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NEWSLETTER No3 
Encontro Ecochestnut 
em Melivia, Grécia! 
Os parceiros Eco-chestnut 
juntaram-se na Melivia, em 
Tessália-Grécia, entre 29 e 31 de 
outubro, para finalizar o material de 
aprendizagem do projeto. Foram 
hospedados pela Cooperativa 
Agrícola de Melivia e tiveram a 
oportunidade de finalmente se 
verem uns aos outros ao vivo 
depois de tantos meses! 
Reviram a plataforma educacional 
do projeto, falaram sobre o 
processamento de castanhas nos 
seus países e visitaram soutos de 
castanheiros. 

Juntamente com pessoas locais e com outros visitantes, os parceiros tiveram a possibilidade 
de se juntarem a uma caminhada de “trekking” na floresta de Monte Ossa, uma floresta com 
árvores de carvalho, faia e castanheiros, e tiveram também a oportunidade de provar a 
culinária feita com castanhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visite o novo website do projeto 

EcoChestnut ! 
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O apoio da Comissão Europeia pela produção 
desta publicação não constitui um aval pelos 
conteúdos, que refletem apenas as perspetivas 
dos autores, e a Comissão não pode ser 
considerada responsável por quaisquer eventuais 

utilizações que possam ser feitas com as 
informações presentes. 

http://www.ecochestnut.eu/


 
Na sexta-feira de dia 28, os parceiros da 
EcoChestnut encontraram-se com as 
crianças da escola de Melivia para falar sobre 
castanhas e sobre as diferentes maneiras de 
as preparar na Grécia, Córsega e norte de 
Espanha. Os alunos de 5 a 12 anos de idade 
tinham preparado uma maravilhosa 
exposição sobre a castanha! 

 

 

 

Os parceiros EcoChestnut visitaram o local de armazenamento e refrigeração da             
Cooperativa Agrícola de Melivia. 60% da produção de castanha está pronta para sair para 
a Itália! 

 
Os produtores do projeto partilharam 
os seus conhecimentos e práticas. 
Nesta imagem, Paul-Antoine Susini, 
do “Parque Natural Regional da 

Córsega” e produtor de castanha 

biológica, apresenta a produção de 
farinha de castanha na Córsega, um 
processamento feito de uma maneira 
completamente tradicional. 


