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Decorreu nos dias 5, 6 e 7 de julho, na Marina de Albufeira, a XXIII Fei-
ra de Caça, Pesca, Turismo e Natureza. Esta iniciativa foi realizada 
pela Federação de Caçadores do Algarve em parceria com o Município 
de Albufeira e a Marina de Albufeira, que contou também com a par-
ticipação da DRAP Algarve. 
Este evento é dirigido a caçadores e pescadores, mas também ao 
público em geral, pois possibilita-lhes o conhecimento das mais recen-

tes novidades na atividade cinegética, da pes-
ca desportiva e do mundo rural. Foram muitos 
os setores temáticos representados e muitas 
ações para gáudio dos visitantes. Com uma 
oferta diversificada de iniciativas, abrangendo 
maioritariamente o setor primário, os inúme-
ros visitantes puderam assistir a demonstra-
ções de caça, de cães de parar, a mostras de 
raças autóctones, a exposição de cães e mati-
lhas, a demonstrações de atividade equestres 
de elevado nível, até aos concursos de mel do 
Algarve, de doçaria regional e da Ovelha Chur-
ra Algarvia. 
Ainda durante a Feira realizou-se uma Mesa 

Redonda, sobre o Turismo e Citricultura com o tema “Exportar cá dentro” e ainda um Colóquio 
de Gestão e Sanidade de Espécies Cinegéticas. 
Na inauguração da Feira estiveram presentes diversos representantes de entidades nacionais e 
regionais ligados à temática da Feira. No último dia do evento esteve presente o Secretário de 
Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, que confraternizou com os diri-
gentes associativos filiados na Federação de Caça e Pesca do algarve e pôde interagir com os inú-

meros visitantes e com os representantes dos 
expositores presentes na Feira.  

Mesa redonda  - Turismo e Citricultura 
“Exportar cá dentro” Concurso Doçaria Regional 

Diretor Regional, Pedro Monteiro a discursar na abertura 
da XXIII Feira da Caça, Pesca, Turismo e Natureza 
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Ministra do Mar visita o Algarve 

O Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro, acompanhou a 
Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino em vários eventos ocorridos  no dia 12 de julho na região 
do Algarve. Exemplo disso foi a assinatura do contrato de empreitada para a navegabilidade do 
rio Guadiana (Pomarão-Mértola), no Centro de Interpretação do Pomarão - Mértola.  

A visita técnica às intervenções de reconstrução da cabeça do molhe do quebra-mar e inaugura-
ção do novo farolim em Vila Real de Santo António foram os pontos altos que contaram com a 
presença da Ministra do Mar seguindo-se o workshop temático “Náutica de Recreio e Turismo 
Marítimo” no âmbito da preparação da Estratégia Nacional do Mar 2020-2030 (UALG - Campus 

da Penha em Faro), foram outros exemplos da progra-
mação agendada em que a presença da Ministra do 
Mar foi determinante para o êxito dos mesmos. 

Ação de Informação - “Segurança e Saúde no 
Trabalho”  

No passado dia 17 julho teve lugar na sede da DRAP Algarve uma ação de informação/capacitação 
sobre o tema “Segurança e Saúde no Trabalho”. Esta ação é uma abordagem aos “Riscos – Direitos 
e Deveres”, foi ministrada por técnicos da Unidade Local de Faro da ACT - Autoridade para as Con-
dições do Trabalho e contou com a participação dos dirigentes da DRAP Algarve. 

Sala de Reuniões repleta para abordagem do tema 
“Segurança e Saúde no Trabalho” 
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A Região de Turismo do Algarve e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, empe-
nhadas em dinamizar a distribuição de produtos da região, realizaram no passado dia 22 de 
julho,  na Região de Turismo do Algarve, uma reunião de trabalho com o intuito de incremen-
tar o setor “exportador” na região e apostar nas parcerias que se possam criar entre as gran-
des superfícies e os produtores locais. 

Nesta reunião estiveram presentes os chefes de compras da MAKRO (Head of Fresh, Ultrafresh 
& Own Brands e Fruit & Vegetables Buyer) para aferir possibilidades de articulação com os pro-
dutores regionais, no sentido de aumentar as sinergias e direcionar os produtores para os mer-
cados da restauração e da hotelaria da região, ou o escoamento dos seus produtos através das 
grandes superfícies. 

Foram vários os produtores que marcaram presença nesta reunião (Comissão Vitivinícola do 
Algarve, Citrina, Viplant, Finisterra SA, Conserveira do Sul, AtlantikFish, Necton, Tavira Sal, 
Aqua Prime Oysters, Sociedade Piscicultura Farense, Luis Sabbo Frutas do Algarve Lda, AlgarO-
range) visto a região do Algarve possuir um enorme potencial no setor Agroalimentar 
(agricultura e pescas) e uma referência de Qualidade reconhecida já no mercado nacional e 
internacional. 

A qualidade excelente que os produtos apresentam, bem como a segurança alimentar que 
garantem ao consumidor por estarem devidamente certificados, traduz-se num produto dife-
renciador e numa marca regional que já assume uma dimensão notável.  

A iniciativa foi profícua e ficou dado o mote para que cada vez mais produtores e outras gran-
des superfícies, adiram a esta iniciativa de promoção dos produtos locais, trazendo valor acres-
centado para a economia local alavancando assim a região do Algarve. 

AlgarOrange/RTA/DRAP Algarve aposta na parceria 
Produtores/Grandes Superfícies para alavancar os 

produtos do Algarve 

Produtores locais e as grandes superfícies “uma 
parceria de futuro” 

Presidente da RTA João Fernandes, representantes da MAK-
RO ( Head of Fresh, Ultrafresh & Onwn Brands e Fruit & 
Vegetables Buyer) e o Diretor Regional da DRAP Algarve 
Pedro Monteiro 
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Projeto Pre-HLB 

A DRAP Algarve esteve presente na reunião de lança-
mento do projeto Pre-HLB, ocorrida na UALG 
(Gambelas) no dia 24 de julho. Trata-se de um con-
sórcio internacional formado por instituições de I&D 
pertencentes a 10 países da Europa, América, África 
e Ásia, cujo objetivo se prende com a monitorização, 
estudo do comportamento e investigação na preven-
ção/contenção e combate daquela que é atualmente 
a mais nefasta doença que afeta os citrinos a nível 
mundial - o HLB ou Greening, transmitida por um 
inseto - psila-africana-dos-citrinos ou Trioza erytreae.  

Registamos com agrado que esta bacteriose ainda não atingiu o continente europeu, apesar 
do seu vector de transmissão já ter sido detetado. 

Projeto CRUSTAPANHA 

Os mentores do projeto CRUSTAPANHA deslocaram-se à sede da DRAP Algarve no passado 
dia 25 de julho juntamente com a DGRM, a Polícia Marítima e várias associações do setor da 
pesca do Algarve e de outras regiões do país para apresentarem este novo projeto. 

O projeto CRUSTAPANHA é promovido pelo CCMAR/UALG e é financiado pelo programa 
MAR2020, cuja gestão a nível regional é da responsabilidade da DRAP Algarve, visando contri-
buir para a gestão sustentada da pesca de pequenos caranguejos com interesse comercial, 
existentes ao longo da costa Portuguesa.  

Apresentação do Projeto CRUSTAPANHA com todas 
as entidades intervenientes e com os técnicos da 
DRAP Algarve 
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28ª Feira da Serra em S. Brás de 
Alportel 

O figo foi o tema da 28ª Feira da Serra, que decorreu em São Brás de Alportel. Este evento que 
permitiu mostrar o que de melhor o interior 
algarvio tem para oferecer. Esta edição 
bateu todos os recordes e que de 25 a 28 de 
julho, recebeu mais de 38.000 visitantes! 
Para a organização, a cargo do Município de 
São Brás de Alportel, estes resultados con-
solidam a aposta nos 4 dias deste evento 
que é já uma referência incontornável no 
verão algarvio. 
O setor primário teve honras de destaque e 
foi bastante aludido pelas entidades presen-
tes. 

 
A enorme diversidade de espaços e de ativi-
dades para os diversos gostos e idades; a 
genuinidade preservada no artesanato e nos 
produtos locais, a inovação revelada nos 
múltiplos projetos de empreendedorismo, a 
preocupação com a acessibilidade para 
todos que se estendeu a todo o recinto e 
direcionado a pessoas com mobilidade con-
dicionada, para além conforto e da seguran-
ça foram alguns dos ingredientes do cres-
cente êxito deste certame que se assume 
como um dos eixos primordiais de desenvol-
vimento local do interior do Algarve. 
 

O Palco Sonoridade com variadas ativida-
des do concelho de S. Brás de Alportel 

Foto dos convidados que marcaram presença 
na Feira 

Presença da DRAP Algarve no certame 



Combate à Mosca do Mediterrâneo 

As alterações climáticas irão inevitavelmente acentuar a importância para a moderna agricultu-
ra das problemáticas ligadas à disponibilidade de recursos hídricos e às questões fitossanitárias.  

Só com a adoção de estratégias holísticas assentes em parcerias entre a administração central, 
autarquias, unidades de investigação e os produtores e suas organizações, será possível cons-
truir um modelo de desenvolvimento ambiental e socioeconomicamente sustentável.  

Para promover essa boa articulação muito contribuem iniciativas como a reunião técnica ocorri-
da na sede da DRAP Algarve no passado dia 29 de julho, em que contámos com o apoio da Dire-
ção Geral de Alimentação e Veterinária e dos colegas da Comunidade espanhola de Valencia, 
para perspectivar, juntamente com os técnicos e dirigentes das associações de produtores, 
estratégias de combate à mosca do Mediterrâneo, uma das pragas que mais prejuízos causa à 
fruticultura algarvia . 

No passado dia 31 de julho a DRAP Algarve 
acolheu na sala dos Diretores Regionais a ses-
são de sensibilização promovida pelo Gabinete 
de Planeamento, Políticas e Administração 
Geral (GPP) do MAFDR sobre a promoção de 

uma cultura de 
maior equilíbrio/ 
conciliação entre a 
vida profissional, 
pessoal e familiar, 
no âmbito do desa-
fio de melhorar as 
condições de trabalho e o bem-estar dos trabalhadores.  

Sessão de Sensibilização condições e bem estar 
dos trabalhadores 
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Diretor Regional, Pedro Monteiro e demais oradores 
que constituíram o brilhante painel sobre este tema 
tão importante da fruticultura algarvia 



 

FACARTE - XXV Feira de Agricultura, Caça e 
Artesanato 
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Nos dias 2, 3 e 4 de agosto a freguesia de Conceição de Tavira encheu-se de visitantes para 
celebrar a 25ª edição da FACARTE, feira de agricultura, caça e artesanato. 

Os visitantes já fiéis a este evento no sotavento algarvio puderam ver e adquirir produtos 
agrícolas, doçaria e artesanato regional, saber as novidades no setor primário da região e 
assistir a espetáculos de animação todas as noites.  

A DRAP Algarve como já é tradição marcou presença institucional, acompanhando 
o município de Tavira e outras entidades da região na valorização deste certame que ano 
após ano, ao longo de XXV edições vem crescendo e fidelizando os residentes do sotavento 
algarvio e das muitas centenas de visitantes que rumam à FACARTE nesta altura de veraneio. 
Oriundos das grandes cidades e rendidos a este destino que se destaca não só pelo clima 
mediterrâneo mas também pela forma como recebe as pessoas, possibilitando-lhes experiên-
cias novas de saberes e de sabores, que as faz regressar todos os anos. 

Este ano a DRAP Algarve promoveu duas ações direcionadas às problemáticas da sustentabili-
dade ambiental, a sensibilização  para o uso racional e eficiente da água e para os perigos das 
ignições em contexto rural. Dois temas de grande relevo face às condições climáticas que se 
fazem sentir e a crescente necessidade de informar o público que nos visita. 

A Inauguração do certame contou com a 
presença do Diretor Adjunto da Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Algar-
ve, Mário Dias, Presidente  e Vice Presiden-
te da Câmara de Tavira, Presidente da Jun-
ta da Conceição de Tavira, Presidente da 
Federação de Caçadores do Algarve entre 
outros ilustres convidados. 



 

Na defesa da Floresta contra o risco de  Incêndios 
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O Secretário de Estado das Florestas e do 
Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas 
deslocou-se ao Município de São Brás de 
Alportel no dia 7 de agosto para acom-
panhar os trabalhos preventivos realiza-
dos naquele concelho ao nível da Defesa 
da Floresta Contra Incêndios (DFCI). Rea-
lizou-se uma reunião no edifício dos 
Paços do Concelho que contou com a 
participação do Diretor Regional do Insti-
tuto de Conservação da Natureza e Flo-

restas do Algarve, Joaquim Castelão Rodrigues, do Comandante Operacional Distrital, Vítor Vaz 
Pinto,  do coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de São Brás de Alportel, Vitor 
Martins, do Presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro, da Vice-Presidente Marlene 
Guerreiro e Vereador David Gonçalves e ainda do Presidente da Junta de Freguesia, João Rosa, 
para articulação das ações de prevenção. 

Numa altura em que a prevenção dos fogos florestais e rurais é uma preocupação constante 
devido às alterações climáticas, a presença do Secretário de Estado é motivadora para a pros-
secução dos trabalhos da defesa florestal e para alertar os munícipes para os riscos associados 
às elevadas temperaturas que se fizeram sentir. 

A inauguração da 34ª edição do Festival do Marisco de Olhão, contou com a presença do Diretor 
Adjunto da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Mário Dias. O evento que este 
ano decorreu de 9 até 14 de agosto, promoveu o marisco da Ria Formosa que é a atração que  
mobiliza milhares de visitantes à cidade de Olhão. 

Inauguração do Festival do Marisco em Olhão 

Diretor da DRAP Algarve Pedro Monteiro e Diretor Adjunto Mário Dias, Ministra do Mar Ana Paula Vitorino, Secre-
tário de Estado das Pescas José Apolinário, Presidente da Câmara António Miguel Pina  e restante executivo a faze-
rem a promoção à Ria Formosa e ao marisco da região. Milhares de visitantes passaram no recinto do festival para 
fazer jus a este evento que atrai tantos seguidores fieis à Ria Formosa e ao marisco de excelência que se consome 
nestes dias. 
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A FATACIL  – Feira de Artesanato, 
Turismo, Agricultura, Comércio e 
Indústria de Lagoa, celebrou a 40.ª 
edição nos dias 16 a 25 de agosto, num 
evento que constitui uma marca iden-
titária do concelho, e de toda a região, 
dando a conhecer o que de melhor se 
faz no sul do país. Ao todo foram 800 
expositores numa área que este ano 
aumentou para 60 mil metros quadra-
dos, com muito artesanato ao vivo, 
gastronomia regional, provas de vinho 
do Algarve, divulgação dos saberes e 
sabores algarvios, exposições de ani-
mais, folclore genuíno, espetáculos 
equestres, animação infantil, uma ten-
da tecnológica e, claro, um cartaz 

musical de luxo que incluiu Xutos & Pon-
tapés (também eles a comemorar os 40 
anos de existência), Calema, Wet Bed 
Gang, João Pedro Pais, Matias Damásio, 
Quim Barreiros, Blaya, Jorge Palma, 
Mariza com a Orquestra Clássica do Sul e 
Richie Campbell.  

No Espaço Amar a Terra da Drap Algarve 
contámos com a presença musical do 
Domingos Caetano dos “IRIS” com temas 
alusivos ao “Amar a Terra”.A inaugura-

ção da FATACIL assinalou 40 anos a inovar e a crescer, num dos mais importantes eventos que se reali-
zam no Algarve e que é também a mais antiga das parcerias da DRAP Algarve com a CM Lagoa, sendo o 
espaço Amar a Terra um dos seus ex-líbris. 

FATACIL 2019 



Feira dos Frutos Secos—Alcantarilha 
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A XVIII edição da Feira dos Frutos Secos de 
Alcantarilha - Silves, realizou-se de 30 de 
agosto a 1 de setembro onde o figo, as 
amêndoas, as alfarrobas, secos ou transfor-
mados reinaram durante estes três dias. 

O melhor que o Interior Rural tem para ofe-
recer foi apresentado ao vastíssimo público 
que visitou  a feira. 

Estatuto de Jovem Empresário Rural  

O Estatuto de Jovem Empresário Rural (JER) 
tem por objetivo a adoção e reforço das 
estratégias e parcerias locais, determinar o 
incentivo ao empreendedorismo e rejuve-
nescimento do tecido empresarial das 
Zonas Rurais do Interior. Este Estatuto foi 
criado com a publicação do Decreto-Lei nº 
9/2019, e tem como finalidade promover 
apoios e instrumentos aos jovens que quei-
ram instalar-se ou já estejam instalados nos 
espaços rurais. 

Legislação aplicável: 

A Portaria nº 143/2019 regulamenta os pro-
cedimentos relativos à atribuição do “Título 
de Reconhecimento do Estatuto de Jovem 
Empresário Rural”. Esta informação  foi 
amplamente divulgada nos eventos em que 
a DRAP Algarve assinalou presença como 
forma de atrair mais jovens Agricultores 
para o setor agrícola da região. 

José Paulo Jesus Chefe de Divisão do Licenciamento 
da DRAP Algarve, Rosa Cristina Palma Presidente da 
Câmara de Silves, Pedro Monteiro Diretor Regional 
da DRAP Algarve e João José Palma dos Santos Presi-
dente da Junta de Freguesia de Alcantarilha 



VII Feira da Dieta Mediterrânica - na emblemática 
cidade de Tavira  
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O segundo fim-de-semana de setembro foi mais um marco na pro-
moção e divulgação e no aprofundamento do conhecimento sobre a 
Dieta Mediterrânica (DM), Património Cultural Imaterial da Humani-
dade reconhecido pela UNESCO em 2013. As boas-vindas foram 
dadas por Ana Paula Martins, vice-presidente da Câmara Municipal 
de Tavira, que desde logo agradeceu a todos os parceiros da Comis-
são Organizadora da Feira da Dieta Mediterrânica, não esquecendo, 
o reconhecimento da Dieta Mediterrânica como Património Imaterial 
da Humanidade e de Tavira como sua Comunidade Representativa, e 
no bom desempenho que todos os parceiros demonstram para que 
ano após ano, se consiga fazer mais e melhor em prol da DM. 
 
 

 
A convidada de honra desta VII Feira 
da Dieta Mediterrânica foi a Secretária 
de Estado do Desenvolvimento Regio-
nal, Maria do Céu Albuquerque, para 
quem “o desígnio de se criarem 
melhores condições para podermos 
ter mais saúde, não é somente de 
Tavira, do Algarve ou de Portugal, mas 
de todo o mundo”. “E ter saúde signi-
fica comer melhor, mas também de 
forma mais sustentável, valorizando 
aquilo que é nosso, os recursos endó-
genos. Neste quadro comunitário criá-
mos condições para alavancar o nosso 
desenvolvimento tendo por base as 
pessoas e os produtos endógenos, 
mas estamos já a preparar a próxima 
estratégia, convidando todos a anali-
sar o que foi feito, o que resultou e 
não resultou, para continuarmos a 
garantir a sustentabilidade dos nossos 
territórios”, frisou a governante. 

Visita da Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional Maria do Céu Albuquerque ao Stand da 
DRAP Algarve, juntamente com o Diretor Regional Pedro Monteiro e o Diretor Adjunto Mário Dias, o 
Presidente da CCDR Francisco Martins, a Diretora Regional da Cultura Adriana Nogueira e outras ilus-
tres personalidades que abrilhantaram o nosso Stand Institucional. 



Visita à Coleção de Fruteira no CEAT - no 
âmbito da Feira da Dieta Mediterrânica 
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Foto do Diretor Adjunto a ser entrevistado 
pela Equipa da RTP—Forma de divulgação 
nacional deste património exemplar 

Engº João Costa e Engº António Marreiros a esclarecerem os visitantes e a contextualizarem a importância 
desta coleção única existente no CEAT. A RTP acompanhou a visita e fez a cobertura jornalística desta coleção 
que atrai cada vez mais interessados. 

Orgãos de Comunicação a 
entrevistarem o Diretor 
Adjunto , Mário Dias 

A visita à coleção de fruteiras regionais instalada no Centro de 
Experimentação Agrária de Tavira, integrada no programa ofi-
cial da VII Feira da Dieta Mediterrânica de Tavira, foi uma exce-
lente oportunidade para divulgar junto dos visitantes e para 
todo o País através da RTP, o trabalho de prospeção, conserva-
ção e caracterização de relevante interesse público desenvolvi-
do pela DRAP Algarve desde há vários anos.  

Quando a proteção da biodiversidade e a adaptação às altera-
ções climáticas estão cada vez mais na ordem do dia, toda a 
divulgação deste importante espólio é bem-vinda.  Foi neste 
sentido que os elementos da DRAP Algarve  elucidaram o exce-
lente trabalho que têm vindo a realizar.  

O Diretor Adjunto da DRAP Algarve, Mário Dias desta-
cou a importância desta coleção única no país e o 
esforço da DRAP Algarve em a manter. Os técnicos  da 
DRAP Algarve que acompanharam a visita e esclarece-
ram dúvidas que os visitantes lhes iam colocando. É 
notório o brilhante trabalho aqui desenvolvido, não 
esquecendo todos aqueles que diariamente contri-
buem para que a coleção se mantenha com a qualidade 
que é visível .  

Entre tantos intervenientes neste trabalho de preservação e conservação destacamos os Engº  
António Marreiros, Engº Armindo Rosa, Engº Celestino Soares, Engº João Costa, Engº José 
Tomás e todos os restantes colaboradores da DRAP Algarve que com o seu esforço e dedicação 
permitem que exista este magnifico espólio, expoente da Biodiversidade e de enorme interes-
se público. 
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Never Ending Summer - Evento promocional 
do Turismo Gastronomico e Enoturismo 

 

Com o aumento da produção e notorie-
dade crescente dos Vinhos do Algarve, 
alavancaram-se investimentos no setor 
vitivinícola e no seu potencial para 
acrescentarem valor à oferta turística 
regional através do turismo gastronómi-
co e do ecoturismo. A elevada aptidão 
da região para a produção vitivinícola de 
gama premium, foram o mote para a 
intervenção do Diretor Regional de Agri-
cultura e Pescas do Algarve, Pedro Vala-
das Monteiro no ciclo de conferências 
levado a cabo no âmbito do evento 
“Never Ending Summer” que ocorreu  
no passado dia 20 de setembro na Mari-
na de Albufeira.  

Diretor Regional da DRAP Algarve  Pedro Monteiro, a 
destacar a importância da vitivinicultura  da região e 
no enorme potencial para o setor agrícola  no Algarve 

A crescente notoriedade dos vinhos do Algarve é já uma realidade que se reflete na diversi-
dade de ofertas turísticas, quer na vertente do turismo gastronómico quer no enoturismo. 

São já muitos os apreciadores desta oferta turística e o mercado regional posiciona-se para 
diversificar a oferta e alavancar os vinhos do Algarve possuidores de uma qualidade cada 
vez maior. 



“Algarve Cooking Vacations” e 365 Algarve 
no Consulado Geral de Portugal em Sevilha 
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A ação promocional do progra-
ma “Algarve Cooking Vaca-
tions” e do 365 Algarve, no 
Consulado Geral de Portugal 
em Sevilha, e dirigida a opera-
dores económicos e órgãos da 
comunicação social da Andalu-
zia (Espanha) decorreu no pas-
sado dia 21 de setembro. 

 Os produtores algarvios 
(vinhos e citrinos) responde-
ram ao repto e deram a conhe-
cer e provar, durante o evento, 
parte do que de melhor o 
agroalimentar algarvio tem 
para oferecer, numa iniciativa 
integrada na parceria estraté-
gica entre a RTA e a DRAP 
Algarve para aumentar a visibi-
lidade e a integração da produ-
ção agroalimentar do Algarve 
na cadeia de valor do turismo 
algarvio.  

Todos os participantes ficaram encantados com a qualidade e diversidade dos produtos 
algarvios levados até Sevilha. 



Diário da República  

Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural  

 Resolução da Assembleia da República n.º 187/2019 - Diário da República n.º 177/2019, Série 
I de 2019-09-16 
Assembleia da República  
Recomenda ao Governo a elaboração e execução de um plano de gestão de espécies prioritá-
rias e respetivos habitat no Parque Natural da Ria Formosa, incluindo a implementação de 
medidas específicas para as espécies de cavalos-marinhos  
 
Programa de Desenvolvimento Rural 2020—Candidaturas 
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas?fbclid=IwAR38r9V3EtBklEXGSRCspYdQIm9pw0q-
OoP89K_0HXyH3PXiDATuYpL7NxI  

 
Lei n.º 89/2019 - Diário da República n.º 168/2019, Série I de 2019-09-03  

Alteração à Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, que estabelece o regime jurídico da estrutura-
ção fundiária | Assembleia da República 
 
Declaração de Retificação n.º 707/2019 - Diário da República n.º 173/2019, Série II de 2019-
09-10  

Pedido de registo de Sal de Castro Marim/Flor de Sal de Castro Marim DOP | Agricultura, Flo-
restas e Desenvolvimento Rural - Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Legislação 

Arroz de Polvo à Algarvia 

 Coloque o polvo na panela de pres-
são e cubra-o com água. Junte-lhe o 
vinho, o louro, os pés de coentros, 
sal e pimenta. Tape e leve ao lume. 
Deixe cozer durante 20 minutos. 
Decorrido o tempo, retire, corte o polvo em pedaços e reserve-o. 
Reserve também a água da cozedura. 

 Pique as cebolas e os alhos e refogue ambos no azeite. Corte o 
pimento e o alho-francês em meias-luas e adicione-os ao refoga-
do, assim como o tomate picado e limpo de pele e sementes. De 
seguida, adicione os pedaços de polvo e deixe refogar mais um 
pouco. 

Regue com 9 dl da água da cozedura do polvo e, assim que ferver, 
junte o arroz e retifique os temperos. Tape e cozinhe por dez minu-
tos. Por fim, polvilhe com os coentros picados e deixe em repouso 
durante alguns minutos antes de servir. 

Ingredientes: 

 

1.5 Kg de polvo 

1 folha de louro 

1 c.(sopa) coentros 

2 cebolas 

2 dentes de alho 

1dl de azeite 

1/2 pimento ver-
melho 

2 tomates 

350g de arroz 

Sal q.b. 

Pimenta q.b. 

https://twitter.us13.list-manage.com/track/click?u=916ff0531963d1a3793b08666&id=917ac47b25&e=af9a169bb8
https://twitter.us13.list-manage.com/track/click?u=916ff0531963d1a3793b08666&id=917ac47b25&e=af9a169bb8
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas?fbclid=IwAR38r9V3EtBklEXGSRCspYdQIm9pw0q-OoP89K_0HXyH3PXiDATuYpL7NxI
http://www.pdr-2020.pt/Candidaturas?fbclid=IwAR38r9V3EtBklEXGSRCspYdQIm9pw0q-OoP89K_0HXyH3PXiDATuYpL7NxI
https://dre.pt/application/file/a/124392104
https://dre.pt/application/file/a/124530954
https://dre.pt/application/file/a/124530954

