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Negócios do 
fumeiro valem  
50 milhões só em 
quatro concelhos 
Mirandela, Vinhais, Montalegre e Boticas são os municípios onde  
a indústria dos derivados do porco gera mais rendimento e emprego 

Eduardo Pinto 

locais@jn.pt 

TRÁS-OS-MONTES Os negócios fei-
tos com base na produção de sal-
picões, chouriças, alheiras e pre-
suntos movimentam cerca de 50 
milhões de euros, só em quatro 
concelhos transmontanos: Miran-
dela, Vinhais, Montalegre e Boti-
cas. É neste último que se inicia, 
na próxima sexta-feira, o cartaz 
das feiras de fumeiro deste ano. 

Mirandela continua na lideran-
ça da riqueza gerada à custa dos 
enchidos. Só a fileira da alheira, 
que neste concelho tem Indicação 
Geográfica Protegida (IGP), repre-
senta à volta dos “30 milhões de 
euros anuais”. As contas são da 

presidente do Município, Júlia Ro-
drigues, que também destaca os 
“700 postos de trabalho” criados 
num setor concentrado em “dez 
indústrias – ler reportagem na pá-
gina seguinte – e mais de uma de-
zena de cozinhas regionais”. 

A fileira do fumeiro em Vinhais 
já representa “entre 12 e 15 mi-
lhões de euros anuais”, de acordo 
com Luís Fernandes, presidente 
da Câmara. “No concelho existem 
cinco fábricas e cerca 25 cozinhas 
tradicionais que constituem o ga-
nha-pão dos proprietários”. 

Em Montalegre, o líder da Autar-
quia, Orlando Alves, nota que tem 
um estudo que revela que o setor 
gera negócios à volta de “três mi-
lhões de euros”, sendo a “ativida-
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de económica mais relevante e que 
é complementar ao trabalho agrí-
cola”. Em Boticas, o autarca Fer-
nando Queiroga não tem dados so-
bre o valor da fileira, mas garante 
que só na feira do próximo fim de 
semana vão realizar-se negócios na 
ordem de “500 mil euros”. 

IDEIA DE LOUCOS 

Quando as feiras começaram a ser 
realizadas eram pequenas mon-
tras de fumeiro. Tornaram-se 
grandes eventos, não só gastronó-
micos, mas também de animação. 
Ajudaram a projetar tanto o negó-
cio que, atualmente, só já repre-
sentam uma pequena fatia da glo-
balidade das vendas que se fazem 
para todo o país e, até, para o es-

Júlia  
Rodrigues 
Presidente da 
C. M. de  
Mirandela

“Como temos pouco espaço 
no Parque do Império e 
como habitualmente está 
mau tempo no início de 
março, precisamos de um 
pavilhão multiusos para 
uma feira da alheira com 
outra dimensão”

Fernando 
Queiroga 
Presidente  
da C. M.  
de Boticas

“Que ninguém se convença 
de que isto é uma atividade 
fácil. É muito bonito falar 
em centenas de milhares 
de euros, mas só se se 
mantiver um produto de 
muita qualidade é que vai 
manter-se o sucesso atual”

Luís  
Fernandes  
Presidente  
da C. M. 
de Vinhais

“Temos de aumentar a 
produção e manter a 
qualidade. Felizmente 
alguns jovens estão a 
apostar no setor, mas têm 
de ser mais apoiados, quer 
pelo poder municipal quer 
por parte do poder central”

Orlando 
Alves 
Presidente  
da C. M. de 
Montalegre

“O produtor deve ganhar 
consciência de que tem a 
vida facilitada, pois o 
cliente vai ao seu encontro. 
Todos podem produzir 
mais, porque a venda está 
garantida sem precisar de 
se deslocar a lado nenhum”

A SABER

empregos  
Número de trabalhado-
res no setor da alheira 
no concelho de Miran-
dela, onde residiam, em 
31 de dezembro de 2017, 
segundo a Pordata, cerca 
de 22 mil pessoas.

700

mil visitantes  
O presidente da Câmara 
de Boticas espera rece-
ber 70 mil pessoas, mui-
tas delas espanholas, na 
Feira Gastronómica do 
Porco, entre sexta-feira 
e domingo. 

70
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trangeiro. A de Vinhais vai para a 
39.a edição. Das grandes é a mais 
antiga em Portugal. Luís Fernan-
des recorda que quando arrancou 
era “uma pequena mostra e mais 
rudimentar”. “No início foi uma 
ideia de loucos, um golpe de aven-
tureirismo muito grande”, enfati-
za, por seu lado, Orlando Alves.  
E Fernando Queiroga assegura 

que a diferença é como “entre um 
dia de sol e um dia de chuva tor-
rencial”. Lembra que “quase era 
preciso pedir por favor aos agricul-
tores para participarem. Hoje há 
gente que trabalha todo o ano para 
a feira e aufere valores que um 
funcionário público não conse-
gue”. Ao longo dos anos, “muitos 
produtores fidelizaram clientes 
para todo o ano e vendem muito 
mais do que o que levam para a fei-
ra”, refere o autarca de Vinhais, sa-
lientando que muitos deles têm 
“tudo vendido” no final do segun-
do de quatro dias de certame. 
O cenário não é diferente em 

Montalegre, onde a Câmara tem 
em marcha um projeto de forma-
ção dos fabricantes de fumeiro 
para, através deles, “valorizar qua-
litativamente a fileira”, salienta 
Orlando Alves. Com o mesmo ob-
jetivo, em Boticas, Fernando 
Queiroga garante que os serviços 
médico-veterinários passaram 
“no mínimo três vezes” nas explo-
rações de cada participante na fei-
ra. “Durante o crescimento do ani-
mal, no abate e ao longo da fase de 
fabrico do fumeiro”. O objetivo é 
ter a “garantia de que leva produ-
to de qualidade”. � 

Empresa de fabrico de enchidos é uma das 10 maiores. O concelho tem o exclusivo 
da produção de alheira de Mirandela com Indicação Geográfica Protegida

Oito a nove toneladas de alheiras  
por dia garantem emprego  
a 68 pessoas na Eurofumeiro

REPORTAGEM

PRODUÇÃO Um pé dentro da 
Eurofumeiro, em Mirande-
la, revela um conjunto de fi-
guras brancas em perma-
nente azáfama de um lado 
para o outro e um aroma 
que quase se come e que de-
nuncia a produção de alhei-
ras. Com os dois pés realça-
-se o que faz uma boa parte 
das 68 pessoas que ali traba-
lham, protegidas da cabeça 
aos pés. Na verdade, não se 
defendem a elas, mas ao 
produto que confecionam 
ou embalam. A touca para o 
cabelo ganhou expressão de 
passa-montanhas e agora já 
quase só deixa ver os olhos. 
Assim, até a barba dos ho-
mens está mais recolhida. 
“No início incomoda um 
pouco, mas depois a gente 
habitua-se”, dizem-nos. 
Também nos dizem à en-

trada que está frio no inte-
rior. Para quem deixou zero 
graus na rua nesta tarde gé-
lida de nevoeiro, em terra 
que escalda no verão, não 
pode ser pior. E é então que 
Rui Cepeda, sócio-gerente 
da Eurofumeiro, realça que 
ali se produzem “entre oito 
e nove toneladas de alhei-
ras. Por dia!” Imagina-se o 
formato de uma e a pergun-
ta sai disparada: Isso quan-
tas alheiras dá? “Tendo em 

conta que cada uma pesa à 
volta de 200 gramas é só fa-
zer as contas”, sorri o geren-
te. Pois então, entre 40 mil 
e 45 mil alheiras por dia. E 
em produção constante. É 
obra! 
A Eurofumeiro é uma das 

10 indústrias do setor em 
Mirandela. Começou a labo-
rar, há 22 anos, como cozi-
nha tradicional no rés do 
chão da casa de família. Só 
havia uma funcionária em 
sete a oito pessoas ligadas ao 
negócio. Hoje, com 68 cola-
boradores, também fabrica 
linguiças e salpicões de por-
co bísaro, mas é uma “quan-
tidade residual” quando 

comparada com os números 
das alheiras.  
Apenas “cinco por cento” 

vai para o estrangeiro, por 
força da procura dos emi-
grantes. “É um produto 
muito português e, até, 
muito regional, por isso 
não é de fácil  venda lá 
fora”, realça Rui Cepeda. 
Quase toda a produção é 
consumida em Portugal, 
que até elegeu a alheira de 
Mirandela como uma das 
sete maravilhas da gastro-
nomia nacional. E agora 
que ostenta o selo de Indi-
cação Geográfica Protegida 
(IGP) mais famosa, credí-
vel e apetecível é.  

Eduardo Pinto 

locais@jn.pt 

“O padrão de qualidade 
contribuiu e continua a con-
tribuir para o sucesso das 
alheiras de Mirandela, mes-
mo as que não têm IGP, não 
só nas empresas que as pro-
duzem como nas lojas que 
as vendem”. 
Alheiras com carne de 

caça, com bacalhau, light e 
vegetariana são algumas das 
variedades que a Eurofu-
meiro também produz para 
contemplar alguns nichos 
de mercado e ajudar na sus-
tentabilidade da empresa. 
“Mas não nos podemos aco-
modar com o sucesso. A nos-
sa postura é procurar inovar 
sempre”, garante. �

Linha de embalamento é um dos setores que exigem mais pessoas

Boticas 
11 a 13 de janeiro 
Feira Gastronómica 
do Porco  
 
Montalegre 
24 a 27 de janeiro 
Feira do Fumeiro  
 
Ponte de Lima 
25 a 27 de janeiro 
Feira do Porco  
e das Delícias  
do Sarrabulho 
 
Chaves 
1 a 3 de fevereiro 
 Sabores de Chaves –  
– Feira do Fumeiro 
 
São João  
da Corveira  
(Valpaços) 
2 a 3 de fevereiro 
Feira do Fumeiro  
de São Brás 
 
Vinhais 
7 a 10 de fevereiro 
Feira do Fumeiro 
 
Miranda do Douro 
15 a 17 de fevereiro 
Festival dos Sabores 
Mirandeses 
  
Vieira do Minho 
15 a 17 de fevereiro 
Feira do Fumeiro  
 
Cabeceiras  
de Basto  
1 a 4 de março 
Festa da Orelheira  
e do Fumeiro 
   
Mirandela 
2 e 3 de março 
Feira da Alheira  
 
Trancoso 
1 a 3 e 9 a 10 de março 
 Feira do Fumeiro  
e dos Sabores 
   
Ourique 
22 a 24 de março 
Feira do Porco  
Alentejano

PROGRAMA Empresa produz para vários hipermercados do país 
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Alheira IGP obedece a regras exigentes de segurança 
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Enchidos  
para todos  
os gostos  
nas feiras  

do fumeiro


