NOTA DE IMPRENSA

[09/11/2011]

SECRETÁRIO DE ESTADO DAS FLORESTAS
E DESENVOLVIMENTO RURAL, ENGº DANIEL CAMPELO INAUGURA
FESTIVAL DA BATATA-DOCE DE ALJEZUR!
Sua Excelência o Sr. Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Engº
Daniel Campelo, inaugura no próximo dia 1 de Dezembro do ano em curso, pelas 18h,
no Espaço Multiusos de Aljezur, a edição 2011 do mais afamado Festival Gastronómico
de Outono, ao sul do Tejo –o da Batata-Doce de Aljezur!
O Governante tem entre muitas outras competências, entidades e organismos, tutela
directa sobre a Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Instituto da
Conservação da Natureza e Biodiversidade (ICNB).
A batata-doce de Aljezur será mais uma vez o centro de todas as atenções dos mais
gulosos e saudosos dos sabores únicos que serão mais uma vez trazidos a público no
decorrer deste certame.
Quatro serão os restaurantes onde poderá encontrar as receitas mais típicas e as
novas propostas culinárias, sempre conjugadas com esta batata-doce de único sabor e
única qualidade. Mas para quem procurar uma refeição mais ligeira poderá encontrar
nas tasquinhas da Associação de pescadores da Arrifana a conjugação perfeita dos
sabores do mar e da terra, da caça na tasquinha do Clube de Caça e Pesca e as porções
e receitas mais energéticas do Juventude Clube Aljezurense.
Na verdade a grande dificuldade será escolher entre as várias iguarias que todos se
propõem confeccionar e trazer para deliciar o visitante. As Doceiras essas, serão
portadoras de requintadas tentações de bolos, pasteis, tortas e outras formas de saciar
os apetites dos mais gulosos e dos mais curiosos em perceber como são únicas estas
tentações feitas de forma sábia pelas nossas “embaixadoras” da doçaria local.
É de facto um enorme orgulho para nós podermos mostrar o que de melhor se faz em
Aljezur e criar este sentimento único de satisfação que ano após ano cada visitante
leva deste certame ansiando unicamente saber a data da próxima edição para assim
renovar esta experiência única.
Este evento resulta de uma parceria criada há vários anos entre o Município de Aljezur
e a Associação de Produtores de Batata Doce de Aljezur com o principal intuito de
valorizar a produção agrícola deste produto secular e de sabor e características únicas,
muito devido ao solo e ao clima que a zona demarcada apresenta para a produção da
mesma. Da Freguesia de Bordeira até Vila Nova de Mil Fontes produzem-se as Batatas
com a Identificação Geográfica Protegida (IGP), denominação definida e atribuída pela
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Comunidade Europeia que reconhece desta forma a qualidade superior da Vertente
Lyra produzida nesta zona.
Num momento tão difícil que o nosso Pais e o Mundo atravessam e perante os vários
apelos que têm vindo a publico para a necessidade de aumentar a nossa capacidade
produtiva e exportadora, faz para nós todo o sentido não só manter esta aposta como
reforça-la! Assim nesta edição do Festival será unicamente comercializada Batata
Certificada pela sua qualidade superior, devidamente rotulada e identificada,
garantindo desta forma a ao consumidor que está a consumir o produto genuíno.
Este é o primeiro passo daquilo que há muito se ansiava: a chegada ao mercado da
verdadeira batata-doce de Aljezur e criação de um elo de confiança entre o
consumidor final e o produtor. Este processo será unicamente liderado pela
Associação de Produtores que assim garantirá a maior genuinidade e proximidade do
produto apresentado. Assim na sua próxima ida ao supermercado poderá finalmente
encontrar a batata-doce de Aljezur identificada com o selo de IGP não lhe restando
dúvidas na qualidade da mesma.
Fica aqui explicito muito do potencial que este produto representa tanto em termos
económicos como do ponto de vista gastronómico e culinário. De facto não será difícil
ligar o televisor e num qualquer programa de culinária encontrar receitas com batatadoce em que o Chefe que as executa refere a de Aljezur como a melhor na elaboração
das mesmas. É por isso que no decorrer do Festival poderá encontrar ao longo dos
quatro dias vários e conceituados Chefes de Cozinha que nos irão brindar com
diferentes receitas por eles elaboradas além das mais típicas.
Como não poderia deixar de ser poderá encontrar a batata-doce na sua expressão
mais simples e eventualmente mais genuína, simplesmente assada em forno de lenha
ou frita.
Aqui deixamos motivos mais que suficientes para merecermos a sua visita!
Mas queremos juntar a isto ainda a nossa forma de bem receber no conforto do novo
Espaço Multiusos de Aljezur (EMA). Com mais de 3000 metros quadrados, o EMA
representou para o município de Aljezur um importante investimento que garante o
maior conforto a quem nos visita mas também a quem expõe.
Resta-nos assim convidá-lo a visitar Aljezur no fim-de-semana de 1,2,3 e 4 de
Dezembro!
Garantidamente encontrará aqui aromas únicos, sabores “pitorescos” num ambiente
acolhedor e familiar, porque aqui encontrará os saberes e sabores vicentinos em pleno
coração da Costa Vicentina.
Bem-vindo!
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