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Decorreu de 15 a 17 de fevereiro, a 3ª Mostra Silves Capital da Laranja, organizada pela Câmara Municipal de Sil-
ves, que teve como objetivo principal promover a citricultura do concelho, destacando as qualidades únicas da 
Laranja do Algarve. 
Na Fissul, cerca de 70 expositores de produtores de citrinos e de outros produtos, além de associações e artesãos 
mostraram o que de melhor a região tem para oferecer.  
A inauguração do certame começou precisamente por uma visita ao mesmo, tendo marcado presença diversas 
entidades regionais. Além do executivo camarário, liderado pela presidente Rosa Palma, destacamos a presença do 
Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas e do Diretor Regional de Agricultura 
e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro. 
A DRAP Algarve fez-se representar com um stand Institucional, direcionado para a citricultura e participando na 
realização da Conferência Laranja XXI, através da presença do Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, 
Pedro Valadas Monteiro e do Engº José Tomás entre outros técnicos e especialistas, para debaterem temas atuais e 
relevantes relacionados com o sector dos citrinos.  

 
A forte adesão do público confirmou que 
a Laranja do Algarve, surge no panorama 
da região Algarvia como um produto de 
excelência com enorme aceitação por par-
te dos consumidores nacionais e estran-
geiros. 
 
A 3ª Mostra Silves Capital da Laranja foi 
sem duvida um enorme sucesso para a 
promoção dos citrinos na região, e já assu-
me um destaque neste tipo de Eventos de 
forte cariz Agroalimentar na região do 
Algarve. 

Entidades e Personalidades 

que marcaram presença na 

3ª Mostra Silves—Capital 

da Laranja 
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Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas 

 Presença do Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Doutor Pedro Monteiro na companhia 
dos colegas da Drap Algarve 

Presença na  3ª Mostra  Silves - Capital da Laranja de Sua Excelência o  Sr. Presidente da República, com o Executivo  
Camarário 
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Reunião na DRAP Algarve com as associações profissionais do setor, IPMA, UALG e a  
Fundação Oceano Azul, entre outros parceiros. 

O polvo, com 35,5 milhões de euros e um aumento de 7,1% no preço médio por quilo, foi a espécie mais 
relevante, em valor de vendas, nas lotas portuguesas, durante o ano de 2018, ultrapassando inclusive a 
sardinha. Sendo uma das mais importantes espécies comerciais capturadas pela Pequena Pesca no Algar-
ve, a sua sustentabilidade é crucial quer para a biodiversidade quer para a vida das comunidades piscató-
rias do Algarve. Só com uma gestão conjunta envolvendo armadores, pescadores, administração, universi-
dades e centros de investigação, é possível garantir o equilíbrio entre stocks e capturas. Decorreu nas ins-
talações da DRAPALGARVE, uma reunião envolvendo as associações profissionais do setor, IPMA, UALG e 
a Fundação Oceano Azul, entre outros parceiros. Objetivo: implementar esta gestão participativa (co-
gestão) na pesca do polvo no Algarve. Passos fundamentais rumo a um futuro mais sustentável!  

A LPN é a entidade coordenadora do Projeto LIFE Saramugo “Conservação do saramugo (Anaecypris hispanica) na 
bacia do Guadiana (Portugal)” (LIFE13/NAT/PT/000786), que visa a conservação de um dos peixes de água doce 
mais ameaçado do nosso país, o saramugo. Este Projeto é financiado pelo programa LIFE+ Natureza da União Euro-
peia e cofinanciado por outras entidades nacionais. Tem como parceiros o Instituto da Conservação da Natureza e 
Florestas, I.P., a Universidade de Évora e a Aqualogus - Engenharia e Ambiente, Lda.  

Uma das ameaças à conservação do saramugo é a introdução e expansão de espécies piscícolas não autóctones 
(como o achigã, o chanchito e a perca-sol), que originam situações de competição (alimentar ou espacial) ou mes-
mo predação sobre as posturas, juvenis ou adultos. Para além de serem uns dos principais pontos de proliferação 
destas espécies, os sistemas lênticos artificiais promovem a sua dispersão nos habitats naturais aquando descargas, 
pondo em causa o equilíbrio do ecossistema e sobrevivência de peixes nativos. Para minimizar o impacte desta 
ameaça, foram desenvolvidos no âmbito do Projeto LIFE Saramugo dois dispositivos que visam minimizar o aporte 
de espécies exóticas de barragens de pequena e média dimensão para linhas de água naturais afluentes da Ribeira 
do Vascão (que alberga uma das populações de saramugo mais bem preservadas desta espécie e está classificada 
como Sitio Ramsar, desde dezembro de 2012). 

Projeto Life Saramugo 
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No dia 29 de janeiro a DRAP Algarve recebeu a visita de um ilustre grupo de agricultores do Alentejo, da 
freguesia de Pardais, concelho de Vila Viçosa, acompanhados por dirigentes e técnicos da DRAP Alentejo 
e autarcas calipolenses.  
O grupo visitou durante a manhã deste dia, a coleção de citrinos da DRAP Algarve, instalada no Centro de 
Experimentação Hortofrutícola do Patacão. Na parte da tarde, visitou as instalações da Frusoal e duas 
explorações geridas por essa Organização de Produtores.  
A visita ao Algarve deu sequência à participação de técnicos da DRAP Algarve e da Frusoal  na Feira da 
Laranja de Pardais, realizada em março de 2018, onde se incluiu uma ação de divulgação em sala sobre a 
temática dos citrinos - questões técnicas. 
No final da visita o balanço ultrapassou as expectativas, tendo o grupo de agricultores do Alentejo mani-
festado desejo de regressar ao Algarve para nova visita. 

VISITA VISITA DEDE  AGRICULTORESAGRICULTORES  DEDE  PARDAIS  PARDAIS  ÀÀ    

DRAP ALGARVEDRAP ALGARVE  

Visita à coleção de citrinos da DRAP Algarve, no 
Patacão 

Instalações da Fusual em plena laboração 

Grupo de agricultores do Alentejo, da freguesia de Pardais com os técnicos e  
Dirigentes da DRAP Algarve 
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Visita ao Ensaio de citrinos  em Modo de Produção Biológico/Modo de Produção  
Convencional (CEHFP) 

A DRAP Algarve instalou em 2014/2015, no CEHFP, um Ensaio de Citrinos em Modo de Produção Biológico 
vs. Modo de Produção Convencional, com a laranjeira Lane Late e a tangerineira Ortanique, que terá a 
sua primeira produção este ano. 
No sentido de se fazer alguma divulgação sobre este assunto antes da 1ª colheita, a Direção de Serviços 
de Desenvolvimento Agroalimentar e Rural (DSDAR) organizou uma visita para os funcionários da DRAP 
Algarve, no dia 21/02/19, pelas 10.30h. O Diretor Regional elogiou o trabalho desenvolvido pelos técnicos 
responsáveis pelos ensaios, incentivando o cultivo em modo produção biológico.  

Eng.º António Marreiros e Eng.º 
José Tomás em plena explicação 
do que a DSDAR tem vindo a 
desenvolver 

Diretor Regional Doutor Pedro Monteiro 
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No sábado dia 23 de fevereiro,  realizou-se na casa de Povo de Alferce, em Monchique uma sessão de esclareci-
mento sobre investimentos e incentivos fiscais para as florestas. 
A casa ficou repleta de participantes, reveladora do interesse suscitado, numa organização conjunta da DRAPAL-
GARVE, Secretaria de Estado das Florestas, AG PDR2020, ICNF, com o apoio das Juntas de Freguesia de Alferce e de 
Monchique.  

Foi publicado o Despacho que cria o Conselho Dinamizador para a Salvaguar-
da e Promoção da Dieta Mediterrânica (DM) e o Grupo Executivo da Dieta 
Mediterrânica. Os dois órgãos visam aprofundar e dar sequência ao trabalho 
já realizado pelo Grupo de Acompanhamento para a Salvaguarda e Promoção 
da Dieta Mediterrânica, conferindo à Dieta Mediterrânica uma maior cobertu-
ra e projeção a nível nacional.  
O Conselho Dinamizador para a Salvaguarda e Promoção da Dieta Mediterrâ-

nica tem como principais objetivos contribuir para incentivar e incrementar o conhecimento, a preservação e a pro-
moção da DM em Portugal, propor e acompanhar a implementação de uma Estratégia Nacional para divulgação da 
DM e promover a DM junto do público em geral, nomeadamente junto de escolas. O Conselho é coordenado pelo 
Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e integra representantes de cerca de três dezenas de 
entidades. Ao Grupo Executivo da Dieta Mediterrânica compete identificar e propor as ações de maior significado 
relativas à DM, acompanhar a implementação dos planos de trabalho desenvolvidos pelo Conselho Dinamizador e 
propor um Plano de Ação que concretize a Estratégia elaborada pelo Conselho. O grupo é constituído por elemen-
tos propostos pelo Conselho Dinamizador. Segundo o Despacho, a criação destes dois órgãos está enquadrada nos 
objetivos de desenvolvimento sustentável e na importância que hoje assumem as dietas sustentáveis e saudáveis e 
a valorização das paisagens alimentares. O Despacho é assinado pelos Ministros da Agricultura, Negócios Estrangei-
ros, Finanças, Cultura, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Saúde, Mar e pelos Secretários de Estado das Autar-
quias Locais, Turismo e Educação.  
A Dieta Mediterrânica foi reconhecida pela UNESCO como Património Cultural e Imaterial da Humanidade, em 
2013, na sequência de uma candidatura apresentada por sete países, entre os quais Portugal. A cidade de Tavira foi 
escolhida, em Portugal, como comunidade representativa da Dieta Mediterrânica, tendo em conta a sua herança 
patrimonial, natural e cultural.  
 

Governo dinamiza e promove Dieta Mediterrânica 

Sessão de esclarecimento sobre investimentos e incentivos fiscais para as florestas 
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A Fundação Manuel Viegas Guerreiro e a União das Freguesias de Querença, Tor e Benafim, em colabora-
ção com a DRAP Algarve,  realizaram uma sessão de divulgação e esclarecimento sobre os temas: 
 
1) – “Conduzir e operar tratores em segurança” (COTS) – Engº Carlos Ludovico (DRAP Algarve) ; 
2) – “Pomar tradicional do Algarve – variedades e técnicas de condução”  - Engº João Costa (DRAP Algar-
ve) . 
-A sessão, destinou-se a agricultores e outros interessados, que ocuparam o Auditório do edifício da Fun-
dação Manuel Viegas Guerreiro em Querença, no dia 28 de fevereiro. A sessão era de entrada livre e 
foram muitos os interessados a marcar presença. 

Engº Carlos  Ludovico—DRAP Algarve 
Engº João Costa  - DRAP Algarve 

Sessão na Fundação Manuel Viegas  Guerreiro  
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A Câmara Municipal de Alcoutim e a Câmara 
Municipal de Mértola, numa organização conjunta 
em colaboração com a Associação de Proprietá-
rios Florestais das Cumeadas do Baixo Guadiana, 
promoveram nos dias 1 e 2 de março, as Jornadas 
do Mundo Rural, ano Espaço Guadiana, em Alcou-
tim. 
  
Esta organização conjunta entre os municípios 
decorre de uma visão de território integrada que 
entende que a geografia dos problemas e desafios 
que estes dois Municípios enfrentam (muito baixa 
densidade, vulnerabilidade à desertificação e alte-
rações climáticas) não se coaduna com as geogra-

fias administrativas dos terri-
tórios. Nesse sentido têm 
estes dois Municípios enceta-
do um conjunto de reflexões, 
iniciativas e projetos conjun-
tos e/ou complementares em 
várias áreas. 
  
A temática abordada nestas 
jornadas teve como temas 
centrais a Floresta e a Agri-
cultura. 
O evento contou com a parti-
cipação de um  prestigiado 
conjunto de oradores de 
entidades de relevância para 
o setor, com o objetivo estra-
tégico e transversal de apre-
sentar os desafios e oportuni-
dades que os profissionais e 
as instituições têm de enfren-
tar, e sobre os quais importa 

refletir de forma global, contando com espaço 
aberto ao debate em torno das questões apresen-
tadas. 
 Miguel Freitas, Secretário de Estado das Florestas 
e do Desenvolvimento Rural; Júlio Cabrita, Direção 
Regional da Agricultura e Pescas do Algarve; Ricar-
do Bernardino, GAL Rural - Terras do Baixo Gua-
diana representaram algumas das entidades con-
vidadas para o evento que contou ainda com per-
to de duas dezenas de oradores. 
 
 

Miguel Freitas—Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural 
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A divulgação de exemplos de boas práticas já em curso foi também um dos pontos de interesse, onde as 
organizações, grandes e pequenas, identificaram os fatores de competitividade e os desafios que as 
empresas locais encontram nesta área geográfica do Algarve. 

Diretor de Serviços Engº Júlio Cabrita, da 
DRAP Algarve apresentando “O impacto da 
Aplicação dos Fundos Comunitários Agroflo-
restais no concelho de Alcoutim na última 
década (PRODER e PDR 2020)” 

Presença do Sr. Diretor Regional Adjunto, Engº José Graça nas 
Jornadas do Mundo Rural 

Diretor Regional da Agricultura e 
Pescas do Algarve, Doutor Pedro 
Monteiro e o Presidente da Câmara 
de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves 
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A Feira dos Enchido, que se realizou, nos dias 2 e 3 de março, no heliporto municipal de Monchique, 
homenageou pelo 26.º ano seguido, a tradição, os usos e os costumes do concelho serrano.  
O evento contou, com a presença da Unidade Móvel de Saúde da UCC Mons Cicus, com o intuito de pres-
tar serviços de rastreio à população, bem como com a presença da Direção Regional de Agricultura e Pes-
cas do Algarve (DrapAlgarve), para prestar esclarecimentos sobre assuntos relacionados com a agricultura 
e pecuária. O evento como já é tradição, resultou num enorme sucesso com a participação de centenas 
de visitantes e apreciadores do melhor que se faz na serra Algarvia.  

Presença da DRAP Algarve e alguns elementos do  
executivo camarário 
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Diretores da Drap Algarve e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Monchique na Unidade de Saúde de Proximidade   

Visita aos expositores do Diretor da DRAP Algarve e 
do Presidente da  Câmara de Monchique 

Idália Duarte—Enchidos de Monchique foi a 
vencedora do certame 2019, com um Stand 

recheado de produtos do Algarve que fizeram 
as delicias dos visitantes 
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A Herdade da Parra, em Silves, foi o local escolhido pelo Governo para iniciar os trabalhos de combate à erosão e 
estabilização de solos na serra, após o incêndio do ano passado. 
A primeira intervenção, consistiu na sementeira de 150 hectares com recurso à via aéra utilizando para o efeito 
um avião Dromader. 

No local esteve presente o 

secretário de Estado das 
Florestas, Miguel Freitas, 
acompanhado pela presi-
dente da Câmara Municipal 
de Silves, Rosa Palma. 

Segundo o secretário de 

Estado informou, este tra-

balho tem como objetivo a 

proteção e o enriquecimen-

to do solo, sendo um méto-

do usado para semear plan-

tas que irão melhorar a 

estrutura do solo, o que irá 

depois permitir que se 

semeiem outras espécies, 

como o medronheiro ou 

sobreiros e ciprestes,  que 

será feito no outono. 

Como foi anunciado, os tra-

balhos na Herdade da Parra irão prolongar-se na primeira quinzena de março, em mais 150 hectares, estando pre-

vista uma verba de 300 mil euros para os trabalhos de estabilização de emergência, sendo 200 mil euros para cor-

tes e estilhaçamento e 100 mil para as sementeiras propriamente ditas. 

 

Sementeira aérea em Monchique 

A Campanha de apresentação Nacional 
“ECONTIGO, ECOMTODOS” promovida 
pelo ICNF e DGE na Escola Secundária 
de Loulé, contou com a presença dos 
Secretários de Estado das Florestas e 
do Desenvolvimento Rural, Miguel Frei-
tas, e da Educação, João Costa. Esta 
iniciativa teve como objetivo promover, 
junto dos jovens, o desenvolvimento de 
ações de valorização e sensibilização 
para a defesa da floresta, incluindo a 
promoção ativa das saídas profissionais 
nesta área.  

A Floresta precisa de ti—ECONTIGO ECOMTODOS 
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Realizou-se no dia 19 de março no IPDJ em Faro, a Sessão Distrital de Faro no Programa “Parlamento dos 
Jovens 2018/2019”. Esta é uma iniciativa da Assembleia da República que conta com o apoio do Instituto 
Portugês do Desporto e da Juventude, I.P.  
Este evento que contou com a participação de centenas de jovens, pretendeu motivar o interesse dos 
jovens pela participação cívica e pela resolução de questões que afetam o seu presente e futuro indivi-
dual e coletivo como por exemplo “ as alterações climáticas, reverter o aquecimento global”. Este ano, 
esteve presente como deputado da Assembleia da República, a acompanhar os trabalhos desta Sessão 
Distrital, o Dr. Luís Graça. Na Sessão foi aprovado o projeto de recomendação, do distrito de Faro e eleitos 
os jovens deputados que representarão o nosso distrito na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens 
2018/2019 que se realizará, na Assembleia da República, no dia 20 e 21 de maio 2019.  

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Esta iniciativa da Assembleia da República visou incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica 
e política, envolveu 19 das 24 escolas secundárias do Algarve e a Escola vencedora representará a região 
na sessão nacional, que decorrerá a 21 de maio na Assembleia da República, podendo ainda ganhar a par-
ticipação na sessão europeia em Estrasburgo. 
A edição deste ano teve como tema “Alterações Climáticas – Reverter o Aquecimento Global”, uma temá-
tica que está em linha com as conclusões da última sessão do Conselho Regional do Algarve e as priorida-
des da região para o próximo quadro comunitário de apoio, conforme sublinharam o Deputado Luís Graça 
e o Presidente da CCDR algarve, Francisco Serra, aos 49 "deputados" reunidos em Faro. A DrapAlgarve 
colaborou nesta iniciativa oferecendo laranjas aos “jovens deputados” participantes como forma de pro-
mover hábitos saudáveis de alimentação e divulgar os Citrinos do Algarve. Os participantes agradeceram 
esta oferta carregada de vitamina C para os “fortalecer” nestes desafios de cidadania em prole de uma  
região mais amiga do ambiente e de um mundo mais perfeito. 

Sessão Distrital do Programa “ Parlamento dos Jovens 2018-2019 no IPDJ Algarve.  
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No dia 22 de março foi oficialmente inaugurada, com a presença da Ministra do Mar, uma nova fábrica 
de congelação em Odiáxere, Lagos (Congelagos), a maior unidade deste tipo na Península Ibérica, num 
investimento de 16 milhões de euros, o segundo maior investimento realizado ao abrigo do PO 
Mar2020. Englobada no projecto, cuja análise da candidatura e validação dos pagamentos foi levada a 
cabo pela DRAP ALGARVE. Esta fábrica com uma área de 6500m2, possui uma zona de armazenagem, 
composta por duas câmaras distintas, que totalizam 2160m2. 
Este investimento permitirá à empresa processar e comercializar 300 toneladas diárias e armazenar 
5.400 toneladas de peixe e moluscos de Portugal Continental e Ilhas, num investimento que se deseja 
estruturante para a Economia do Mar, não só a nível regional mas também nacional. 

 
Inauguração  da unidade fabril de congelação  CONGELAGOS 

A inauguração contou com a 
presença da Senhora Ministra 
do Mar Ana Paula Vitorino 

Instalações Industriais preparadas para a laboração 
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RECEITAS ALGARVIASRECEITAS ALGARVIAS  

Torta de Laranja 
400g de açúcar 
60g de manteiga 
40g farinha maisena 
8 ovos sumo e raspa de 2 laranjas do Algarve 
Açúcar para polvilhar 
 
Numa tigela, bata, com a ajuda de uma vara de ara-
mes, todos os ingredientes indicados. 
Deite a massa num tabuleiro forrado com papel 
vegetal e leve ao forno, pré-aquecido a 180ºc, duran-
te cerca de 20 minutos.  
Após o tempo indicado, retire do forno e desenforme, ainda quente, sobre um pano de cozinha polvilha-
do com açúcar. Enrole com cuidado e sirva. 
 
              Cozido à Portuguesa com “Enchidos da Serra de Monchique” 

200 g de carne vaca 
 
200 g de carne porco 

200 g de entrecosto 

200 g de bacon 

1 chouriço de carne da  

Serra Algarvia 

1 farinheira 

1 morcela 

400 g de arroz 

400 g de batatas 

300 g de cenouras 

Corte as carnes de vaca e porco em cubos. Coloque todas as carnes e enchidos numa panela, cubra com 
água, tempere com uma pitada de sal, leve ao lume e deixe cozer.  

Retifique de sal e, à medida que as carnes e os enchidos forem ficando cozidas, vá-as retirando e reserve. 
Descasque as cenouras e os nabos e corte-os em pedaços. Coza-os na mesma água das carnes, retire e 
reserve. Corte a couve em pedaços grosseiros, lave-os e coza-os igualmente na mesma água.  

Retire e reserve. Divida a água em duas partes e coza o arroz numa delas. Descasque as batatas, corte-as 
ao meio e coza-os na restante água. Retire e reserve. Escorra o feijão, aqueça-o na água das batatas, 
escorra e disponha numa travessa. Junte a couve, o arroz, as batatas, as cenouras e os nabos, bem como 
as carnes e os enchidos cortados em pedaços, e sirva bem quente. 

https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-carne-vaca/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-carne-porco/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-entrecosto/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-bacon/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/chourico-de-carne/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/farinheira/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/morcela/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-arroz/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-batatas/
https://www.teleculinaria.pt/ingrediente/de-cenouras/
https://www.teleculinaria.pt/search/carne
https://www.teleculinaria.pt/search/cenoura
https://www.teleculinaria.pt/search/feijao

