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NOTA DE IMPRENSA  [20/11/2012] 
 

 

 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA  

PRESIDE À ABERTURA OFICIAL DE MAIS UMA EDIÇÃO 

DO FESTIVAL DA BATATA-DOCE DE ALJEZUR! 

 

Dia 30 de Novembro do ano em curso, pelas 18 horas, Sua Excelência o Sr. Secretário de 

Estado da Agricultura, Engº José Diogo Albuquerque, presidirá à inauguração de mais uma 

edição do já afamado Festival da Batata-Doce de Aljezur, que decorrerá entre 30 de Novembro 

e 2 de Dezembro de 2012, no Espaço Multiusos de Aljezur e que trará ao Município milhares 

de visitantes. 

Este evento celebra a melhora batata-doce do mundo, produto de características únicas com 

indicação geográfica protegida ”variedade Lyra”, genuinidade que lhe é conferida pelo 

trabalho árduo de todos os produtores, homens e mulheres que constituem a Associação de 

Produtores de Batata-doce de Aljezur. 

O certame visa igualmente honrar todos os que se dedicam a esta atividade agrícola bem 

como todo o sector agroalimentar a ela ligado, como forma de incentivo e reconhecimento do 

seu trabalho. 

Poderá encontrar vários restaurantes e tasquinhas onde serão servidas as receitas mais típicas 

e as novas propostas culinárias, sempre conjugadas com esta batata-doce de sabor único e 

impar. 

As Doceiras de Aljezur trarão até este festival as mais 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 e tradicional, pelas nossas 

“embaixadoras” da doçaria local.  

Resultado de uma parceria estabelecida 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, o festival regista 

ano após ano maior afluência de visitantes, facto que nos orgulha e distingue enquanto 

Aljezurenses. 

Neste festival, que este ano aumenta o número de expositores e surpreenderá por novos 

conceitos de animação, poderá encontrar e adquirir a batata-doce de Aljezur na sua expressão 

mais simples e eventualmente mais genuína, simplesmente assada em forno de lenha ou frita 

ou confecionada de forma mais “elaborada”. 

Bem-vindos ao Coração da Costa Vicentina! 

Bem-vindos ao Festival da Batata-Doce de Aljezur! 
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