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MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE DO MUNICÍPIO DE CORUCHE  
MESSAGE FROM THE MAYOR OF CORUCHE  

«MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA – 
AQUI, PORTUGAL É MAIOR»
«CORK OAK FOREST AND CORK  
– HERE, PORTUGAL IS GREATER»

Desde a aprovação do Programa de Ação referente à 
Estratégia de Eficiência Coletiva (EEC) “O Montado de 
Sobro e Cortiça”, para o período 2014-2020, reforçou-se a 
relevância estratégica do recurso endógeno e do território 
nos domínios económico, ambiental e social, sendo o 
momento de fazer o balanço e autoavaliação do trabalho 
desenvolvido pela estrutura de coordenação e dinamização 
da parceria, neste período. Num contexto marcado por uma 
cultura de exploração do montado de sobro caracterizado por 
operadores com uma baixa capacidade empreendedora e por 
um território corticeiro pouco valorizado do ponto de vista 
turístico.

Ao longo deste biénio através da metodologia de trabalho 
adotada consolidámos as interações entre entidades com 
atuação no recurso endógeno e elencámos os aspetos 
positivos procurando soluções para as debilidades 
referenciadas, envolvendo todos numa abordagem integrada. 

A diversidade dos atores que constituem a nossa parceria 
determinou a necessidade de desenvolvermos diferentes 
atividades, para diferentes públicos, entre as quais a 
disponibilização de boletim mensal com informação sobre 
candidaturas a programas de financiamento; a organização 
e participação em seminários, conferências, feiras nacionais 
e internacionais e realização de sessões descentralizadas no 
território de intervenção visando a divulgação e promoção da 
EEC, com forte enfoque para a divulgação da marca “Montado 
de Sobro e cortiça” ; a criação de um website e uma presença 
forte nas redes sociais. Salientamos ainda a submissão da 
Candidatura da tiragem de cortiça a Património Cultural 
e Imaterial, porque consideramos que é uma atividade 
que importa salvaguardar e que tem um grande impacto 
económico e social na nossa região. 

O plano de animação territorial que desenvolvemos, neste 
biénio, foi vital para o reconhecimento interno e externo do 
Montado de Sobro e Cortiça, para a valorização do recurso 
endógeno e para a dinamização económica do território 
corticeiro. Neste âmbito, sublinhamos a dinâmica criada 

Since the approval of the Action Plan referring to the 
Collective Energy Strategy (EEC) “Cork and Cork Oak Forest” 
for the period 2014-2020, the strategic importance of this 
indigenous resource and this region has increased in the 
economic, environmental and social spheres, and it is now 
time to carry out a review and self-assessment of the work 
performed by the body responsible for coordinating and 
fostering the partnership during this period. This takes place 
in a context characterised by a culture of the utilization 
of cork oak forests by operators with little entrepreneurial 
capacity and by a cork-growing area that is little valued from 
the point of view of tourism.

During this two-year period, by means of the methodology 
that was adopted, we consolidated the interactions between 
bodies involved with this indigenous resource and  identified 
the positive aspects, with the aim of seeking solutions for the 
weaknesses mentioned and bringing everyone together in an 
integrated approach. 

The diversity of players who comprise our partnership 
meant that it was necessary to develop different activities 
for different audiences, including: producing a monthly 
bulletin with information about applications for financing 
programmes; organising and participating in seminars, 
conferences, national and international fairs and holding 
decentralised sessions in the area of intervention, with the 
aim of publicising and promoting the EEC, with a clear focus 
on publicising the brand “Cork and Cork Oak Forest”; the 
creation of a website and a strong presence on social media. 
We must also highlight the application of cork harvesting 
for Intangible Cultural Heritage status, because we regard it 
as an activity that it is important to safeguard and that has a 
major economic and social impact on our region. 

The plan of regional activities we carried out in this two-year 
period was vital for the internal and external recognition of 
the Cork and Cork Oak Forest, for the enhancement of this 
indigenous resource and for the economic development 
of the cork-growing area. As part of this, we would like to 

em todo o território na promoção do empreendedorismo e 
da criatividade ligada ao recurso, nas mais diversas áreas, 
desde o turismo à moda e design. Salientamos ainda o 
excelente trabalho desenvolvido com os nossos parceiros na 
transferência de conhecimento, na dinamização de sessões 
de Brainstorming e criatividade, e na divulgação do Plano de 
Internacionalização. A Exposição Itinerante Cork Exhibition, 
o Congresso Internacional “O Montado no desenvolvimento 
rural do Sudoeste Peninsular”, entre outros eventos temáticos 
no âmbito da FICOR, foram essenciais para a promoção do 
conhecimento e inovação e para a dinamização do território. 

Podemos afirmar que reforçámos a promoção e 
implementação da parceria (consórcio) sustentada numa 
forte coresponsabilização e liderança, cuja cultura de parceria 
e do trabalho em rede, deverá continuar a ser fomentada, 
porque acreditamos que é um caminho a consolidar, em prol 
da valorização dos recursos singulares do nosso território, 
a nível nacional e internacional, bem como no incentivo à 
fixação de segmentos empresariais dinâmicos e na afetação 
de competências e recursos criativos que importa captar para 
o nosso território. 

Francisco Silvestre de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Coruche

underscore the dynamism created throughout the region in 
promoting entrepreneurship and the creativity linked to this 
resource in a variety of fields ranging from tourism to fashion 
and design. We should also highlight the excellent work 
carried out with our partners in passing on knowledge, in the 
organisation of brainstorming and creativity sessions, and in 
publicising the Internationalisation Plan. The travelling Cork 
Exhibition, the International Congress “The Cork Oak Forest 
in the Rural Development of the Southwest of the Peninsula”, 
and other themed events as part of FICOR (International Cork 
Fair) were essential for promoting knowledge and innovation 
and for developing the region. 

We can state that we have strengthened the promotion 
and implementation of the partnership (consortium), 
sustained by strong joint responsibility and leadership, whose 
culture of partnership and networking should continue 
to be fostered, because we believe that this is a path that 
needs to be consolidated in order to enhance the unique 
resources of our region, both nationally and internationally, 
as well as providing incentives for the establishment of 
dynamic business segments and allocating creative skills and 
resources that are important for our region.

Francisco Silvestre de Oliveira
Mayor of Coruche
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Coruche recebeu, pelo décimo ano consecutivo, aquela 
que é considerada por muitos a melhor feira do mundo 
dedicada à cortiça e ao montado de sobro, a FICOR – 
Feira Internacional da Cortiça. Este evento, que decorreu 
entre os dias 24 e 27 de Maio, contou com dois polos 
de atividades, o Centro de Exposições de Coruche e o 
Observatório do Sobreiro e da Cortiça, onde as vertentes 
da produção, técnicas, culturais, industriais e de 
mercado, foram debatidas. A vertente de carácter mais 
lúdico desenrolou-se no Parque do Sorraia e Centro de 
Exposições de Coruche.

No primeiro dia da X edição da FICOR, 24 de maio, a 
inauguração ficou a cargo do Presidente da Câmara 
Municipal de Coruche, Francisco Silvestre Oliveira, e 
contou com a presença do Ministro da Agricultura, Luís 
Capoulas Santos. Nesse dia, foram realizadas visitas à 
indústria, nomeadamente à maior fábrica de rolhas do 
mundo, onde os visitantes tiveram a oportunidade de ver 
e perceber o processo de transformação da cortiça em 
rolha e as suas diferentes variantes. Entre o programa 
do dia, destacaram-se as conferências sobre temas da 
fileira do montado, nas quais se abordou a fertilidade do 
montado, pragas e doenças e a gestão do montado no 
pós-fogo – que culminou numa visita ao montado –, tendo-
se ainda realizado uma análise dos mercados de cortiça. 
A exposição itinerante “Cork: New Uses in Architecture” 
foi inaugurada no Observatório do Sobreiro e da Cortiça, 
enquanto no Centro de Exposições de Coruche foram 
inaugurados os espaços Wine & Cork, com degustação 
de Sabores do Montado, e o “Playnatário”, dedicado aos 
mais novos. O final do primeiro dia ficou marcado pela 
representação de atividades do universo do montado, com 
a demonstração da “tiragem de cortiça à falca”.  

For the tenth year running, Coruche hosted the FICOR 
International Cork Fair, which many consider to be the 
world’s best cork and cork oak forest event. It took place from 
24 to 27 May at two venues, the Coruche Exhibition Centre 
and the Cork and Cork Oak Observatory, where technical, 
cultural, industrial, market and production matters were 
discussed. Recreational activities took place at Sorraia Park 
and the Coruche Exhibition Centre.

On the first day, FICOR was declared open by the Mayor 
of Coruche, Francisco Silvestre Oliveira. The ceremony was 
attended by the Minister of Agriculture, Luís Capoulas Santos. 
Factory visits were made on that day, including one to the 
largest cork stopper factory in the world. The visitors had 
the chance to watch the processing of cork into different 
kinds of wine stoppers. The day’s programme included 
talks about the cork forests, which addressed issues such as 
fertility, pests and diseases and post-fire forest management. 
It ended with a visit to a cork forest and there was also an 
analysis of the cork markets. The travelling exhibition, Cork: 
New Uses in Architecture, was opened at the Cork and Cork 
Oak Observatory, while Wine & Cork, a space for tasting 
the flavours of the cork forests, and the Playnatário for kids 
were opened at the Coruche Exhibition Centre. At the end 
of the first day, work in the cork forest was play-acted, with a 
demonstration of black cork harvesting.

A FICOR
FICOR

A conferência “Cortiça – um setor em mudança” deu 
início ao segundo dia da FICOR. Seguiu-se a reunião anual 
do Centro de Competências do Sobreiro e da Cortiça e a 
apresentação da marca “Montado de Sobro e Cortiça”. A 
marca, criada no âmbito da EEC PROVERE 2020 “Montado 
de Sobro e Cortiça”, e liderada pelo Município de Coruche, 
esteve representada com um stand informativo e com 
várias ações de promoção. Outro importante momento 
do dia foi a apresentação pública da candidatura da 
“Tiragem de Cortiça” a Património Cultural Imaterial 
e Nacional, altura em que se abordaram os principais 
motivos que deram azo a esta candidatura, como a 
preservação e a instituição de medidas para que esta 
atividade tão particular não se perca. O desfile Coruche 
Fashion Cork, apresentado pela modelo e apresentadora 
Vanessa Oliveira, no Parque do Sorraia, foi a última 
ação programada para o dia, contando com o designer 
português Pedro Pedro como convidado.

Um dos momentos de destaque dos quatro dias da FICOR 
foi a conferência “Montado de Sobro – Património Natural 
e Cultural, um recurso turístico de excelência”, realizada 
no penúltimo dia, 26 de maio. Patrick Spencer, Diretor 
Executivo da Cork Forest Conservation Alliance, falou 
sobre o potencial turístico do montado de sobro enquanto 
Património Natural e Cultural e do grande interesse do 
público americano neste tema. Além da presença do 
especialista norte-americano, que prendeu a atenção de 
todos com a partilha do seu conhecimento, destacaram-se 
também outros momentos da FICOR, como a atribuição do 
prémio “Melhor Cortiça de 2017”, o almoço campestre pelo 
montado de sobro, o programa “Terra a Terra”, da rádio 
portuguesa TSF, e os workshops “Sanidade do Montado” 
e “Classificação da Qualidade da Cortiça”. A animação 
da X edição da FICOR – Feira Internacional da Cortiça, 
em Coruche, ficou a cargo de artistas portugueses, o 
humorista Nilton e os cantores Tiago Nacarato e Cuca 
Roseta.

The second day at FICOR began with a talk on “Cork - a 
changing sector”. It was followed by the annual meeting 
of the Cork and Cork Oak Competence Centre and the 
introduction of the Cork and Coak Oak Forest brand. The 
brand was created as part of EEC PROVERE 2020 Cork and 
Cork Oak Forest and was promoted at a stand headed by 
Coruche Municipal Council. Another important event of 
the day was the public presentation of the candidacy of 
cork stripping to be considered intangible national cultural 
heritage. The main reasons for the candidacy were presented, 
including preservation and measures to prevent such a 
unique activity from being lost. The Coruche Fashion Cork 
show presented by the model and TV host Vanessa Oliveira 
at Sorraia Park was last on the programme for the day. The 
Portuguese designer Pedro Pedro was a guest.

One of the highlights of the four days was a conference on 
Cork Oak Forests – natural and cultural heritage, an ideal 
tourist resource, held on 26 May. Patrick Spencer, Executive 
Director of the Cork Forest Conservation Alliance, spoke about 
the tourist potential of cork oak forests as natural and cultural 
heritage and of the American public’s great interest in the 
subject. The American specialist got everyone’s attention by 
sharing his knowledge. There were other high spots at FICOR, 
such as the presentation of the Best Cork 2017 award, an 
outdoor lunch in the cork forest, the TSF “Terra a Terra” radio 
programme and workshops on the health of cork forests 
and classifying cork quality. Entertainment at the 10th FICOR 
was provided by Portuguese artists, including the comedian 
Nilton and singers Tiago Nacarato and Cuca Roseta.
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WINE & CORK

A segunda edição deste evento foi muito para lá de uma 
simples prova de vinhos. É indissociável a ligação da 
cortiça com o vinho, sendo sempre um dos pontos de 
referência da FICOR – Feira Internacional da Cortiça. Os 
visitantes puderam participar nas várias conversas sobre 
o vinho, o setor vinícola e a sua ligação à cortiça, tal 
como os seus efeitos na nobre bebida, com o enólogo, 
especialista em análise sensorial, Duarte Costa Pereira. 
Esta atividade, pela sua dinâmica e interesse, não passou 
despercebida, tendo sido amplamente elogiada por todos 
os participantes.

VENCEDOR DE MODA CONHECIDO  
NO CORUCHE FASHION CORK

O evento de moda Coruche Fashion Cork decorre desde a 
primeira edição da FICOR, tendo, por isso, cumprido este 
ano a sua décima sessão.

Este evento, que conta anualmente com a presença e 
participação de conceituados nomes da criação de moda 
nacional, tem como objetivo mostrar que o uso da cortiça 
em acessórios ou em peças de vestuário pode ter um 
relevo importante na moda portuguesa.

Além da colaboração com comerciantes locais, esta 
edição contou com a presença dos conceituados criadores 
portugueses Pedro Pedro e Mónica Gonçalves, da Casa 
Grigi, e apresentou como novidade o Concurso de Ideias 
e Criatividade do Montado de Sobro e Cortiça, tal como a 
categoria Moda.

Todos os participantes tiveram a oportunidade de ver as 
suas obras a desfilar na passerelle do Coruche Fashion 
Cork, enquanto este era apresentado pela conhecida cara 
da RTP, Vanessa Oliveira.

Rita Sá, jovem designer de Barcelos, foi a vencedora do 
concurso com o projeto “Telhados de Vidro”. O projeto 
da criadora minhota é um prolongamento da sua coleção 
Outono/Inverno de 2018/2019, inspirada na reciclagem, 
sugerindo a transformação dos tradicionais sacos 
descartáveis e de material poluente num objeto de valor, 
através da utilização de um recurso natural, renovável 
e sustentável que não traga impactos negativos para o 
ambiente, a cortiça.

WINE & CORK

The second edition was much more than a simple wine-
tasting event. There is an unbreakable link between cork and 
wine and it is always one of the points of reference at FICOR. 
Visitors had the opportunity to take part in conversations 
about wine, the wine-making sector and its connection to 
cork and its effects on this noble beverage with Duarte Costa 
Pereira, a wine expert specialising in sensory analysis. This 
interesting activity attracted a lot of attention and was widely 
praised by everyone involved.

WINNING FASHION AT CORUCHE  
FASHION CORK

The Coruche Fashion Cork show has been held since the first 
FICOR and so this was its tenth season. 

Well-known names in the Portuguese fashion scene take part 
every year in the event, which shows how cork can be used 
in accessories or clothing and its importance to Portuguese 
fashion. 

In addition to working with local businesses, this FICOR was 
attended by well-known Portuguese designers Pedro Pedro 
and Mónica Gonçalves from Casa Grigi. A new feature was the 
cork and cork forest ideas and creativity competition and the 
fashion category. 

All the participants were able to see their creations walking 
the Coruche Fashion Cork runway, with presentation by RTP’s 
Vanessa Oliveira.

Rita Sá, a young designer from Barcelos, won the competition 
with her “Glass Ceilings” project. The project is an extension 
of her 2018/2019 Autumn-Winter collection, which was 
inspired by recycling. It suggests the conversion of traditional 
disposable bags and polluting materials into something of 
value by using a natural, renewable, sustainable resource with 
no negative impacts on the environment: cork.
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CONFERÊNCIA “MONTADO DE SOBRO 
 – PATRIMÓNIO NATURAL E CULTURAL”

No dia 26 de Maio, no âmbito FICOR – Feira Internacional 
da Cortiça, decorreu no auditório do Observatório do 
Sobreiro e da Cortiça a conferência “Montado de Sobro 
– Património Natural e Cultural, um recurso turístico de 
excelência”, dando lugar a um conjunto de painéis e 
palestras sobre o montado de sobro, os seus produtos 
endógenos e a sua valorização turística nacional e 
internacional. O Presidente da Câmara Municipal 
de Coruche, Francisco Silvestre Oliveira, deu início à 
conferência, destacando o grande potencial cultural, 
ecológico e económico deste recurso, bem como a 
sua exploração tradicional. Além disso, fez questão de 
salientar todo o trabalho desenvolvido até então para 
promover e valorizar este recurso endógeno, trabalho que 
resultou na presente conferência. Reforçando o papel da 
EEC PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”, a Dr.ª Susana 
Cruz apresentou os vários fatores chave que representam 
a estratégia com vista à valorização económica, social e 
cultural do território. 

Como oradores convidados, estiveram presentes Patrick 
Spencer, Diretor Executivo da Cork Forest Conservation 
Alliance, que abordou o potencial turístico do Montado 
de Sobro enquanto Património Natural e Cultural, e o 
grande interesse do público americano neste tema, 
que prendeu a atenção de todos com a partilha do 
seu conhecimento. O espanhol Miguel Rollan, da Two 
Birds One Stone, especialista em ecoturismo, abordou a 
temática do ecoturismo no montado de sobro, mostrando 
a experiência de Espanha, as dificuldades de montagem 
de um produto e o feedback final de quem visita este 
ecossistema. 
Partilhando a experiência do ponto de vista do proprietário 
florestal, a Herdade do Freixo do Meio demonstrou como é 
possível trabalhar em harmonia com a natureza e explorar 
conscientemente e turisticamente este recurso. 
Inserida nesta conferência, foi realizada a apresentação 
pública da candidatura da “Tiragem da Cortiça” a 
Património Cultural Imaterial. 

CONFERENCE ON CORK FORESTS  
– NATURAL AND CULTURAL HERITAGE

A conference on Cork Oak Forests – natural and cultural 
heritage, an ideal tourist resource took place in the Cork and 
Cork Oak Observatory at FICOR in 26 May. It was followed by 
panels and lectures on cork oak forests, their endogenous 
products and increasing their value to national and 
international tourism. Francisco Silvestre Oliveira, Mayor of 
Coruche, opened the conference and highlighted the great 
cultural, ecological and economic potential of cork and its 
traditional production. He also underscored the work done 
so far to promote and appreciate this native resource, which 
resulted in the conference. Susana Cruz stressed the role of 
EEC PROVERE Cork and Cork Oak Forest and described the 
key factors in a strategy aimed at the economic, social and 
cultural development of the area. 

The guest speakers included Patrick Spencer, Executive 
Director of the Cork Forest Conservation Alliance, who 
addressed the tourist potential cork oak forests as natural 
and cultural heritage and of the American public’s great 
interest in the subject and held the attention of the audience. 
Miguel Rollan from Two Birds One Stone, a Spanish specialist 
in ecotourism, spoke about ecotourism in the cork oak forest 
and Spain’s experience, the difficulties of setting up a product 
and final feedback from visitors to the ecosystem. The Freixo 
do Meio Estate shared its experience as a forest owner 
and showed that it was possible to work in harmony with 
nature and conscientiously operate the resource for tourism 
purposes.  The conference included the public presentation 
of cork harvesting’s candidacy as intangible cultural heritage. 

EXPOSIÇÃO “CORK – NEW USES IN 
ARCHITECTURE” NO OBSERVATÓRIO  
DO SOBREIRO E DA CORTIÇA/FICOR/
PONTE DE SOR/PORTEL

O crescente interesse em torno da cortiça reflete-se na 
procura de investigadores, arquitetos, designers e da 
própria indústria em mostrar, de forma agregada, as várias 
aplicações desta matéria-prima. Deste interesse surgiu 
uma exposição que reflete as várias formas de trabalhar 
este elemento-chave do montado de sobro. A exposição 
“Cork: New Uses in Architeture” é o resultado de três 
edições de um workshop internacional entre a Faculdade 
de Arquitetura de Lisboa e a Dalhouse University, no 
Canadá, focado no uso da cortiça como um material 
construtivo. A exposição está dividida em três temas 
principais, a cortiça como membrana, como material  
de revestimento e como material autoportante.

Tendo como objetivo a promoção do conhecimento, 
da cultura e da inovação no território de intervenção 
do PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”, e de forma 
a diversificar a oferta, é promovida a itinerância desta 
exposição de ideias e experiências aplicadas à cortiça. 
O primeiro bloco da exposição esteve exposto no 
Observatório do Sobreiro e da Cortiça. De seguida, iniciou 
a sua viagem pelos outros pontos do território, como  
o Centro de Artes e Cultural de Montargil, no município  
de Ponte de Sor, e atualmente no Pavilhão Temático  
A Bolota, no município de Portel, passando depois pelo 
restante território. As outras duas partes da exposição  
vão percorrer o mesmo roteiro.

CORK – NEW USES IN ARCHITECTURE 
EXHIBITION AT THE CORK AND CORK  
OAK OBSERVATORY, FICOR, PONTE  
DE SOR, PORTEL

The growing interest in cork is reflected by researchers, 
architects, designers and the industry itself trying to show the 
different uses of this raw material. This interest has resulted in 
an exhibition that reflects the different ways of working with 
this key product of the cork oak forests. The Cork: New Uses 
in Architecture is the fruit of three sessions of an international 
workshop on the use of cork as a construction material 
held by the Lisbon Faculty of Architecture and Dalhouse 
University, Canada. The exhibition is divided into three main 
themes: cork as a membrane, as a lining material and as a 
self-supporting material.

This is a travelling exhibition of ideas and experiences 
that promotes knowledge, culture and innovation in the 
PROVERE Cork and Cork Oak Forest area and diversifies the 
available range. The first block was on display at the Cork and 
Cork Oak Observatory. It then began its tour to other parts 
of the area, such as the Montargil Cultural Arts Centre, Ponte 
de Sor. It is currently at the A Bolota Pavilion in Portel, from 
where it will move on to the rest of the area. The other two 
parts of the exhibition will follow the same route.
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CANDIDATURA DE “TIRAGEM DA 
CORTIÇA” A PATRIMÓNIO CULTURAL 
IMATERIAL E NACIONAL 

Integrado no projeto de inscrição da “Tiragem de Cortiça” 
como Património Cultural Imaterial Nacional, realizou-
se, no passado dia 5 de fevereiro, um Workshop sobre o 
Plano de Salvaguarda. O objetivo principal deste projeto é 
preservar e instituir medidas para que esta atividade tão 
particular não se perca, sendo por este motivo uma das 
atividades integradas no financiamento da Estrutura de 
Coordenação e Gestão do PROVERE.
Com este processo de candidatura pretende-se 
salvaguardar e dar a conhecer a arte da tiragem da 
cortiça, o tirador e toda a envolvência relacionada com a 
atividade da “Tiragem de Cortiça”.
O processo de candidatura deu entrada no dia 30 de 
Junho de 2018, e, apesar de ainda não se saber o resultado, 
há grandes esperanças de que seja aceite.

THE CORK HARVEST’S CANDIDACY 
AS INTANGIBLE NATIONAL CULTURAL 
HERITAGE

A workshop on the preservation plan was held on 5 February 
as part of the inclusion of cork harvesting as intangible 
national cultural heritage. The project’s main aim is to ensure 
that this unique activity is never lost, and it is therefore 
covered by financing from the PROVERE coordination and 
management unit. The aim of this application is to safeguard 
and disseminate the art of cork harvesting, cork harvesters 
and everything surrounding them. The application was 
subject on 30 June 2018 and we have high hopes that it will 
be accepted, even though we have not heard anything yet.

MARCA “MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA” 
APRESENTADA FORMALMENTE

A pensar no desenvolvimento de um território e dos 
seus produtos endógenos, a equipa técnica do PROVERE 
“Montado de Sobro e Cortiça” aproveitou a décima edição 
da FICOR, Feira Internacional de Cortiça, para apresentar 
formalmente a Marca “Montado de Sobro e Cortiça”.
Na presença de vários convidados, coube ao Eng. 
Gonçalo Cabecinhas, técnico da Estratégia de Eficiência 
Coletiva (EEC PROVERE), apresentar a imagem da marca 
“Montado de Sobro e Cortiça”, o “Selo de Identidade”, 
que será atribuído às empresas e/ou produtos e serviços 
que respeitem o Manual de Adesão à Marca, e os seus 
objetivos. 
Com o intuito de desenvolver todo o território e as suas 
riquezas naturais, a equipa técnica da EEC PROVERE 
“Montado de Sobro e Cortiça” pretende também 
contribuir para a fixação dos jovens, ajudar na promoção 
turística, captar novos investidores, seja através da atração 
de empresas de fora do território, seja através do incentivo 
à criação de novos empreendedores, e mostrar que 
“Portugal não é só praia, não é só vinho, não é só Lisboa 
e Porto, não é só Fátima, futebol e fado, mas também é o 
montado de sobro e cortiça”.
A equipa técnica da EEC PROVERE pretende disseminar 
a marca por todo o território e está a criar uma rede de 
parceiros que trabalham e/ou desenvolvem produtos 
ou serviços que pertençam ou ajudem a desenvolver 
o montado de sobro. Nesse sentido, o dia 25 de Maio 
foi o escolhido para apresentar não só a imagem da 
Marca “Montado de Sobro e Cortiça”, como o “Selo de 
identidade”.

FORMAL PRESENTATION OF THE CORK 
AND CORK FOREST BRAND

With the development of an area and its local products 
in mind, the PROVERE Cork and Cork Oak Forest team 
took advantage of the 10th FICOR fair to make a formal 
presentation of the Cork and Cork Oak Forest brand. Gonçalo 
Cabecinhas, collective efficiency strategy manager (EEC 
PROVERE) revealed the Cork and Cork Oak Forest brand and 
seal, which we grant to companies, products or services that 
abide by the Brand Manual and its goals.  The EEC PROVERE 
Cork and Cork Oak Forest team also plans to attract young 
people, help with tourist promotion and bring in new 
investors in order to develop the entire area and its natural 
treasures. This will involve attracting outside companies, 
encouraging new entrepreneurs and showing that “Portugal 
is not just beaches, not just wine, not just Lisbon and Porto, 
not just Fátima, football and fado, but also the cork forest”. 
The EEC PROVERE team wants to disseminate the brand 
throughout the region and is setting up a network of 
partners that develop products or services belonging to or 
assisting in the development of the cork oak forest. 25 May 
was the day chosen for presenting the Cork and Cork Oak 
Forest brand image and seal.

Esta é uma das atividades do setor primário mais bem 
paga do mundo, contudo, tal não significa que irá 
perdurar no tempo, uma vez que a falta de mão-de-obra 
tem sido um problema emergente. Por isso mesmo, para 
que nunca se perca, a EEC PROVERE procura salvaguardar 
esta atividade ancestral através da sua equipa técnica, que 
fica responsável por dar a conhecer aos mais jovens a arte 
da tiragem da cortiça, o tirador e toda a envolvência. 

O mote para a submissão desta candidatura assenta 
na dependência da ação do tirador de cortiça neste 
ecossistema único no mundo, de riqueza ímpar, 
principalmente no exato momento do corte com a 
machada. Um passo em falso e o sobreiro poderá ficar 
marcado para sempre. Um outro fator de interesse para 
esta candidatura é a possibilidade da tiragem de cortiça se 
tornar um produto turístico, podendo representar um valor 
acrescentado para o proprietário florestal. As visitas ao 
montado de sobro e cortiça já são uma constante, sendo o 
seu ex-libris a extração de cortiça.
O encerramento da conferência decorreu na bonita 
Herdade dos Concelhos, com um agradável almoço 
tradicional campestre, com produtos típicos do território, 
cozinhados em lume de chão e panela de barro, à boa 
maneira do montado.

This is one of the world primary sector’s best-paid jobs. 
Nonetheless, this does not mean that it will last, as a shortage 
of labour had been an emerging problem. For this reason, so 
that it will never be lost, EEC PROVERE is trying to safeguard 
this ancestral craft. Its team will be responsible for teaching 
young people about the art of cork harvesting, the harvesters 
and their surroundings.

This submission is based on the idea of dependence on 
the cork harvester in this uniquely rich ecosystem at the 
exact moment when he wields the axe. One false move and 
the cork oak may be marked for ever. Another interesting 
factor in this candidacy is the possibility of cork harvesting 
becoming a tourist product and an asset for forest owners. 
Visits to cork forests already exist and the high point is the 
harvesting of the cork. The conference ended at the beautiful 
Concelhos Estate with a pleasant traditional outdoor lunch of 
local products cooked in an earthenware pot over a charcoal 
fire, in true cork forest style.
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AÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTOS
KNOWLEDGE TRANSFER

CIÊNCIA NO MONTADO

A 19 de Março decorreu, no Observatório do Sobreiro e 
da Cortiça, a iniciativa Ciência no Montado. Esta foi uma 
ação integrada na Semana Verde de 2018 e realizada 
com a estreita parceria do INIAV. Esta iniciativa, que foi 
totalmente direcionada para a comunidade educativa, 
teve como principal objetivo estimular e sensibilizar os 
mais novos para o interesse pelo montado de sobro e os 
seus produtos, envolvendo-os com o território, com a sua 
preservação e desenvolvimento. Os alunos participantes 
puderam fazer a ligação da ciência ao mundo real, através 
de experiências científicas, para conhecer a aplicação 
e os resultados práticos no dia-a-dia. Algumas das 
atividades realizadas foram “O DNA do Sobreiro” e “As 
Aves do Montado”, que serviram para desafiar os jovens 
participantes a “investigar”, “observar”, “descobrir” e 
“medir” vários parâmetros e problemas relacionados com 
o montado de sobro.

SCIENCE IN THE CORK FOREST

A science in the cork forest initiative was held at the Cork 
and Cork Oak Observatory on 19 March. It was part of 2018 
Green Week, in close partnership with INIAV. The initiative 
was intended entirely for schools and was designed to raise 
children’s awareness of the cork oak forest and its products 
by involving them with the land and its development and 
preservation. The students were able to link science and the 
real world in scientific experiments and learn about how the 
results can be used in everyday life. Some of the learning 
activities were cork oak DNA and cork forest birds, in which 
the kids were invited to investigate, observe, discover and 
measure parameters and problems associated with the cork 
oak forest.

ATELIERS TEMÁTICOS NO MONTADO – 
APICULTORA

Existem vários locais extraordinários no montado, um 
deles é o magnifico espaço da Apicultora. Este é um 
local temático que, tal como o nome sugere, é dedicado 
às abelhas e à sua produção de mel, um dos produtos 
endógenos com maior relevo do montado de sobro.

Neste espaço, que fica a poucos quilómetros de Coruche, 
decorreram vários ateliers dedicados aos mais novos, onde 
puderam aprender alguns aspetos importantes de uma 
forma simpática e lúdica. Aprenderam qual é a melhor 
altura para fazer a cresta – tiragem de mel dos cortiços 
–, qual a utilidade do própolis, como se desenvolve o 
processo de polinização, os comportamentos da espécie e 
visualizaram, ainda, as colmeias em espaço natural.

Os pequenos também tomaram contacto com algumas 
espécies de plantas típicas do montado, como o alecrim e 
o rosmaninho.

THEMES WORKSHOPS IN THE CORK 
FOREST – APICULTORA

There are some extraordinary places in the cork forest and 
one of them is Apicultora. As the name suggests it is devoted 
to beekeeping and honey, one of the most important native 
products of the cork oak forest. 

At this location, just a few kilometres from Coruche, 
workshops were held to provide some enjoyable information 
to young people. They learned the best time to take the 
honey from the comb, the uses of propolis, the pollination 
process and bee behaviour and saw beehives in their natural 
environment. 

The kids also came into contact with traditional cork forest 
plants, such as rosemary.

MAIS INFORMAÇÕES:

         facebook.com/apicultoradomontado
FOR FURTHER INFORMATION:

         facebook.com/apicultoradomontado
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PODAS EM SOBREIROS

No dia 14 de Março realizou-se a II Ação do Ciclo de 
Sessões de “Transferência de Conhecimento do Montado 
de Sobro e Cortiça”, com o tema “Podas em Sobreiros”. 
Este ciclo de sessões, que está enquadrado na EEC 
PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”, tem o objetivo 
de promover uma ligação entre o mundo científico e 
a realidade florestal, privilegiando a interligação do 
conhecimento científico e a sua aplicação prática.

Esta sessão decorreu no auditório do Observatório do 
Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, e mostrou as boas 
práticas e os perigos de uma poda mal executada, 
contando com a colaboração de algumas entidades. O 
ICNF fez um enquadramento legal de toda esta atividade, 
explicando que tipos de autorizações e procedimentos 
burocráticos são necessários para a execução deste 
trabalho, e abordou a parte prática como os diferentes 
tipos de podas e os seus efeitos na árvore. O INIAV 
explicou quais os efeitos da poda no crescimento do 
sobreiro e na produção de uma boa cortiça. O Núcleo 
Ambiental da GNR abordou o tema das fiscalizações e 
controlos.

Esta formação teve uma componente prática em São José 
da Lamarosa, onde foram realizadas técnicas e podas de 
forma prática, como o tipo de cortes, que ramos selecionar 
para corte, efeitos de podas mal conduzidas, entre outras 
situações.

CORK OAK PRUNING

The second session of a transfer of knowledge campaign 
on the cork and cork oak forest was held on 14 March. 
It addressed cork oak pruning. This cycle is part of EEC 
PROVERE Cork and Cork Oak Forest and promotes a 
connection between scientific knowledge and its practical 
applications in the real forest. The session took place in the 
Cork and Cork Oak Observatory auditorium in Coruche and 
addressed good practices and the risks of poor pruning. 
Several entities joined in. The ICNF gave an overview of the 
legal framework and explained what authorisations and 
formalities are necessary for pruning. It also addressed the 
practical side, including different types of pruning and their 
effects on the tree. The INIAV explained the effects of pruning 
on the growth of the cork oak and good cork production. The 
GNR Environmental unit addressed the issue of inspections 
and monitoring. There was practical training in São José da 
Lamarosa, where pruning was carried out to show types of 
cut, which branches to prune and the effects of improper 
pruning.

FERTILIZAÇÃO EM MONTADO 

Enquadrada na EEC Provere “Montado de Sobro e Cortiça”, 
a terceira ação do Ciclo de Sessões de “Transferência de 
Conhecimento do Montado de Sobro e Cortiça” realizou-
se no dia 25 de setembro com o tema “Solos, Nutrição e 
Fertilização no Montado de Sobro”. Este ciclo de sessões 
tem como principal objetivo promover o diálogo entre o 
mundo científico e os intervenientes da realidade florestal. 
Nesta terceira ação, colaboram o ISA, INIAV e CEF.

A sessão, que decorreu no auditório do Observatório do 
Sobreiro e da Cortiça, em Coruche, iniciou-se com o tema 
“Topologia dos solos vs necessidades de fertilização”, 
abordado pelo Prof. Manuel Madeira, do Instituto Superior 
de Agronomia (ISA). Seguidamente, o orador Filipe Costa 
e Silva (INIAV, CEF) apresentou o tema “Nutrientes e a 
árvore” e, no seguimento dessa temática, o prof. Henrique 
Ribeiro (ISA) abordou “Os nutrientes no solo”. Antes do 
coffee break, Fátima Calouro, do INIAV, acrescentou ao 
debate o tema “Nutrição e fertilização do montado de 
sobro: o projeto Nutrisuber”. A sessão continuou com 
produtores florestais de Coruche e do Alentejo que 
partilharam a sua experiência de gestão, terminando com 
uma mesa redonda com todos os outros intervenientes, 
sendo que o público pôde debater ideias e situações 
práticas com vista à melhoria dos montados.

FERTILISATION IN THE CORK FOREST

The third session of a transfer of knowledge campaign on 
the cork and cork oak forest was held on 25 September. It 
addressed soils, nutrition and fertilization in the cork oak 
forest.This cycle fosters dialogue between the worlds of 
science and forestry. The ISA, INIAV and CEF were involved in 
this session. 

It took place at the Cork and Cork Oak Observatory 
auditorium in Coruche and began with Manuel Madeira, 
from Instituto Superior de Agronomia (ISA), who spoke about 
soil topology and fertilization needs. Filipe Costa e Silva 
(INIAV, CEF) gave a talk on nutrients and the tree, followed 
by Henrique Ribeiro (ISA) who spoke about soil nutrients. 
Before the coffee break, Fátima Calouro (INIAV) contributed 
to the discussion with a talk on nutrition and fertilization 
of the cork oak forest: the Nutrisuber project. The session 
continued with forest producers from Coruche and Alentejo, 
who shared their management experiences, and ended with 
a round table with all the other participants. The public was 
able to discuss ideas and practical situations with a view to 
improving the cork forests.
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PROVERE Cork and Cork Oak Forest was present at Fira 
del Tap in Cassà de la Selva from 8 to 10 June. This event in 
Catalonia focuses on the best in the world of cork. PROVERE 
was there to promote the Cork and Coak Oak Forest brand 
and products from this landscape that abounds in the 
Alentejo and Ribatejo regions.

O PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” esteve presente 
na Fira del Tap, de 8 a 10 de junho, em Cassà de la Selva, 
evento temático na Catalunha que destaca o melhor do 
mundo da cortiça, para promover a marca Montado de 
Sobro e Cortiça e os produtos provenientes do território 
e desta paisagem que abunda na região de Alentejo e 
Ribatejo do país.

PROVERE NA FIRA DEL TAP
PROVERE AT FIRA DEL TAP

FICOR SAN VICENTE DE ALCANTARA

O PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” marcou 
presença, no dia 19 de abril, na FICOR – Feria Internacional 
del Corcho, organizada pelo município espanhol de San 
Vicente de Alcántara, com o objetivo de dar a conhecer 
este projeto nacional liderado pelo Município de Coruche.

Paralelamente, realizou-se a reunião da Comissão 
Executiva e a Assembleia Geral da RETECORK, Rede 
Europeia de Territórios Corticeiros, liderada também 
pelo Município de Coruche, uma estrutura associativa 
preponderante para a promoção dos territórios corticeiros, 
pela riqueza do seu património natural e cultural, 
sinónimo de desenvolvimento sustentável dos territórios 
de baixa densidade.

FICOR SAN VICENTE DE ALCANTARA

PROVERE Cork and Cork Oak Forest was present at FICOR – 
Feria Internacional del Corcho on 19 April, organised by San 
Vicente de Alcántara Municipal Council in Spain. PROVERE 
was there to promote this national project headed by 
Coruche. 

At the same time, there was a meeting of the Executive 
Committee and General meeting of RETECORK, European 
Network of Cork-Producing Territories, also headed by 
Coruche Municipal Council. RETECORK is an important 
association in the promotion of corklands, thanks to the 
wealth of their natural and cultural heritage, and a synonym 
of sustainable development in low-density regions.
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The American news channel CNN went to the cork oak forest 
to film a micro-documentary for the programme Great Big 
Story. Kings of Cork was the fruit of the shoot in Coruche, the 
cork capital of the world. In only four minutes it explains what 
a cork oak forest is, the art of cork stripping and the work of 
cork harvesters. 

Great Big Story tells stories from all over the world. It makes 
and distributes micro-documentaries and short films. Since 
it first went on air in mid-2015, the producers of Great Big 
Story have travelled to more than 80 countries to discover the 
“untellable, forgotten and incredible”.

O canal norte-americano CNN esteve no montado de 
sobro e cortiça a rodar e a filmar um micro documentário 
para o programa “Great Big Story”. “Kings of Cork” é o 
resultado final das filmagens que ocorrem no montado de 
sobro da Capital Mundial da Cortiça, Coruche, que aborda, 
de forma resumida, e em apenas quatro minutos, o que 
é o montado de sobro, a arte da tiragem de cortiça e as 
funções de um tirador de cortiça.

O “Great Big Story” dedica-se a contar histórias 
sobre o mundo inteiro, criando e distribuindo micro 
documentários e curtas-metragens. Desde o seu 
lançamento, em meados de 2015, que os produtores do 
“Great Big Story” já viajaram para mais de 80 países para 
descobrir o “incontável, o esquecido e o incrível”.

CNN EM FILMAGENS NO MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA
CNN FILMS IN THE CORK AND CORK FOREST

Veja o vídeo da CNN.

Watch CNN video.

FEIRA AGROFLORESTAL EM PONTE  
DE SOR 

Enquadrada na EEC PROVERE 2020 “Montado de Sobro 
e Cortiça”, a marca “Montado de Sobro e Cortiça” foi 
apresentada na VI edição da Feira Agro-Florestal, 
integrada nas Festas da Cidade de Ponte de Sor. Durante 
os três dias, de 6 a 8 de julho, a equipa técnica do 
PROVERE participou no certame com um stand próprio 
e no dia 8 de julho, o terceiro e último dia da feira, o Eng. 
Gonçalo Cabecinhas, elemento da equipa, apresentou a 
marca “Montado de Sobro e Cortiça”.

Na apresentação foi abordado o Manual de Adesão à 
Marca, assim como o Selo do Montado de Sobro e Cortiça, 
que certifica os produtos e serviços relacionados com 
a fileira do montado. A criação desta marca permitirá 
promover e divulgar produtos alimentares, artesanato e 
serviços que são originários do território.

AGRO-FORESTRY FAIR IN  
PONTE DE SOR

The EEC PROVERE 2020 Cork and Cork Oak Forest brand was 
presented at the Fourth agro-forestry fair, which was part of 
the Ponte de Sor Festival. The PROVERE technical team had a 
stand at the fair for three days from 6 to 8 July. The Cork and 
Cork Oak Forest brand was presented by Gonçalo Cabecinhas, 
a member of the team, on 8 July. 

He addressed the Brand Subscription Manual and the Cork 
and Cork Oak Forest seal, which certifies cork forest products 
and services. This new brand will promote and advertise food 
products, handicrafts and services from the region.



Montado de Sobro e Cortiça20 21Montado de Sobro e Cortiça

FEIRA DE GRÂNDOLA 

O PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” marcou 
presença na maior festa de verão do litoral alentejano, 
a Feira de Agosto em Grândola, no distrito de Setúbal, 
promovida pela autarquia local. Ao todo, cerca de 410 
expositores das mais variadas áreas da economia regional 
estiveram presentes, com o stand do PROVERE incluído. 
A equipa técnica participou no certame durante os cinco 
dias, de 23 a 27 de agosto, representando o “Montado de 
Sobro e Cortiça” com um stand dentro do recinto, por 
onde passaram mais de 100 mil pessoas.

GRÂNDOLA FAIR

PROVERE Cork and Cork Oak Forest was present at Grândola 
August Fair, the largest summer festival in the Setúbal district 
on the Alentejo coast. It was promoted by the local authority. 
Around 410 exhibitors from a variety of areas of the regional 
economy were there and PROVERE was one of them. The 
technical team took part in the fair for five days from 23 to 27 
August at a stand representing the Cork and Cork Oak Forest 
brand. The fair received more than 100,000 visitors.

FEIRA DA LUZ EM MONTEMOR-O-NOVO 

De 30 de agosto a 4 de setembro de 2017, o PROVERE 
“Montado de Sobro e Cortiça” esteve na Feira da Luz/
Expomor, em Montemor-o-Novo, para promover o projeto 
e a marca Montado de Sobro e Cortiça. A Feira da Luz/
Expomor evidencia-se como uma excelente oportunidade 
de negócios, de troca de contactos e ponto de encontro 
entre as mais variadas entidades, associações e empresas. 
Integrada no stand do Município de Coruche, dentro do 
Espaço Inovação, dinamizado pela Associação Empresarial 
NERE - Núcleo Empresarial da Região de Évora, a equipa 
técnica do PROVERE fez parte dos inúmeros expositores e 
empresas com produtos inovadores e diferenciadores no 
concelho e na região, que pretendiam divulgar a inovação 
e criatividade que há no Alentejo e Ribatejo.

FEIRA DO MONTADO EM PORTEL 

Os representantes do PROVERE “Montado de Sobro e 
Cortiça” marcaram presença na última edição da Feira do 
Montado, em Portel, de 29 de novembro a 3 de dezembro 
de 2017, através do stand do Município de Coruche. A 
Feira do Montado é uma feira que atrai muitos expositores 
das várias áreas de atividade económica e milhares de 
visitantes. Desde 2000 que a Feira do Montado tem 
conquistado o seu lugar como um dos importantes 
espaços de valorização dos recursos associados ao 
montado, tornando-se essencial para apresentar o 
potencial deste ecossistema único, que possui uma 
grande importância para o desenvolvimento da região. A 
última edição deu destaque às áreas do artesanato e da 
gastronomia, tendo ficado marcada pela apresentação 
colóquios e de projetos sobre a temática. O certame 
contou ainda com muita animação e concertos com 
grandes nomes da música portuguesa.

FEIRA DA LUZ IN MONTEMOR-O-NOVO

PROVERE Cork and Cork Oak Forest was at Feira da Luz/
Expomor in Montemor-o-Novo to promote the brand and 
project, from 30 August to 4 September 2017. Feira da Luz/
Expomor is an excellent business opportunity for making 
contacts and meeting a variety of organizations, associations 
and companies. The PROVERE team at the Coruche stand 
in the Innovation Area organised by Associação Empresarial 
NERE - Núcleo Empresarial da Região de Évora was one 
of the many exhibitors with innovative products in the 
municipality and the region showing off the creativity in 
Alentejo and Ribatejo.

FEIRA DO MONTADO IN PORTEL

The representatives of PROVERE Cork and Cork Oak 
Forest were present at the Coruche stand at last Feira do 
Montado in Portel from 29 November to 3 December. Feira 
do Montado is a fair that attracts a variety of exhibitors and 
thousands of visitors. Since 2000, Feira do Montado has made 
its name among the most important venues for appreciation 
of cork forest resources and is essential in showing off the 
potential of this unique ecosystem of such importance to 
the region’s development. The most recent fair focused 
on handicrafts and traditional cuisine and also included 
colloquies and presentations of projects. There was also 
plenty of entertainment, including concerts by big names in 
Portuguese music.
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II FEIRA DE TURISMO DE SANTARÉM 

No dia 18 de abril deste ano realizou-se a 2ª edição 
da Feira de Turismo do Instituto Superior de Gestão 
e Administração de Santarém (ISLA Santarém), uma 
iniciativa organizada pelos alunos dos cursos de turismo 
em parceria com o próprio instituto, que visa promover 
as potencialidades turísticas da região. A equipa técnica 
do PROVERE 2020 “Montado de Sobro e Cortiça” fez 
parte da dezena de expositores de atividade turística 
presentes, incluindo unidades de alojamento, agências 
de viagens e empresas das áreas de animação turística, 
gastronomia, enoturismo, turismo equestre, cultura e 
património. A presença de representantes do Montado de 
Sobro e Cortiça foi crucial para estabelecer um contacto 
direto com um público mais jovem, dando a conhecer a 
importância cultural e económica do montado de sobro e 
cortiça para Portugal.

SECOND SANTARÉM TOURISM FAIR

The second Tourism fair organized by the tourism students at 
Santarém School of Business Management (ISLA Santarém) 
was held on 18 April this year. It was designed to promote 
the region’s tourist potential. The PROVERE 2020 Cork and 
Cork Oak Forest team was among 10 tourist exhibitors, which 
included accommodation units, travel agencies and tourism 
companies, food, wine tourism, riding tourism, culture and 
heritage. The presence of the representatives of the Cork 
and Cork Oak Forest was vital in making direct contact with 
young people and conveying the cultural and economic 
importance of cork and cork oak forests in Portugal.

CONCURSO DE IDEIAS E CRIATIVIDADE 
DO MONTADO DE SOBRO E CORTIÇA

No âmbito da EEC PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça” 
2014-2020, o município de Coruche organizou o Concurso 
de Ideias e Criatividade do Montado de Sobro e Cortiça, 
com o incentivo de contribuir para a inovação, criatividade 
e empreendedorismo no território do PROVERE e 
impulsionar a integração e a capitalização dos recursos 
endógenos no tecido económico existente ou potencial. 
Esta primeira edição estruturou-se em quatro categorias: 
Turismo e Visitação, Floresta e Agroalimentar, Moda 
e Design e Novos Produtos de Cortiça. Os candidatos 
selecionados tiveram a oportunidade de apresentar 
a sua ideia perante um júri constituído por entidades 
convidadas pela equipa técnica e parceiros PROVERE. Os 
vencedores desta primeira edição foram Joana Guerreiro 
e Clara Vale, na primeira categoria, de Turismo e Visitação, 
Rita Sá, na categoria de Moda, e Lia Galvão, na categoria 
de Design e Novos Produtos de Cortiça.

Na categoria Turismo e Visitação, o projeto vencedor foi “À 
Sombra de Um Chaparro”, das arquitetas Joana Guerreiro, 
de Odemira, e Clara Vale, do Porto. A proposta consistiu 
na materialização em cortiça de plataformas flutuantes 
colocadas ao dispor do público em rios e albufeiras, 
com um “chaparro” – sobreiro – plantado no centro, 
simbolizando a ligação ancestral com o sobreiro.
No final do desfile Coruche Fashion Cork, que decorreu 
no segundo dia da X edição da FICOR, deu-se a conhecer 
a vencedora da categoria Moda, Rita Sá. Rita, oriunda 
de Barcelos, sugeriu transformar os tradicionais sacos 
descartáveis de material poluente num objeto de valor, 
utilizando um recurso natural, renovável e sustentável que 
não traz impactos negativos para o ambiente, a cortiça.
A designer coruchense Lia Galvão venceu a categoria 
Design e Novos Produtos de Cortiça, com o projeto “O 
Talego”.  A ideia de Lia Galvão consiste na criação de uma 
marca de design portuguesa, a Talego Design, que vem 
redesenhar o artesanato regional do Alentejo e Ribatejo, 
conferindo um ar mais contemporâneo a peças dos nossos 
antepassados, sem deixar de recorrer a materiais naturais.

CORK AND CORK FOREST IDEAS AND 
CREATIVITY COMPETITION

As part of EEC PROVERE Cork and Cork Oak Forest 2014-
2020, Coruche Council organized the cork and cork oak forest 
ideas and creativity competition as an incentive to contribute 
to innovation and entrepreneurship in the PROVERE region 
and include and capitalise on local resources in existing and 
potential businesses. This first competition was divided into 
four categories: Tourism and Visitors, Forests and Agrifood, 
Fashion and Design and New Cork Products. The selected 
candidates had the opportunity to present their ideas to a 
judging panel made up of guests invited by the PROVERE 
team and partners. The winners were Joana Guerreiro and 
Clara Vale in Tourism and Visitors, Rita Sá in Fashion, and Lia 
Galvão in Design and New Cork Products category. 

The winning project for Tourism and Visitors was “In the 
shade of a cork oak” by architects Joana Guerreiro from 
Odemira and Clara Vale from Porto. Their idea was to make 
floating cork platforms for the public in rivers and reservoirs 
with a cork oak in the centre to symbolise our ancestral ties 
to the cork oak.
At the end of the Coruche Fashion Cork show, on the second 
day of the 10th FICOR, Rita Sá was announced as the winner 
in the Fashion category. Rita, from Barcelos, suggested 
converting traditional disposable bags and polluting 
materials into something of value by using a natural, 
renewable, sustainable resource with no negative impacts 
on the environment: cork. 
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A designer coruchense Lia Galvão venceu a categoria 
Design e Novos Produtos de Cortiça, com o projeto “O 
Talego”.  A ideia de Lia Galvão consiste na criação de uma 
marca de design portuguesa, a Talego Design, que vem 
redesenhar o artesanato regional do Alentejo e Ribatejo, 
conferindo um ar mais contemporâneo a peças dos nossos 
antepassados, sem deixar de recorrer a materiais naturais.

The designer from Coruche, Lia Galvão, won the Design and 
New Cork Products category with “O Talego”. Her idea was to 
create a Portuguese brand called Talego Design to redesign 
regional handicrafts from Alentejo and Ribatejo and make 
ancestral items look more contemporary, though still using 
natural materials.

Turismo e Visitação — “À Sombra de Um Chaparro”, Joana 
Guerreiro e Clara Vale
Tourism and visits — “À Sombra de Um Chaparro”, Joana 
Guerreiro and Clara Vale

Moda — Coleção Outono/Inverno 2018/2019 “Telhados de 
Vidro”, Rita Sá
Fashion — Autumn / Winter Collection 2018/2019 “Telhados 
de Vidro”, Rita Sá

Design e Novos Produtos de Cortiça —”O Talego”,  
Lia Galvão
Design and new cork products — ”Talego Design”, 
Lia Galvão

SESSÕES DE BRAINSTORMING  
E CRIATIVIDADE

Integrado nas iniciativas PROVERE “O Montado de Sobro e 
Cortiça 2014-2020”, decorreu, durante a primeira quinzena 
de abril, um conjunto de seis ações de Brainstorming 
e Criatividade, que visou contribuir para a divulgação 
da EEC, para a valorização económica dos recursos 
endógenos e para a reinvenção de produtos e serviços 
ligados a este ecossistema único. Foram dinamizadas:

Três sessões de Brainstorming e Criatividade de 
caráter geral

Destinadas à apresentação do PROVERE, dos elementos 
distintivos e dinamizadores do território, de oportunidades 
de apoio ao investimento e de ferramentas chave para o 
desenvolvimento de uma ideia de negócio. Estas sessões 
decorreram no Observatório do Sobreiro e da Cortiça - 
Coruche, no Centro de Artes e Cultura de Ponte de Sor e 
no Edifício NERE em Évora.

Três sessões de Brainstorming e Criatividade de 
caráter temático e personalizado

Focadas em setores de atividade estratégicos para o 
PROVERE/economia regional, nomeadamente o Turismo 
e Visitação, a Floresta e Agroalimentar e o Design e Novos 
Produtos da Cortiça, nestas Sessões foram abordadas as 
potencialidades desses setores e analisados os desafios 
específicos e as oportunidades associadas.

Estas sessões contribuíram também para o debate de 
ideias e apoio aos candidatos ao Concurso de Ideias e 
Criatividade.

BRAINSTORMING AND CREATIVITY 
SESSIONS

In the first two weeks of April, as part of PROVERE Cork and 
Cork Oak Forest 2014-2020, there were six brainstorming 
and creativity sessions aimed at promoting the EEC, 
the economic development of native resources and the 
reinvention of products and services linked to this unique 
ecosystem. There were:

Three general brainstorming and creativity sessions  

Designed to present PROVERE, the region’s exciting 
distinctive features, opportunities for supporting investment 
and key tools for developing business ideas. The sessions 
were held at the Cork and Cork Oak Observatory in Coruche, 
the Ponte de Sor Arts and Culture Centre and the NERE 
Building in Évora.

Three themed brainstorming and creativity sessions

focused on activities that are strategic to PROVERE and the 
regional economy, such as tourism and visitors, forests and 
agrifood and design and new cork products and addressed 
the potential of these sectors and their challenges and 
opportunities.

The sessions also contributed to the debate and support for 
candidates in the ideas and creativity competition.
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The congress was a forum for scientific and social debate 
that furthered knowledge of cork forests as a productive 
ecosystem where work and recreation not only offer 
economic and environmental sustainability but also 
encourage rural populations to stay. It was held in Ponte de 
Sôr on 21 September and in Coruche on 22 September. It 
was jointly organized by the local authorities of Coruche and 
Ponte de Sôr, Universidad de Extremadura and CIDEHUS | 
Universidade de Évora and OCICEX. Attendance was high 
on both days, which goes to show the broad interest in 
the subjects in question, such as the social and economic 
history of cork forests and their resources, the archaeology, 
history and heritage of the cork forests and its rural areas, the 
economy and business areas in the cork forest and their use, 
innovation in the extraction of the cork forest resources and 
tourism and other forms of sustainable rural development in 
cork forest areas.

O Congresso “Montado no desenvolvimento rural do 
Sudoeste Peninsular” foi um fórum de debate científico 
e social que permitiu aprofundar o conhecimento do 
montado enquanto ecossistema produtivo, no qual se 
desenvolvem atividades produtivas e de recreio que 
permitem não só uma sustentabilidade ambiental 
e económica adequada, mas também a fixação de 
populações em meio rural. O congresso decorreu no dia 
21 de Setembro, em Ponte de Sôr, e a 22 de Setembro, 
em Coruche, com a organização conjunta do Município 
de Coruche, Município de Ponte de Sôr, Universidad 
de Extremadura e CIDEHUS | Universidade de Évora e 
OCICEX. Nos dois dias, a adesão foi elevada, comprovando 
o interesse e transversalidade dos temas a debate, 
nomeadamente a história económica e social do montado 
e dos seus recursos; arqueologia, história e património 
cultural do montado e do meio rural a ele associado; 
atividades empresariais e economia do montado e 
dos seus aproveitamentos; inovação na exploração de 
recursos do montado e ainda turismo e outras formas 
de desenvolvimento rural sustentável nos territórios de 
montado.

CONGRESSO “O MONTADO NO DESENVOLVIMENTO RURAL  
DO SUDOESTE PENINSULAR”
CONGRESS: CORK FOREST IN RURAL DEVELOPMENT IN THE  
SOUTHWEST OF THE PENINSULA

DIVULGAÇÃO DA MARCA “MONTADO DE 
SOBRO E CORTIÇA” 

Sendo a marca “Montado de Sobro e Cortiça” pensada 
para a valorização e dinamização de todo o território do 
montado de sobro, a equipa técnica da EEC PROVERE 
“Montado de Sobro e Cortiça” marcou presença em 
diversas localidades, com sessões de apresentação e 
divulgação da marca. Esteve presente em Évora, em 
colaboração com a Associação Monte, em Alcaçovas, com 
a colaboração da Associação Terras Dentro, em Ourique, 
com a colaboração da Esdime, em Santiago do Cacém, 
com a colaboração da Associação - ADL, e em Serpa, onde 
contou com a colaboração da Rota do Guadiana.

PROMOTION OF THE CORK AND CORK 
FOREST BRAND

The Cork and Cork Oak Forest brand is aimed at the 
development of the whole cork oak forest area and the EEC 
PROVERE team went to a number of locations to promote 
it. They went to Évora in collaboration with Associação 
Monte, Alcaçovas in collaboration with Associação Terras 
Dentro, Ourique in collaboration with Esdime, Santiago do 
Cacém in collaboration with Associação - ADL and Serpa in 
collaboration with Rota do Guadiana.
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LISBOA DESIGN SHOW - FIL

De 3 a 7 de Outubro, a marca “Montado de Sobro e 
Cortiça”, representada pela equipa técnica da EEC 
PROVERE 2020 “Montado de Sobro e Cortiça”, marcou 
presença no maior evento de moda e design nacional, 
a Lisboa Design Show, na FIL, em Lisboa. A marca 
apresentou-se com stand próprio para promover as novas 
aplicações da cortiça, além das comuns, principalmente 
de produtos de design e moda. O certame teve como 
um dos pontos altos o desfile de moda, onde foram 
apresentados os coordenados dos jovens designers que 
participaram no Coruche Fashion Cork, integrado na 
X edição da FICOR – Feira Internacional da Cortiça – e 
realizado em Maio deste ano.

MUNICÍPIO DE CORUCHE FINALISTA NOS 
PRÉMIOS MUNICÍPIOS DO ANO 2018

Coruche foi um dos 35 municípios nomeados para os 
Prémios “Município do Ano Portugal 2018”, uma iniciativa 
organizada pela Universidade do Minho através da 
plataforma UM-Cidades que visa reconhecer e premiar 
as boas práticas em projetos implementados pelos 
municípios portugueses com impactos positivos no 
território, na economia e na sociedade. Na cerimónia de 
entrega dos prémios, realizada a 16 de novembro no Paço 
dos Duques de Bragança, em Guimarães, Coruche recebeu 
o diploma de finalista na categoria Alentejo pela sua 
participação com o projeto EEC PROVERE “Montado de 
Sobro e Cortiça”. Desde 2009 que o município de Coruche 
é a entidade líder da Estratégia de Eficiência Coletiva 
PROVERE “Montado de Sobro e Cortiça”, representando 
um vasto território e um alargado número de parceiros, 
entidades privadas e públicas, entre os quais, os dez 
municípios que fazem parte deste projeto.

LISBOA DESIGN SHOW - FIL

The Cork and Cork Oak Forest brand represented by the EEC 
PROVERE 2020 team was present at the largest fashion and 
design event in Portugal, the Lisboa Design Show at FIL in 
Lisbon from 3 to 7 October. The brand had its own stand for 
promoting new uses of cork, especially in design and fashion 
products. One of the high points was the runway show, with 
models showing off the coordinates of the young designers 
who took part in Coruche Fashion Cork, during the 10th 
FICOR in May this year.

CORUCHE IS A FINALIST IN THE 2018 
MUNICIPALITY AWARDS

Coruche was one of the 35 municipalities nominated for the 
2018 Municipality of the Year Portugal 2018 awards, which is 
organised on the UM-Cidades platform by Universidade do 
Minho. The idea is to recognise and reward good practices 
in the projects of Portuguese municipalities with positive 
impacts on the region, economy and society. The award 
ceremony was held in Paço dos Duques de Bragança in 
Guimarães on 16 November. Coruche received a finalist’s 
diploma in the Alentejo category for its participation in the 
EEC PROVERE Cork and Cork Oak Forest project. Since 2009, 
Coruche municipality has been a leader in the collective 
efficiency strategy PROVERE Cork and Cork Oak Forest. 
It represents a vast area and a considerable number of 
partners, private and public organisations, including the 
municipalities involved in the project.

PARCEIROS
PARTNERS 

CIMAC

A CIMAC entregou uma versão revista do Projeto Técnico 
de Execução à Autoridade de Gestão no passado 23 
julho. Esta entrega irá conceder a maturidade necessária 
à candidatura para que esta possa finalmente ser 
aprovada pelo Programa Operacional ALENTEJO2020. 
Simultaneamente, dá-se continuidade aos trabalhos 
de finalização dos traçados nos municípios do Alentejo 
Central, e sua harmonização com os “Caminhos de 
Santiago”, projeto liderado pela Entidade Regional de 
Turismo Alentejo/ Ribatejo. Fizeram-se algumas ações 
de promoção e divulgação em eventos nacionais e 
internacionais quer com o stand promocional quer com 
apresentações. Em fase de conclusão está a integração 
das linhas férreas desativadas no projeto, processo 
que será concluído com a assinatura de um Acordo 
Intermunicipal entre a CIMAC e a Infraestruturas de 
Portugal, objetivando a adaptação dessas infraestruturas 
a ecopistas.

Cristina Carriço | Eng.ª Biofísica

CIMAC

CIMAC submitted a revised 
version of its Technical 
Execution Plan to the 
Management Authority on 
23 July. This submission will 
make the finishing touches 
to its application so that it can finally be approved by the 
ALENTEJO2020 Operational Programme. At the same time, 
we have continued finalising the outlines of the Central 
Alentejo municipalities and harmonising them with the 
Caminhos de Santiago, which is a project being run by 
the Alentejo-Ribatejo Regional Tourism Department. We 
conducted some promotion and publicity campaigns at 
national and international events, with stands and some 
presentations. The inclusion of disused railway lines is 
currently in its closing stages. The process will be completed 
with the signing of an inter-municipal agreement by CIMAC 
and Infraestruturas de Portugal to convert the lines into eco-
trails.

Cristina Carriço | Biophysical Engineer

MAIS INFORMAÇÕES:
www.cimac.pt

FOR FURTHER INFORMATION:
www.cimac.pt

https://www.facebook.com/Lisboa.Design.Show.FIL/?__tn__=K-R&eid=ARDHLJC7TvuKLF3D5vZ9gr17n6MfGBbkvPhFAmp5v5wOGzlAu9Cf61DJgxxSxQjEEXJP7W-_mHavUH2w&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARClykaMOz-iYQMN34sJ6DXg0YbLlE4dBvuqIrucEurm6-OEPQaPLw-FsEEEQqVMhOJnrx_4s-YAVbjGZ1NdDuR4hDoeQy4DHVmXOC3QmNtbFtF045Lf-JmUiy3TpL3RS0d-IZ8CxXQFRcte7qEvJl3t8LAW0qt5N7n7yNfUkkdPovgYoAteH8_m_VKhlwCwU-CkzHiG7ER6zVBTSfVcTVqL
https://www.facebook.com/Lisboa.Design.Show.FIL/?__tn__=K-R&eid=ARDHLJC7TvuKLF3D5vZ9gr17n6MfGBbkvPhFAmp5v5wOGzlAu9Cf61DJgxxSxQjEEXJP7W-_mHavUH2w&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARClykaMOz-iYQMN34sJ6DXg0YbLlE4dBvuqIrucEurm6-OEPQaPLw-FsEEEQqVMhOJnrx_4s-YAVbjGZ1NdDuR4hDoeQy4DHVmXOC3QmNtbFtF045Lf-JmUiy3TpL3RS0d-IZ8CxXQFRcte7qEvJl3t8LAW0qt5N7n7yNfUkkdPovgYoAteH8_m_VKhlwCwU-CkzHiG7ER6zVBTSfVcTVqL
www.cimac.pt
www.cimac.pt
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MAIS INFORMAÇÕES:
www.apcor.pt

FOR FURTHER INFORMATION:
www.apcor.pt

APCOR

Actividade APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça
Agosto 2018

A APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça, encontra-
se a executar, actualmente, quatro projectos. Possuindo 
objectivos, actividades e calendários distintintos, estes 
projectos concorrem, ainda assim, para um objectivo 
comum, a valorização da Fileira da Cortiça.

O primeiro projecto, o Intercork III – Promoção 
Internacional da Cortiça, tem o grande objectivo de 
promover o sobreiro, a cortiça e as suas aplicações nos 
principais mercados da cortiça. O segundo projecto, 
Programa Formação PME, tem a grande responsabilidade 
de promover as qualificações das empresas, dos 
empresários e dos seus trabalhadores através de uma 
intervenção de formação/acção.
Por sua vez, o projecto Cork Inov pretende qualificar 
o sector através da geração de conhecimento e sua 
disseminação. Complementarmente, vai providenciar um 
plano de ação em torno dos temas da Indústria 4.0 e a sua 
intervenção junto das empresas. 
O quarto e último projecto, o Cork Empreende, vai 
providenciar uma ação estratégica que potenciará o 
empreendedorismo sectorial e o espírito criativo.

Pelo orçamento que possui e dado que se encontra em 
fase de conclusão, o projecto Intercork III merece aqui 
algum destaque. Contando com um investimento de 
7,8 milhões de euros, o projecto pretendeu reforçar a 
comunicação da cortiça em 10 mercados - EUA, França, 
Alemanha, Itália, China, Brasil, Espanha, Suécia, Dinamarca 
e Reino Unido – com campanhas segmentadas para cada 
público. Ao nível dos resultados alcançados podemos, 
a título de exemplo, referir: mais de 260 personalidades 
comprometeram-se com a campanha, dos quais cerca de 
28 de modo directo; mais de 50 acções promocionais e 
Educativas; mais de 150 visitas ao sector de jornalistas e 
líderes de opinião; publicidade e publieditoriais; reforço 
de presença nas redes sociais, rádio e televisão; mais de 3 
mil artigos positivos gerados na imprensa; realização de 
estudos sobre a preferência do consumidor e produtores 
de vinho e valor que a rolha de cortiça aporta ao vinho, 
entre muitas outras iniciativas lavadas a cabo no sentido 
de gerar informação sobre a cortiça e os seus produtos. 

APCOR 

Actividade APCOR – Associação Portuguesa da Cortiça
Agosto 2018

APCOR – Associação Portuguesa da 
Cortiça (Portuguese Cork Association) is 
currently working on four projects. They 
have different purposes, activities and 
timelines, though they are all working 
towards a common goal, the benefit of 
the cork sector.

The main purpose of the first, Intercork III – International 
Promotion of Cork, is to promote cork oaks, cork and its uses 
in the main cork markets. The second, the SME Training 
Programme, is responsible for using training and campaigns 
to improve the qualifications of companies, entrepreneurs 
and their employees.
The Cork Inov project is designed to qualify the sector by 
generating and disseminating knowledge. There will also be 
an action plan on Industry 4.0 and its work with companies. 
The fourth and last, Cork Empreende, will take strategic 
action to encourage entrepreneurship and a creative spirit in 
the sector.

The Intercork III project is worth highlighting because of its 
budget and that fact that it is in its closing stages. The project 
has received a 7.8 million euro investment and is designed 
to step up communication of cork in 10 countries - United 
States, France, Germany, Italy, China, Brazil, Spain, Sweden, 
Denmark and the United Kingdom, with campaigns tailor-
made to each audience. It has achieved good results. For 
example more than 260 committed to the campaign, 28 
directly, and more than 50 promotion and education drives 
were held. 
Other examples were 150 visits to journalists and opinion 
leaders, advertising and advertorials, greater presence on 
radio, television and social media, over 3,000 favourable press 
articles, market research into wine consumer and producer 
preferences and the value that corks add to wine, among 
many other initiatives undertaken to generate information 
about cork and cork products. 

França — Cortiça na ViniSud / France — Cork at ViniSud

Reino Unido — The Grand Cork Experiment 
Experiência sensorial com cortiça eleita pela Drinks Business 
United Kingdom — The Grand Cork Experiment
Sensory experience with cork chosen by Drinks Business  

Alemanha — Cortiça na Domotex / Germany — Cork at Domotex

Estados Unidos
Cork at Unified Wine & Grape Simpósio
United States
Cork at Unified Wine & Grape Symposium

www.cimac.pt
www.cimac.pt
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MAIS INFORMAÇÕES:
www.iniav.pt

FOR FURTHER INFORMATION:
www.iniav.pt

INIAV 

Grupo Operacional Nutrição e Fertilização do Montado de 
Sobro – NUTRISUBER 
Projeto PDR2020 – 101 - 032010 

PARCEIROS: 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, 
I.P. (INIAV) (Coordenação); União da Floresta Mediterrânica 
(UNAC); Companhia das Lezírias, S.A.; Equipar, Viveiros 
Florestais Lda.; Pedro Sacadura Teixeira Cabral Duarte da 
Silveira; Luis Filipe Bual Falcão da Luz.

OBJETIVOS: 

— Estabelecer recomendações de fertilização para a 
instalação de povoamentos de sobreiro e ao longo da vida 
dos mesmos, com base nos resultados das análises de 
terra e foliares;
— Estabelecer valores de referência para interpretação da 
análise foliar em sobreiro.

DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE AÇÃO: 

— Instalado o dispositivo experimental (2 ensaios de 
fertilização) e de observação;
— Caracterizado o estado de fertilidade dos solos em 
30 montados adultos instalados na NUT 2 – Alentejo, 
colhidas amostras de folhas e avaliados os crescimentos 
observados em 2016 e 2017.

O plano de ação encontra-se em execução de acordo 
com o programado, salvo a instalação de 2 ensaios de 
fertilização para instalação do montado que se prevê 
serem instalados antes do próximo inverno.

INIAV

Grupo Operacional Nutrição 
e Fertilização do Montado de 
Sobro – NUTRISUBER
Project PDR2020 – 101 - 032010

PARTNERS: 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. 
(INIAV) (coordinator); União da Floresta Mediterrânica (UNAC); 
Companhia das Lezírias, S.A.; Equipar, Viveiros Florestais Lda.; 
Pedro Sacadura Teixeira Cabral Duarte da Silveira; Luis Filipe 
Bual Falcão da Luz.

GOALS:

— To establish recommendations on fertilization during the 
planting and life of stands of cork oaks based on the results of 
soil and foliage tests 
— To set reference figures for interpreting foliage tests on 
cork oaks

IMPLEMENTATION THE PLAN OF ACTION: 

— Installation of the experimental and observation device (2 
fertilization trials)
— Study of fertility of soils in 30 adult forests located in NUT 
2 – Alentejo, collection of leaf samples and assessment of 
growth in 2016 and 2017

The execution of the action plan is on schedule, with the 
exception of two fertilisation trials before planting of the 
forest, which is scheduled before next winter.

PAISAGEM CULTURAL DO MONTADO
CORK FOREST CULTURAL LANDSCAPE

PROCESSO DE PREPARAÇÃO DA 
CANDIDATURA PARA A INSCRIÇÃO  
NA LISTA DO PATRIMÓNIO MUNDIAL 

Posteriormente ao reconhecimento e à aprovação, em 
maio de 2015, da candidatura apresentada pela Turismo 
do Alentejo, ERT à Comissão Nacional da UNESCO tendo 
em vista a inscrição da Paisagem Cultural do Montado 
na Lista Indicativa do Património Mundial, os trabalhos 
para a elaboração do processo de candidatura à inscrição 
na Lista do Património Mundial têm vindo a prosseguir. 
Em termos organizativos, destaca-se a continuação 
do programa de reuniões regulares com a Comissão 
Executiva, tendo em vista a partilha de conhecimento e 
a validação dos trabalhos em curso, o alargamento e a 
articulação com a Comissão Científica, reforçada, em 2017, 
pela designação do Prof. Inocêncio Seita Coelho como 
Coordenador científico da candidatura.

Durante os últimos meses, deu-se continuidade, sob 
coordenação do Prof. Seita Coelho, aos trabalhos de 
caracterização e descrição da Paisagem Cultural do 
Montado, nas suas diferentes componentes, tendo 
em vista consolidar e robustecer a demonstração dos 
atributos que lhe conferem Valor Universal Excecional. 
O sistema agro-silvo-pastoril (agroflorestal) do montado, 
de caracter marcadamente multifuncional, que se 
localiza por excelência na região do Alentejo, constitui-
se na transição do séc. XVIII para o séc. XIX e mantém 
hoje características próprias e peculiares que decorrem 
quer das condições biofísicas deste território, quer do 
processo de evolução histórica que nele se desenrola. 

PREPARATION OF APPLICATION FOR 
INCLUSION IN WORLD HERITAGE  
SITE LIST 

Work on preparing the application has been continuing 
after recognition and approval in May 2015 of the application 
submitted by Turismo do Alentejo, ERT to the UNESCO 
National Committee for the inclusion of the Cork Forest 
Cultural Landscape in the tentative list of World Heritage 
Sites. In organizational terms, we have continued to 
hold regular meetings with the Executive Committee, in 
order to share information and approve ongoing work 
and articulation with the Scientific Committee, to which 
Prof. Inocêncio Seita Coelho was appointed as scientific 
coordinator of the application in 2017.

In recent months, under the coordination of Prof. Seita 
Coelho, we have continued to work on the description of the 
different components of the Cork Forest Cultural Landscape 
with a view to consolidating our demonstration of the 
attributes that make it of outstanding universal value. The 
markedly multifunctional farming, forestry and grazing (agro-
forestry) system in the cork forests located mainly in the 
Alentejo region began to form in the late 18th and early 19th 
century. It maintains its own special characteristics, thanks to 
the biophysical properties of the land and historical evolution 
that has taken place there. 

www.cimac.pt
www.cimac.pt
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A singularidade deste sistema explica-se por diversos 
fatores, que importa descrever de forma clara, o que 
implica um conjunto de encomendas específicas a  
peritos e investigadores, já em desenvolvimento.

Paralelamente, encontra-se em fase avançada de 
elaboração uma proposta preliminar de delimitação 
de cinco áreas ocupadas por sistema agroflorestal do 
montado (povoamentos de sobreiro e de azinheira, puros 
e mistos) que, por serem representativas da singularidade 
deste sistema, nas suas diversas tipologias, possam se 
objeto da proposta de inscrição da Paisagem Cultural 
do Montado na categoria de Bem seriado. Esta proposta 
preliminar, já apresentada junto das CIM’s e das Câmaras 
Municipais diretamente envolvidas, servirá entretanto 
de base a um trabalho, durantes os próximos meses, 
de aprofundamento da análise e de caracterização no 
terreno, incluindo o levantamento de espólios e a análise 
do seu estado de conservação. Por sua vez, a delimitação 
das áreas permitirá avançar, a curto prazo, na dinamização 
do processo de sensibilização e de concertação junto dos 
proprietários, dos agentes económicos e institucionais e 
das comunidades. 

A alteração entretanto verificada nos requisitos nacionais 
a cumprir, que exigem a classificação nacional do Bem 
como Monumento Nacional previamente à apresentação 
junto do Comité do Património Mundial da candidatura 
à Lista do Património Mundial, veio introduzir novas 
orientações aos trabalhos em curso. Nesse sentido, 
com um acompanhamento mais próximo da Direção 
Regional de Cultura do Alentejo, encontra-se em fase de 
preparação e de preenchimento o Requerimento inicial 
do procedimento de classificação de Bens Imóveis para o 
caso da Paisagem Cultural do Montado. A particularidade 
deste processo, que decorre, designadamente, da 
não existência da categoria de Paisagem Cultural na 
nossa Lei de Bases do Património Cultural, exigindo a 
sua equivalência à categoria de Sítio, veio por sua vez 
requerer abordagens, metodológicas e conceptuais, 
diferentes e justificar maior partilha de saberes, de 
reflexões e de experiência no cenário nacional (a recente 
classificação da Paisagem Cultural de Sistelo como 
Monumento Nacional, em dezembro passado, constitui 
um referencial a considerar). Os trabalhos necessários à 
apresentação formal deste Requerimento na Direção Geral 
do Património Cultural, que viabilizará posteriormente 
a tomada de decisão de abertura do procedimento de 
classificação do sítio Paisagem Cultural do Montado, 
conferindo-lhe o regime de “em vias de classificação”, 
deverão concluir-se no decorrer deste último trimestre  
de 2018.

2 de outubro de 2018

There are a number of reasons for the system’s uniqueness. 
They must be explained clearly and this entails 
commissioning special work from experts and researchers, 
which is already under way.

At the same time, the preparation of a draft setting out 
five areas occupied by the agro-forestry system (pure and 
mixed stands of cork oaks and holm oaks) is in its advanced 
stages. Because their different types represent the system’s 
unique nature they may be included in the application for 
inclusion of the Cork Forest Cultural Landscape in the serial 
property category. This preliminary draft has already been 
submitted to the inter-municipal communities and the 
municipal councils directly involved. Meanwhile, it will serve 
as a basis for more in-depth analysis and characterisation 
in the field, including a survey of assets and their state of 
repair in upcoming months. The delimitation of the areas will 
soon help to raise awareness among communities, property 
owners and economic and institutional agents, in the near 
future. 

A change in direction of our work resulted from a recent 
amendment in national requirements, which demand 
classification of the property as a national monument prior to 
submission to the World Heritage Committee of applications 
to join the World Heritage List. With more hands-on 
monitoring from the Alentejo Regional Culture Department, 
we are currently preparing to fill in the initial application 
for classification of properties in the Cork Forest Cultural 
Landscape case. A particularity of this process is that the 
Portuguese basic law on cultural heritage doesn’t include the 
category of cultural landscape and requires its equivalence 
to the category of a heritage site. This has required different 
methods and concepts and justified greater sharing of 
know-how, ideas and experience in Portugal. The recent 
classification of the Sistelo cultural landscape as a national 
monument is a reference to be considered. The work needed 
for formal submission of this application to the Directorate-
General for Cultural Heritage, which will enable us to make 
the decision on starting the procedure for classification of 
the Cork Forest Cultural Landscape and label it as “under 
classification” are expected to be completed in the last three 
months of 2018.
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