escassez de castanha, pelo que é importante fomentar o
aumento de produção, apesar das contrariedades que vão surgindo como é o caso da recentemente detetada
vespa do castanheiro. Até ao momento, conforme Jorge Maio também referiu, não foram ainda detetados focos
de infeção na zona do Vale da Campeã. Este Vale é uma zona rica em história e cheia de potencialidades turísticas e agrícolas, no entender de Hilário Carvalho.

4

Futuro da castanha na Europa foi discutido em
Ponferrada
José Laranjo
UTAD / RefCast

Num encontro que contou com cerca de 180 participantes provenientes de 9 países, houve três tópicos que
estiveram em destaque. O primeiro refere-se ao facto de o consumo de castanha na Europa ser claramente
superior à oferta, originando escassez de castanha . Por outro lado, a procura de castanha apresenta ainda
uma boa margem de crescimento através do consumo de produtos transformados. Foi reforçada a necessidade
de plantar cerca de 40 000 ha de soutos na Europa, para fazer frente às necessidades de castanha europeia e
desta forma diminuir a pressão da importação de castanha. Para Portugal, a RefCast anunciou a intenção de
promover a plantação de cerca de 10 000 ha, durante a apresentação do seu Plano Estratégico 2014-2020.
O terceiro ponto em destaque é que os aspetos fitossanitários representam hoje uma das maiores ameaças à
cultura. A mais recente e forte ameaça é provocada pela vespa do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus). Infelizmente a presença desta praga é hoje uma realidade na maioria dos países europeus produtores de castanha,
incluindo Portugal onde a sua presença foi detetada em 2014. Da apresentação feita pela Engª Maria Manuel
Mesquita (DRAPN), e pelos representantes de França, Itália, Espanha, sobressaiu a grande preocupação com
que os países olham para este problema, pois nas zonas atacadas a produção pode cair significativamente.
Em segundo lugar foi destacada a necessidade de articular estratégias de luta comum designadamente quanto à
circulação de material vegetal entre países e quanto à
implementação de um plano global de luta biológica, tão
rápido quanto possível. Para o efeito os países devem
trabalhar em articulação visando a obtenção dos apoios
comunitários necessários.

A Vespa do Castanheiro é detetada pela primeira
vez em Portugal
Maria Manuel (DRAPN), Luís Martins (UTAD), Albino Bento (IPB), José Laranjo (UTAD)

Depois de ter entrada em Itália em 2002, a vespa do castanheiro (Dryocosmus kuriphilus) tem-se vindo a espalhar por todos os países europeus com áreas de castanheiro, tendo infelizmente sido feita a primeira deteção
em Portugal em finais de maio 2014, O primeiro foco foi encontrado na freguesia de Aguiar, Concelho de Barcelos. Foram observadas galhas em dois castanheiros bravios em povoamento disperso, não podados, com
mais de 50 anos, localizados junto ao acervo de lavoura e a uma linha de caminho-de-ferro, No local, também
havia castanheiros da variedade Bouche de Bétizac que não estavam atacados. Contudo, numa outra plantação próxima com três anos da variedade Marsol, também estavam atacados.
A partir desta altura foi delineado pelo Grupo de trabalho um Plano de Ação imediato. Desta forma foi desencadeado um intenso trabalho de divulgação sobre esta praga acompanhada das medidas a adotar no caso de
serem encontradas árvores infestadas. Foi recomendado que não fossem usados inseticidas pelo seu baixíssimo grau de eficiência. Paralelamente foi iniciado o trabalho de prospeção, visando o mapeamento das zonas
infetadas.
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Até setembro de 2014 foram encontrados focos de infestação em 64 freguesias de 8 concelhos: Amares Baião,
Barcelos, Cinfães, Esposende, Melgaço, Ponte de Lima, Vila Verde. Esta dispersão com vários focos distantes
uns dos outros, sugere que tenha sido favorecida pelo Homem, através da utilização nas plantações de plantas
infetadas ou eventualmente tenha sido transportado inadvertidamente num qualquer meio de transporte.
Em setembro 2014 foi concluído o Plano Nacional para o Controlo da Vespa, visando entre outras medidas de
médio prazo o planeamento da luta biológica a introduzir na Primavera de 2015.

RefCast reúne associados de emergência para
explicar a vespa do castanheiro
José Laranjo
UTAD / RefCast

A reunião decorreu no dia 9 de junho na UTAD, com larga participação dos associados. A reunião teve como
objetivo a apresentação de um plano de ação da Refcast para fazer frente ao momento de emergência criado
pela deteção da Vespa em Portugal. Desta forma foi feita uma apresentação sobre o aparecimento da vespa
em Portugal, os seus sintomas e respetivos perigos e medidas de contingência. A RefCast forneceu uma apresentação multimédia e um folheto tendo pedido aos presentes que fizessem sessões de esclarecimento locais
e afixassem os cartazes nos locais de estilo das freguesias.

A vermelho as freguesias em que foi detetado pelo menos um foco.
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Aspeto das galhas formadas nos
ramos de castanheiro.

Próximos Eventos / Datas Importantes
Apresentação Plano Nacional para controlo da
vespa das galhas do castanheiro

Contactos

3 de outubro 2014, Cimo, IPB, Bragança

RefCast - Associação
Portuguesa da Castanha

Seminário sobre Frutos Secos

Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro

4 de outubro 2014, Espaço Visual, Gondomar.

Apartado 1013
5001-801 Vila Real

VII Fórum Internacional de Países Produtores de
Castanha
31 de outubro 2014, Auditório do Pavilhão do Núcleo Empresarial de Bragança, integrada na Norcaça, Norpesca e Norcastanha - Feira Internacional do
Norte.

Jornadas Técnicas

Portugal

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

7 de novembro 2014, Trancoso.
9 de novembro 2014, Sambade, Alfândega da Fé, integradas na Festa da
Montanha de 7 a 9 de novembro 2014.

Outras datas
30 de dezembro de 2014 - Próximo número da NewsCast

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

Castanheiros centenários em Las Médulas, Espanha

