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A Feira do Fumeiro de Montalegre constitui o maior e mais importante evento gastronómico de Barroso. 
Criado por iniciativa da Câmara Municipal de Montalegre em 1992, com o objetivo de potenciar e 
promover a tradição gastronómica de Barroso, o certame tem vindo, paulatinamente, a afirmar-se como 
uma verdadeira montra do mundo rural português.
O crescimento sustentado e a valorização qualitativa quer do evento, quer dos produtos associados ao 
Fumeiro, resultam de uma filosofia gregária preconizada pelo Município de Montalegre e pela Associação 
de Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã, criada em 2001. Esta organização é hoje a principal 
responsável pela implementação dos sistemas de certificação e controlo sanitário necessários para a 
comercialização do Fumeiro de Montalegre.
Ao longo dos anos, a Feira do Fumeiro tem contribuído, de forma decisiva, para a valorização dos 
produtos endógenos da região de Barroso. Intimamente ligados à cultura gastronómica de Barroso, 
produtos como a batata e a vitela barrosã têm sido parceiros de excelência do fumeiro tradicional, 
materializados em pratos como o Cozido Barrosão. A cozinha de autor tem, de igual forma, sido alvo da 
sedução por parte do Fumeiro de Montalegre. Chefs de renome como Vítor de Oliveira, Marco Gomes 
e Nuno Diniz têm experimentado as potencialidades intrínsecas dos produtos locais, elevando-os para 
o patamar de produtos gourmet. Do ponto de vista socioeconómico, o evento é fundamental para a 
região. Na edição de 2019, um estudo realizado pela European Business School/Câmara Municipal 
de Montalegre estima em 5,9 milhões de euros o impacto económico gerado pelo evento no seu 
todo. Destes, cerca de 3,2 milhões de euros resultam diretamente das receitas geradas na Feira, na 
esmagadora maioria oriundos dos 60 produtores de Fumeiro que participaram na XXIX edição. Estes 
números são alicerçados na presença massiva de visitantes. Com efeito, a disseminação da Feira do 
Fumeiro de Montalegre, por todo o território nacional e pela vizinha Galiza, é uma realidade e constitui 
a melhor garantia de qualidade do fumeiro de Montalegre. Na última edição, estima-se em cerca de 
50.000 o número de visitantes do certame. Prestes a completar três décadas de existência, a Feira do 
Fumeiro de Montalegre atravessa uma fase de mutação. O rejuvenescimento do tecido produtor de 
fumeiro em Barroso é apenas a face mais visível do fenómeno. Ao longo dos últimos anos, é observável 
o aparecimento de novos produtores, mais jovens e qualificados, que emprestam ao evento uma nova 
dinâmica. Muitos dos novos rostos herdam o saber fazer tradicional da geração que iniciou a Feira do 
Fumeiro. Os segredos do bom fumeiro, onde se incluem a alimentação dos animais, o processo de 
desmancha, o tempero ou a cura das carnes, são passados oralmente de pais para filhos, de avós para 
netos. As dificuldades sentidas nos primeiros anos do evento na angariação de produtores são, desta 
forma, substituídas pelo orgulho e vaidade, quer em participar na Feira do Fumeiro de Montalegre, quer 
em apresentar ao público um produto de excelência.


