
A 
entre os dias 11 a 15 de agosto, este 

centro da freguesia de Válega. O certame  

contou com um programa abrangente, 

mas sempre com o propósito inicial de 

divulgar a raça marinhoa e valorizar esta 

carne certificada com DOP, promovendo 

assim novos criadores para a raça e um 

maior consumo da carne desta espécie 

bovina autóctone do litoral centro portu-

guês, ameaçada de extinção.

stands de diversas empresas ligadas ao 

sector agrícola, artesanato local, o pão 

de ló de Ovar, a broa de Avanca, venda 

de mel, arroz, azeite, queijo, vinhos, alho, 

cebola, batata doce, entre outros produtos 

locais e outros de origem cooperativa. 

Na quinta pedagógica vendeu-se aos 

visitantes coelhos, codornizes, patos, 

pintos e poedeiras. Houve dois concur-

sos pecuários: o IV concurso regional da 

raça marinhoa e, pela primeira vez, um 

concurso regional de vitelas e novilhas 

da raça Holstein frísia, onde desfilaram 

exemplares de animais que se encontravam 

em exposição de produtores de Válega, 

Ovar, Estarreja, Murtosa e Aveiro. O evento 

contou também com uma demonstração 

de aulas de equitação para crianças 

e houve ainda lugar a uma sessão de 

esclarecimento para agricultores.

de Ovar adiantou que a edição deste 

ano superou as suas expetativas: “hou-

ve uma evolução positiva, é um facto 

de Ovar, na pessoa do seu presidente 

“tem sido o grande impulsionador desta 

iniciativa e uma pessoa dinâmica, com 

visão de futuro e de uma grande dedi-

cação e trabalho”.

Paralelamente destacou o empenho da 

que, na pessoa do seu Presidente Salvador 

Malheiro, tem prestado um apoio impres-

cindível em todo este processo, lançando 

o desafio para a possível expansão do 

espaço onde se realiza o certame, que 

munícipes.

Durante o certame decorreram colóquios 

para debater temas de interesse para os 

com os seus técnicos como oradores, no 

dia 14 de agosto. l
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que a inclusão da raça frísia no evento 

trouxe ainda mais visitantes ao certame, 

e a exposição das duas raças pretende 

salientar que são a forma de sustento de 

centenas de famílias que se dedicam à 

agricultura no concelho de Ovar.” Manuel 

porque “aderem a esta iniciativa diversos 

jovens criadores de gado e produtores 

de leite, e espera-se que no futuro, a feira 

de forma coesa e continue a defender a 

agricultura desta região e a promover esta 

atividade junto das gerações mais novas.”  

sessão de inauguração da feira destacou 

que “a edição deste ano foi um ato de 

coragem, havendo muito trabalho, empe-

nho e dedicação para fazer deste novo 

local o espaço da Ovarual”. 
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