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XVII RURAL CASTANEA 
FESTA DA CASTANHA DE VINHAIS 
Outubro é o mês da castanha, o que se traduz na Festa da Castanha 

de Vinhais. Este evento vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 d outubro, no 

Parque Municipal de Exposições e Feiras de Vinhais. 

Esta Feira é uma das maiores apostas da Camara Municipal de Vinhais, 

tendo como objetivos aumentar a qualidade do certame e o 

consequente aumento do número de visitantes. 

Durante estes três dias, Vinhais organiza uma das maiores festas da 

região, sendo considerado um ponto de encontro essencial para quem 

participa no certame, mas também para todos os vinhaenses. 

No espaço da feira vão estar reunidas as empresas e produtores ligadas 

aos produtos de outono (castanha, mel, nozes, azeite, vinho...). Contará 

com muita animação, Magusto permanente no Maior Assador de 

Castanhas do Mundo, Jornadas Técnicas, Chegas de Touros, 

Concursos, Tasquinhas onde poderá degustar os melhores sabores de 

Vinhais, entre outras atividades. 

 

A Rural Castanea realiza-se anualmente em Vinhais, desde 2006. 

São quase duas décadas de um evento que tem crescido 
gradualmente, seja na oferta, na procura ou na qualidade dos 
produtos. A organização é da responsabilidade da Câmara Municipal 
de Vinhais e, conta com parceiros como: ARBOREA, PRORURIS E.M., 
Parque Biológico de Vinhais, ANCRAS, CNCFS, Agrupamento dos 
Apicultores do Parque Natural de Montesinho, entre outros. 

 

Do vasto programa de atividades que compõem o cartaz da Festa da 

Castanha, destacamos a  Cerimónia de Inauguração Oficial da XVII 
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Rural Castanea- Festa da Castanha (sexta-feira, 28 de outubro), 

Montaria ao Javali (sábado, 29 de outubro), o Programa da SIC 

“Domingão” (domingo, 30 de outubro), Demonstrações de Culinária 

(Doçaria com Castanha), Provas com Produtos das Terras de Trás-os-            

-Montes, Chega de Touros, Concursos da castanha e do mel, Jornadas 

Técnicas do Castanheiro e Jornadas de Apicultura. 

A animação musical noturna contará com “Orquestra Costa Verde” 

(sexta-feira, 28 de outubro), “Emanuel” (sábado, 29 de outubro, às 

22h00), “Dj Meninos do Rio” (sábado, 29 de outubro, às 00h00). 

 

A CASTANHA DE VINHAIS 

A castanha é a rainha em Vinhais. Este fruto, assume um papel muito 

relevante na economia do concelho, projetando o seu nome a uma 

dimensão nacional e até internacional. 

O concelho de Vinhais é o maior produtor nacional de castanha, 

produzindo uma média anual de 15 mil toneladas, movimentando cerca 

de 15 milhões de euros. A castanha de Vinhais apresenta não só 

quantidade, mas também qualidade e variedade. Os tipos de castanha 

e as suas características encontram-se também em exposição para que 

todos possam enriquecer os seus conhecimentos. 

A Nova Marca - Castanha Longal de Vinhais 

No sentido de impulsionar ainda mais a castanha do concelho de 

Vinhais, foi criada a marca “Castanha Longal de Vinhais”, muito 

característica da nossa zona. 

O conceito procura aproximar a marca dos consumidores a nível 

nacional, mas também internacional, tendo como objetivo ser uma 

alavanca para a promoção de Vinhais e dos seus produtos endógenos. 
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Embora o destaque seja feito à variedade longal, esta nova marca é 

criada com o intuito de promover todas as variedades existentes no 

concelho, sendo que a longal assume uma grande representatividade 

na produção, mas o objetivo é que produza cada vez mais castanha, 

como tal, é essencial que os produtores continuem a plantar 

castanheiros, com a certeza que da parte do município, terão todos os 

apoios necessários. 

Sendo a castanha um produto que assume grande vitalidade na 

economia do concelho, a importância da criação da marca e da sua 

certificação, ganham ainda mais força. 

Vinhais é um local com muitos soutos centenários e com grande 

tradição na castanha, a variedade longal acaba por ser uma alavanca 

para desenvolver ainda mais este produto e toda a sua estrutura 

produtiva. Como tal, não havendo um valor nem uma valorização desta 

componente, o que é necessário para os terrenos e para o 

desenvolvimento dos seus produtos, decidiu-se criar a esta nova marca.  

 

O MAIOR ASSADOR DE CASTANHAS DO MUNDO 

Desde 2007 que Vinhais detém o Maior Assador de Castanhas do 

Mundo, inscrito no Guiness World Records, que pode assar até uma 

tonelada de castanhas. 

Durante os três dias de festa, são muitos os quilos de castanhas que são 

assadas neste assador para deliciar os visitantes. Todas as pessoas 

podem comer castanhas sem qualquer custo durante os vários 

magustos que vão acontecendo, participando assim, nesta grande 

festa. 

Em parceria com a Rádio Brigantia, durante a tarde de domingo, dia 30 

de outubro, irá decorrer o Magustão da “Família do Tio João”. O famoso 

locutor de rádio faz questão de juntar a sua “familiazinha” à volta do 
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Maior Assador de Castanhas do Mundo em Vinhais. Aqui, estarão vários 

artistas da região e irão decorrer os concursos “Os Comilões de 

Castanha” e “Apanha de Castanha”, que geram momentos de grande 

diversão. 

 

JORNADAS TÉCNICAS 

A Associação Agro-Florestal e Ambiental da Terra Fria Transmontana – 

ARBOREA organiza anualmente as Jornadas Técnicas do Castanheiro, 

com o objetivo de esclarecer e aconselhar os agricultores sobre os vários 

problemas que enfrentam com o cultivo do castanheiro. 

Assim, dia 29 de outubro, pelas 9h30, no Auditório da Casa do Povo, 

terão início as XX Jornadas do Castanheiro, com ênfase nas “Novas 

Oportunidades para a Castanha Longal”. 

Vai ser uma manhã de trabalho intenso, mas certamente muito 

produtiva, onde vão ser abordados temas como Novos Porta-enxertos 

da Castanha Longal, Modo de produção biológico – uma oportunidade 

para a castanha; Comercialização de produtos derivados da castanha; 

Os mercados e a importância das marcas. 

As jornadas contarão com vários especialistas das diversas matérias 

abordadas e representantes de vários organismos como a Câmara 

Municipal de Vinhais, CNCFS - Centro Nacional de Competência dos 

Frutos Secos, DRAPN – Direção Nacional de Agricultura e Pescas do 

Norte, IPB, CIMO e UTAD. 

Para além destas, realizam-se as Jornadas Técnicas de Apicultura. 
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CONCURSOS 

CONCURSO DA CASTANHA 

O objetivo principal é “promover e divulgar as atividades económicas, 

decorrentes da produção da castanha, fomentando a sua qualidade 

com utilização de variedades que melhor se adaptem à região e que 

mais se valorizem comercialmente.”  

O concurso é aberto a todos os produtores de castanha do concelho 

de Vinhais e realiza-se sábado, dia 29 de outubro, no Auditório da Casa 

do Povo. 

 

CONCURSO DE DOÇARIA COM CASTANHA 

A Castanha, pelas suas características, é um importante ingrediente 

utilizado, cada vez mais, na cozinha portuguesa, principalmente na 

doçaria, mas em vários tipos de pratos e para diferentes momentos da 

refeição. E que bem que sabem os pratos que usam castanha! 

 

A Rural Castanea promove todos os anos um concurso de doçaria com 

castanha, onde todos podem participar, o que importa é mostrar 

criatividade e inovação. 

De forma a valorizar cada vez mais este produto sublime, será realizado 

um Concurso de Doçaria com Castanha, dia 29 de outubro, pelas 

17h00, com o objetivo de promover receitas locais ou novas criações, 

contribuindo para a comercialização deste produto ao longo do ano. 

CONCURSO DO MEL  

O mel é também um produto de excelência do concelho de Vinhais. 

Assim e para premiar o que melhor se faz, há também um concurso 
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dedicado a este produto, que se realizará no dia 28 de outubro, pelas 

14 horas, no Auditório da Casa do Povo. 

Este concurso pretende “dar a conhecer e valorizar a qualidade, 

especificidade e diversidade do Mel” produzido no concelho de Vinhais. 

É realizado pela Câmara Municipal de Vinhais e pela Associação de 

Apicultores do Parque Natural de Montesinho. 

A Cerimónia de Entrega de Prémios dos concursos decorrerá no último 

dia do certame (30 de outubro), pelas 15h00, no Pavilhão Multiusos.  

 

HORÁRIOS 

Abertura e encerramento do Pavilhão Multiusos:  

DIA 28 11H30/20H00 | DIA 29 10H00/20H00 | DIA 30 

10H00/19H00 

  

Magusto no Maior Assador de Castanhas do Mundo – 

Recorde do Guinness:  

DIA 28 - 14H30/18h30/22H00 | DIA 29 - 11H30/16h00/23H00  

DIA 30 - 11H30/16H00 
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APONTAMENTOS 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


