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O principal objetivo do Manual é fornecer 
aos produtores de castanha informações 
sobre como diversificar a produção agrícola e 
também como se envolver em outros negócios 
relacionados com a castanha biológica (como o 
do turismo). O manual irá compilar num único 
documento vários exemplos práticos sobre as 
diferentes formas de utilização do potencial 
dos castanheiros. Incluirá também estudos 
de caso e outras informações práticas sobre 
como promover de forma ainda mais eficiente 
o produto final e otimizar todo o processo de 
cultivo.

Propõe-se a inclusão no Manual três seções 
diferentes, com a seguinte estrutura:

1. Porquê recuperar/gerir os pomares 
de castanheiros? Um documento que se dirige 
a um público amplo, incluindo formuladores 
de políticas e associações de desenvolvimento 
rural. O objetivo deste documento é fornecer 
ao grande público uma síntese de todos os 
efeitos positivos (ecológicos, económicos, 
sociais) da produção de castanha biológica. 

2. Uma grelha de decisão para avaliar se 
vale a pena recuperar um determinado pomar. 
Esta grelha de decisão ajudará os agricultores 
a tomarem uma decisão equilibrada quando se 
trata da questão: este souto vale os esforços de 
recuperação ou existem demasiados fatores 
desfavoráveis que reduzem as hipóteses de 
uma recuperação bem sucedida?

3. Documentos técnicos e estudos de caso sobre 
diferentes temáticas, como diversificação 
agrícola, agroturismo, etc.

Intro-
dução
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 BIODIVERSIDADE

LA biodiversidade na terra está sob forte 
pressão. As populações de animais selvagens 
têm diminuído constantemente nas últimas 
décadas, devido a razões como a destruição 
de habitat, o aumento do uso de recursos pelo 
homem, caça furtiva e expansão da população 
humana.

As populações e a diversidade de pássaros e 
insetos caíram drasticamente em muitas partes 
do mundo, incluindo a Europa, nas últimas 
décadas. Um estudo em reservas naturais 
alemãs mostrou que as populações de insetos 
voadores diminuíram mais de 70% em 30 
anos (Hallmann et al., 2017). Outros estudos 
encontraram declínios semelhantes em regiões 
vizinhas (Goulson, Lye, & Darvill, 2008; Nilsson, 
Franzén & Jönsson, 2008; Winfree et al., 2009).

Além do declínio de insetos, as populações 
de aves e a biodiversidade caíram a uma taxa 
igualmente alarmante. Muitas aves usam 
insetos como uma das suas principais fontes de 
alimento. Não é, portanto, de surpreender que o 
declínio das aves siga o declínio dos insetos.

Um estudo dinamarquês mostrou que as aves 
insetívoras diminuíram 13% (em toda a Europa) 
e 28% na Dinamarca entre 1990 e 2016. Além 
disso, os comedores de sementes diminuíram 
28% em toda a Europa e 34% na Dinamarca no 
mesmo período (Bowler et al., 2019).

VALOR ECOLÓGICO DE 
SOUTOS FUNCIONAIS

Os pomares de castanheiros funcionais, ou 
seja, pomares de castanheiros bem geridos, 
em contraste com os pomares abandonados, 
proporcionam uma multiplicidade de benefícios 
ecológicos, tanto para a natureza como para 
o homem. O contraste entre pomares de 
castanheiros abandonados e bem geridos é 
enorme. Como se verá adiante, os pomares 
abandonados têm efeitos menores sobre 
biodiversidade, prevenção de incêndios rurais e 
sequestro de carbono atmosférico.

Pode até argumentar-se que pomares 
abandonados são uma séria ameaça à 
biodiversidade e à segurança da propriedade 
rural. O número de algumas espécies raras de 
aves é significativamente menor em pomares 
abandonados em comparação com pomares bem 
geridos. Por outro lado, pomares abandonados 
são propensos a incêndios rurais, enquanto 
pomares de castanheiros bem geridos, situados 
em torno de muitas das aldeias do sul da Europa, 
protegem as populações dos incêndios rurais.

Nesta primeira secção, apresentam-se os 
efeitos ecológicos benéficos dos pomares de 
castanheiros bem geridos.

PARTE 1 //
Porquê recuperar e gerir 
os pomares 
de castanheiros?

Os castanheiros tradicionais, geridos de forma extensiva, são sistemas agrícolas que têm um impacto positivo 
na biodiversidade. Proporcionam condições específicas que permitem que espécies raras prosperem e, assim, 
contribuem para a biodiversidade na Europa. Os pomares de castanheiros, em particular, criam condições 
adequadas para três tipos de organismos, designadamente pássaros, anfíbios e fungos.
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O último grupo de organismos que beneficiam de soutos bem geridos são os fungos. Uma grande variedade 
de cogumelos pode ser encontrada em pomares de castanheiros. Um estudo em soutos portugueses mediu 
a presença de pelo menos 73 espécies diferentes de cogumelos (Baptista et al., 2010). Na Europa, estima-se 
que até 10-20% de todos os macrofungos (os fungos que produzem os órgãos reprodutivos característicos 
chamados de cogumelos) estão hoje ameaçados devido à má gestão de florestas e terras agrícolas e à 
eutrofização (Senn-Irlet, Heilmann-Clausen & Dahlberg, 2007). Assim, os castanheiros desempenham um 
papel importante na conservação da diversidade fúngica na Europa. O que é mais interessante é que muitas 
das espécies de fungos nos pomares de castanheiros produzem cogumelos comestíveis de elevado valor.

Figura 1. Salamandra de fogo (Salamandra 
salamandra) em um pomar de castanheiros 
em Ardeche (França). A sombra intensa dos 
castanheiros cria um microclima húmido sob a 
copa que é um bom nicho para os anfíbios que 
estão sob pressão na Europa.

Os pomares de castanheiros tradicionais bem geridos proporcionam boas oportunidades de nidificação e 
alimentação às aves. A vegetação herbácea, composta por muitos tipos de plantas com flores, atraem insetos 
que são alimento para diferentes espécies de pássaros. Pelo contrário, os pomares de castanheiros não 
geridos, constituídos por um sub-bosque de fetos, por exemplo, estão associados a menos efeitos positivos 
nas cadeias tróficas, porque o sub-bosque é menos diversificado (menor abundância de plantas com flores, 
por exemplo). 

Este aspeto foi documentado por um estudo recente nos Alpes suíços. Os castanheiros bem geridos (ao 
contrário dos castanheiros abandonados) favorecem a presença de espécies de aves ameaçadas de extinção 
(Morelli et al., 2019). Em termos de maneio, parece particularmente importante ter pomares de baixa 
densidade (<62,5% de cobertura arbórea) com muitos espaços abertos entre as árvores, tal como eram os 
pomares tradicionais de Ardèche, Cévennes e Córsega. Morelli et al (2019) notaram que não menos de 10 
espécies de aves estavam associadas exclusivamente a estes tipos de castanheiros. Estas espécies de aves 
não foram encontradas em pomares não geridos, enfatizando o impacto benéfico que os castanheiros através 
da gestão têm na biodiversidade global.

Além das aves, os castanheiros (tanto tratados como abandonados) são habitat para várias espécies de 
morcegos, espécies anfíbias como a salamandra-de-fogo e até lagostins, como o ameaçado de extinção 
Austropotamobius pallipes (Departamento de Ecologia, Desenvolvimento Sustentável, Transporte e 
Habitação, 2010). Devido à capacidade dos castanheiros para moderar o microclima sob as árvores, muitas 
espécies relativamente raras que necessitam de um ambiente húmido podem ser encontradas nos soutos.
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 PROTEÇÃO CONTRA OS INCÊNDIOS RURAIS

Os incêndios rurais foram sempre um risco para as populações nas regiões mediterrânicas. Eles são um 
elemento natural dos ecossistemas mediterrânicos, mas representam um sério risco para os seres humanos. 
A maioria das regiões de cultivo de castanha encontra-se na bacia mediterrânica e são todas propensas a 
incêndios rurais. Com o aumento das temperaturas e de secas de verão mais prolongadas, conforme previsto 
pelo IPCC na sua última publicação sobre alterações climáticas (IPCC, 2021), o risco de incêndios rurais 
aumentará significativamente nas próximas décadas na maioria dos países mediterrânicos, incluindo aqueles 
em que se concentra a produção de castanha.

Os efeitos desastrosos dos incêndios florestais na natureza e nos seres humanos estão bem documentados 
e os países mediterrânicos devem, desenvolver estratégias para evitar que se destruam as infraestruturas 
humanas e grandes áreas de matagal ou floresta.

Apesar dos incêndios sempre terem feito parte dos ecossistemas mediterrânicos e de as alterações climáticas 
criarem melhores condições para a sua expansão, outro aspeto fundamental contribuiu para o aumento do 
risco de incêndios rurais observado nas últimas décadas e previsto para as próximas: o abandono de terra. 
Muitas regiões mediterrâneas rurais não eram desde há muito tempo menos florestadas do que são hoje. 
Antes do êxodo rural (até ao final do século XX ou segunda Guerra Mundial, dependendo da região), as 
populações rurais eram numerosas e muita agricultura e gestão florestal (através da criação de ovelhas/cabras, 
por exemplo) eram feitas em redor das aldeias. Na Córsega, por exemplo, numa região muito montanhosa 
denominada ‘Castagniccia’, as densidades populacionais até ao final do século XX, devido à omnipresença dos 
castanheiros, eram de até 140 habitantes por km2, e grande parte das áreas circundantes às aldeias estava 
convertida em hortas e pomares. Devido a essas atividades, o risco de incêndio nas aldeias, completamente 
cercadas por agroecossistemas manejados, era insignificante. Mais longe das aldeias, onde não havia hortas 
nem pomares, os castanheiros bem geridos (o sub-bosque inflamável dos arbustos era limpo pelo gado que 
pastava nos pomares) davam continuidade a esta “cintura limpa” que circundava as aldeias.  

Figura 2. Aldeia Felce, na Córsega, com um pomar 
de castanheiros bem limpo adjacente à aldeia. Se 
um incêndio rural chegar à aldeia vindo de baixo, 
pode ser detido pelos soutos de castanheiros. De 
Pepels (2020).

Na Figura 2 pode observar-se um exemplo 
recente deste efeito de proteção de uma aldeia, 
por pomares de castanheiros bem geridos. 
É um dos raros pomares de castanheiros 
remanescentes após o dramático êxodo rural de 
La Castagniccia na Córsega. A pequena aldeia de 
Felce está rodeada por pomares de castanheiros 
geridos (limpos) que funcionam como corta-
fogos.
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 PREVENÇÃO DA EROSÃO

Castanheiros bem geridos evitam a erosão estabilizando o solo do pomar com os seus extensos sistemas 
radiculares (Smith, 2013). No seu livro “Culturas arbóreas: uma agricultura permanente”, J. Russel Smith 
(2013) descreve a sua visão de uma agricultura baseada em culturas perenes (principalmente árvores e 
arbustos) em vez de culturas anuais. Vindo dos Estados Unidos, Smith observou como as terras montanhosas 
do cinturão do milho erodiram rapidamente devido ao cultivo de uma espécie anual (milho). Por quê? Porque 
para o cultivo de espécies anuais, o solo é quase sempre mobilizado, expondo-o aos agentes meteorológicos. 
As culturas perenes por sua vez, são plantadas uma vez e depois protegem o solo contra a erosão.

Smith visitou a região de Castagniccia na Córsega e ficou profundamente impressionado com a paisagem 
que observou. Castanheiros centenários cresciam por toda parte nas aldeias sem qualquer cuidado (sem 
irrigação, sem fertilização) enquanto produziam colheitas abundantes de castanhas ano após ano (este 
investigador visitou a Córsega no início do século XX, antes da vespa-das-galhas chegar à Europa).

Além disso, embora Castagniccia seja uma região muito declivosa (terrenos muito mais inclinados do que o 
cinturão do milho nos Estados Unidos), Smith observou que a qualidade do solo na maioria dos soutos era 
excelente, devido aos efeitos de controlo da erosão dos castanheiros. 

É importante salientar que a matéria orgânica (folhas, ouriços) deve permanecer no pomar após a colheita 
para proteger a camada superficial do solo contra a erosão (De Feudis, Falsone & Antisari, 2021).

Este efeito de prevenção da erosão é muitas vezes esquecido, mas é muito importante uma vez que os campos 
agrícolas estão a perder solo a um ritmo alarmante. A Global Soil Partnership20, liderada pela FAO, relata que 
75 bilhões de toneladas (Pg) de solo são erodidas todos os anos a partir de terras aráveis em todo o mundo, 
o que equivale a uma perda financeira estimada de US$ 400 bilhões por ano (Borrelli et al., 2017). Como 
leva muito tempo para se formar novo solo, o solo da camada arável deve ser usado com cuidado, sendo os 
pomares de castanheiros uma ótima maneira de o proteger sobretudo em locais íngremes ou montanhosos 
com elevado risco de erosão, ao mesmo tempo que se produz um valioso alimento.

Estas grandes áreas rurais podem arder 
facilmente (por não serem geridas pelo homem 
e serem invadidas por arbustos inflamáveis), 
devido à enorme carga de combustível 
resultante da densa vegetação de matagal, que 
se torna num cocktail explosivo.

A recuperação de soutos abandonados 
proporciona vantagens para todos. Para além dos 
benefícios económicos e sociais da recuperação 
dos castanheiros para as comunidades rurais, 
a infraestrutura das comunidades rurais 
beneficiará de uma maior proteção contra os 
incêndios quando o cinturão de castanheiros 
adjacentes à aldeia for reposto.

O mesmo é válido para a maioria das 
outras regiões mediterrâneas de cultivo do 
castanheiro. Antes do despovoamento massivo 
destas regiões, devido a múltiplos fatores, o 
espaço diretamente adjacente às aldeias foi 
sempre gerido de forma ativa (hortas, pomares, 
pastagens, etc.) e, devido a esta gestão, era 
relativamente resistente aos incêndios rurais.

A migração para as cidades ocorrida nas 
últimas décadas deixou muita terra, incluindo 
os soutos que outrora eram cuidados, tornar-
se novamente “selvagem”. Arbustos e árvores 
tomaram conta desses espaços, muitas vezes em 
elevadas densidades, o que levou à acumulação 
de material inflamável que, não só arde 
rapidamente, como também permite que o fogo 
atinja as copas das árvores. 
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 MITIGAÇÃO DA 
MUDANÇA CLIMÁTICA

Os castanheiros armazenam grandes 
quantidades de dióxido de carbono na sua 
biomassa acima e abaixo do solo, bem como 
no próprio solo por meio de exsudatos e raízes 
mortas (ver Fig. 3 para ter uma ideia da sua 
capacidade de armazenamento de carbono). 
Um extenso pomar tradicional de castanheiros 
em Ardeche (França) com árvores com cerca de 
250 anos de idade armazena, por hectare, cerca 
de 90 toneladas de carbono na biomassa aérea 
e outras 71,2 toneladas na biomassa do sistema 
radicular (Pepels, 2018).

O carbono armazenado como matéria orgânica 
do solo (MOS) num souto representa uma 
quantidade variável entre 245 e 341 toneladas 
de carbono por hectare, dependendo do teor 
de matéria orgânica do solo (Pepels, 2018). 
Para comparação, culturas anuais como trigo 
e milho não armazenam carbono permanente 
acima do solo (porque não são lenhosas) e 
seu armazenamento subterrâneo também é 
menor devido aos sistemas radiculares menos 
desenvolvidos (sem nenhum sistema radicular 
permanente), bem como taxas de respiração 
do solo mais elevadas devido ao arejamento e 

Figura 3. Um castanheiro antigo chamado 
‘Castagno della nave’ na Sicília com uma 
circunferência superior a 20 m e uma grande 
quantidade de carbono sequestrado na sua 
biomassa aérea e abaixo do solo.

outras formas de gestão do solo tradicionais nas 
culturas anuais. Estima-se que os castanheiros 
como um todo armazenem entre 2,5 e 5 vezes 
mais carbono por hectare do que os campos de 
trigo (Pepels, 2018). 

Isso mostra que recuperar antigos e plantar 
novos pomares de castanheiros pode ajudar a 
mitigar as mudanças climáticas, sequestrando 
grandes quantidades de dióxido de carbono. 
Naturalmente, para que se verifique um efeito 
significativo, vastas áreas em todo o mundo 
devem ser convertidas em (agro) floresta. 
No entanto, cada país deve escolher as suas 
próprias formas de reflorestar as suas terras 
desmatadas e os países europeus podem fazê-lo 
parcialmente restaurando o seu património de 
castanheiros.
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 COESÃO SOCIAL

Coesão social é o grau de solidariedade e 
conexão entre diferentes grupos sociais 
ou comunitários. É um processo social que 
visa reduzir os atritos e a desigualdade 
socioeconómica na comunidade e está 
baseada em dois pilares: as relações entre os 
membros de uma sociedade ou comunidade; e 
o sentimento de pertença a essa comunidade 
(Manca, 2014).

As regiões produtoras de castanha 
apresentavam, antes do êxodo rural, um forte 
sentido de coesão social. A vida quotidiana 
nestas regiões centrava-se no castanheiro e na 
castanha. De outubro a janeiro, a maioria dos 
habitantes contribuía na apanha das castanhas e 
no processamento das mesmas. 

Outros tratavam da comercialização da castanha 
e seus derivados (pão e farinha de castanha, por 
exemplo). Uma lista da vasta gama de trabalhos/

atividades que foram desenvolvidos em torno do 
castanheiro está listada abaixo:

• Plantação de castanheiros

• Seleção de cultivares de castanha

• Enxertia de castanheiros

• Apanha da castanha 

• Processamento de castanha (secagem, 
moagem)

• Artesanato

• Atividade comercial baseada na troca 
de farinha de castanha por bens que não 
poderiam ser produzidos localmente

• Pastores para manejar o gado e para evitar 
que comessem as castanhas durante o 
período de colheita

VALOR SOCIAL

A produção de castanha foi tão importante 
que as regiões produtoras introduziram 
regulamentos específicos para gerir os conflitos 
entre os diferentes atores (como pastores e 
agricultores). Na Córsega, por exemplo, os 
conselhos das aldeias obrigavam os pastores a 
manter os seus animais fora dos soutos durante 
a época da colheita, enquanto os animais podiam 
pastar debaixo das árvores nas outras épocas do 
ano. Este pastoreio ajudou a manter os pomares 
limpos e a castanha fácil de apanhar, mostrando 
como os castanheiros eram usados não só para 
produzir castanhas, mas também para produzir 
leite e carne (Michon, 2011). A figura 4 mostra 
esta dupla atividade.

Figura 4. Rebanho de ovelhas pastoreando a 
vegetação herbácea num souto.
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A cultura do castanheiro não só ligava diferentes 
atores (pastores, agricultores, comerciantes) 
entre si, mas também ligava diferentes gerações. 
Porque as árvores podem viver durante séculos 
e são necessárias algumas décadas após a 
plantação para a obtenção de produções 
elevadas, o castanheiro representava a ponte 
entre gerações. Asseguraram a continuidade 
económica e social a longo prazo da “civilização 
da castanha” (Michon, 2011).

A Europa sofre atualmente as consequências 
do êxodo rural que tem ocorrido nas últimas 
décadas. Muitas regiões rurais do continente 
têm um reduzido número de habitantes e a 
maioria dos jovens continua a sair para encontrar 
melhores oportunidades nas cidades. Como 
consequência, o grupo demográfico dominante 
(os idosos) tem problemas de acesso aos 
serviços de saúde (o que se reflete até em parte 
na discrepância na esperança média de vida). Em 
França, por exemplo, os habitantes rurais têm 
uma esperança média de vida significativamente 
menor do que seus homólogos urbanos 
(Mastrandreas, 2020) e muitas vezes sentem-se 

socialmente isolados.

O desenvolvimento rural e, em particular, a 
atração de jovens para o campo, é um pilar 
central das políticas europeias. A revitalização 
de castanheiros abandonados poderá ser uma 
ferramenta fundamental para acelerar este 
desenvolvimento rural, especialmente quando os 
jovens são ativamente apoiados para se tornarem 
produtores de castanha ou para seguirem carreiras 
em áreas rurais ligadas à cultura do castanheiro 
(como pastor, transformador de castanha, por 
exemplo). Dito de forma simples, os esforços para 
restaurar o património de castanheiros que ainda 
resta em muitas zonas rurais aumenta a coesão 
social entre os demais habitantes das regiões rurais 
europeias em que ainda se cultiva castanha. Esta 
maior coesão social cria estabilidade e resiliência 
entre os habitantes e pode levar a importantes 
efeitos colaterais que estimulam ainda mais o 
desenvolvimento rural.

Na Córsega, por exemplo, muito poucos 
dos habitantes remanescentes do império 
do castanheiro ‘la Castagniccia’ sabem hoje 
enxertar castanheiros, enquanto todos os 
seus antecessores sabiam fazê-lo (Bellache, 
2020). Outro exemplo é o aproveitamento da 
gastronomia local. Na Córsega, no vale Alesani 
em Castagniccia, mais de 20 produtos diferentes 
eram produzidos regularmente a partir de 
farinha de castanha pelos seus habitantes 
antes do êxodo rural em grande escala. Hoje 
em dia, apenas um pequeno número de pessoas 
continua a cozinhar com farinha de castanha.

O repovoamento destas regiões rurais 
produtoras de castanha com jovens é, portanto, 
crucial para receberem o conhecimento cultural 
remanescente sobre a gastronomia local dos 
últimos moradores com idade suficiente para 
lembrar receitas antigas para uma nova geração 
de habitantes (Fig. 5 mostra o exemplo de uma 
antiga receita de castanha). Sendo a recuperação 
dos castanheiros um método tangível para atrair 
novas pessoas, é ainda uma forma interessante 
de evitar a perda da cultura autêntica que 
caracteriza as regiões produtoras de castanha.

 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

LO desenvolvimento cultural está intimamente ligado à coesão social. As regiões produtoras de castanha 
caracterizam-se por uma cultura muito autêntica que se traduz na sua gastronomia, no seu estilo de construção 
civil e nas suas próprias normas e valores (como regulamentação específica sobre pastorícia e propriedade 
arbórea). Com a perda do cultivo do castanheiro nas últimas décadas, em grande escala na maioria das regiões 
rurais europeias, estas perderam a maior parte dos seus habitantes e com eles importantes aspetos culturais.

Figura 5. Compota de castanha. Um exemplo de 
um produto à base de castanha.
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 O VALOR ESTÉTICO PAISAGÍSTICO DAS REGIÕES 
PRODUTORAS DE CASTANHA

A Convenção Europeia da Paisagem define paisagem como :

« uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo carácter resulta da 
ação e da interação de fatores naturais e/ou humanos » (Olwig et al., 2016).

As regiões produtoras de castanha estão fortemente impactadas pelo homem, pois os castanheiros plantados 
modificaram drasticamente a paisagem (substituindo a vegetação original). As pessoas construíram terraços, 
muros de pedra, removeram a vegetação original e plantaram castanheiros. Esta paisagem artificial é 
geralmente considerada como “de grande beleza” pela maioria das pessoas.

A presença do castanheiro nestas regiões confere-lhes um aspeto verde muito exuberante em comparação 
com as regiões que tendem a ter verdes menos intensos. Como o castanheiro é cultivado em muitas regiões 
da bacia mediterrânica, contrasta fortemente com outras árvores dominantes, como a azinheira (Quercus 
ilex), que têm folhas de cor verde pálido e, portanto, parecem menos verdes do que as do castanheiro. Este 
verdor é um dos fatores atrativos das regiões com castanheiros (Fig. 6).

Figura 6. O cinturão verde dos castanheiros nos vales 
em redor do planalto da montanha Tanargue em 
Ardeche, França.

A paisagem característica das regiões 
produtoras de castanha é, assim, um forte 
elemento de ligação entre diferentes atores 
e as regiões. Não existe uma “paisagem do 
castanheiro” estática, pois as paisagens 
evoluem continuamente. Mesmo os 
pomares de castanheiros podem diferir 
significativamente na aparência uns dos 
outros, dependendo do país ou região.

No entanto, apesar das diferenças 
existentes, as regiões dominadas pelo 
castanheiro têm uma força de atração 
bastante universal, um certo valor estético 
que não é fácil de definir para quem não o 
conhece, que atrai pessoas desde há séculos. 
Provavelmente pode ser melhor descrito 
como uma combinação de elementos 
naturais e culturais: natural no sentido de 
beleza ecológica (o ambiente nos soutos, 
a velhice dos castanheiros, etc.); e cultural 
no sentido do desenvolvimento cultural em 
torno o cultivo da castanha (o vínculo social, 
o patrimônio cultural).
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 CRIAÇÃO DE EMPREGO RURAL E REPOVOAMENTO 
DAS REGIÕES 

A maioria das regiões produtoras de castanha da Europa assistiu a forte êxodo rural durante o século passado.

Quando estas regiões produtoras de castanha ainda prosperavam, a castanha era muitas vezes o tópico que 
governava a vida de praticamente todos os habitantes. Havia pessoas que produziam castanha, pessoas que a 
transformavam, pessoas que a comercializavam/vendiam noutras regiões, pastores que criavam gado dentro 
e à volta dos soutos, pessoas que fabricavam uma variedade de ferramentas em madeira de castanheiro, entre 
outras. Em suma, a vida quotidiana e a economia centravam-se no castanheiro e na castanha.

Agora que a maioria das regiões de cultivo de castanha da Europa está despovoada, podemos olhar para o 
passado e ver como as “civilizações da castanha” funcionavam e encontrar inspiração para revitalizar essas 
regiões nos tempos modernos.

Ao estimular a revitalização dos soutos, podem voltar a ser praticadas diversas outras atividades económicas. 
Por exemplo, os pastores podem pastorear as suas ovelhas ou cabras nos soutos e, por sua vez, ajudar também 
os agricultores na gestão do coberto herbáceo. Os apicultores podem colocar as suas colmeias próximas dos 
soutos e produzir mel de castanheiro (entre outros). As castanhas podem ser transformadas, quer pelos 
próprios agricultores, quer por outras pessoas com atividades especializadas (pastelaria, por exemplo) que 
vivam desta atividade.

VALOR ECONÓMICO

Estes produtos poderiam então ser vendidos 
tanto noutras regiões como também em 
restaurantes/padarias locais e a disponibilidade 
destes produtos locais à base de castanha 
poderia, em combinação com uma boa 
comercialização, atrair clientes externos 
(turistas) para a região. Estes turistas seriam 
atraídos tanto pela gastronomia regional com 
produtos autênticos da castanha como pela 
paisagem que oferece sombra acolhedora ao sol 
escaldante do verão e um ecossistema único.

Em suma, a revitalização dos castanheiros pode 
dar origem a uma cadeia de efeitos colaterais 
que cria postos de trabalho e contribui para o 
repovoamento das regiões rurais que cultivam 
castanheiros.

Figura 7. Canistrelli da Córsega feito de flor de 
castanheiro. 

Fonte: http://www.aocfarinedechataignecorse.com 
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Os agricultores, bem como outras partes 
interessadas, que pretendam recuperar um 
souto podem avaliar o potencial do seu pomar/
árvores preenchendo este formulário. É um 
sistema baseado em cores (ver abaixo) que usa 
4 cores diferentes. A ideia é que se um utilizador 
marcar uma/duas ou mais caixas vermelhas, ele 
deve ser fortemente desencorajado a iniciar a 
recuperação do pomar, porque a cor vermelha 
é atribuída exclusivamente a critérios muito 
desfavoráveis, como ocorrência elevada de 
doença-da-tinta. Por exemplo, se alguém 
marcar a caixa vermelha “>25% das árvores do 
pomar estão afetadas pela doença-da-tinta”, a 
recuperação deve ser desencorajada devido ao 
perigo elevado de propagação da doença. 

Por outras palavras, provavelmente não vale a 
pena o esforço.

PARTE 2 //
Matriz 
de 
decisão
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MATRIZ DE DECISÃO BASEADA EM CORES

VERMELHO :  apenas 
para critérios muito 
limitantes, como forte 
presença da doença-
da-tinta ou severa 
redução da precipitação 
(o que dará origem a 
problemas de stresse 
por seca, devido à 
mudança climática). 
Marcar uma única 
caixa a vermelho pode 
ser suficiente para 
obter aconselhamento 
negativo: 
provavelmente não vale 
a pena tentar recuperar 
este pomar.

LARANJA : para fatores 
que podem (mas não 
necessariamente) 
tornar uma recuperação 
relativamente 
difícil. Por exemplo, 
temperaturas médias 
muito elevadas. Com a 
mudança climática, o 
pomar pode enfrentar 
stresse severo por 
calor/seca em poucas 
décadas. Marcar uma 
ou algumas caixas a 
laranja, definitivamente 
não é um “não tentar”, 
como a caixa vermelha, 
mas serve como um 
aviso para avaliar 
cuidadosamente se 
e como esses fatores 
laranja podem ser 
tratados

AMARELO : é uma 
pontuação muito 
boa. Indica que um 
determinado critério 
não é completamente 
ideal (verde), mas ainda 
é relativamente bom. 
Por exemplo, níveis de 
precipitação de 1000-
1250 mm (amarelo) são 
muito bons, mas podem 
aumentar o risco de 
doença-da-tinta (em 
comparação com 
800-1000 mm, que é 
a precipitação ideal - 
verde).

VERDE : para o melhor 
critério de escolha 
possível (altitude 
adequada, chuva 
adequada, por exemplo). 
Quanto mais caixas 
verdes, melhor.

Se você marcar apenas caixas verdes e amarelas, as condições são claramente favoráveis para iniciar a 
recuperação do pomar.

É essencial salientar que as alterações climáticas devem ser consideradas por todos os parceiros na 
atribuição de pontuações/cores a diferentes respostas. Por exemplo, os pomares de castanheiros estão 
atualmente localizados em regiões com temperaturas que variam de cerca de 8/9 °C a 14/15 °C. Levando em 
consideração as mudanças climáticas, no final do século muitas regiões do Mediterrâneo poderão ser mais 
quentes do que são agora, de acordo com o mais recente relatório do IPCC. Por outras palavras, pomares em 
locais com temperatura média atual de 13-15 °C, podem estar sob forte stresse por calor/seca no final deste 
século (devido ao aumento da evapotranspiração e em muitos casos também com redução da chuva).

Na região mediterrânica, por exemplo, os castanheiros situam-se normalmente a meia altitude (entre 
400 a 800 m), mas com um aquecimento de 3 graus em 2100 (um dos cenários possíveis para as regiões 
mediterrânicas), os castanheiros situados a 600/700 m de altitude (dependendo de outros fatores, como 
microclimas regionais, solos, etc.) é expectável que sofram, ou mesmo morram, devido à redução do processo 
fotossintético causado por fatores abióticos como a seca (na Córsega praticamente não há soutos regados). 
Na Córsega, a maioria dos pomares estão localizados a cerca de 600-700 m de altitude. Isso significa que a 
maioria dos antigos pomares de castanheiros correm o risco de desaparecer neste século (a menos que os 
sistemas de irrigação sejam implementados em grande escala, o que é pouco provável).
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Poucas pessoas estão conscientes do ritmo do aquecimento global, e o Mediterrâneo é particularmente vulnerável, 
pois aquece mais rápido do que a maioria das outras regiões (é chamado de ponto quente das mudanças climáticas 
no relatório IPSS de 2021). Voltando ao critério «temperatura» na grade de decisão abaixo, seria ingénuo rotular 
locais com temperatura ótima atual (13-15) como ideal (cor verde). Em vez disso, propomos dar aos locais com 
uma temperatura atual >13 graus pelo menos uma cor laranja ou mesmo vermelha porque em poucas décadas, os 
castanheiros não irrigados em muitos locais do Mediterrâneo sofrerão tremendamente, ou morrerão mesmo, devido 
ao stresse por falta de água.Além disso, a ideia por detrás dessa matriz de decisão é adaptá-la a cada contexto local. 
Devido a diferenças regionais, alguns dos limites/números indicados na tabela abaixo não se aplicam a determinadas 
regiões. Um exemplo é a altitude. Em algumas regiões, a altitude ideal atual está entre 400 e 600 m, em outras é 
de 600 a 800 m e em outras pode ser ainda maior. Cada parceiro deve, portanto, adaptar a tabela ao seu próprio 
contexto local. Por fim, é importante considerar as mudanças climáticas não apenas para o critério “temperatura”, 
mas também para alguns outros, como “altitude” (a altitude ideal dependerá das mudanças climáticas).

Rega Não é possível Possível usando 
cursos de água na 

proximidade

Possível usando 
água doméstica

Possível usando 
água agrícola

Risco de incêndio 
na vegetação 
circundante

Muito elevado Elevado Baixo Muito baixo

Declive do pomar Muito suave - 
<10%

Suave –
 10-30%

Inclinado –
 31-60%

Muito inclinado - 
>60%

Acessibilidade do 
pomar

Acessível em 
carro ligeiro

Acessível em 
viaturas 4x4 

mas próximo de 
estrada

Acessível apenas 
em viaturas 4x4 

mas longe de 
estrada

Inacessível mes-
mos em viaturas 

4x4

Pomar com cerca? Sem cerca Com boa cerca Cerca em más 
condições

Colheita Apenas possível 
de forma manual

Podem ser usadas 
redes

Pode ser mecani-
zada

Idade das árvores <200 anos 200-400 anos  >400 anos  

Produção media 
por árvore (kg)

<15 kg 15-35 36-75 >75 
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Considera que os 
castanheiros são 
um elemento de 
coesão social na 
sua região?

Sim Não Não sei

Acha que os 
soutos podem 
ajudar a atrair 
turistas para a sua 
região?

Sim Não Não sei

Como você 
considera a 
paisagem local?

De muito elevada 
qualidade

De elevada qua-
lidade

De baixa quali-
dade

De muito baixa 
qualidade

Altitude 0-400 400-600 601-900 >900 

Precipitação anual <600 600-1000 1001-1250 >1250 

Temperatura 
média anual

<9 °C 9-10 °C 11-13 °C >13 °C 

Teor em matéria 
orgânica no solo

<2% 2-3  3-5 >5 

Textura do solo Argiloso Franco Arenoso

pH do solo <5.5 5.5-6.5 >6.5  

% de árvores no 
pomar afetadas 
pela doen-
ça-da-tinta (mor-
tas+doentes)

0 0-15 16-25 >25  
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% de árvores no 
pomar afetadas 
pelo cancro (mor-
tas+doentes)

<5 5-10 11-25 <25

Dano médio 
individual da 
árvore (% de 
troncos infetados 
com a doença)

<5 5-10 11-25 >25  

Hipovirulência 
presente no 
pomar

Sim Não Desconhecido

Nível de 
produção atual de 
castanheiros na 
região envolvente 
em comparação 
com a era pré-
vespa-das-galhas

<30% 30-50 % 51-70% >70 % 

Tempo desde o 
primeiro lança-
mento de Torymus 
sinensis em sua 
região

< 3 anos 3-5 anos 6-9 anos  >9 anos 
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Esta última componente do Manual descreve 
exemplos de sucesso ligados à revitalização dos 
soutos e do meio rural através da “economia 
da castanha”. Destina-se a ajudar (futuros) 
proprietários de castanheiros a integrar os seus 
projetos de revitalização/início de produção 
num contexto mais amplo de desenvolvimento 
local. Concentra-se em particular em duas 
oportunidades principais: a) diversificação 
através do turismo, b) diversificação agrícola 
para aumentar a resiliência do agricultor em 
caso de novas pragas/alterações climáticas 
ou outros fatores que afetem a produção de 
castanha.

PARTE 3 //
Documentos técnicos 
& estudos de caso
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Título do estudo de caso Diversificação das receitas dos castanheiros, cultivando cogumelos 
shiitake

País / Região França-Córsega

Objetivo principal da 
recuperação do castanheiro 
(escolher apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar): 

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

Este exemplo mostra como os produtores de castanha podem diversifi-
car a sua fonte de rendimentos, cultivando cogumelos shiitake nos seus 
soutos.

Descrição das atividades
Cultivo de cogumelos shiitake (Lentinula edodes) em troncos à sombra 
dos castanheiros nos soutos. As cavilhas são compradas e inoculadas com 
inoculante de shiitake (Fig. 1).

Os troncos inoculados serão empilhados num “pátio de incubação” du-
rante o primeiro ano em que ocorre a propagação do micélio (Fig. 2). Esta 
é uma área específica do pomar que fornece sombra suficiente durante 
todo o ano, e isso é muito importante para evitar que os troncos sequem 
demais (Sabota, 2007). A disponibilidade de água precisa ser assegurada 
para manter os troncos húmidos no verão (Sabota, 2007). No pomar, é 
necessário incluir algumas espécies perenifólias porque os castanheiros 
podem não proteger os troncos no início da primavera e no final do inver-
no da radiação solar (ainda não há folhas).

Figure SEQ. Figure /* 
ARABIC 1 

ESTUDO DE CASO I 



21

Os troncos começam a frutificar no segundo ano e permanecem em produ-
ção por quatro anos.

Os troncos necessitam ser humedecidos colocando-os em água (tanques) 
durante pelo menos 24 horas (duas ou três vezes por ano) para estimular a 
frutificação (Mudge et al., 2013; Sabota, 2007). Por isso, é importante dis-
por de água próximo ao local de frutificação. Poderá ser apenas um sistema 
de recolha da água que escorre do telhado (Sabota, 2007) ou irrigação a 
partir de uma fonte.
Nas duas semanas seguintes à embebição, os troncos são empilhados (ver 
Fig. 3, Sabota, (2007)) em outra área sombreada do pomar e a colheita 
ocorre durante essas semanas.

Esta diversificação da empresa é barata e fácil de estabelecer e, além disso, 
os produtores de castanha já possuem várias das ferramentas necessárias.

Rendimentos esperados
• Podem esperar-se 0,47 kg de shiitake por tronco por ano em média, 

ao longo da vida útil de um tronco (cinco anos), com uma produção 
total máxima de 2 kg (Mudge et al., 2013) (estimativa conservadora). 
Na produtividade máxima do negócio (anos cinco a dez anos), 371 
troncos podem estar a frutificar (Mudge et al., 2013).

• Duas situações são tidas em conta:
• - venda de shiitake por um preço relativamente baixo, de € 10 por 

kg para lojas (biológicas). Após dez anos, o lucro líquido acumulado é 
de € 7.066.

• - venda de shiitake por um preço elevado a restaurantes e outros 
mercados locais (€ 15 por kg). Após dez anos, o lucro líquido acumula-
do é de € 13.661. 

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 2 Stacking of logs 
under shade cloth. Source: Mudge et al. (2013).

Figure  SEQ Figure \* ARABIC 3 Fruiting of logs: 
after shocking the logs, they are A-frame stacked 
to promote good aeration. Source: Mudge et al. 
(2013).
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Benefícios tangíveis O segundo cenário mostra que, passados cinco anos, o lucro anual sobe 
para 2 088 euros. Isto obviamente não é suficiente para um produtor de 
castanha em início de atividade pagar as suas contas enquanto espera 
o início da produção de castanha. No entanto, há que reconhecer que o 
tempo despendido nesta atividade é de apenas 152 horas por ano o que 
significa que, se os produtores acharem que esta é compatível com as ativi-
dades relacionadas com a castanha, um aumento da produção de shiitake 
poderá ser uma possibilidade de aumentar as receitas e reduzir o impacto 
económico de uma quebra na produção de castanha. 
Por exemplo, pode ser possível triplicar o número de troncos em produ-
ção (1500). Isso resultaria em uma produção máxima anual de 525 kg de 
shiitake, resultando em um lucro máximo anual de € 6.264 (as despesas 
também triplicam). Este rendimento já é bastante substancial para um 
agricultor que está a iniciar a atividade e mostra que o cultivo de shii-
take pode ser uma forma de ajudar os novos agricultores a restaurar os 
pomares de castanheiros.

Notas adicionais

Links/Recursos adicioanais • Mudge, K., Matthews, A., Waterman, B., Hilshey, B., Sierigk, S., 
Laskovki, N., Rockcastle, J., Rockcastle, S. and Gabriel, S. (2013). Best 
management practices for log-based shiitake cultivation in the nor-
theastern united states. Disponível em:  : https://www.uvm.edu/sites/
default/files/media/ShiitakeGuide.pdf

• Pepels, N. (2020). The chestnut needs its master. MSc Thesis, Wage-
ningen University & ISARA. Disponível em : https://e6477a83-f549-
4a4c-afb0-103217d1d19c.filesusr.com/ugd/d7b56a_8399892fd7f-
24fc3bcb8761c663a0516.pdf

• Sabota, C. (2007) Shiitake Mushroom Production On Logs. Disponível 
em : https://www.mushroomcompany.com/resources/shiitake/ala-
logs.pdf
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Título do estudo de caso Revitalização da produção de farinha de castanha em Castagniccia - 
Córsega

País / Região França-Córsega

Objetivo principal da recupe-
ração do castanheiro (escolher 
apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar): Salvaguardar o saber-fazer tradicional

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

Jean Marie Vecchioni (JMV) vive numa aldeia de Castagniccia, localizada 
entre 400 e 800 metros de altitude na parte xistosa do nordeste da Córse-
ga. Ao reviver esta atividade tradicional, o JMV quis salvaguardar um 
património material e imaterial, para apoiar a coesão social e o desenvolvi-
mento económico da sua aldeia.

Aos 33 anos, após terminar os estudos e desenvolver atividade assala-
riada, JMV decidiu mudar a sua carreira para a produção de farinha de 
castanha nas seguintes etapas:
1- Recuperação de um souto de 10 hectares através de limpeza, 
poda e vedação do terreno.
2- Colheita, secagem em secador construído para o efeito, descas-
camento mecânico e manual das castanhas.
3- Nos primeiros 2 anos as castanhas serão moídas fora da aldeia. 
Depois o JMV construirá o seu próprio moinho. Se a motorização passar 
da hidráulica para elétrica, o mecanismo da tremonha de madeira e as mós 
de pedra respondem às características tradicionais. Esta alteração foi feita 
graças ao know-how de antigos moleiros tanto no fabrico das mós como na 
sua manutenção.

O JMV produz 2 toneladas de farinha, vendidas a 20€ por kg, a partir de 6 
toneladas de castanhas colhidas, secas e moídas.
A qualidade da farinha produzida segundo o método tradicional agrada a 
muitos produtores de castanha que não têm moinho. Assim, sã

Assim, são produzidas mais 8 toneladas de farinha.
Por último, o JMV assumiu recentemente a presidência dos produtores 
da DOP farinha de castanha biológica da Córsega, cuja função é proteger 
o produto das importações e contrafações, num mercado que volta a 
crescer.

ESTUDO DE CASO II  



24

Benefícios tangíveis  Este exemplo mostra a viabilidade de uma atividade de reconversão profis-
sional em torno da valorização da farinha de castanha biológica.

Notas adicionais -

Links/Recursos adicionais
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Título do estudo de caso Melhorar/Aumentar a produção de castanha em Likouresis - Arcadia

País / Região Grécia – Likouresis, Tripoli, Arcadia

Objetivo principal da recupe-
ração do castanheiro (escolher 
apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar): 

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

Ioannis Kollias cultiva um souto tradicional em uma vila de Tripolis, 
Arcadia, localizada a cerca de 900 metros de altitude e 21 km a sudoeste 
de Tripoli, nas terras altas de Menalon, no Peloponeso. Ao reviver e dar 
continuidade a esta atividade tradicional, Ioannis Kollias quis salvaguardar 
um património material e imaterial, reviver as memórias que tinha em 
criança ao ver o seu avô e pai a cultivar esta terra e, claro, apoiar a coesão 
social e o desenvolvimento económico da sua família e aldeia.

Aos 27 anos, depois de estudar Agronomia (a sua tese foi sobre o castan-
heiro), Ioannis Kollias decidiu reviver o que o seu avô - que nasceu na zona 
- começou em 1952. Quando começou em 2010 o souto tinha 2,5 hec-
tares. Agora em 2022, aumentou para 8 hectares. O método de cultivo não 
é certificado como biológico, mas segue os seus princípios fundamentais. 
Há poucas semanas atrás, candidatou-se a um programa de financiamento 
nacional para o cultivo em modo biológico e aguarda o resultado

Pontos-chave:
1. Recuperou um souto de 2,5 hectares através da limpeza do terreno e 

poda das árvores.
2. Aumentou a área de cultivo para 8 hectares e plantou árvores da 

variedade tradicional local “Arcadia”.
3. Investiu em equipamentos e máquinas necessários ao cultivo do 

castanheiro.
4. Investiu em maquinário para separar as castanhas em função do 

tamanho e garantir que não sejam “batidas” ou alteradas.
5. Investiu em Marketing (site e páginas de media social) para expandir 

sua rede de vendas.
6. Tem planos para desenvolver atividades de Agroturismo em coopera-

ção com empresas locais.
7. Tem planos para criar uma Organização de Produtores para que 

possam adquirir máquinas e outros recursos mutuamente.

ESTUDO DE CASO III
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Benefícios tangíveis  Desenvolvimento socioeconômico rural direto e indireto, conservação 
da biodiversidade, proteção contra incêndios florestais, proteção contra 
erosão do solo, aumento da captura de dióxido de carbono, fortalecimento 
da suficiência de produtos da UE.

Notas adicionais Tem planos para desenvolver atividades de Agroturismo em cooperação 
com empresas locais.

Tem planos de criar uma Organização de Produtores para que possam 
adquirir máquinas e outros recursos em conjunto.

Links/Recursos adicionais

Ioannis Kollias produz alguns milhares de quilos de castanhas.
O mercado (clientes grossistas e retalhistas) responde bem às castanhas 
produzidas por Ioannis pela sua qualidade e também pela sua origem.

Ioannis tem sido um fator motivador para outros agricultores da zona, que 
aumentaram também o seu investimento nos castanheiros.
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Título do estudo de caso Melhoria da qualidade da produção de castanha através de práticas coope-
rativas em Melivoia - Larissa

País / Região Grécia – Melivoia, Larissa, Thessaly

Objetivo principal da recupe-
ração do castanheiro (escolher 
apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar): 

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

A Cooperativa Agrícola de Melivoia, está localizada na região montanhosa 
de Ossa da Tessália, Grécia.

A cooperativa foi fundada em 2016 por 32 produtores com 60 hectares de 
castanheiros, algumas das árvores com mais de um século. Agora são 39 
produtores com um total de 75 hectares e uma produção de 280 toneladas 
de castanha.
As árvores estão espetacularmente localizadas perto do Mar Egeu desde 
uma altitude muito baixa até 1150 m. A variedade cultivada de castanhei-
ro é a local, Melivoia. Trata-se de uma região com uma história de cultivo 
de castanheiros que remonta a 3BC, na Grécia Antiga, existindo na região 
uma cidade chamada Kasthanea.
A característica especial da variedade é o enorme calibre, em que 35 
castanhas pesam em média 1 kg. Este aspeto levou a cooperativa a apre-
sentar um pedido de Denominação de Origem Protegida (DOP) e aguarda 
resultados.

Atualmente, 70% da produção é exportada para clientes grossistas eu-
ropeus, sobretudo para a Itália. Os outros 30% são vendidos no mercado 
grego.

Juntaram-se à EUROCASTANEA criada em 2018, a European Chestnut 
Network que visa reforçar a representação do setor nas instituições 
europeias e administrações públicas nacionais e regionais.

Esta organização encontra-se em uma nova cooperação, aplicando solu-
ções digitais de agricultura de precisão no cultivo, a fim de reduzir doenças 
e fatores de produção e garantir a produção.

ESTUDO DE CASO IV
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Benefícios tangíveis  Há apenas 2 anos, foi aprovada a candidatura da cooperativa a um 
programa de financiamento LEADER (600 K€) e está agendado para o 3º 
trimestre de 2022 a aquisição de infraestruturas e maquinaria e início da 
construção de instalações certificadas bem como o processo de cultivo 
GLOBAL GAP, embalagem e armazenamento a frio de capacidade de 350 
toneladas. Os produtores da cooperativa planeiam iniciar o cultivo bioló-
gico a partir deste ano em caráter experimental, a fim de compreender 
plenamente o comportamento das árvores nas doenças e na produção.

Notas adicionais -

Links/Recursos adicionais • https://acmelivias.gr
• https://www.facebook.com/kraniot/
• https://www.ypaithros.gr/meliboia-agias-kentro-kastanou-oli-ellada
• https://greenagenda.gr/digital-farming
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Título do estudo de caso O festival da castanha em Kolarovo

País / Região Petrich, Bulgária

Objetivo principal da recupe-
ração do castanheiro (escolher 
apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar): 

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

O festival da castanha é organizado anualmente na aldeia de Kolarovo, 
região de Petrich.
O principal objetivo do festival é apresentar as diversas utilizações da 
castanha e seus derivados, bem como promover a castanha como produto 
saboroso e nutritivo.

Descrição 
Todos os anos no final de setembro/início de outubro na aldeia de Kola-
rovo, os produtores locais de castanha organizam o Festival da castanha. 
A aldeia de Kolarovo está localizada no Parque Natural de Belasitsa na 
região de Petrich, a principal região produtora de castanha do país.
Normalmente, o programa do festival inclui uma exposição de produtos 
e comidas tradicionais da área de Belasitsa, bem como muitas apresen-
tações de folclore local. Há muitos pavilhões exibindo magníficos trajes 
tradicionais, tapetes, pinturas, decorações, saborosas frutas e legumes. 
Os visitantes podem saborear pratos e bebidas tradicionais típicas da 
região, como diferentes tipos de empadas de queijo, pães, arroz e siri, 
repolho e cipó com recheio de arroz e carne, mel de acácia, rakia – bebida 
alcoólica tradicional feita de nozes, compotas e bebidas à base de figos, 
sumo de cornel e muitas outras iguarias, especialmente preparadas para a 
celebração. Ervas e saborosas tentações culinárias búlgaras com castanha, 
como torta de castanha, frango com castanhas, castanhas assadas, mel de 
castanha e outros também estão em oferta.
Há mais atrações como aulas de dança folclórica, caminhadas na montanha 
e jogos e diversão para pequenos e grandes.

O festival é um evento importante no calendário social e cultural do mu-
nicípio de Kolarovo e da região.
O festival atrai muitos visitantes à região e promove a castanha e produtos 
de castanha entre os potenciais clientes

Benefícios tangíveis  Benefícios económicos
Promoção de tradições e cultura

ESTUDO DE CASO V
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Notas adicionais -

Links/Recursos adicionais • https://travelbulgaria.news/chestnut-festival/
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Título do estudo de caso Mel de castanheiro

País / Região Petrich, Bulgária

Objetivo principal da recupe-
ração do castanheiro (escolher 
apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar): 

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

O mel de flor de castanheiro é produzido nos arredores da montanha 
Belasitsa. Por ser muito nutritivo e benéfico para o organismo, este mel é 
um excelente exemplo de um produto derivado do castanheiro.

O mel de castanheiro é diferenciado pelo seu sabor, que pode ser definido 
como doce, mas também pode ser caracterizado por uma nota residual 
amarga. Isso torna-o um produto favorito para quem não gosta de açúcar.

A cor é parecida com a do mel de pinho, mas surpreende com cheiro 
e sabor completamente diferentes. Leva muito tempo para cristalizar 
porque é rico em frutose. Segundo os produtores de mel de castanheiro, 
quem o prova define-o como o melhor.

No sopé da serra de Belasitsa, onde existem muitas plantações de cas-
tanheiros, várias famílias criam abelhas e extraem mel de castanheiro. As 
abelhas visitam regularmente as flores do castanheiro na primavera, que 
são longas franjas amareladas com um odor amargo e são pegajosas ao 
toque.

A presença das abelhas nas flores decorre por tempo limitado porque a re-
gião dos campos de Petrich área é muito quente e a cor permanece fresca 
por pouco tempo. O período de floração do castanheiro decorre no final de 
junho, o que permite apenas uma colheita, não várias, como é habitual em 
outras partes do país. Quando o tempo está quente, as árvores florescem 
de uma só vez e o mel pode ser colhido apenas 3-4 dias por ano.

Os benefícios do seu consumo foram comprovados cientificamente. 
Comparado a outros tipos de mel, possui fortes propriedades bactericidas 
e é o antibiótico natural mais poderoso. Todas as doenças de natureza 
inflamatória são favoravelmente reduzidas quando incluído no tratamento 
o mel de castanheiro

ESTUDO DE CASO VI
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Benefícios tangíveis  Benefícios económicos
Promoção de tradições e cultura

Notas adicionais -

Links/Recursos adicionais • https://slowtours.bg/medat-ot-kesteni-shtedriyat-priro-
den-dar-ot-planinata-belasitsa/

O mel de castanheiro tem efeito benéfico em problemas dos sistemas 
respiratório e geniturinário. Aumenta o apetite e melhora o trabalho do 
fígado e da bílis. Também é chamado de mel masculino porque acredita-se 
que melhora a libido e a função sexual.

A degustação de mel de castanheiro está incluída em vários passeios que 
são oferecidos na montanha Belasitsa. Também proporciona bom rendi-
mento para as famílias produtoras, permitindo que elas preservem uma 
tradição secular de fabrico de mel.
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Título do estudo de caso O festival da castanha de Brezhanii

País / Região Região Blagoevgrad, Bulgária

Objetivo principal da recupe-
ração do castanheiro (escolher 
apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar): 

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

anualmente na vila de Brezhani, região de Blagoevgrad.
O principal objetivo do festival é apresentar as diversas utilizações da 
castanha e seus derivados, bem como promover a castanha como produto 
saboroso e nutritivo.

Brezani está localizada numa colina íngreme em ambos os lados de um 
vale fluvial, com altitude entre 500 e 700 metros. No passado, Brezani era 
uma cidade mineira. Hoje, muitos moradores deixaram a sua cidade natal, 
espalhando-se por toda a Bulgária. O que os faz reencontrar, relembrar 
tradições, pratos deliciosos, cantar e divertir é a Festa da Castanha de 
Brezhani.
O evento ocorre na praça, onde foi construído um amplo palco. A popula-
ção local prepara uma longa refeição para mostrar a fertilidade das suas 
hortas e o resultado do seu trabalho. As donas de casa mais habilidosas 
arregaçam as mangas para mostrar suas habilidades culinárias. E assim 
há uma grande exposição culinária e celebração com música, canções e 
pessoas.

Os hóspedes podem saborear diversas receitas com castanhas e tortas, 
além de aprenderem com as mulheres que apresentam pessoalmente 
os seus pratos. O ambiente é fantástico, cheira a delicioso churrasco e 
petiscos. A experiência é inesquecível, sem pompa, mas com imediatismo 
e aconchego, e as longas mesas e bancos lembram as tradições das mesas 
rurais, onde todos se sentam juntos e compartilham o feriado como uma 
pequena sociedade coesa.

Castanhas e maçãs de diferentes variedades podem ser compradas no 
mercado exclusivo de Brezani..

ESTUDO DE CASO VII
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Benefícios tangíveis  Benefícios económicos
Promoção de tradições e cultura

Notas adicionais -

Links/Recursos adicionais • https://www.culinarytourism.bg/dolinata-na-vinoto/kulturni-zabe-
lezhitelnosti/brezhani-praznik-na-kestena & https://www.culina-
rytourism.bg/sabitiya/praznik-na-brezhanskiya-kesten-na-19-ok-
tomvri 

A Associação «Gente e Tradições» apoia o povo de Brezani nos seus 
esforços para preservar o espírito e a vitalidade de sua terra. Os seus 
projetos de sucesso com a cidade macedónia de Delchevo e os “plein airs” 
realizados com artistas da Bulgária e da Macedónia criaram a Galeria de 
Arte Brezani. A associação representa Brezani todos os anos no encontro 
internacional «Terra Madre» em Itália. São a base do programa de planta-
ção de novas florestas de castanheiros.

A castanha Brezhani é bastante diferente em sabor de outros tipos de 
castanha. É de pequeno calibre, mas muito mais doce.
O festival é um evento importante no calendário social e cultural que faz 
com que muitas pessoas voltem ou venham visitar a vila e a região.
O festival atrai muitos visitantes à região e promove a castanha e os produ-
tos de castanha entre os potenciais clientes.
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Título do estudo de caso “Castañas Naiciña” em  Chantada

País / Região Espanha/Galiza

Objetivo principal da recupe-
ração do castanheiro (escolher 
apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar): 

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

Uma pequena empresa agrícola familiar localizada no interior da Espanha 
apostou em valorizar e expandir a produção tradicional de castanha em 
maior escala, para atingir relevância nacional e internacional.

Descrição 
Desde 1985, a empresa familiar Naiciña começou a investir na produção 
tradicional de castanha, um produto histórico na região galega. Investiram 
cada vez mais na mecanização do processo de colheita, embalagem e pro-
cessamento da castanha, mantendo os métodos tradicionais e seguindo 
orientações ecológicas de produção. A empresa até desenvolveu métodos 
de processamento biológicos para garantir a segurança e a preservação 
da castanha. Atualmente, oferece uma grande variedade de castanha e 
produtos derivados da castanha fresca e em conserva, com castanhas 
reconhecidas como Indicação Geográfica Protegida (IGP) pelo estado 
espanhol

Desde o início da plantação e colheita, a empresa tem registado um 
aumento lento, mas constante, na sua dimensão, produção e vendas. Além 
disso, as castanhas que comercializa são reconhecidas como IGP e assim 
reconhecidas como únicas pelas suas características e pela região em que 
são produzidas. Atualmente, a empresa vende a sua castanha em dife-
rentes formatos e vende-a não só em Espanha e noutros países europeus, 
mas também nos EUA, Japão, países da América do Sul e Médio Oriente.

ESTUDO DE CASO VIII
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Benefícios tangíveis  Num período de 30 anos, a pequena empresa familiar registou um cres-
cimento imenso devido à sua decisão de começar a produzir e investir 
na produção tradicional de castanha biológica. Atualmente, a empresa 
Naiciña é um dos produtores espanhóis de castanha mais relevantes

Notas adicionais -

Links/Recursos adicionaiss • Página na internet : https://arean-hijos.com/en 
• Artigo de jornal destacando a produção e a importância da empresa: 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/economia/naici-
na-la-empresa-gallega-pionera-en-transformar-la-castana-y-apro-
vechar-el-souto 

Figura 1: Produtos 
à base de castanha 
atualmente 
disponíveis, 
incluindo castanhas 
frescas, secas, em 
conserva, bem 
como geleias, purés 
ou chocolates.
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Figura 2: Breve 
descrição da 
história da 
empresa e do apoio 
à produção de 
castanha biológica, 
conforme mostrado 
na sua página 
inicial.

Figura 3: Visão 
detalhada de uma 
embalagem de 
castanha cozida 
pronta para venda, 
exibindo a massa, 
a composição 
e o rótulo de 
agricultura 
biológica da UE.
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ESTUDO DE CASO IX

Título do estudo de caso Projeto“Amarelante” em Manzaneda, Galiza.

País / Região Espanha/Galiza

Objetivo principal da recupe-
ração do castanheiro (escolher 
apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar): 

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

Uma pequena sociedade cooperativa fundada recentemente tentou 
renovar a economia rural, a vida e o desenvolvimento cultural, plantando 
castanheiros.

Fundada em 2013 na Galiza (Espanha), a pequena sociedade cooperativa 
Amarelante procurou a revitalização do meio rural e a recuperação do va-
lor tradicional da castanha. A sociedade gere a colheita, armazenamento, 
processamento e embalagem da variedade de castanha “Amarelante”, típi-
ca da província espanhola de Ourense. Ao mostrar sucesso e um crescente 
interesse do consumidor em castanhas biológicas, a empresa recebeu 
financiamento regional e nacional para aumentar a sua atividade seguindo 
métodos tradicionais de agricultura biológica. Além disso, o grupo lançou 
também ações de divulgação junto do público, escolas e universidades, 
destacando o património cultural, o valor económico e social da castanha.

A empresa tem vindo a aumentar a sua dimensão desde a sua criação em 
2013. Em 2015, o grupo começou a comercializar castanhas embaladas e 
produtos de castanha de pastelaria. Neste mesmo ano, recebeu prêmios 
regionais pela sua natureza cooperativa, estabelecendo vínculos entre 
pequenos agricultores locais. Em 2019, recebeu mais um prêmio regional 
pelo seu esforço na recuperação de áreas rurais abandonadas com ativi-
dades económicas renovadas. O grupo tem colaborado com a Universi-
dade de Vigo, entre outras entidades. 

Benefícios tangíveis Aumento da consciencialização social sobre a relevância tradicional da 
castanha e suas ligações com o modo de vida rural. Reconhecimento da 
relevância da produção de castanha no meio rural. Aumento da dimensão 
da cooperativa, dos produtos comercializados e do reconhecimento do seu 
valor pelo governo regional. 

Notas adicionais Amarelante já organizou um campo de trabalho ambiental onde os alunos 
aprenderam sobre os bosques e seu valor cultural, social, ambiental e 
econômico, e colaborou com escolas.

Links/Recursos adicionais Página da internet Amarelante (em espanhol) :  https://amarelante.gal/ 
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Figura 1: Produtos atualmente disponíveis: farinha 
de castanha (esquerda), castanhas secas (meio), 
bolo de castanha, embalado (direita).

Figura 2: Castanhas frescas e 
preparadas para venda a retalho.

Figura 3: Produtos atualmente disponíveis em 
um campo de castanheiros galegos.

Figura 4: Palestra escolar destinada a crianças, abordando o 
valor e a relevância tradicional da produção de castanha.
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ESTUDO DE CASO X

Título do estudo de caso Marron – Oficina da castanha

País / Região Portugal / Bragança

Objetivo principal da recupe-
ração do castanheiro (escolher 
apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar):

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

Promover a castanha da Terra Fria, a maior região produtora de Castanha 
da Europa, com o objetivo de promover o consumo da Castanha durante 
todo o ano, nas mais variadas formas.

A “Marron – Oficina da Castanha” fica no centro de Bragança, uma cidade 
do Nordeste de Portugal, é um espaço especializado na Castanha e seus 
derivados (mercearia, cafetaria e centro interpretativo), onde se pode 
aprender muito sobre o castanheiro e a castanha.
O fundador deste espaço é João Campos, um ex-jornalista que decidiu 
dedicar-se a promover este fruto, cujo potencial considerava desaprovei-
tado. Escolheu Bragança porque é a maior região produtora de Castanha 
da Europa, com o objetivo de promover o consumo da Castanha durante 
todo o ano, nas mais variadas maneiras.
 

Neste espaço encontram-se doces e compotas, licores, cerveja artesanal, 
padaria e pastelaria, infusões, cremes salgados (com pimentos ou beter-
raba e castanha), bombons e chocolates à base de castanha. Além disso, 
organizam-se visitas diárias ao Museu, onde é possível ficar a saber mais 
sobre o processo de produção e transformação da Castanha, seja através 
de diversos painéis informativos, seja a partir de conteúdos interativos 
disponibilizados num ecrã táctil, incluindo também uma degustação de 
licores e doçaria de Castanha. 

Para derrubar algumas barreiras geográficas, avançou-se com a loja on-
line. Agora com um simples toque, pode adquirir os produtos artesanais da 
Castanha de Trás-os-Montes ou de outras regiões de Portugal, Espanha ou 
França.

Benefícios tangíveis -

Notas adicionais -

Links/Recursos adicionais • https://marron.pt/ 
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ESTUDO DE CASO XI

Título do estudo de caso Rota da castanha da “Terra fria”

País / Região Portugal / Bragança e Vinhais

Objetivo principal da recupe-
ração do castanheiro (escolher 
apenas uma opção)

 Biodiversidade
 Proteção contra incêndios rurais
 Prevenção da erosão
 Adaptação à mudança climática
 Coesão social
 Desenvolvimento cultural
 Valor paisagístico
 Economia rural / Criação de emprego  
 Outra (Por favor especificar):

Objetivos / Descrição / Resul-
tados

A rota da castanha da terra fria pretende divulgar os castanheiros 
milenares e valores culturais, paisagísticos e ambientais extraordinários, 
promovendo dessa forma o turismo e o desenvolvimento rural.

A castanha foi a base da alimentação europeia até à introdução da batata, 
fazendo ainda hoje parte integrante da gastronomia tradicional. A esta 
“civilização” do castanheiro, intrinsecamente europeia, está associado 
um imaginário muito rico. Este culto justificou, a criação de uma Rota Eu-
ropeia da Castanha. Em Portugal, a região da Terra Fria, onde a cultura da 
castanha está ecologicamente adaptada e apresenta um elevado potencial 
económico (Denominação de Origem Protegida “Castanha da Terra Fria”), 
integra esta Rota através das vias que, de um modo geral, retalham os 
concelhos de Vinhais e Bragança, nas áreas mais densamente povoadas 
por castanheiros.

A longevidade do castanheiro é das suas propriedades mais notáveis, 
podendo chegar aos 3.000 anos. Como diz a tradição popular “um castan-
heiro leva 300 a crescer, 300 anos a viver e 300 a morrer”. Em Portugal, 
nomeadamente na nominada Terra Fria em Trás-os-Montes, pode-se 
encontrar um número significativo de árvores centenárias que ainda hoje 
produzem castanhas. Trata-se de uma rota com cerca de 70 km, que vai de 
Bragança até Vinhais, através do Parque Natural de Montesinho.

Benefícios tangíveis Incremento do turismo regional

Notas adicionais -

Links/Recursos adicionais • http://www.rotaterrafria.com/pages/140
• http://www.myownportugal.com/roteiro/castanhas/
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