FEIRA DA MAÇÃ 2018
MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caros amigos,

O setor primário marca a vida de Armamar e dos Armamarenses. Ao norte a vinha e o vinho, e mais
a sul o setor frutícola predomina, com evidente destaque para a cultura da maçã em altitude.
Os agentes económicos do município, cientes da dinâmica dos mercados e da exigência cada vez
maior do consumidor, têm feito grandes investimentos nos métodos de produção e na área plantada.
A comercialização, por seu lado, vem conhecendo mudanças com a aposta de equilibrar o cuidado
que se põe na produção e na forma como se mostra o que se produz.
É neste contexto de mostrar e de promover que a Feira da Maçã existe. Anualmente, durante um
fim de semana de início de outono, época de vindimas e apanha da maçã, temos recebido a visita de
milhares de pessoas que vêm ver, ouvir e provar os frutos do trabalho de um ano inteiro.
Aos agricultores juntam-se as unidades da indústria transformadora de carnes e dos laticínios, bem
como os serviços que dão suporte e apoio a todo este setor, um verdadeiro mundo de trabalho. O
setor do turismo em Armamar tem acompanhado o forte crescimento do destino Douro. Nos
últimos tempos abriram várias unidades de alojamento em Armamar. Isso cria postos de trabalho e
dinamiza todo um conjunto de atividade em Armamar.
O certame da Feira da Maçã mostra-lhe um pouco de tudo isto e conta com a animação a cargo das
nossas associações culturais, desportivas e recreativas. Apostamos muito em “fazer a festa” com a
nossa gente porque achamos importante, e orgulhamo-nos muito, de mostrar as raízes culturais e
etnográficas… as marcas do que somos!
Enalteço aqui os efeitos que toda esta dinâmica de trabalho tem surtido na fixação das populações.
Os efeitos da tendência de desertificação do interior do País começam a desaparecer em Armamar.
De facto, os nossos jovens optam por se dedicar à terra… à sua terra. Embora muitos tenham que
sair para prosseguir estudos, ganham conhecimento e regressam para desenvolver os seus projetos
de vida. É um cenário que, enquanto representante máximo dos Armamarenses me deixa muito feliz!
Por tudo isto renovo o convite de anos anteriores: visite a Feira da Maçã, venha conhecer Armamar,
os Armamarenses e os frutos do nosso trabalho.
Armamar está à sua espera!
João Paulo Fonseca
Presidente da Câmara Municipal de Armamar
Setembro 2018
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