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NOTA DE IMPRENSA

Ano Internacional da Agricultura Familiar – 2014

A par de empresas agrícolas nascidas no concelho de S. Pedro do Sul, e que
continuam  a  sua  laboração  enveredando  cada  vez  mais  pelo  desenvolvimento
técnico,  a  agricultura  concelhia  continua  a  mostrar  formas  variadas  de
rejuvenescimento, quer na diversificação de produção, quer ainda na graduação
dos agentes envolvidos.

A Câmara Municipal de São Pedro do Sul, atenta também às movimentações
demográficas,  apoia  insistentemente  a  Agricultura,  em  várias  vertentes,
fomentando  a  valorização  dos  produtos  endógenos,  embelezando  a  paisagem,
fornecendo um ambiente saudável.

Neste sentido, a Câmara Municipal levará a cabo, entre outros, o apoio a
quatro grandes eventos nesta área:
            O  Encontro Nacional de Produtores de Mirtilos (dia  6 e 7 de
Fevereiro). É de salientar que esta cultura é recente, entre nós, mas integra já,
com outros  produtores  de  frutos  vermelhos,  um vasto  conjunto  de  agricultores
jovens.

Em finais de Maio a Câmara Municipal levará a efeito o I Festival da Vitela
de Lafões, produto ímpar da nossa gastronomia, com grande impacto no concelho
(vitela à moda de Manhouce) e que poderá ver-se associado a um outro produto
genuíno das nossas serras: Cabrito da Serra da Gralheira – divulgando assim duas
espécies  endógenas  já  certificadas,  e  que  estão  já  a  ser  comercializadas,  em
quantidade, fora do Concelho.

Outro produto agrícola, a consagrar em Festival, será o feijão através da
realização, em finais de Setembro, do I Festival do Feijão. Baseado no seu valor
dietético  pretende-se  divulgar  o  seu  consumo  e  estimular  a  produção  das
variedades mais comuns da nossa zona, incluindo o feijão-frade de inegável valor
gastronómico. A bio diversidade sairá assim enriquecida.

Encarando  corajosamente  a  obrigação  de  proteger  as  florestas  do  nosso
território concelhio da destruição pelo fogo, comemorar-se-á o Dia Internacional
das  Florestas,  integrado  na  Semana  Florestal  de  Lafões,  e  será  iniciado  um
programa de Defesa da Floresta, já apresentado ao PRODER.

Além destes eventos, a Câmara Municipal continuará a apoiar a Agricultura
através do apoio dado a todos os festivais e feiras já com alguma história, como
seja a Feira da Laranja (Valadares), a Feira da Broa (Santa Cruz da Trapa) e o
Festival da Castanha e do Mel (Macieira de Sul).

A  par  de  tudo  isto  a  Câmara  Municipal  irá  prosseguir  a  sua  tarefa  de
valorização  e  expansão  do  Mercado  Tradicional  de  modo  a  que  os  produtos
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endógenos tenham cada vez mais divulgação e contribuam para o enriquecimento
das terras e das gentes do Concelho.

Tentará também a Câmara Municipal obter dos outros Concelhos de Lafões a
colaboração e apoio às suas iniciativas, estando disposta a colaborar com todos no
sentido do desenvolvimento integrado e sustentável da Região.


