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Paulo Ribeiro

O caminho-de-ferro foi uma das 
ambições que o Cadaval nunca viu 
concretizada, desconhecendo-se 
as razões que levaram a que no 
traçado da Linha do Oeste, no final 
do século XIX, a Companhia Real 
dos Caminhos de Ferro Portugue-
ses tivesse optado pelo Bombarral. 
É essa a conclusão a que chegaram 
os autores do livro “Cadaval – Con-
tributos para o estudo da memória 
de um concelho”. 

Esta opção é tanto mais incom-
preensível porquanto o Cadaval já 
existia enquanto município e, no 
caso do Bombarral, só seria ele-

vado a concelho em 1914, como 
reconhecimento pelo grande apoio 
que a então freguesia do concelho 
de Óbidos concedeu ao movimen-
to republicano. 

“Não nos parece muito provável 
que [essa opção] tenha sido [to-
mada] devido a causas internas ao 
próprio concelho, ou seja, a confli-
tos de interesses entre uma aristo-
cracia local, detentora de grandes 
propriedades, e uma classe bur-
guesa, constituída por pequenos 
comerciantes estabelecidos na 
vila”, destacam os antropólogos 
Paulo Ferreira da Costa e Helena 
Sanches Galante, que, assim, abor-
dam o afastamento do concelho da 

Um grupo de 
cadavalenses 
defendeu a 
construção de 
um ramal que 
ligasse  
as linhas do 
Oeste e Norte

“Aliança” 
entre Câmaras 
do Cadaval 
e Alenquer 
não chegou a 
concretizar-se

A Linha do Oeste não passa pelo Cadaval,  
mas chegou a ser estudada uma alternativa que  
fizesse a ligação ferroviária à linha do norte,  
atravessando o Cadaval e Alenquer. O projeto nun-
ca chegou a sair do papel, mas o concelho resiste

O comboio que nunca  
chegou ao Cadaval

rota da Linha do Oeste. Os autores 
da monografia adiantam que “é um 
facto que estes dois grupos sociais 
se opunham política e economica-
mente, mas também é verdade que 
o comboio traria prosperidade e 
progresso para ambos, facilitando 
o escoamento dos produtos agrí-
colas e fomentando a circulação 
de riqueza”. 

Mas Augusto José Ramos, autor 
da monografia sobre o concelho 
do Bombarral, publicado no final 
da década de 1930, afiança que o 
projeto de traçado da Linha do 
Oeste nunca chegou a ponderar 
a hipótese de construir uma esta-
ção ferroviária no Cadaval.

A Linha do Oeste chegou a Torres 
Vedras a 21 de maio de 1887 e a 
Caldas da Rainha a 25 de junho 
do mesmo ano. O contributo para 
o desenvolvimento da região foi 
notável. O que chegou a ser defen-
dido naquela época pelas gentes 
do Cadaval foi a construção de 

Imagem antiga do Cadaval, que foi preterida pelo Bombarral no traçado que viria a ser desenhado para a Linha do Oeste

um ramal ferroviário que fizesse 
a ligação entre as linhas do Oeste 
e do Norte, atravessando os conce-
lhos de Alenquer e do Cadaval até 
ao Bombarral. Esta ideia ganhou 
corpo nesse ano, quando foi inau-
gurado o transporte de passageiros 
na linha oestina. 

A 22 de agosto de 1915, a reu-
nião realizada na Câmara do Ca-
daval, onde estiveram presentes 
os principais comerciantes e pro-
prietários do concelho, teve como 
objetivo constituir uma comissão 
para influenciar o poder central, 
em Lisboa, para que fosse levada 
por diante a construção do Ramal 
da Merceana. O objetivo era que 
o traçado desta nova linha ferro-
viária tivesse início no Carregado, 
passando pelas vilas de Alenquer e 
Cadaval, com estações na Mercea-
na e em Vila Verde dos Francos, e 
entroncasse com a Linha do Oeste 
na vizinha vila do Bombarral.

Esta “aliança” entre as Câmaras 
de Alenquer e do Cadaval era uma 
grande pretensão, na época, para 
potenciar o desenvolvimento dos 
respetivos concelhos. 

“A linha destinava-se a servir 
cerca de 38.000 habitantes dos 
dois concelhos e beneficiar uma 
intensa atividade fabril em Alen-
quer e uma produção vinícola 
não menos importante nos dois 
concelhos”, sublinha o documento 
elaborado por Paulo Ferreira da 
Costa e Helena Sanches Galante. O 
financiamento integral da constru-
ção desta linha ferroviária estaria 
assegurado pelo interesse de uma 
empresa privada. O orçamento 
rondava os 710 contos para a sua 
construção e 100 contos anuais 
para a manutenção. Era grande a 
expectativa em torno do negócio, 
sobretudo pelo lucro gerado pelo 
grande tráfego no escoamento dos 
produtos comerciais e industriais. 

Contudo, este projeto que se dis-
cutia desde 1886, nunca chegou a 
ver a luz do dia. O poder central, 
na capital, adiou sempre a constru-
ção deste ramal ferroviário, apesar 
dos alertas, na época, por parte de 
alguns deputados na Assembleia 
Nacional. E o comboio acabou por 
nunca chegar ao Cadaval. ■
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Um concelho rural no centro do Oeste
Cadaval é um concelho 
marcadamente rural no 
centro da região Oeste. 
Uma ruralidade que 
afirma o território em 
pleno século XXI.

Paulo Ribeiro

A luz elétrica chegou ao Cadaval 
em 1930, mas foi sol de pouca dura, 
pois o gerador avariou e a popula-
ção teve de esperar por fevereiro 
de 1950 para que este ganho ci-
vilizacional fosse definitivo e se 
estendesse, gradualmente, a todo 
o concelho. 

Em pleno século XXI são agora 
outras as preocupações da popu-
lação, depois de grandes inves-
timentos públicos ao longo das 
últimas décadas, sobretudo na 
área da educação, saúde pública, 
saneamento básico e rede viária, 

beneficiando das verbas comuni-
tárias que chegaram ao país.

Hoje são, essencialmente, as 
preocupações sociais que estão 
no topo das prioridades neste 
município.

O decréscimo populacional é 
uma realidade deste concelho, 
pois, entre 2001 e 2019, passou de 
13.977 para 13.650, seguindo a ten-
dência nacional, segundo dados da 
Pordata. Ao invés, na região Oeste 
a população residente aumentou, 
em contraciclo, acompanhando 
o Cadaval apenas os concelhos 
de Alcobaça, Bombarral, Nazaré 
e Peniche. 

Resta esperar pelos Censos 2021, 
cuja operação censitária vai ar-
rancar dentro de semanas, para 
verificar se este cenário se acaba 
por manter.

Tal como o índice de envelheci-
mento - a relação existente entre 
o número de idosos e a população 
jovem – que se agravou na última 

década e é o mais elevado entre os 
12 concelhos oestinos.

Estando no centro do Oeste, o 
Cadaval é o concelho mais a norte 
do distrito de Lisboa, com 174,89 
km² de área que se dividem pelas 
sete freguesias: Alguber, Cadaval/
Pêro Moniz, Lamas/Cercal, Painho/
Figueiros, Peral, Vermelha e Vilar. 
A fronteira do concelho toca com 
os municípios de Caldas da Rainha 
(norte), Rio Maior (nordeste) Azam-
buja (leste) Alenquer (sul), Torres 
Vedras (sudoeste), Lourinhã (oeste) 
e Bombarral (noroeste). A sede do 
concelho, por não estar no centro 
do território municipal, acaba por 
‘sofrer’ com as tendências da movi-
mentação populacional das zonas 
mais afastadas da vila para os con-
celhos vizinhos.

Com uma profunda história liga-
da à monarquia, o Cadaval tem o 
feriado municipal a 13 de janeiro, 
por ter visto restabelecido o con-
celho em 1898. ■ Luz elétrica chegou ao Cadaval em 1930, hoje as preocupações são de índole social



Cadaval

IV Gazeta das Caldas  |  18 fevereiro 2021 

“Devo ser o único presidente do país que 
não falha aos seus compromissos eleitorais 
porque não apresentei nenhum”

Paulo Ribeiro 

Como está o concelho do Ca-
daval a viver a pandemia e que 
respostas tem dado a autarquia 
para responder às necessidades 
da população?

Um pouco à semelhança do que 
acontece no país e à nossa escala, 
temos estado a sofrer os impactos 
negativos, sociais e económicos 
que esta pandemia tem origina-
do. Desde o início da pandemia, e 
conforme é público, criámos uma 
série de medidas de apoio novas e 
reforçámos algumas já existentes, 

grande parte dirigidas às famílias e 
outras dirigidas às instituições, IPSS 
e associações, e empresas afetadas 
pela obrigatoriedade de estarem 
encerradas. 

Os dados oficiais revelam que, 
numa década, o concelho per-
deu população e, consequente-
mente, está mais envelhecido 
e despovoado. Que propostas 
tem a Câmara Municipal do Ca-
daval procurado implementar 
para inverter esta situação?

Esta é uma realidade que assola 
o país e a Europa, à qual o con-

O social-democrata José Bernardo Nunes apro-
xima-se do final do segundo mandato à frente da 
Câmara Municipal do Cadaval. Em entrevista, não 
revela se concorre ao último mandato, adiando o 
anúncio para o momento oportuno

celho do Cadaval também não 
é alheio; tivemos um ano, por 
exemplo, em que numa freguesia 
considerada de média dimensão, 
não nasceu uma única criança. 
Entretanto, iniciámos o processo 
dos CENSOS 2021 e estou curioso 
pela informação mais detalhada. 
Existem vários fatores que contri-
buem para a fixação de pessoas, 
e o concelho do Cadaval possui 
alguns desses atributos, que têm 
sido potenciados pela atividade 
municipal nos últimos anos, no 
entanto existem muitos outros que 
não dependem da iniciativa nem 
das políticas locais. Felizmente, te-
mos assistido nos últimos tempos 
a alguns investimentos, quer de 
empresários locais, quer de outros 
que cá se fixaram, nomeadamente 
na agroindústria e indústria ali-
mentar, que se tem traduzido em 
mais emprego, algum dele qua-
lificado. Se existem investimen-

tos, é porque as pessoas veem no 
concelho potencial para investir. 
Da parte da autarquia, há sempre 
a garantia de que estamos total-
mente disponíveis para “acelerar” 
qualquer projeto de investimento 
que nos seja proposto, desde que 
obviamente seja sustentável do 
ponto de vista social e ambiental.

O concelho do Cadaval afirma-
-se como um expoente máximo 
na atividade agrícola, nomea-
damente pela sua produção fru-
tícola e vinícola de excelência. 
Tem a CMC o objetivo de pro-
curar a diversificação do tecido 
económico através da captação 
de novos investidores?

Felizmente, este é um setor muito 
dinâmico que funciona por si pró-
prio, e temos assistido ao surgimen-
to de novas empresas nesta área 
e até algum regresso aos “vinhos 
de quinta” e do “produtor” que se 
tinham perdido e que, entretanto, 
estão a regressar. No Cadaval, já se 
arrancam eucaliptais para plantar 
fruteiras ou fazer vinha, o que é si-
nónimo do vigor que o setor tem, 
mas há sempre lugar à inovação. Se 
a produção sabe que é bem acolhi-
da no concelho, ela investe cá. É o 
que tem estado a acontecer.

Com a redução do efetivo da 
Força Aérea na Serra do Mon-
tejunto, ficou vazio um aquar-
telamento militar que poderia 
ter uma utilização civil e que 
trouxesse uma mais-valia ao 
concelho. Como gostaria que 
este espaço público fosse ocu-
pado?

Durante anos, o município tem 
vindo a conversar com a Força 
Aérea para a utilização daquele 
espaço, que está efetivamente de-
saproveitado. Só no final do ano 
passado é que passou a ser possível 
a sua cedência, mas em condições 
pré-determinadas que pressupõem 
sempre um modelo de rentabiliza-
ção e uma contrapartida financeira. 
Para já, o que fiz foi perguntar qual 
o valor em caso de alienação ao mu-
nicípio, para perceber qual o inves-

“Se existem 
investimentos 
[no Cadaval],  
é porque as 
pessoas  
veem no  
concelho  
potencial  
para  
investir”
José Bernardo Nunes, 
presidente da Câmara 
Municipal do Cadaval
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timento que estamos a falar. Quan-
to à ocupação propriamente dita, o 
espaço tem um enorme potencial, e 
a ideia é voltar aos contactos já es-
tabelecidos com algumas entidades 
acerca deste assunto, sem descurar 
a possibilidade de parcerias com 
as nossas associações locais, uma 
vez que o espaço comporta várias 
atividades em simultâneo.

Neste último ano do seu se-
gundo mandato autárquico, 
enquanto presidente da Câma-
ra Municipal do Cadaval, con-
sidera que foram atingidos os 
objetivos a que se propôs junto 
do eleitorado?

Costumo dizer que devo ser o 
único presidente de Câmara do 
país que não falha aos seus com-
promissos eleitorais, porque não 
apresentei nenhum. Apresentei 
linhas orientadoras para as quais 
trabalho todos os dias com a minha 
equipa, e tenho a sensação que exis-
te um bom acolhimento por parte 
da população ao trabalho realizado.
Tudo o que fazemos em matéria de 
obras e melhoramentos é sempre 

em estreita ligação com todas as 
juntas de freguesia; na área social e 
cultural, ouvimos sempre as nossas 
associações e parceiros, portanto é 
fácil trabalhar com a câmara, por-
que estamos cá para servir as pes-
soas e ir ao encontro daquilo que 
entendem que é verdadeiramente 
necessário.Não deixa de ser curioso 
que, praticamente metade deste 
mandato, tenha sido levado a gerir 
a atividade normal da autarquia 
mais uma pandemia que ninguém 
tinha avisado que aí vinha, o que 
tem levado a um esforço acrescido 
de toda a equipa municipal, mas 
julgo que também nessa matéria 
temos estado a corresponder.

É sua intenção recandidatar-
-se nas próximas eleições?

É uma possibilidade que estou a 
ponderar e que terei oportunidade 
de anunciar quando for o tempo 
próprio. Autarca garante estar dis-
ponível para “acelerar qualquer pro-
jeto de investimento que nos seja 
proposto, desde que obviamente 
seja sustentável do ponto de vista 
social e ambiental”. ■

A Câmara do Cadaval quer 
aderir à Associação Geoparque 
Oeste, com Alenquer, juntan-
do-se assim a cinco municípios 
da região: Bombarral, Lourinhã, 
Óbidos, Peniche e Torres Vedras. 
Trata-se do primeiro passo para a 
candidatura do Geoparque Oeste 
- Terras do Jurássico a Geoparque 
Mundial da Unesco.

A Câmara Municipal do Ca-
daval decidiu recentemente 
juntar-se à Associação Geo-
parque do Oeste. O que espe-

ra obter para a edilidade com 
esta adesão?

Não é exatamente assim. O que 
aconteceu foi que a Câmara Mu-
nicipal foi convidada para aderir 
ao projeto, que achamos interes-
sante, mas entendeu que só fazia 
sentido aderir dando enfoque ao 
património que urge valorizar, que 
é a Paisagem Protegida da Serra 
de Montejunto. Por isso mesmo 
e porque temos uma associação 
de municípios com o Município 
de Alenquer para gerir a Serra de 
Montejunto em parceria, quem 

irá aderir, com o “patrocínio” dos 
municípios, será a AMAC, ou seja, 
a associação que gere a Serra de 
Montejunto. 

E o que pode mudar?
Pretendemos que a Serra de Mon-

tejunto não � que de fora de um 
projeto de valorização patrimonial 
de âmbito internacional que visa 
uma candidatura à Unesco que, a 
concretizar-se, dará notoriedade 
global àquele património natural 
único, potenciando vários setores, 
nomeadamente o turístico. ■

“Queremos que o Montejunto integre 
projeto que visa uma candidatura à Unesco”

(3013)

Com o evoluir da situação epidémica do surto viral COVID-19 em Portugal e sendo esta uma 
fase instável e di� cil para todos os sectores, a Adega cooperativa da Vermelha, continua a sua 
produção, com as devidas medidas preventivas implementadas. A maior preocupação é com o 
facto de conseguir garantir tanto as encomendas de clientes, como a estabilidade dos seus cola-
boradores, os quais têm sido exemplares na sua adaptação às regras estabelecidas no plano de 
contingência interno e no cumprimento das normas impostas pela DGS. 
A aposta na qualidade dos seus vinhos continua a ser o seu ponto fulcral e como tal, para além 
da certifi cação na norma ISO 9001, no fi nal de 2020 a Adega da Vermelha certifi cou-se pela 
norma IFS Food – Segurança Alimentar (referencial com elevado nível de exigência).
Anualmente esta Adega envia os seus vinhos a inúmeros concursos da especialidade, a fi m de 
demonstrar e comprovar a qualidade das suas gamas de vinhos.A gama de vinhos marca - Ade-
ga da Vermelha, considerada a sua marca premium, tem uma elevada qualidade reconhecida a 
nível nacional e internacional, facto comprovado pelos inúmeros prémios alcançados. No pas-
sado mês de Janeiro, os resultados obtidos no Concurso de Vinhos do Credito Agrícola foram 
igualmente excelentes, tendo obtido as seguintes classifi cações:
- Medalha de Ouro: Adega da Vermelha – Grande Reserva Tinto 2015 – DOC Óbidos;
- Medalha de Ouro: Adega da Vermelha – Grande Reserva Branco 2017 – DOC Óbidos;
Estão a ser preparadas novidades em 2021 para enriquecer o portfólio desta marca.
Para descobrir estas e outras referencias dos vinhos da Adega da Vermelha, visite a loja onli-
ne em www.vermelhawineshop.pt, onde poderá encontrar todas as gamas dos seus vinhos. 
Presentemente, têm uma campanha online com oferta dos portes de envio, durante o estado de 
emergência nacional. 

A RESPOSTA À PANDEMIA
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Organizações com peso 
regional e nacional  
escolheram concelho 
para instalar as sedes

Paulo Ribeiro

A Rotunda da Europa assinala, à 
entrada da vila do Cadaval, a im-
portância que a União Europeia 
(UE) tem representado para o 
concelho, que desde a adesão do 
nosso país à então Comunidade 
Económica Europeia, conseguiu 
que as verbas comunitárias contri-
buíssem decisivamente, quer ao ní-
vel económico, quer ao nível social, 
para a modernização de um dos 
municípios mais rurais do Oeste. 

Foi inaugurada a 24 de setembro 
de 2006. Nesta rotunda, única no 
Oeste e, porventura, em todo o país, 
os mastros das bandeiras marcam 
simbolicamente cada um dos paí-
ses da UE. A edilidade quis, com 
esta obra pública, “homenagear e 
perpetuar o papel de relevância que 

a integração europeia representou 
para o Concelho do Cadaval”.

A ruralidade e o peso do sector 
agrícola no concelho fez com que 
tenha conseguido que algumas 
organizações, com peso regional 
e nacional, fixassem as suas sedes 
no seu território. 

É o caso da Leader Oeste – Asso-
ciação de Desenvolvimento Rural, 
uma entidade privada sem fins lu-
crativos constituída em 1994 por 
entidades colectivas de natureza 
pública e privada. Sediada na vila 
cadavalense, o seu principal objec-
tivo é dinamizar projectos indivi-
duais e colectivos ao nível ambien-
tal, social e cultural que privilegiam 
os actores locais e promovam o 
desenvolvimento do meio rural 
da Região Oeste. A Leader Oeste 
é gestora do programa Leader e 
apoia financeiramente, e a fundo 
perdido, projectos que lhe sejam 
apresentados, elegíveis ao abrigo 
das iniciativas da União Europeia.

É através da Leader Oeste que 
também está sediado no Cadaval 

o Centro de Informação Europe 
Direct Oeste e Lezíria do Tejo, que 
tem como missão principal infor-
mar a população ao nível regional. 
Trata-se de um Organismo Oficial 
de Informação Europeia que actua 
como intermediário entre os cida-
dãos europeus e a UE. Aguarda-se 
pela decisão, nas próximas sema-
nas, sobre o futuro da gestão desde 
centro, para o período 2021-2025, 
fruto do concurso lançado no ano 
passado pela Comissão Europeia. 
Caso a Leader Oeste vença mais 
uma vez este processo, verá o seu 
Centro Europe Direct crescer a 
zona territorial para abranger 
também o Médio Tejo. A rede foi 
estabelecida com cerca de 440 
centros em 28 países da UE.

O peso que a fruticultura tem 
na economia do concelho levou a 
que, em 1993, tenha sido criada a 
Associação Nacional de Produtores 
de Pera Rocha (ANP), com sede na 
Sobrena. Trata-se de uma estrutura 
que representa cerca de 86% da 
produção deste fruto em Portugal. 

Peso da 
fruticultura 
no concelho 
permite ter 
no Cadaval 
empresas e 
instituições  
de referência

Cadaval capitaliza potencial 
económico para projeção regional

Rotunda da Europa é um dos pontos distintivos de um concelho rural e do interior, mas virado para a afirmação internacional

Associações

Cinco grandes associações e em-
presas têm as respetivas sedes 
sociais no concelho do Cadaval. 
Fique aqui a saber quais: 

Associação Nacional de  
Produtores de Pera Rocha
Criada em 1993 e representa cer-
ca de 86% da produção nacional

CODIMACO - Certificação e 
Qualidade, Lda
Empresa certifica produtos agro-
-alimentares desde 1993.

Associação para o Desenvolvimen-
to e Promoção Rural do Oeste
Criada em 1994, assume a gestão 
do Programa Leader

Centro Europe Direct Oeste e 
Lezíria do Tejo
Organismo oficial de informação 
europeia acolhido pela LeaderOeste

APAS Floresta - Associação  
de Produtores Florestais
Fundada em 2003, tem como 
principal objectivo a defesa e pro-
moção dos produtores e proprie-
tários florestais

Reúne os principais intervenientes 
do setor: fruticultores, associações 
de fruticultura, centrais fruteiras, 
exportadores e outras entidades 
interessadas no desenvolvimento 
da pera rocha, como autarquias e 
instituições de crédito. A ANP coor-
dena e incentiva uma política de 
qualidade para este fruto único e é a 
entidade gestora da Denominação 
de Origem Protegida (DOP) ‘Pera 
Rocha do Oeste’, reconhecida pela 
União Europeia. Além de promover 
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a Pera Rocha no mercado nacional, 
a ANP tem ainda como missão a 
promoção externa desta variedade 
nacional.

Outro caso relevante foi a consti-
tuição da CODIMACO, que evoluiu 
de uma associação de certi� cação 
na área da fruticultura, em 1993, 
para uma empresa de certifica-
ção independente, em 2008, para 
certi� car produtos agroalimenta-
res. Tem como missão assegurar 
o cumprimento de referenciais 
normativos nacionais e interna-
cionais, assim como os requisitos 
de mercado e de várias cadeias de 
retalhistas. A CODIMACO faz a 
avalização e certi� cação da Pera 
Rocha do Oeste (DOP), Maçã de Al-
cobaça (IGP), Mel da Serra da Lousã 
(DOP), Queijo Rabaçal (DOP), Ginja 
de Óbidos e de Alcobaça (IG), para 
além de produtos agrícolas obtidos 
através do cultivo em modo de Pro-
teção Integrada. Reconhecida o� -
cialmente pelo Ministério da Agri-
cultura, a empresa está acreditada 
pelo IPAC – Instituto Português de 
Acreditação. Com sede no Cadaval, 
tem também protocolos privados 
com grupos empresariais da área 
do retalho alimentar, como o Clube 
de Produtores Continente e Vida 
Auchan – Qualidade Sustantável. 
Assegura, ainda, serviços para a ex-
portação de frutas e vegetais, con-
dições de trabalho e boas práticas 
sociais, entre outras áreas.

A APAS Floresta - Associação de 
Produtores Florestais, com sede 
em Palhais, foi criada em 2003 e 
tem como principal objetivo a 
defesa e promoção dos interes-
ses dos produtores e proprietários 
� orestais e o desenvolvimento de 
ações de preservação e valorização 
dos ecossistemas � orestais. Tem 
como principal área de interven-
ção 23 concelhos do Oeste, con-
tudo, com a expansão do Grupo 
de Gestão Florestal Certi� cada, 
tem atuado noutras zonas como, 
Ourém, Leiria, Santiago do Cacém 
e Odemira. Os objetivos da asso-
ciação passam pelo aumento da 
sustentabilidade e rentabilidade 
dos espaços � orestais, pelo uso ra-
cional dos seus recursos, através 
da profissionalização da gestão 
� orestal; pelo fomento da gestão 
� orestal sustentável; pelo apoio 
aos seus associados na gestão e 
otimização da produção e rendi-
mento do património � orestal; e 
no desenvolvimento de atividade 
que no seu conjunto diminuam o 
risco de ocorrência de incêndios 
� orestais. ■

Entidades de grande 
relevo demonstram 
capacidade de traba-
lhar em conjunto em 
setores tradicionais

Paulo Ribeiro

A dinâmica do setor cooperati-
vo ligado à agricultura está bem 
e recomenda-se no concelho do 
Cadaval, sendo uma verdadeira 
imagem de marca deste território. 
Conheça as três entidades mais 
representativas e que constituem 
um importante legado do tecido 
económico de um concelho, vin-
cadamente, rural, mas que é capaz 
de reinventar essa ruralidade no 
séeculo XXI.

As duas adegas cooperativas, do 
Cadaval e da Vermelha, no setor 
vitivinícola, e a Coopval – Coo-
perativa Agrícola dos Fruticulto-
res do Cadaval, na fruticultura, 
são exemplos paradigmáticos da 
adaptação constante, com suces-
so, à produção e comercialização 
nos mercados nacional e inter-
nacional. Os prémios nacionais e 
internacionais reconhecem essa 
excelência.

Inaugurada em 1969, a Adega 
Cooperativa do Cadaval possui 
uma capacidade de vini� cação 
anual de cerca de 7 milhões de 
litros de vinho, sendo cerca de 
65% branco, 27% tinto e 8% rosa-
do, face reestruturação das vinhas 
nos últimos anos. 

Respeitando todos os requisitos 
de higiene, segurança e qualidade 
alimentar, está ainda certi� cada 
pela norma ISO 22000 – Sistema 
de Gestão da Segurança Alimen-
tar. 

Os associados, cerca de meio mi-
lhar, possuem cerca de 800 hecta-
res de vinha. A ACL foi constituída 
em 17 de Dezembro de 1963, co-
meçou a laborar dois anos depois, 
mas só foi o� cialmente inaugura-
da em 1971.

A ACL, para além de estar im-
plantada no mercado nacional, 
com destaque para o fornecimento 
de grandes superfícies comerciais, 
tem procurado apostar na expor-
tação. As marcas comercializadas 
são CONFRARIA para os vinhos, 

espumantes e aguardente de gama 
superior, ADEGA DA CONFRARIA 
para vinhos regionais de gama mé-
dia, DACEPA e BELACEPA para 
vinhos de mesa e aguardente vínica 
velha CONFRARIA. A cooperativa 
orgulha-se de ter lançado o primei-
ro espumante com Denominação 
de Origem Óbidos.

Fundada em 1962, a Adega Coo-
perativa da Vermelha recebe as 
uvas de cerca de 935 associados, 
provenientes de cerca de 1.100 
hectares de vinhas da zona. Está 
certi� cada pela norma ISO 9001 - 
Sistema de Gestão da Qualidade e 
assegura o cumprimento das boas 
práticas de Segurança Alimen-
tar. Entre outros investimentos, 
destacam-se as duas linhas de 
enchimento em ‘bag in box’, um 
conceito de embalagem diferente 
com grande implantação em todo 
o mundo, e numa linha de enchi-
mento de vinho em barril, num 
tipo de embalagem semelhante à 
utilizada na indústria cervejeira, 
uma forma inovadora com poten-
cial em certos mercados.

Com loja ‘online’ para venda di-
recta dos seus produtos, a ACL 
tem na marca MUNDUS a prin-
cipal força de vendas, a� rmando 
ser líder na venda de vinho leve. 
É, assim, possível ao consumidor 
adquirir todos os produtos produ-
zidos, nomeadamente de vinhos 
regionais Lisboa, VQPRD e DOC 
Óbidos, espumante, aguardente, 
licoroso, frisante, sangria e até 
azeite. 

Com cerca de 300 produtores 
associados, a COOPVAL é uma re-
ferência nacional no sector da fru-
ticultura. Fundada em 1969, soube 
ajustar-se aos desa� os colocados 
com a crescente globalização eco-
nómica. Produz, armazena, emba-
la e comercializa peras e maçãs, 
com destaque, obviamente, para a 
pera rocha do Oeste, considerada 
a ‘rainha’ da fruta portuguesa. É, 
aliás, a maior cooperativa de pro-
dutores de pera rocha.

A par da modernização da 
fruticultura, assegura as prá-
ticas de cultivo que respeitam 
o ambiente e preservam a bio-
diversidade. Anualmente pro-
duz cerca de 28 mil toneladas 
de fruta, detendo mais de seis 

Cooperativismo é imagem de marca 
da agricultura do concelho

1
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1. Instalações da Adega Coo-
perativa de Cadaval

2. Sede da Cooperativa Agrí-
cola dos Fruticultores do 
Cadaval

3. Espaço onde funciona 
a Adega Cooperativa da 
Vermelha

dezenas de câmaras frigoríficas 
com capacidade para receber 25 
mil toneladas de fruta. 

As instalações ocupam uma área 
coberta superior a 24 mil m2, sen-
do certi� cadas e respeitando as 
normas internacionais de segu-
rança alimentar e assegurando 
um controlo rigoroso na gestão 
da qualidade dos produtos. ■
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Joel Ribeiro

O Cadaval é um concelho no qual 
a ruralidade é uma das principais 
características, reconhecido pela 
sua produção agrícola, sobretu-
do nas vertentes da fruticultura 
e também da produção de vinho, 
setores nos quais o trabalho tem 
uma componente de sazonalidade 
forte.

Apesar disso, o concelho tem um 
tecido empresarial com algumas 
empresas de grande dimensão, que 
oferecem postos de trabalho com 
maior estabilidade.

Desse lote, a Aviário do Pinheiro, 

maiores empregadoras do conce-
lho surge a J. Inácio - Máquinas 
Agrícolas, Lda. 

Fundada em 1990, mas com uma 
história que remonta a 1967, a 
empresa comercializa tratores e 
outras máquinas e equipamentos 
agrícolas, setor no qual é a quarta 
maior de todo o país, segundo o 
ranking de empresas do Dinheiro 
Vivo.

A empresa tem sede na Vermelha 
e tem ainda um centro de usados 
na Palhoça. Além destas duas ins-
talações, possui dependências na 
Golegã, Alcácer do Sal, Montemor-
-o-Velho e Pombal.

No conjunto das instalações, em-
prega 72 pessoas. Em 2019 teve um 
volume de negócios próximo dos 
19 milhões de euros e um resultado 
líquido de 731 mil euros.

A terceira maior empregadora do 
concelho do Cadaval é também da 
freguesia e da localidade, da Ver-
melha: a Panificadora Regional da 

SA é a maior empregadora do con-
celho. Segundo dados da Iberin-
form, em 2019, reuniu uma força 
de trabalho de 138 pessoas.

A empresa nasceu de uma ope-
ração familiar, em 1982, em Pra-
gança, na União de Freguesias de 
Lamas e Cercal. Dedica-se à cria-
ção e abate de aves, assim como 
à transformação da carne, que é 
distribuída para todo o territó-
rio nacional sob marcas como a 
Quinta do Ulmeirinho e Quinta 
do Vale do Freixo, e também para 
o mercado angolano. 

No ano de 2019, a empresa apre-
sentou um volume de negócios de 
11,5 milhões de euros e um resulta-
do líquido de 810 mil euros, segun-
do os dados daquela consultora.

De resto, este desempenho faz 
da Aviário do Pinheiro a 16ª maior 
empresa do país no setor do abate 
de aves, segundo o ranking de em-
presas do Dinheiro Vivo.

Em segundo lugar no ranking das 

As principais empresas 
do concelho do Cadaval 
têm grande implemen-
tação no mercado nacio-
nal e afirmam-se entre 
as melhores dos setores

Aviário do Pinheiro, SA é o 
maior empregador do Cadaval

21

milhões de euros, foi o volume 
de negócios da Agridistribui-
ção, SA, a empresa que gere 
a rede e e o franchising da 
marca Agriloja e que foi a que 
mais faturou no concelho no 
ano de 2019

36,5

Vermelha, Unipessoal, Lda. Funda-
da em 1969 como uma pequena 
panificadora familiar, tem vindo 
a crescer de forma gradual, tanto 
na oferta, com mais de 50 tipos de 
pães em carteira, como na área de 
influência territorial, que cobre o 
país de norte a sul, tornando-se 
na 34º maior panificadora do país, 
segundo o Dinheiro Vivo. 

O Pão da Vermelha é a marca que 
tem associada e dá trabalho de 
forma direta a 53 pessoas. Em 2019 
obteve um volume de negócios 
superior a 2,3 milhões de euros, 
com um resultado líquido de 151 
mil euros.

Marcas de referência no país
Das três maiores empregadoras 

do concelho do Cadaval, apenas 
uma está no pódio das maiores 
em volume de negócios, a J. Iná-
cio - Máquinas Agrícolas, Lda, que 
surge justamente em 3º.

E se esta é uma das empresas de 
referência no país no seu setor de 
atividade, as outras duas não lhe 
ficam atrás.

A maior empresa do concelho 
é a Agridistribuição, Lda. Este 
nome pode dizer pouco ao gran-
de público, mas essa “realidade” 
muda quando se fala em Agriloja, 
a rede de lojas que esta empresa 
gere é uma referência em soluções 

é o número de postos de 
trabalho que a Aviário do 
Pinheiro, SA garantiu em 2019. 
A empresa dedica-se ao abate 
e transformação da carne de 
ave. É a maior empregadora do 
concelho

138
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Joel Ribeiro

A ruralidade é uma das princi-
pais características do concelho 
do Cadaval e a agricultura, nas 
suas variadas formas, é o grande 
motor da economia local. Apesar 
de não ser este o setor de ativida-
de que maiores números apresen-
ta ao nível da força de trabalho 
e do volume de negócios, esses 
são os do comércio e da indús-
tria, a maior parte das maiores 
empresas têm conexão ao setor 
alimentar, o que significa que o 
concelho não se limita a produzir 
o que a terra dá.

tes no concelho. Este é, contudo, 
o segundo em termos de número 
de empresas (67), a maioria das 
quais na produção de frutas e, 
depois, de vinho. O setor emprega 
224 pessoas e gerou 42,8 milhões 
de euros.

Segue-se a construção, com 38 
empresas e 19,5 milhões de euros 
em vendas. Este setor é o terceiro 
mais relevante ao nível do empre-
go permanente, com 297 postos 
de trabalho.

O setor dos transportes e ar-
mazenagem, com forte ligação à 
produção agrícola, emprega 213 
pessoas em 23 empresas e gerou 
17,6 milhões de euros.

Nos serviços, o Cadaval tem 71 
empresas e 200 postos de traba-
lho, com um volume de receitas 
de 12,4 milhões de euros.

Encerra o ranking o setor do 
turismo, no qual laboram 15 em-
presas que em 2019 faturaram 1,1 
milhões de euros e empregaram 
164 pessoas. ■

Olhando, então, aos números, 
o comércio é o principal setor de 
atividade do concelho, segundo 
dados da Iberinform. Congrega 82 
empresas, que em 2019 geraram 
297 milhões. Além de liderar em 
número de empresas e volume 
de negócios, o setor é o segun-
do maior empregador, com 415 
postos de trabalho garantidos no 
concelho.

É neste setor de atividade que 
estão as três maiores empresas do 
concelho em volume de negócios.

O segundo setor de atividade 
económica com maior volume de 
negócios no concelho do Cadaval 
é o da indústria. São 30 empresas, 
das quais 26 da indústria trans-
formadora e quatro da extrativa, 
que faturaram em conjunto 108,9 
milhões de euros em 2019. Contu-
do, este é setor de atividade que 
garante mais postos de trabalho, 
617.

A agricultura surge em terceiro 
lugar nos setores mais importan-

A atividade agrícola é 
o principal motor da 
economia do Cadaval, 
em torno do qual o co-
mércio e a indústria se 
desenvolvem

Comércio e indústria são as 
principais atividades económicas

1. A Aviário do Pinheiro, SA 
situa-se em Pragança e 
dedica-se à criação e abate 
de aves

2. A J. Inácio - Máquinas Agrí-
colas, Lda, da Vermelha, é 
o quarto maior vendedor 
de maquinas agrícolas do 
país

3.  O Pão da Vermelha tem 
mais de 50 anos de história 
e é distribuído diariamente 
para todo o país

4. A rede Agriloja é uma 
referência no comércio a 
retalho ligado à agricultura 
e bricolage

5. A Bernardinos & Carvalho, 
do VIlar, comercializa os 
vinhos a granel do grupo 
Parras Wines e tem sede na 
Quinta do Gradil

3 5
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para clientes particulares e profis-
sionais nas áreas da agricultura, 
jardim, pecuária, animais de esti-
mação, bricolage e casa.

Fundada em 1996, a Agridistri-
buição, SA, que integra o grupo 
económico Agris, obteve em 2019 
um volume de negócios de 36,5 mi-
lhões de euros, com um resultado 
líquido de 856 mil euros, e emprega 
26 pessoas.

A segunda maior empresa do 
concelho em vendas é a Bernar-
dinos & Carvalho, SA. Integrada 
no grupo Parras Wines –sedeado 
atualmente no concelho de Al-
cobaça -, esta empresa tem sede 
na Quinta do Gradil, no Vilar, e é 
responsável pelo negócio de venda 
de vinho a granel daquele grupo 
económico fundado e liderado 
pelo empresário Luís Vieira.

A Bernardinos & Carvalho fe-
chou as contas de 2019 com 31,3 
milhões de euros em vendas, dos 
quais 2,4 milhões representam ex-
portações, para Alemanha, Cabo 
Verde, Canadá, Espanha, Estados 
Unidos da América e Suíça. Ti-
nham, em 2019, 14 pessoas nas 
suas fileiras.

É ainda de ressalvar que nestas 
listagens não se incluem entidades 
da economia social. ■

jribeiro@gazetadascaldas.pt

Apesar de se 
tratar de um 
concelho cuja 
economia  se 
desenvolve em 
torno do setor 
primário, o 
comércio e a 
indústria são 
os setores com 
maior dimensão 
nas vendas
e no emprego 
no Cadaval
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Volvidas mais de duas décadas 
desde a sua criação pelo Governo 
liderado por António Guterres, 
atual secretário-geral das Nações 
Unidas, o Plano de Ordenamento 
da Paisagem Protegida da Serra 
do Montejunto (PPSM) apenas 
foi mandado elaborar em 2004 
pelo executivo de Durão Barroso, 
antes de seguir para presidente 
da Comissão Europeia. Todavia, 
quando o documento estava 
praticamente concluído, a lei foi 
revogada, o que implicou que o 
mesmo nunca tenha saído da 
gaveta.

A ausência deste plano, que tem 
como principal missão orientar 
uma correta estratégia de con-
servação e gestão que permita a 
concretização dos objetivos que 
presidiram à classificação como 
paisagem protegida, é uma das 
principais dificuldades que se 
confronta a Comissão Diretiva 
da PPSM, constituída pelos dois 
municípios e, ainda, por um repre-
sentante do Instituto da Conser-
vação da Natureza e das Florestas. 

O vereador Dinis Duarte, que 
preside este órgão desde novem-
bro – a presidência é rotativa en-
tre as duas autarquias – reconhe-
ceu, à Gazeta das Caldas, que “a 
ausência de um documento orien-
tador, com base legal, tem sido 
um obstáculo muito grande a uma 
efetiva política de conservação e 
valorização do património natural 
do Montejunto”. 

Entretanto, segundo o autarca, o 
ICNF avançou para a elaboração 
dos planos de gestão dos sítios 
de Rede Natura 2000, que abran-
ge também o Montejunto, “o que 
constitui uma excelente notícia 
para todos nós”, avançando que 
há “a expectativa de que este do-
cumento venha a constituir um 
bom suporte” para atingirem os 

“objetivos pretendidos para a Ser-
ra do Montejunto”.

Para ultrapassar os constrangi-
mentos financeiros resultantes 
da falta de receitas da PPSM, foi 
criada a AMAC – Associação de 
Municípios de Alenquer e Cada-
val, financiada com recursos for-
necidos pelas autarquias. 

Segundo Dinis Duarte, “a relação 
intermunicipal tem sido muito 
boa e estávamos a entrar numa 
fase de maior atividade quando a 
pandemia veio suspender, literal-
mente, os nossos projetos”. 

O plano de ação para este ano 
não deixa de ser ambicioso, ape-
sar das restrições, destacando-se 
a elaboração da Carta de Despor-
to da Natureza, e, no âmbito de 
um protocolo de colaboração com 
o Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, consta a instalação de 
uma Unidade de Demonstração 
de Plantas Aromáticas Autócto-
nes, numa perspetiva de sustenta-
bilidade e de competitividade que 
encerra a possibilidade de se criar 
uma marca própria de produtos 
derivados destas plantas.

O risco de incêndio florestal con-
tinua a ser o mais preocupante 
para a sobrevivência deste ecos-
sistema único na região Oeste, o 
que levou em 2004 à sua classifi-
cação como zona crítica, pelo Es-
tado, integrando a lista prioritária 
para a aplicação de medidas mais 
rigorosas na defesa da floresta. 

“Podemos dizer que, desde esse 
ano, nunca tanto trabalho de pre-
venção foi executado pela Câmara 
Municipal do Cadaval, pelo ICNF 
e por todas as entidades com res-
ponsabilidades na execução de 
trabalhos de prevenção e defesa 
dos incêndios florestais”, assegura 
Dinis Duarte.

Entre os trabalhos executados 
desde então e abrangidos pela 
terceira geração do Plano Muni-
cipal de Defesa da Floresta Contra 

A Paisagem Protegida da Serra do Montejunto con-
tinua à espera do Plano de Ordenamento e Gestão, 
documento essencial para a concretização dos ob-
jetivos deste espaço natural territorialmente repar-
tido pelos concelhos de Alenquer e do Cadaval

Serra do Montejunto aguarda há 20 anos 
pelo plano de ordenamento e gestão

4847
A PPSM tem uma dimensão terri-
torial de 4.847 hectares e está in-
serida nos concelhos do Cadaval e 
de Alenquer. Em termos adminis-
trativos abrange parcialmente seis 
freguesias, três de cada concelho

1000
É proibido o sobrevoo da Serra do 
Montejunto por aeronaves com mo-
tor abaixo dos 1000 pés, salvo para 
vigilância, combate a incêndios, 
salvamentos e trabalhos científicos

1. A Serra do Montejunto 
integra o Sistema Montejun-
to-Estrela e está localizada 
nos concelhos de Alenquer e 
Cadaval

2. O Centro Interpretativo Am-
biental da Paisagem Protegi-
da da Serra do Montejunto é 
uma antiga Casa de Guardas 
Florestais, recuperada com 
o intuito de funcionar como 
Centro de Interpretação

2

1

Incêndios, está a criação de dois 
pontos de água elevados e a sua 
manutenção, a criação de faixas 
de gestão de combustível de 10 
metros da rede viária municipal 
em 32 hectares, a faixa de gestão 
de 100 metros em todas os aglo-
merados populacionais confinan-
tes com a serra, dos quais 50% 
dos trabalhos já foram executados 
pelos respetivos proprietários. 

Estão também limpas as áreas 

das faixas da responsabilidade de 
outras entidades, como a E-Redes, 
REN e IP – Infraestruturas de Por-
tugal. O trabalho do ICNF esten-
deu-se ainda à execução de uma 
faixa de rede primária, entre 2019 
e 2020, que inclui a manutenção 
de vários caminhos considerados 
essenciais para a defesa da flores-
ta contra incêndios. 

Já este ano, a autarquia cadava-
lense e o instituto realizaram a 

limpeza em redor do Parque de 
Campismo e na zona envolvente 
ao parque das merendas, recor-
rendo à brigada de sapadores da 
OesteCIM.

Destaca-se ainda, no ano passa-
do, a execução de três candida-
turas ao Fundo Florestal Perma-
nente, para a criação de mosaicos 
de gestão de combustível com 
recurso à pastorícia, envolvendo 
três pastores residentes na serra. ■

Números
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Obra de conservação, 
restauro e arquitetura 
paisagística está  
quase terminada

Joaquim Paulo

A Real Fábrica do Gelo da Serra 
do Montejunto deve reabrir as 
portas ao público ainda antes do 
verão. Pelo menos essa é a expeta-
tiva da Câmara Municipal do Ca-
daval, que ultima a intervenção, 
que faz parte de uma empreitada 
de meio milhão de euros, finan-
ciada a 85% pelo FEDER.

“Estamos pendentes da subs-
tituição de madeiramento do 
telhado, da cobertura do poço e 
da plantação de algumas árvores, 
mas a obra física está quase ter-
minada”, revela o vereador do Am-
biente, Dinis Duarte, assumindo 
que “houve questões que não esta-
vam inicialmente contempladas” 
na empreitada e que atrasaram o 
procedimento.

Apesar de a autarquia não ter 
“pressão” para reabrir a Fábrica, 
devido à pandemia, a intenção é 
que tal venha a acontecer dentro 
de meses. 

“Fechámos a Fábrica em março 
e ainda não a reabrimos, porque 
tínhamos o problema das visitas. 
A pandemia limitava as visitas a 
poucas pessoas, embora tenha-
mos recebido uma ou outra visita 
pontual”, justifica o autarca.

Numa segunda fase, a Câmara 
pretende introduzir um novo 
sistema de bilhética e corrigir 
um aspeto em termos estrutu-
rais: “Neste momento, só temos 
visitas-guiadas, mas estamos a 
estudar a possibilidade de termos 
um funcionário na entrada, por 
forma a controlar as entradas e, 
desse modo, permitir a entrada 
de visitantes que não pretendam 
aceder às visitas-guiadas”.

O plano de ação da obra de con-
servação, restauro e arquitetura 
paisagística da Real Fábrica do 
Gelo “integra a investigação his-
tórica e trabalhos arqueológicos, 

a conservação, restauro das es-
truturas e recuperação/tratamen-
to paisagístico envolvente, mas 
também a concepção, produção e 
instalação do projecto museográ-
fico e a comunicação, divulgação 
e promoção turística e cultural”.

O objetivo é que a fábrica seja 
mais “condignamente visitável e 
mais perceptível, em harmonia 
com o património natural que o 
circunda e, consequentemente, 
mais apelativo aos visitantes”.

Classificada em 1997 como mo-
numento nacional, a Real Fábrica 
do Gelo é considerada um caso 
único, sendo unânime a ideia de 
que muito contribuiu, a partir do 
século XIX, para o crescimento 
económico de Lisboa, desempe-
nhando um papel inovador na 
produção de gelo natural.

O espaço, pertencente ao Esta-
do, foi alvo de uma intervenção 
profunda e reinaugurado em 2011, 
cabendo à Câmara Municipal do 
Cadaval a gestão, em articulação 
com a Direção-Geral do Patrimó-
nio Cultural. ■

Real Fábrica do Gelo deve 
reabrir antes do verão

Monumento encontra-se fechado ao público desde março do ano passado

Isaque Vicente

A construção da Real Fábrica do 
Gelo “terá custado entre 40 e 45 mil 
cruzados, despesa megalómana 
para a época, com vista a satisfa-
zer a grande procura de gelo que 
existia por toda a capital”, lê-se no 
site da plataforma Cadaval Cativa. 

O arranque da obra terá aconte-
cido em 1741, tendo representado 
“um grande avanço na qualidade e 
higiene do processo utilizado para 
a ‘produção’ de gelo”. E é possível 
conhecer a história e o processo 
de produção.

Conta-se que, quando chegava o 
mês de setembro “enchiam-se os 
tanques rasos de água e duran-
te a noite esperava-se que o frio 
a congelasse”. “Quando o gelo se 
formava, o guarda da fábrica ia a 
cavalo até à aldeia de Pragança 
e, com uma corneta, acordava os 
trabalhadores. Antes do nascer do 
sol, num trabalho árduo e duro, 
as placas de gelo eram partidas, 
os fragmentos amontoados e de-
pois carregados para os silos de 
armazenamento, onde o gelo era 
conservado até à chegada do ve-
rão”, explica o site.

Depois, vinha a época do calor, e 
“decorria a complicada tarefa do 
transporte até à capital do reino”. 
O gelo era transportado no dor-
so de animais para descer a serra 
e depois seguia em carroças até 
aos “barcos da neve” ancorados 
na Vala do Carregado, de onde 
seguia por via fluvial até Lisboa. 
“Estima-se que a atividade da Real 
Fábrica do Gelo tenha cessado em 
finais do séc. XIX, tendo caído no 
esquecimento por quase um sé-
culo”, conclui.

O complexo foi reinaugurado 
para visitas em março de 2011, 
como consequência de um proje-
to de conservação e valorização. 
Mas já antes, durante mais de duas 
décadas, a Câmara Municipal do 
Cadaval havia levado a efeito ações 
de limpeza, estudo, restauro, con-
servação e valorização do icónico 
monumento. ■

Construção 
custou 
entre 40 
e 45 mil 
cruzados

“Até aqui, só 
temos visitas-
guiadas, mas 
estamos a 
estudar a 
possibilidade 
de termos um 
funcionário 
na entrada, 
por forma a 
controlar as 
entradas e, 
desse modo, 
permitir a 
entrada a 
outro tipo de 
visitantes”
Dinis Duarte, vereador 
do Ambiente da Câmara 
Municipal do Cadaval
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