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SÃO ESPERADOS 70 MIL VISITANTES 

O J.8 

FERNANDO QUEIROGA 
PRISIDENTE. DA CÂMARA 

"Estamos a falar do 
cartaz mais visível 
do concelho, onde 

a qualidade dos 
nossos produtos 

impera" 

BOTICAS 

Feira do Porco promete ser "um sucesso" 

O EVENTO COMEÇA AMANHÃ 

E PROLONGA-SE PELO 

FIM DE SEMANA 

• A XXI Feira Gastro-
nómica do Porco arranca 
já amanhã, em Boticas, no 
pavilhão multiusos, onde 
decorre até domingo. Com  
70 mil visitantes esperados 
fio concelho, o presidente 
da câmara, Fernando Quei-
roga, não deixou de realçar 
que a "qualidade dos pro-
dutos", sobretudo dos en-
chidos e da carne suína, é a 
imagem de marca do even-
to, pelo que são tantos os 
milhares de pessoas que se 
dirigem a terras de Barroso 
nestes dias. Para o autarca, 
este certame já atingiu "um 
patamar de excelência", o 
que honra o compromisso 
de ser aquele que abre as 
feiras de fumeiro na região 
do Alto Tâmega. 

"Temos consciência da 
nossa responsabilidade e 
temos muito gosto em as-
sumi-la", referiu, acrescen-
tando que esta feira repre-
senta não só um concelho,  

mas também um território 
"riquíssimo", pelo que é seu 
objetivo promover, valori-
zar e preservar os melho-
res produtos endógenos, 
de forma a que os turistas 
fiquem mais tempo e visi-
tem as restantes feiras do 
fumeiro. 

Este ano, a grande novi-
dade vai para a realização 
de um concurso de fumei-
ro que procura premiar a 
melhor chouriça eo melhor 
salpicão, no qual poderão 
participar todos os produ-
tores presentes no certame. 
Serão premiados as três  

melhores chouriças e os três 
melhores salpicões do lom-
bo, a quem será entregue o 
respetivo troféu. 

"Este concurso pretende, 
essencialmente, incentivar 
os nossos produtores, esti-
mulando uma competição 
saudável e amigável. Procu- 

ramos, acima de tudo, que 
os nossos produtores te-
nham, ainda mais, brio nos 
seus produtos, que são de 
uma qualidade inigualável", 
salientou. 

Este ano, o certame con-
ta com 70 expositores, onde 
estarão presentes 39 produ- 

tores de fumeiro, 16 de ar-
tesanato e 18 expositores de 
produtos agroalimentares. 
De acordo com Fernando 
Queiroga, estes números 
têm "vindoa crescer de ano 
para ano", sobretudo no que 
diz respeito aos produtos 
agroalimentares, urna ativi-
dade que tem sido explora-
da fundamentalmente por 
jovens do concelho que es-
tão a aproveitar a oportuni-
dade do território. 

Quanto ao programa, 
o autarca destacou a rea-
lização das tradicionais 
tasquinhas, a animação 
protagonizada por vários 
grupos musicais da região, 
bem como pelo programa 
da TVI, "Somos Portugal': 
Além disso, as "Chegas de 
Bois" e o próprio concurso 
"Melhor Chouriça e Salpi-
cão" prometem tornar este 
evento "único". 

De referir que este cer-
tame é organizado pela câ-
mara municipal de Boticas 
em parceria com a EHATB 
— Empreendimentos Hi-
droelétricos do Alto Tâme-
ga e Barroso. 
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