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Feira da Maçã espera atrair 8 mil visitantes
"Uma maçã por dia não sabe o bem que lhe fazia" é o lema da 8ª edição da Feira da Maçã, que vai
decorrer na vila de Armamar de 21 e 23 de outubro
Por Lino Ramos - Out 10, 2016

A Feira da Maçã de Armamar realizase entre 21 e 23 de outubro. Fotografia: Tiago Canoso

Cerca de oito mil pessoas são esperadas na 8ª edição da Feira da Maçã de Armamar, que vai
decorrer entre 21 e 23 de outubro naquela vila do distrito de Viseu. Em entrevista à revista
Descla, a vereadora da Cultura da Câmara de Armamar, Cláudia Damião, aponta esse
número como o “valor espectável” para os três dias de certame.
“Em termos de grupos organizados temos já cerca de sete excursões de autocarros, cada um
com 55 pessoas. A juntar a isto temos toda a gente do concelho, pelo que andaremos à volta
das sete, oito mil pessoas”, adiantou a responsável.
“Uma maçã por dia não sabe o bem que lhe fazia” é o lema da feira, que vai ter o mesmo
formato dos anos anteriores, com “três dias de muita animação e informação, com as
pessoas a poderem comprar as maçãs e os afamados vinhos regionais”, sublinhou Cláudia
Damião. A grande novidade da 8ª edição é a transmissão do Jornal da Uma da TVI em direto
de Armamar no sábado, 22 de outubro.
Entre as atividades previstas para grupos destacamse as visitas à Igreja Matriz de S. Miguel
de Armamar (monumento nacional), a uma quinta do douro com prova de vinhos ou ao
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Miradouro da Cascata da Misarela, todas elas acompanhadas por um guia.
Como habitualmente, a Feira da Maçã procura que este fruto seja o “porta estandarte” de
todo o potencial do concelho, que vai muito para lá da atividade agrícola e envolve empresas
do setor da indústria alimentar, como fumeiros e queijos, da restauração, do alojamento
turístico e de todo um conjunto de serviços de suporte à atividade do setor primário.
O evento é organizado pela Câmara Municipal em parceria com a Associação de Fruticultores
local e conta com o apoio da CPComboios de Portugal, que divulga o certame nos seus
suportes de comunicação e ainda “oferece” um desconto de 30% aos passageiros que
viajem até à Régua para depois subirem a Armamar para visitar a feira.

Cerca de 120 expositores na
Feira da Maçã de Armamar
Out 21, 2015
Em "Cultura"

Moimenta da Beira garante
"a maior Expodemo de
sempre"
Set 8, 2016
Em "Cultura"

Douro Film Harvest tem
início esta quartafeira
Set 26, 2012
Em "Cinema"
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