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C O I S A S D O M E L N O T E M P O D A S ORDENS 

Nenhum significado terá, para o efeito, a leitura da bula de Urbano IV de 
25 de Março de 1264, onde sua santidade isenta os Templários do 
pagamento de qualquer tributo por coisas de comer ou de vestir, sem 
mencionar como é natural, que coisas fossem essas. 

Muito tempo antes, em 1178, D. João Domingues, mestre do templo entre 
nós, aforou aos povoadores o Carvalhal de Ceras, obrigando os rendeiros 
a pagar anulmente, a quarta parte do azeite, vinho e pão que colhessem, 
dez fogaças, dez capões, e ainda um meio de quarteiro de cera de cortiço 

e favos de mel. 

A antiquíssimo contrato, muito outros se seguiriam, celebrados entre os 
senhores e os lavradores da região, que constituiam o grande manancial 
das significativas exigências alimentares de um convento, que em 1321 já 
contava com oitenta freires cavaleiros e 5 freires sergentes, para além dos 
serviçais e ajudantes, que constituiam outros tantos. 

Mas haveria que esperar pelo séc. XVI para que o Convento da Militar 
Ordem de Cristo de Tomar comece a ser dotado de dormitórios e 
refeitórios que permitiam a vida comunitária a cerca de 400 personagens 
que desde o Dom Prior, freires conventuais, criados, noviços, físicos e 
boticários se comprometeriam a viver em comum, para a Glória de Deus e 
da Santa Madre Igreja. 

São vários os registos escritos e verbais dos cortiçais da região e sua 
ligação com os hábitos conventuais. Quão rica era já então a flora, que 
mesmo os freires já cultivavam o mel. 

Testemunho o é da tradição, o fresco do Santo Ambrósio (protector dos 
apicultores), que figura em capela secular da Sra. da Conceição no Olival, 
em Ourém. A seu lado o fresco de Santo Agostinho, a quem terá ajudado a 
converter, por obra com temas exegéticos, morais e doutrinários inspirados 
na comunidade das abelhas. Tinha como atributos uma colmeia, referência 
à sua oratória "Ser doce como o mel". Muitos se contam os povoados 
serranos que ganharam baptismo pela actividade exercida na faina do mel: 
Vale das Abelhas; Ceras, Carvalhal de Ceras. 



Quando se fala da mesa de frades é justo honrar a presença do mel. Era o 
mel com pinhões que mais satisfazia o paladar dos freires. Era usado como 
adoçante em culinárias amaras e já se sabia quanto útil era para a cura de 
doenças. 

Ainda hoje, na região se preparam as broinhas de mel com receptara 
antiga da cozinha conventual. Ao lado do mel um pouco menos de água e 
outra medida igual de azeite. Ervas doces e nozes tudo bem moído e 
fervido e mexido a colher de cobre em tacho de arame durante três 
orações, para a farinha encorpar. Com a massa morna, tendem-se as broas 
levando-se a cozer em forno de lenha sem untar. Pelo menos da fama de 
comer muito e bem, não há frade, por mais santo, que se possa livrar. 

A produção de mel na nossa região tem história e particularidades que o 
distinguem pela riqueza e diversidade florística das serras e matas de 
muitos montes. Na nossa região onde também há sobreiros, o abrigo que 
se tornou mais vulgar foi o cortiço, devido à sua leveza e fácil transporte, 
isolamento térmico que proporcionavam às abelhas facilidades de 
moldagem. Com o cortiço o homem podia mudar as colmeias para 
melhores locais, retirar os enxames e mais facilmente aproveitar o mel e a 
cera. 

Com o aparecimento da colmeia móvel, que caracteiza as novas 
explorações, muitos dos inconvenientes dos cortiços foram ultrapassados, 
tornando possível controlar o interior da colónia, podendo alterar-se a 
quantidade de espaço e fazer o reaproveitamento dos favos. Hojelestas 
colmeias produzem o mesmo mel, sem que com isso se tenham alterado as 
características do mel que se produzia na região. A produção de mel é 
também hoje uma prática tradicional bem enraizada, tendo aquirido fama 
em relação aos demais méis produzidos noutros lugares. 



1 - Denominação de Origem 

MEL DO RIBATEJO NORTE 

2 - Definição e Caracterização do Produto: 

Obedecendo ao estipulado no Decreto-Lei n° 131/85, o mel do Ribatejo Norte é 
produzido pela abelha local - Apis mellifera sp Ibérica, em região do Ribatejo Norte 
sendo.definidos quatro sub-tipos: 

Mel Serra D'Aire, produzido na sub-região ecológica da Serra D 1 Aire; 
Mel da Albufeira do Castelo de Bode, produzido na sub-região ecológica da Albufeira 

de Castelo de Bode; 
Mel do Bairro, produzido na sub-região ecológica do Bairro; 
Mel do Alto-Nabão, produzido na sub-região ecológica do Alto-Nabão; 

Estas sub-regiões ecológicas estão delimitadas geograficamente como se apresenta no 
mapa em anexo. 

O estudo da vegetação deste território encontra-se no trabalho "Tipificação dos méis 
do Ribatejo Norte" apresentado em anexo. 

2.1 - Mel da Serra D'Aire. 

É um mel de néctar que provém essencialmente dos nectários das flores, de cor clara, 
com indíce de Pfimd (cm) >2.5 e < 6. Quanto ao modo de apresentação este mel pode 
apresentar-se sob a forma de mel centrifugado (obtido por centrifugação dos favos 
desoperculados sem criação), ou sob a forma de mel em favos ( mel armazenado em ceras 
novas, alveoladas e operculadas, sem criação), vendido sob a forma de secções. 

As características fisico-quimicas do mel Serra D' Aire na altura do envasilhamento 
são: 

Humidade < 17% 
Cinzas < 0.2% 
Substâncias insolúveis em água < 0.05% 
Acidez livre...! , < 30 meq/Kg 
Hidroximetilfurfural < 25 mg/Kg 
Côr 2.5 - 6 na escala de 
PFUND 
Condutívida eléctrica < 0.30 mmhos/cm 



As características melissopalinológicas destes méis classificam-nos em méis 
multiflorais com o somatório dos tipos polínicos: 

Rosmarinus, Lavandula eMentha superior a 15%; 
Rubus e Ulex superior a 5 % 
Eucalypíus inferior a 5% 
Culturas agrícolas inferior a 10% 

As características organolépticas são típicas da origem botânica, com intenso aroma e 
sabor floral (Labiadas), com exame visual muito bom a excelente, no estado liquido ou 
sólido, com cristalização homogénea. A ausência de defeitos visuais tais como a separação 
de fases resultante da cristalização irregular ou de fermentações, ocorrendo nestes casos a 
desqualificação. A ausência de defeitos olfactivos e gustativos como sejam a presença de 
odores e gostos estranhos. 

A vegetação apícola característica desta sub-região é constituída principalmente pelas 
seguintes espécies : Rosmarinus officinalis (alecrim), Lavandula luisieri ( rosmaninho), 
Rubus ulmifolius (silva), Ulex sp. (tojo), Genisía sp. (giesta); leguminosas espontâneas 
como Orniíhopus sp. (serradela), Vicia sp. (vicia), Medicago sp. (luzerna), e Trifolium sp. 
(trevo); compostas ligulifloras (Carduus sp., Cirsium sp., e Galactites sp.); cistaceas ( 
Cistus albidus, C. crispus, C. salvifolius) e mirtaceas {Eucalypíus sp. eMyríus 
communis). 

As características microbiológicas são: 

Microorganismos aeróbios mesófilos inferior a 10000/g 
Enterobactérias 0/ lg 
E. coli 0/ lg 
Salmonella / Shigellae 0/ 25 g 
Fungos < 1 0 0 / g 
Ausência de esporos patogénicos e toxinas. 

2.2 - Mel da Albufeira do Castelo de Bode. 

E um mel de néctar que provém essencialmente dos nectários das flores, de cor clara, 
com indíce de Pfund (cm) > 6. Quanto ao modo de apresentação este mel pode 
apresentar-se sob a forma de mel centrifugado (obtido por centrifugação dos favos 
desoperculados sem criação), ou sob a forma de mel em favos ( mel armazenado em ceras 
novas, alveoladas e operculadas, sem criação), vendido sob a forma de secções. 

As características fisico-quimicas do mel Albufeira de Castelo de Bode na altura do 
envasilhamento são: 



Humidade 
Cinzas 
Substâncias insolúveis em água 
Acidez livre 
Hidroximetilfurfural 
Côr 
PFUND 
Condutívida eléctrica < 0.50 mmhos/cm 

As características melissopalinológicas destes méis classifícam-nos em méis 
multiflorais com o somatório dos tipos polínicos: 

Ericaceas (E. arbórea, E. umbellaía, E. lusitanica, E. ausíralis, Calluna vulgaris e 
Arbutus unedó) superior a 10%. 

Myríus, Viburnum, Rubus, Casíanea, Cisíaceae, Rahmnus e Jasione montaria 
superior a 20%. 

Eucalyptus inferior a 10% 
Culturas agricolas inferior a 10%. 

As características organolépticas são típicas da origem botânica, com intenso aroma e 
sabor floral (ericaceas), com exame visual muito bom a excelente, no estado liquido ou 
sólido, com cristalização homogénea. A ausência de defeitos visuais tais como a separação 
de fases resultante da cristalização irregular ou de fermentações, ocorrendo nestes casos a 
desqualificação. A ausência de defeitos olfactivos e gustativos como sejam a presença de 
odores e gostos estranhos. 

< 17% 
< 0.5% 

< 0.08% 
< 35 meq/Kg 
< 35 mg/Kg 

> 6 na escala de 

As principais espécies botânicas com valor apícola as ericaceas (urze) E. arbórea, E. 
umbellaía, E. lusitanica, E. australis, Calluna vulgaris ( queiró) e Arbutus unedo 
(medronheiro); Myrlus communis (murta), Viburnum sp (folhado); Rubus sp. (silva, rosa); 
Casíanea saíiva (castanheiro); Rahmnus alaíernus, Jasione moníana, Ulex sp. (tojo), 
Genisía sp. (giesta); Lavandula luisieri (rosmaninho), Meníha sp., Eucalyplus sp. e 
algumas cistaceas ( Cisíus albidus, C. crispus, C. salvifolius, Tuberaria guttaía e 
Hallimium sp. . 

As características microbiológicas são: 

Microorganismos aeróbios mesófilos inferior a 10000/g 
Enterobactérias 0/ lg 
E.coli 0/ lg 
Salmonella / Shigellae 0/ 25 g 
Fungos < 100 / g 
Ausência de esporos patogénicos e toxinas. 



2.3 - Mel do Bairro. 

É um mel de néctar que-provém essencialmente dos nectários das flores, de cor 
variável, com Índice de Pfund (cm) > 1 e < 8, com domínio de 6 e 7. Quanto ao modo de 
apresentação este mel pode apresentar-se sob a forma de mel centriíugado (obtido por 
centrifugação dos favos desoperculados sem criação), ou sob a forma de mel em favos ( 
mel armazenado em ceras novas, alveoladas e operculadas, sem criação), vendido sob a 
forma de secções. 

As características fisico-quimicas do mel do Bairro na altura do envasilhamento são: 

Humidade < 18% 
Cinzas 0.5% 
Substâncias insolúveis < 0.05% 
Acidez livre < 40 meq/Kg 
Hidroximetilfurfural < 30 mg/Kg 
Côr 1 - 8 na escala de PFUND 
Condutividade eléctrica < 0.50 mmhos/cm 

As características melissopalinológicas destes méis classificam-nos em méis multiflorais 
com o somatório dos tipos polínicos: 

Echium ( soagem) superior a 15%. 
Rubus, Trifolium, Compositae liguliflorae e Cruciferae superior a 15% 
Eucalyptus inferior a 5% 
Culturas agrícolas inferior a 10%. 

As características organolépticas são típicas da origem botânica, com intenso aroma e 
sabor floral (soagem e cardo), com exame visual muito bom a excelente, no estado 
liquido ou sólido, com cristalização homogénea. A ausência de defeitos visuais tais como 
a separação de fases resultante da cristalização irregular ou de fermentações, ocorrendo 
nestes casos á desqualificação. A ausência de defeitos olfactivos e gustativos como sejam 
a presença de odores e gostos estranhos. 

As principais espécies botânicas com valor apícola o Echium plantagineum (soagem), 
compostas ligulifloras (cardos), as cruciferas (Raphanus sp., Capsella sp., Diplotaxis 
catholica, Brassica sp.), as leguminosas espontâneas (trevo, luzerna, vicia e serradela) e 
rosáceas espontâneas (silva, rosa, Potentila sp. e Sedum sp.) e cultivadas (pereira, 
macieira, pessegueiro e amendoeira), eucalipto, algumas cistaceas e labiadas. 

As características microbiológicas são: 

Microorganismos aeróbios mesófilos inferior a 10000/g 
Enterobactérias 0/ lg 
E. coli 0/ lg 
Salmonella /Shigellae 0/ 25 g 
Fungos < 100 / g 
Ausência de esporos patogénicos e toxinas. 



2.4 - Mel do Alto-Nabão. 

É um mel de néctar que provém essencialmente dos nectários das flores, de cor 
variável, com indíce de Pfund (cm) > 6 até 11. Quanto ao modo de apresentação este mel 
pode apresentar-se sob a forma de mel centrifugado (obtido por centrifugação dos favos 
desoperculados sem criação), ou sob a forma de mel em favos ( mel armazenado em ceras 
novas, alveoladas e operculadas, sem criação), vendido sob a forma de secções. 

As características fisico-quimicas do mel do Alto-Nabão na altura do envasilhamento 
são: 

Humidade < 18% 
Cinzas 0.8% 
Substâncias insolúveis < 0.05% 
Acidez livre < 40 meq/Kg 
Hidroximetilfurfural < 40 mg/Kg 
Côr 6 - 11 na escala de PFUND 
Condutividade eléctrica < 0.80 mmhos/cm 

As características melissopalinológicas destes méis classificam-nos em méis multiflorais 
com o somatório dos tipos polínicos: 

Eucalyptus superior a 15% 
Echium, Compositae liguliflorae e Cruciferae superior a 15% 
Ericaceaes inferior a 5% 
Culturas agrícolas inferior a 10%. 

As características organolépticas são típicas da origem botânica, com intenso aroma e 
sabor floral (eucalipto), com exame visual muito bom a excelente, no estado liquido ou 
sólido, com cristalização homogénea. A ausência de defeitos visuais tais como a separação 
de fases resultante da cristalização irregular ou de fermentações, ocorrendo nestes casos a 
desqualificação. A ausência de defeitos olfactivos e gustativos como sejam a presença de 
odores e gostos estranhos. 

As principais.espécies botânicas com valor apícola o Eucalyptus globulus, Echium 
plantagineum (soagem), compostas ligulifloras (cardos), as cruciferas (Raphanus sp. , 
Capsella sp., Diplotaxis catholica, Brassica sp., Sinapis sp.), Lavandula luisieri, Rubus 
ulmifolius, Ulex sp., Genista sp . , ericaceas (urze) E. arbórea, E. umbellata, E. 
lusitanica, E. australis, Calluna vulgaris (queiró) e Arbutus unedo (medronheiro); 
cistaceas, carvalhos (Quercus suber e Q. cocciferd), freixo (Fraxinus sp.) e salgueiro 
(Salix sp.) 



As características microbiológicas são: 

Microorganismos aeróbios mesófilos 
Enterobactérias 
E. coli 
Salmonella / Shigellae 
Fungos 
Ausência de esporos patogénicos e toxinas. 

inferior a 10000/g 
0 / l g 
, . . .0/ lg 
.0/ 25 g 

< 100 / g 

3 - Área Geográfica de Produção 

A área geográfica de produção de mel do Ribatejo Norte localiza-se no centro do país, 
limitando-se a Norte pelos distritos de Leiria e Castelo Branco, a Sul pelo de Santarém, a 
Oeste Porto de Mós e Alcobaça e a Leste por Vila de Rei e Abrantes. 
Ocupa uma área territorial de cerca de 1400 Kilómetros quadrados e engloba os concelhos 
de Alcanena, Ferreira do Zêzere, Ourém, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha. 

3.1 - Características naturais 

Inserida no Distrito de Santarém, esta zona geográfica é cortada pelo Rio Tejo no seu 
baixo curso formando-se naturalmante extensas praias arenosas, é nesta zona que e que 
aqui recebe como afluente o Rio Zêzere, doador do Castelo de Bode, a mais volumosa e 
extensa albufeira do país. A harmonia paisagística proporcionada pela vasta mancha 
florestal que acompanha toda a albufeira confere a este local uma beleza inigualável. A 
rede hidrográfica da região complementa-se com outras massas hídricas de grande 
interesse regional, como sejam os rios Nabão, Almonda e Alviela. 
Praticamente atravessada na diagonal pelo Maciço Calcáreo Estremenho, em que a Serra 
de Aire com inúmeros algares e grutas naturais dispõe de encantos e recantos de uma 
beleza singular que o Parque Natural das Serras D'Aire e Candeeiros está empenhado em 
preservar. 

3.2 - Delimitação das principais suh-zonas ecológicas 

Utilizando factores edafo-climáticos, de ocupação do solo e mesmo sócio-económicos 
podemos delimitar quatro sub-zonas ecológicas (mapa 2): 



1. Sub-zona I - Serra D'Aire 

l.a) Clima 

É a zona com maior pluviosidade (1000 a 1300 mm/ano) e com temperaturas médias do ar 
mais baixas (13 a 15° C) da área em estudo. Quanto à insolação, o número de horas de sol 
ronda as 2300 - 2500 horas. A geada ocorre em cerca de 20 a 40 dias por ano. (Mapas 3 a 
6). 

l .b) Solos e litologia 

Esta zona caracteriza-se pela sua base litológica calcária de transição para arenitos a norte 
da Sub-zona, dando origem a solos rodocrómicos cálcicos com grande percentagem de 
afloramentos rochosos com pH neutro ou alcalino. Esta zona apresenta mais de 70% da 
sua área com solos tipo D e E subindo esta percentagem a 95% na freguesia da Serra de 
St° António. (Mapa 7). 

l .c) Morfologia e hidrografia 

A Sub-Zona da Serra D'Aire situa-se entre as cotas de 200 e 678 metros, sendo esta a 
altitude máxima da região, com relevo de acentuado a muito acentuado. 
Devido à existência de algares no maciço calcário ocorrem correntes subterrâneas que não 
permitem a utilização dos solos para culturas de regadio. 

2. Sub-Zona II - Alto Nabão 

2.a) Clima 

Esta Sub-Zona sofre algumas influências marítimas pelo que os valores de precipitação e 
de temperatura são moderados relativamente às outras Sub-Zonas. 
Os valores médios anuais da precipitação variam entre 900 e 1100 mm, a temperatura 
entre 15 - 16° C, a insolação de 2400 a 2600 horas e o número de dias de ocorrência de 
geada entre 20 a 40. 

2.b) Solos e litologia 

Litologicamente aparecem arenitos, conglomerados, calcários margosos, margas, areias, 
cascalheiras, argilas, aluviões e grés vermelhos, o que pedologicamente se traduziu em 
solos tipo Cambissolos êutricos, Luvissolos rodocrómicos cálcicos, Cambissolos cálcicos 
e Cambissolos crómicos. Estes solos são neutros ou alcalinos nos calcários e ácidos na 
maioria dos restantes. 



Quanto à capacidade de uso, esta zona apresenta em média 30 a 40% de solos com 
aptidão agrícola (classe A, B e C), variando estes desde os 8% na freguesia de Formigais a 
45% na freguesia de N* S a da Piedade. 

l.c) Morfologia e hidrologia 

Com um relevo que varia de moderado a muito acentuado, esta zona apresenta altitudes 
oscilando de 100 a 200 metros. 
Existem grandes disponibilidades de água que permitem a exploração de regadios 
tradicionais ao longo das diversas ribeiras. 

O rio Nabão atravessa esta Sub-Zona, sendo parte do seu troço subterrâneo, durante a 
época estival, o que condiciona o seu aproveitamento nas freguesias da Freixianda e de 
Formigais. 

3. Sub-Zona III - Bairro 

3.a) Clima 

Protegida pela Serra D'Aire, é uma zona caracterizada por um micro-clima (Torres 
Novas) cujo efeito se atenua à medida que se caminha para nordeste (concelho de Tomar), 
registando-se os seguintes valores médios anuais: precipitação 700 a 1000 mm, 
temperatura 15 - 17°C, insolação 2500 a 2800 horas e 10 a 40 dias de geada. 

3.b) Solos e litologia 

Nesta zona encontram-se formações litológicas do tipo arenitos, calcários mais ou menos 
margosos, areias, cascalheiras, argilas, aluviões, calcários, calcários dolomíticos, calcários 
margosos, margas e conglomerados. 

Pedologicamente ocorrem com mais frequência os Cambissolos êutricos, Cambissolos 
cálcicos, Cambissolos crómicos calcários, Luvissolos rodocrómicos cálcicos e 
Fluvissolos êutricos. 
Estes solos têm pH variável encontrando-se solos ácidos, neutros e alcalinos, com uma 
capacidade de uso também muito variável. 

Existem freguesias como a Zibreira com apenas 15% de solos da classe D e E e freguesias 
como a Pedreira com 89% de solos D e E. 



3.c) Morfologia e hidrografia 

4. Sub-Zona IV - Albufeira 

4.a) Clima 

A albufeira que dá o nome a esta zona tem um efeito termo-regulador, pelo menos numa 
faixa ao longo do regolfo da barragem do Castelo do Bode. 

Esta Sub-Zona é caracterizada pelos seguintes valores médios anuais: precipitação 800 a 
1200 mm, temperatura 15 a 17°C, insolação 2600 a 2800 horas e geada 20 a 40 dias. 

4.b) Solos e litologia 

É uma zona com uma litologia muito variada, que vai de xistos, afíbolitos, micaxistos, 
quartzitos, rochas carbonatadas, gnaises a granitos e rochas afins e também arenitos, 
calcários mais ou menos margosos, areias, cascalheiras e argilas. 
Os solos dominantes são os Luvissolos órficos e os Cambissolos êutricos. São na maioria 
ácidos e com capacidade de uso D ou E. 
A freguesia com maior percentagem de solos A,B e C é a de Paio Mendes com 42% e 
com menor percentagem é a da Praia do Ribatejo que apenas dispõe de 8% de solos com 
capacidade de uso agricola. 

4.c) Morfologia e hidrografia 

Como já foi referido esta Sub-Zona estende-se ao longo da albufeira da barragem do 
Castelo do Bode no rio Zêzere, indo até ao rio Tejo, na freguesia da Praia do Ribatejo. 
Beneficia ainda da passagem do rio Nabão (afluente do Zêzere) pelas freguesias de S. 
Pedro e Asseiceira. 

Morfologicamente é uma zona de declives acentuados ao longo do Zêzere, com relevo 
moderado a sul e planaltos a norte. 
As altitudes variam entre 200 e 500 metros. 

As três linhas de água principais atravessam esta zona: rio Nabão, rio Almonda e rio 
Alviela. 
Morfologicamente esta zona apresenta-se com relevo ondulado, estando os maiores 
declives associados às encostas da Serra D'Aire, nas freguesias de Pedrógão, Chancelaria 
e Assentiz. 



D I V I S Ã O A D M I N I S T R A T I V A 

Alcanena Ferreira do Zêzere Ourém 

1-Alcanena Ó-Minde 
2-Bugalbos 7-Moitas Vendas 
3-Es pinheiro 8-Mon santo 

1-Aguas Belas 6-F. Zêzere 

4-Louriceira 
5-Maibou 

2-Ardaa 
3-Bcco 

9-Serra Sto. António 4-Chãos 
10-Vila Moreira 5-Domes 

7-Igreja Nova 
8-Paio Mendes 
9-Piaa 

1-Alburitel 
2-Atouguia 
3-Casal Bernardos 
4-Caxarias 
5-Cercal 
6-Espite 
7-Fátima 
8-Formigais 
9-Freixianda 

Tomar Torres Novas 

1-Aléra da Ribeira 
2-Alviobeira 
3-Asseiceira 
4-Bezdga 
5-Casais 
6-Carregueiroj 
7-Junceira 
8-Madalena 

9-Olalhas 
10-Paialvo 
11-Pedreira 
12-Sabacheira 
13-Sta. Maria Olivais 
14-S. João Baptista 
15-S. Pedro 
16-Serra 

1-Alcorochd 
2-Aaaentiz 
3-Brogueira 
4-Chancelaria 
5-Lapas 
6-OIaia 
7-Paço 
8-Parc.0* Igreja 

9-Pedrógão 
10-Ribeira Branca 
11-Salvador 
12-Sta. Maria 
13-Santiago 
14-S. Pedro 
15-Zibreira 

10-Gondemaria 
11-Matas 
12-N» S» Piedade 
13-N» S 1 Misericórdias 
14-Olival 
15-Ribeira do Fárrio 
16-Rio dc Couros 
17-Seica 
18-Urqueira 

V. N. Barquinha 

1-Atai aia 
2-Praia do Ribatejo 
3-Tancos 
4-V. N. Barquinha 

Entroncamento 

1-Entroncamento 
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[ | 1 ] 2600 - 2700 h/ano 

| | [2500 - 2600 h/ano 
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| | 2300-2400 h/ano 

I < 2300 h/ano 
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MAPAS 

G E A D A - dias/ano 



MAPAS 

TEMPERATURA MEDIA 
DIÁRIA DO AR - 0 C 
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C A R T A D E S O L O S 

* T O M A R | 

LEGENDA 

Bkl - Cambia solos Clássicos 

Jc2 - Fluvissolos Eutricos 

(Associados a F. Calcários) 

Lrk2 - Luvissolos Rodo-
Crómicos Cálcicos 

Bel4 - Cambissolos Eutricos 

Lo3 - Luvis solos Órticos 

Bccl - Cambissolos C ró mi
cos Cálcicos 

Íc4 - Litossolos Eutricos 

Lrk3 - Luvis solos Rodo-
crómkos Cálcicos 

Bel - Cambissolos Crómicos 

2 0 



4 - Flora Melífera 

A composição florística da vegetação apresenta grande valor apícola, com 
combinações muito enriquecidas em espécies características da flora mediterrânica e de 
que o mel típico aí produzido evidência . 

Os espectros polínicos dos méis do Ribatejo Norte são muito variados e com grande 
número de tipos polínicos. Apresenta-se a lista de 62 tipos polínicos identificados: 

Echium tipo 
Rubus tipo 
Myrtus tipo 
Jasione montaria 
Lotus tipo 
Eucalypíus tipo 
Reseda tipo 
Lavandula tipo 
Compositae liguliflorae 
Linaria tipo 
Trifolium tipo 
Cardus tipo 
Ulex tipo 
Cistus albidus - crispus tipo 
Cisíus salvifolius 
Cisius ladanifera 
Mentha tipo 
Rubus ulmifolius 
Calluna tipo 
Érica arbórea 
Érica umbellata 
Acácia tipo 
Senecio tipo 
Rumex tipo 
Raphanus tipo 
Ornithopus tipo 
Ononis tipo 
Eryngium tipo 
Salix tipo 
Ranunculus tipo 
Lyíhrum tipo 
Lamium tipo 
Anihemis tipo 
Crataegus monogyna 
Spergula tipo 
Quercus suber 
Rubicaceae 
Poaceae 
Vicia tipo 



Olea tipo 
Papaver tipo 
Castanea tipo 
Cislus monspeliensis 
Halimium- Tuberaria 
Calendula tipo 
Citrus tipo 
Pyrus tipo 
Prunus tipo 
Rahmnus tipo 
Hypericum tipo 

tipo 
Gew/w tipo 
Trav/a tipo 
itosa tipo 
Rosmarinus tipo 
Primula tipo 
Viburnum tinnus 
Fraxinus tipo 

tipo 
Potentila tipo 
Sedum tipo 



5 - Alimentação 

Não é permitida, como prática corrente, a alimentação artificial das colónias de abelhas. 

Contudo, em situações anormais devidas a condições climáticas, o apicultor pode 
alimentar as colónias nas seguintes condições: 

- Utilizar xarope constituído com água e açúcar e/ou mel 

- Dar conhecimento desse facto ao Agrupamento de Produtores 

- Nunca poderão ser alimentadas desta forma as colónias em colmeias com alças ou 
melários. 

6 - Regras de tratamento das colmeias e dos animais 

O tratamento das colónias contra as doenças das abelhas terá de respeitar a legislação em 
vigor (DL n° 39209). 

É proibido todo o tratamento de colónias em colmeias com alça. 

7 - Regras da cresta 

A cresta deverá ser comunicada atempadamente ao Agrupamento de Produtores e deverá 
ser efectuada entre 1 de Julho e 30 de Setembro. Fora deste período só com autorização 
prévia do Agrupamento de Produtores. 

A cresta deverá ser feita pelos métodos: ar sob pressão, escova das abelhas ou escapa 
abelhas, nunca se deverá abusar do fumigador. 

E proibido a utilização de produtos repelentes, sólidos, líquidos ou gasosos. 

Só poderão ser crestados quadros de alças ou melários. 

Só os quadros completamente operculados poderão ser crestados. 

Não poderão ser crestados quadros com criação. 



8 - Regras de transporte 

9 - Condições de Extracção e Decantação 

A extracção do mel só poderá ser feita em Salas de Extracção pra o efeito aprovadas 
pelo Agrupamento de produtores, pós relatório efectuado pelo Organismo de Controlo e 
Certificação que vier a ser reconhecido. 

9.1 - Condições de funcionamento 

- O operador deverá ser capaz e habilitado para executar as tarefas de extracção. 

- O operador deverá possuir higio-sanitários necessários para poder manipular géneros 
alimentícios. 

- Será recolhida um amostra individual por produtor e apiário que convenientemente 
etiquetada com as referências obrigatórias do nome do produtor, apiário, quantidade de 
alças entregues e data de cresta e extracção, ficará guardada em local estanque, não sujeita 
a grandes variações térmicas para análises de controlo posteriores. 

- Será registado o número de alças por apiário. 

9.2 - Condições das unidades 

- Afastadas de instalações de animais, industriais ou outras que possam transmitir odores 
estranhos ao mel. 

- Protegidas da entrada de animais ou poeiras. 

- Dispor de luz eléctrica e água potável. 

- Maquinaria, depósitos e tubagem será em chapa inox ou de material plástico autorizado 
para produtos alimentares. 

Os quadros crestados terão ser trasnportados do apiário para o local de extracção em 
alças, protegidos de poeiras ou outros agentes conspurcadores. 

Não poderá ser centrifugado qualquer quadro de mel que mostre indícios de ter havido 
falta de higiene na operação da cresta ou no transporte. 

- O pavimento será de cimento ou tijoleira lavável. 



- As paredes serão revestidas a azulejo ou tinta plástica pelo menos até l,80m de altura, 
facilmente laváveis. 

A extracção e decantação do mel será obrigatoriamente realizada dentro da área da 
produção. 

Em todas as fases de extracção e decantação do mel nunca poderá efectuar-se um 
aquecimento superior a 45°C. 

10 - Condições de Acondicionamento 

O acondicionamento terá de ser efectuado nas salas de extracção atrás referidas ou em 
instalações de acondicionamento para o efeito aprovadas pelo Agrupamento de 
Produtores, após relatório efectuado pelo Organismo de Controlo e Certificação que vier 
a ser reconhecido. 

As instalações de acondicionamento terão que obedecer aos mesmos requisitos de 
funcionamento e condições "físicas" das salas de extracção. 

As instalações de acondicionamento terão que estar localizadas no interior da área 
geográfica de produção. 

O transporte de mel a granel só poder's ser feito dentro da área geográfica definida. 
O mel do Ribatejo Norte só pode ser transportado e acondicionado em enbalagens de 

material inerte, inócuo, próprio para géneros alimentícios. 
O acondicionamento do mel do Ribatejo Norte destinado ao consumo directo só pode 

ser efectuado em frascos de vidro transparente, cujos modelos devem ser previamente 
aprovados pelo Agrupamento de Produtores. 

O mel do Ribatejo Norte destinado ao consumo directo só pode ser vendido pré-
embalado e rotula-

Do rótulo, de acordo com o disposto nos Dec-Lei n° 131/87, de 29/4 e 170/92, de 8/8 
e com a Port. n° 119/93, de 2/2, constam as seguintes menções: 

**Denominação de Venda (MEL) 

do. 

** Consumir de preferência antes do fim de (ano) 

Quantidade Líquida (Kg ou gr) 

** Lote n° 



** Nome, firma ou denominação social e morada do produtor ou do embalador 

As menções precedidas de ** devem figurar no mesmo campo visual. 
No rótulo, depois da autorização dada pelo despacho do Senhor Secretário de Estado 

dos Mercados Agrícolas e Qualidade Alimentar poderão também figurar as menções: 
MEL DO RIBATEJO NORTE e DENOMINAÇÃO DE ORIGEM bem como desenhos 
ou logotipos relacionados com as menções referidas. 

, Se o agrupamento assim o entender, poderá ser obrigatório o uso de um contra-rótulo 
do qual poderão constar os elementos que entenderem, desde que respeitem o princípio da 
veracidade. 

A maquete em anexo será adptada por forma a cumprir as regras acima mencionadas. 

11 - Condições de Produção 

- A raça de abelhas autorizada é a Apis mellifera (sp. Ibérica). 
- Os apiários deverão ser de colmeias móveis instalados dentro da área demarcada. 
- A transumância das colmeias apenas é permitida dentro da área demarcada desde que 
previamente comunicada e autorizada pelo Agrupamento de Produtores. 
- Os produtores deverão comunicar até 1 de Julho de cada ano a estimativa das produções 
ao Agrupamento de Produtores, que por sua vez as indicará à Entidade Certificadora. 
- O registo exige identificação e localização dos apiários, assim como o número de 
colmeias, qualquer variação, deverá ser comunicada ao Agrupamento de Produtores. 

12 - Comercialização 

É interdita a comercialização de embalagens ostentando a Denominação de Origem 
Mel do Ribatejo Norte quando o produto apresente defeitos graves, designadamente 
separação de fase (precipitação da glucose) ou fermentação. 

O mel do Ribatejo Norte pode ser comercializado em favos, desde que totalmente 
operculado e sem criação. 



13 - Condições de uso da Denominação de Origem 

A denominação de origem MEL DO RIBATEJO NORTE fica resevada para uso dos 
apicultores que, cumulativamente: 

a) estejam expressamente autorizados para o efeito pelo Agrupamento de Produtores; 

b) tenham a sua exploração agrícola localizada no interior da área geográfica de 
produção; 

c) respeitem todas as regras de produção constantes deste documento; 

d) se comprometam, por escrito, a não comercializar MEL DO RIBATEJO NORTE, 
méis com outras origens ou características; 

e) se submetam ao regime de controlo da entidade que vier a ser a ser reconhecida 
como entidade de controlo e certificação. 

Os apicultores que pretendam beneficiar do DO deverão efectuar essa solicitação ao 
Agrupamento de Produtores, devendo também preencher uma ficha (cujo modelo se 
encontra em anexo) e da qual consta o nome do apicultor, o nome e alocalização da 
exploração agrícola, a localização do apiário, o n° de colónias, a raça das abelhas e o 
estado sanitário das colónias.. 

Compete aos apicultores comunicarem ao AP quaisquer actualizações aos elementos 
constantes desta ficha. 

Os possuidores das salas de extracção e/ou de acondicionamento que pretendam ver 
estas insta- lações aprovadas para a extracção e/ou acondicionamento do mel que possa 
vir a beneficiar do uso da DO deverão solicitar a aprovação ao Agrupamento, devendo 
também preencher ficha apropriada (cujos modelos se encontram em anexo) e das quais 
conste o nome do dono da instalação, a localização exacta, as condições do local, o 
equipamento existente e outros dados que as caracterizem com precisão. 

Compete aos possuidores comunicarem ao AP quaisquer actualizações aos elementos 
constantes destas fichas. 

Cópias das fichas dos apicultores, das salas de extracção e de acondicionamento serão 
enviadas à entidade controladora e certificadora para que esta possa comprovar as 
condições descritas e informar o AP. 



14 - Organismo Privado de Controlo (OPC). 

, O Agrupamento de Produtores propõe como Entidade Privada de Controlo e 
Certificação do mel com a Denominação de Origem Ribatejo Norte a AD1RN -
Associação Para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. 

Trata-se de uma Associação sem fins lucrativos, cujos sócios são as entidades 
colectivas mais significativas da região (Estatutos em anexo): 

Adega Cooperativa de Tomar 
Associação de Melhoramentos, Cultura e Recreio de Dornes 
CADAP - Cooperativa de Apoio ao Desenvolvimento Agro-Pecuário 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Tomar 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Torres Novas 
Câmara Municipal de Alcanena 
Câmara Municipal de Ourém 
Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere 
Câmara Municipal de Tomar 
Câmara Municipal de Torres Novas 
Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha 
Cooperativa Agrícola de Olivicultores de Fátima 
Cooperativa Agrícola de Ourém 
Direcção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste 
Estação Nacional de Fruticultura Viera da Natividade 
Escola Superior de Tecnologia de Tomar 
Matadouro Regional do Ribatejo Norte, S.A. 
Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 
Quercus - Associação Nacional de Conservação da Natureza - Delegação de Ourém 

A ADIRN possui um Conselho de Administração constituído por elementos das 
seguintes entidades colectivas: 

Câmara Municipal de Ourém 
Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere 
Câmara Municipal de Tomar 
Câmara Municipal de Torres Novas 
Cooperativa Agrícola de Ourém 
Matadouro Regional do Ribatejo Norte, S.A. 
Parque Natural da Serra D' Aire e Candeeiros. 



A ADIRN: 

a) possui personalidade jurídica 

b) oferece garantias adequadas de objectividade e imparcialidade em relação aos 
produtores e /ou aos transformadores sob o seu controlo. 

c) os meios humanos e materiais para a execução no terreno e no laboratório do 
controlo e certificação serão disponibilizados mediante a colaboração da AACP -
Associação de Apicultores do Centro de Portugal e a Escola Superior Agrária de 
Santarém conforme o Plano de Controlo que seguidamente se descreve. 

d) A ADIRN atribui um selo de certificação identificado e numerado ao mel que 
satisfaza os requisitos, conforme maquete em anexo. 

e) Todos os produtores terão acesso aos serviços do organismo de certificação, os 
procedimentos serão aplicados de forma objectiva e imparcial. 

f) Será constituído um conselho com representantes dos interesses envolvidos no 
processo, sendo um elemento por cada uma das organizações: 
- Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte 
- Escola Superior Agrária de Santarém 
- Associação dos Apicultores do Centro de Portugal 
- Sociedade de Apicultores do Centro de Portugal, Lda 
- Comerciantes 
- Consumidores 

g) O Conselho Administrativo da ADIRN, ouvido o Conselho de Certificação, tem 
poder para mandatar um director executivo ou uma comissão executiva para desenvolver 
as actividades correntes de controlo e certificação. 

h) Cabe a este Conselho de Certificação formular a política geral de funcionamento do 
OPC em matéria de controlo e certificação, acompanhar o respectivo funcionamento bem 
como as questões financeiras e propor a criação de comissões especializadas, sempre que 
necessário. 

i) Os membros do Conselho estão esclarecidos sobre a confidencialidade dos dados 
obtidos no decurso do seu trabalho e tal confidencialidade será mantida mesmo após o 
cessamento do seu relacionamento com o OPC. 

j) O pessoal do OPC , em especial os que desempenham funções na área do controlo e 
da certificação têm habilitações literárias e experiência profissional adequadas às funções, 
sendo garantida a sua competência técnica, a fiabilidade e confidencialidade do seu 
trabalho. 

1) Existe um organigrama com as funções e as responsabilidades de cada membro. 



m) A remuneração do pessoal não depende directamente dos operadores sujeitos às 
acções de controlo e certificação nem das quantidades de produtos controlados ou 
certificados. 

n) Para o bom desempenho do pessoal técnico está assegurada a informação 
respeitante à legislação, normalização e certificação, pelo que possuem a documentação e 
equipamentos técnicos necessários. 

o)As fontes de financiamento do OPC estão claramente definidas assim como os custos 
das acções de avaliação, controlo e certificação e foram fixados e divulgados com 
antecedência aos produtores interessados e à autoridade designada. O custo destas acções 
não depende directamente das quantidades de produtos controlados ou certificados. 

p) O OPC garante em como todos os produtores interessados serão objecto das 
acções de controlo, no entanto estão previstas cláusulas de excepção nomeadamente por 
falta de pagamento das acções de controlo e certificação ou por outras razões impeditivas 
das acções correntes do OPC 

15 - Plano de Controlo 

Serão respeitadas as Normas Portuguesas e Comunitárias para Organismos de 
Certificação de Produtos: 

1. Os apiários devem-se localizar nos seis concelhos referidos, será mantido um registo 
actualizado da localização das colmeias e serão feitas inspecções aleatoriamente. 

2. No início do regime de controlo os produtores e a ADIRN estabelecerão uma descrição 
completa da(s) unidade(s) de produção e de processamento (extracção e embalagem) do 
mel. 

3. Deve ser mantida uma contabilidade escrita e/ou documental, disponível quando 
solicitada pela ADIRN. 

4. Além de visitas de inspecção não anunciadas, o Organismo de Controlo deve efectuar, 
pelo menos uma vez ano, um controlo físico completo da unidade. 

5. Serão feitas periodicamente análises sobre os parâmetros físico-químicos (Teor de 
humidade, HMF, Acidez livre, Condutividade eléctrica, Colorimetria, Cinzas, Sacarose, 
Glucose, índice diastásico). 

6. Serão feitas periodicamente análises sobre os parâmetros melissopalinológicos. 



7. Serão feitas periodicamente análises sensoriais, realizadas por um painel de provadores 
a constituir, (Visual: limpidez, fluidez, efervescência, defeitos eventuais; Olfativo: 
intensidade, qualidade, identificação, cheiros ou defeitos particulares; Gustativo: 
sensações olfativas, sapidez estrita, sensações químicas diversas, sensações tácteis; 
Julgamento de conjunto: nível e classe do mel dentro da sua categoria, estado presente e 
futuro do mel). 

8. Serão feitas periodicamente análises sobre os parâmetros microbiológicos ( pesquisa 
de aeróbios mesófilos, enterobactérias, E. coli, Salmonella/Shigella, fungos e leveduras). 

9. Será elaborado após cada visita um relatório de inspecção rubricado pelo responsável 
da unidade controlada. 

10. Para efeitos de inspecção, o produtor facultará ao organismo de controlo o acesso aos 
locais de produção e processamento, bem como todas as informações consideradas 
necessárias para fins de inspecção. 

11. Será de igual modo controlada a utilização indevida dos rótulos com Denominação de 
Origem e dos Selos de certificação. 

12. Síntese das etapas de controlo a efectuar pelo OPC: 

a) No acto de inscrição: 

- Local de instalação do apiário 

- Número de colónias 
- Raças de abelhas 
- Estado sanitário das colónias. 

b) No apiário: 

- Condução e maneio 
- Cresta 
- Estado sanitário das colónias. 

c) Na extracção: 

- Normas de procedimento do operador 
- Apresentação higiénica dos quadros 
- Condições higiénicas do local e sala 
- Materiais de extracção, decantação, armazenamento e envasilhamento. 

d) Na embalagem 

- Condições de embalagem 
- Rótulos. 



e) Na comercialização : 

16 - Considerações finais 

Será penalizado todo o associado que não cumpra este caderno de especificações com 
sansões que podem ir da suspensão temporária mínima de um ano até à irradicação 
definitiva. 

A resolução de casos omissos neste documento será da competência da Assembleia Geral 
do Agrupamento de Produtores, a qual deverá dar conhecimento das deliberações nesta 
matéria ao organismo competente pela gestão das DO (actualmente o IMAIA). 

- Apreciação do sistema de comercialização 
- Acesso a todos os registos sobre operações comerciais do mel. 
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