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Após um 2020 com a produção de cereja a atingir volumes 
historicamente baixos, mas com os números das exportações 
a crescerem, esperava-se por um ano melhor em 2021. Porém, 
apesar da qualidade organoléptica da fruta, a campanha da 
cereja deste ano foi bastante afectada pelas condições climá-
ticas. 

Nível de qualidade «bastante bom»
As empresas Frutifreixo, Quinta das Tabainhas e Carla Freixo, 
que têm os mesmos sócios, cultivam cerca de 90 hectares de 
prunóideas na região de Trás-os-Montes, sobretudo pêssego, 
mas também nectarinas e cereja. Cerca de 14 hectares de ce-
reja estão situados em Alfândega da Fé, com a restante área 
desta cultura instalada em Santa Comba de Vilariça. 
A colheita da cereja começou no princípio de Maio em Santa 
Comba de Vilariça e no início de Junho em Alfândega da Fé. 
Segundo Gil Manuel Freixo, sócio gerente, a geada na flora-
ção levou a «uma quebra, no mínimo, de 50%» na cereja. 

Retrato da campanha da cereja em Trás-os-Montes e Cova da Beira. Nas duas zonas, regista-se fruta com boa qualidade,
mas as condições climáticas causaram estragos consideráveis e a falta de mão-de-obra só complica o cenário.

Carlos Afonso

Na quarta semana de Junho, Gil Manuel Freixo comentava 
que, com a chuva verificada nesse mês, «a pouca que ficou ra-
chou toda», falando mesmo numa semana «dramática para a 
cereja». Ainda assim, o nível de qualidade é «bastante bom». 
Normalmente, para estas três empresas, a colheita da cereja 
iria estender-se até 10 ou 15 de Julho. «Agora, vamos ver o 
é que isto vai dar. Como ela está rachada, não sei se vamos 
continuar a colher. O mercado assim o vai dizer», afirma o 
mesmo responsável. 

«Procura continua a ser superior à capacidade de oferta»
Nos cerca de 500 hectares cultivados pelos associados da Cer-
fundão, predominam as pronóideas. A cereja, com um total 
de 300 hectares, é a principal cultura desta organização de 
produtores (OP), que tem cerca de 20 sócios produtores. 
A campanha da cereja teve início na primeira semana de Maio 
e estima-se que termine na terceira semana de Julho. Luís Pin-
to, director comercial da Cerfundão, retrata «uma campanha 
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de cereja com muita qualidade organoléptica no fruto, ele-
vada percentagem de açúcar e menor acidez e com bons 
calibres». «Em termos qualitativos, estamos a verificar uma 
das melhores campanhas da cereja em dimensão média de 
frutos, em coloração e em percentagem média de açúca-
res. Devido a uma acentuada queda fisiológica na fase de 
pós-vingamento, a produção nas árvores ficou muito bem 
equilibrada, potenciando ao máximo as características or-
ganolépticas, aliado ao facto de as condições naturais de 
tipologia de solo e de características climáticas resultarem 
num sabor único na cereja do Fundão.» 
Nesta campanha, as condições climáticas têm sido a grande 
complicação, com destaque para o granizo, como explica 
Luís Pinto. «A campanha de 2021 tem apresentado produ-
ções globais superiores ao ano passado, com as condições 
climáticas a provocarem algumas quebras nas variedades 
precoces e intermédias. Este ano, a queda de granizo tem 
provocado estragos significativos nos pomares afectados, 
com os frutos a ficarem muito marcados, inviabilizando a 
sua comercialização para o mercado de fresco. Excepção 
feita ao granizo, estamos a verificar um dos melhores anos 
em termos de qualidade organoléptica da cereja». 
Neste âmbito, o director comercial da Cerfundão realça que 
os produtores da OP têm investido na instalação de cober-
turas para proteger os pomares de cerejeiras da chuva e do 
granizo. «São investimentos muito avultados que permitem 
garantir a produção nas fases mais críticas de precipitação 
no período de maturação.»
De acordo com Luís Pinto, também problemática é a falta de 
mão-de-obra sazonal para a colheita. «A cereja é um fruto 
extremamente exigente em termos da definição do momen-
to ideal de colheita, com determinadas variedades a terem 
períodos curtos de permanência nas árvores após atingir-se 
o momento ideal de maturação para a colheita. A falta de 
mão-de-obra nacional disponível para ajudar neste período 
crítico tem sido o factor mais determinante», refere. 
«O escoamento da fruta tem decorrido sem dificuldades», 
em resultado das «parcerias sólidas» que têm para o efeito, 
diz o director comercial da organização de produtores. «Em 
termos de procura, esta continua a ser superior à capacida-
de de oferta no que concerne à Cerfundão. Em termos de 
preços, é de realçar que a IGP [Indicação Geográfica Pro-
tegida] Cereja do Fundão tem permitido valorizar a fruta 
num valor superior ao que se pratica-
va antes de se poder defender a 
marca.» 
Luís Pinto assinala ainda que 
existem áreas novas para entrar 
em produção nos próxi-
mos dois, três anos. «De 
momento, a estratégia 
a médio prazo é conso-
lidar as áreas de cereja, 
pêssego e nectarina», 
conclui.  


