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Suplemento

Mais de 300 portugueses e espanhóis

A participação de mais de 300 expositores na XVII Feira Raiana bateu todos os recordes do evento, cuja
primeira edição remonta a 1994.

Azeites, vinhos, queijos, enchidos, frutas, produtos silvestres, pão, carnes, essências naturais, chás,
bolos, compotas e empadas foram alguns dos produtos regionais presentes no certame, que é atualmente
uma das maiores mostras do Interior de Portugal.

Os produtos da terra foram "reis" durante a Feira Raiana, mas entre os expositores estiveram ainda
operadores turísticos, empresas promotoras de desenvolvimento regional e consultoras financeiras.

Esta foi também a edição portuguesa com maior presença de visitantes espanhóis, provando que esta
região Raiana está unida na valorização deste território transfronteiriço.

Estiveram representados o governo da Extremadura, a província de Cáceres e o ayuntamento de
Moraleja, acompanhados do sector empresarial daquelas regiões, desde os produtos agroalimentares aos
operadores turísticos.

O balanço feito pelos expositores é muito positivo e, na próxima edição em Idanha-a- -Nova - prevista
para 2015 -, as expectativas são de que corra ainda melhor.

Helena Vinagre, gerente da "Aromas do Valado",
empresa de produção de óleos essenciais e
produtos de higiene pessoal

"A Feira Raiana correu muito bem, quer em termos de
organização, quer para a empresa. Estabelecemos
contactos e encetámos negociações que nos dão
perspetivas de conquistar novos mercados, algo
fundamental para uma empresa recente como a nossa".

   

   

Nuno Dias, gerente da empresa de empadas Beira
Salgados

"O evento foi muito bem organizado e correu dentro das
nossas expectativas. Notamos que a certificação Sabor do
Ano 2013, recebida este ano pelas nossas empadas, tem
funcionado muito bem a nível promocional. As pessoas têm
curiosidade em experimentá-las".

   

 

Piedade Torrado, gerente da queijaria "Queijo da
Fonte"

"Esta é, para mim, a melhor feira da região. A Feira
Raiana supera todas as feiras do distrito de Castelo
Branco. É muito bem organizada e geralmente o
resultado é muito bom. Este ano, as vendas podiam ter
corrido ligeiramente melhor, mas o balanço é - sem
dúvida - positivo", disse Carla Torrado.
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Últimas  Mais vistas

1 UTAD na Califórnia

2 Kids project em Braga

3 IPCB mais internacional

4 Proença e Ródão hipertensos

5 Setúbal com renováveis

6 Docente do IPCB investiga no Equador

7 Évora e Embraer assinam acordo

8 Bolo Rico e Húmido de Queijo,
Crocante de Salsifis e Sorbet de
Framboesa
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Joana Rossa, presidente da direção da Cooperativa
Agrícola dos Olivicultores do Ladoeiro (Coopagrol)

"A Feira Raiana é o evento que casa melhor a parte
comercial e de divulgação dos produtos. As vendas correram
muito bem, mas mais importantes ainda foram os contactos
estabelecidos. A nossa experiência diz que acabam por dar
frutos, mesmo que não aconteça no imediato".

Partilhar
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