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XIII edição
da Feira das Freguesias - Mostra Gastronómica com
“boa afluência” apesar do mau tempo
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Terminou domingo a XIII edição da Feira das Freguesias – Mostra Gastronómica, que decorreu no centro
da vila de Arganil durante três dias. A chuva que caiu, por vezes com alguma intensidade, não tirou o
“brilho” e a afluência ao certame, que mais uma vez contou com a presença maciça dos Arganilenses. Já
o número de visitantes é que “foi um pouco menor”. Com efeito, em jeito de balanço, aquando da
divulgação e entrega dos prémios do Concurso Gastronómico (que distingue o melhor prato principal na
categoria de restaurantes e colectividades e a melhor sobremesa nas mesmas duas categorias), Luís
Paulo Costa referiu, com satisfação, que “temos de facto um público fiel á Feira das freguesias e esta
13.ª edição demonstrou essa fidelidade, há já um número muito significativo de pessoas que
independentemente de estar sol ou chuva, vêm sempre á feira”. Porém, ressalvou, o presidente do
município de Arganil “naturalmente que a chuva não deixou de prejudicar de alguma maneira no fluxo de
pessoas, nomeadamente nos visitantes que não têm ligação sentimental ao concelho, e nesse aspecto
houve aqui um prejuízo”, mas, “ainda assim o saldo é francamente positivo”, garantiu. O edil assegurou
que este certame “vale sempre a pena realizar-se”, pois, sustentou, “ainda assim, com esta contingência
do tempo, passaram por aqui alguns milhares de pessoas”, reafirmando que esta Feira das Freguesias
“é uma oportunidade de afirmação do nosso concelho naquilo que de bom temos na nossa terra”,
recordando que, “temos boa gastronomia, cultura de grande qualidade, repositórios das nossas
tradições, e isso é tudo o que deve perdurar na história do nosso território”. Luís Paulo Costa deixou
ainda um agradecimento às Juntas e Uniões de Freguesias participantes, bem como às colectividades
que as representaram, “que estão empenhadas e envolvidas neste certame e para elas o nosso muito
obrigado, porque sem o vosso trabalho, sem o vosso empenho não seria possível levarmos a efeito esta
Feira das Freguesias”, sublinhou. No que respeita aos vencedores do Concurso Gastronómico, na
categoria dos restaurantes, venceu o restaurante “A Saborosa”, com o prato principal, a chanfana, em
representação da União de Freguesias de Vila Cova de Alva e Anseriz e com a sobremesa, o arroz doce,
mas já em representação da Junta de Freguesia do Piódão. Já na categoria das colectividades, o
vencedor no prato principal, foi a Comissão de Melhoramentos da Cortiça, com o cabrito, em
representação da Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça e na sobremesa, a Comissão de
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da Cerdeira, com a tigelada, em representação da União de Freguesias da Cerdeira e Moura
das Serra. O prémio “decoração”, foi ganho pela terceira vez consecutiva, (desde 2016, altura em que foi
implementado) pelo Grupo de Danças e Cantares de Soito da Ruiva em representação da Junta de
Freguesia de Pomares.
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