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MONTALEGRE - XXXII FEIRA DO FUMEIRO  
Discurso da Presidente da Câmara de Montalegre 

- Sessão de abertura | 19 janeiro 2023 - 
 

 
Exma. Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Professora Doutora Isabel Ferreira. 
E na sua pessoa cumprimento todos os presentes. 
Autoridades civis, militares e religiosas. 
E um cumprimento especial aos nossos produtores, razão e motivação maior desta Festa da ruralidade que 

hoje se inicia. 
 

Quero, antes de mais, agradecer a presença de Vossas Excelências e, particularmente, da Senhora 
Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, para presidir à abertura desta XXXII Feira 
do Fumeiro de Montalegre. 

E quero agradecer-lhe por ser um exemplo do que se espera de um governante: proximidade com as 
populações, conhecimento das matérias que são da sua competência, afetividade.  
 

Minhas Senhoras, Meus Senhores 
 
Hoje é o primeiro dia da Feira do Fumeiro de Montalegre. 
É uma grande festa que galvaniza toda a atividade económica, cultural e turística do concelho, que projetou a 

gastronomia, a restauração e a hotelaria. 
E também o motor da cultura, do território e das suas gentes. 
Mas é, sobretudo, um grande cartaz da região, Património Agrícola Mundial, que aqui é exaltado nesta que é 

uma homenagem aos agricultores, aos produtores e a toda esta identidade de que nos orgulhamos. 
Neste fim de semana vamos receber cerca de 50 mil visitantes de todas as regiões do país. 
Visitantes que procuram os produtos endógenos de excelência que sabem que vão aqui encontrar, que 

procuram a paisagem e que procuram a hospitalidade da terra Barrosã. 
Numa zona que vive principalmente da agricultura, e que dela vai continuar a viver, este evento é 

fundamental. 
Representa um negócio superior a um milhão de euros em vendas diretas na feira, mas se associarmos este 

valor ao movimento hoteleiro e gastronómico que esta proporciona em termos de atração e crescimento 
turístico e à venda que os produtores já asseguraram antes e depois da Feira, bem como de outros produtos 
que não o fumeiro, podemos avaliar que tudo isto representa um negócio de cerca de 6 milhões de euros por 
ano. 
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Mas podemos e devemos ir mais longe. 
Se a Câmara já concede apoios muito significativos aos agricultores, aos produtores pecuários, aos 

produtores de batata, de mel, quer através de apoio financeiro, quer através da promoção e ajuda na 
comercialização dos produtos, é importante que o governo aponte o olhar e a estratégia para a valorização do 
interior, encontrando formas de diferenciar positivamente os pequenos agricultores. 

É preciso valorizar a produção para que haja retorno justo para quem produz, potenciando o emprego e a 
importância que os territórios rurais têm para a economia do país. 

Daí que, como já foi reclamado há muito, é fundamental a ligação de Montalegre à A24, não para facilitar a 
saída de muitos, mas para incentivar a entrada de muitos mais. 

E também para corrigir uma injustiça que o meu concelho não merece e porque queremos ver efetivamente a 
tão propalada coesão territorial! 

Também a Quinta da Veiga, que já foi propriedade do concelho, deve retomar ao seu legítimo proprietário 
para que aí se aposte em novas formas de desenvolver estes importantes ativos, designadamente a agricultura 
biológica. 

Como se vê, resolver a vida dos que cá estão não é muito difícil, nem muito caro. 
Pede-se que o governo faça a sua parte, nós, como sempre, faremos a nossa para o desenvolvimento da 

nossa terra e fixação dos jovens porque a resiliência e o amor à nossa terra, desde há séculos, é maior que 
qualquer obstáculo. 

 
 

Montalegre, 19 janeiro 2023 
 
 

A Presidente da Câmara 
 

 
 

Fátima Fernandes 


