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Município focado em criar

“ novo nicho”  dos Vinhos
dos Altos

Por Mariana Ribeiro 23 de Junho, 2022 | 10:32

PUBLICIDADEPromovida pelo

município de

Alijó, a Feira dos

Vinhos e Sabores

dos Altos contou

com cerca de 40

expositores e

meia centena de

produtores que,

ao longo de três

dias,

promoveram o

que de melhor se faz no concelho, em especial os

vinhos produzidos em cotas entre os 500 e 700

metros de altitude.

Isabel Ferreira,

secretária de

Estado do

Desenvolvimento

Regional, que

marcou presença

na inauguração

do certame,

considera que

“estes eventos são

uma

oportunidade para

os concelhos do

interior

mostrarem os seus produtos de excelência. À

“QUEREMOS PROMOVER ESTE
TERRITÓRIO PLANÁLTICO DE

ALIJÓ”

J OSÉ PA REDES

PRESIDENTE CM DE ALIJÓ
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volta desta mostra potenciam-se outros setores

de atividade económica, nomeadamente o

turismo”.

Ao mesmo tempo, afirmou que “há um

desconhecimento dos territórios do interior que

ainda persiste. Aqui vive-se com imensa qualidade

de vida, a um custo mais baixo, e com

oportunidades de emprego. O interior é muito mais

do que a perceção que ainda existe nas nossas

cabeças, de locais abandonados”.

A este propósito,

relembrou que se

avizinha “o novo

quadro

comunitário e

devemos utilizá-lo

para uma forte

componente

imaterial, para

construir redes

entre todos os que

estão no território.

Todos têm que

estar unidos nesta

estratégia de

aproveitar o

potencial que

existe, mas que não tem que se basear, apenas,

nos recursos endógenos. Os territórios são

capazes, também, de atrair novos modelos de

negócio”.

“O caminho da valorização do interior, do

desenvolvimento regional, faz-se, mesmo, com

todos e cada pessoa pode fazer a diferença. Cada

uma destas barraquinhas representa oportunidades

de negócio. É este tipo de iniciativas que temos de

escalar ainda mais”, concluiu.

VINHOS DOS ALTOS

José Paredes, por sua vez, afirmou estar focado

“num novo nicho que queremos criar em Alijó, os

Vinhos dos Altos. Nesta zona de planalto, há

condições naturais para que surja uma nova

oportunidade para novos vinhos, muito frescos,

muito leves”, frisou o autarca.

Assim sendo, acredita que a Feira é, em si, “uma

oportunidade para os produtores de Alijó. O

mercado já começa a reconhecer o valor destes

vinhos e procura-os. É exatamente neste nicho que

estamos focados”.

“O CAMINHO DA
VALORIZAÇÃO DO INTERIOR,

DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, FAZ-SE, MESMO,

COM TODOS”

ISA BEL FERREIRA

SECRETÁRIA DE ESTADO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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“Queremos promover este território planáltico de

Alijó, com excelentes condições para vinhos brancos,

associando-o, obviamente, aos produtos endógenos

da zona de montanha. O município só tem de se

associar aos produtores, aos interessados, aos

empreendedores e dar-lhes esta oportunidade de os

promover”, reiterou José Paredes.

BALANÇO

No rescaldo do evento, o autarca fez “um balanço

extremamente positivo desta renovada Feira dos

Vinhos e Sabores dos Altos, bem patente na elevada

adesão de visitantes de vários pontos do país, que

terá ultrapassado as 20 mil pessoas, e no grande

número de vinhos em prova e em competição”.

Para José Paredes, “este evento foi o reflexo do

dinamismo de toda a fileira vitivinícola do nosso

concelho e, em especial, dos produtores dos Vinhos

dos Altos, que souberam responder ao desafio

lançado pelo município de Alijó”.

Durante os três dias de Feira, “Alijó celebrou e

promoveu aquilo que de melhor se produz nesta

região vitivinícola. A edição deste ano deixou-nos

garantias de que este é um caminho que queremos

continuar a seguir, no âmbito da estratégia de

afirmação da identidade dos Vinhos dos Altos e da

promoção do turismo e da gastronomia deste

território de excelência”, concluiu.
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