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Presidentes da Assembleia e da Câmara Municipal de Alvaiázere com um grupo de amigos, num brinde 
ao sucesso do evento 

Alvaiázere Capital do Chícharo 

"Levem Alvaiázere no vosso coração" 
A mensagem de afetos com que a Presidente da Câmara encerrou o seu discurso, todo ele cerzido de humildade, demonstra porque razão os Alvaiazerenses 

lhe tributam tanta simpatia. Na esteira do carismático Álvaro Pinto Simões, Célia Marques não postergou o passado dos seus antecessores, respeitou-o e mostra-
se empenhada na sua valorização e complementaridade, atuando no sentido de criar desenvolvimento e modernidade à sua terra. 

Num ano que marca a 
diferença na história da di-
nâmica do concelho, Célia 
Marques inaugurou formal-
mente a "Alvaiázere Capital 
do Chícharo", na manhã do 
dia cinco de outubro, na 
Casa Municipal da Cultura, 
justificando a decisão de 
agregar num único evento a 
38a Feira Agrícola, Florestal, 
Industrial, Pecuária e de Ar-
tesanato (FAFIPA) e o Festi-
val Gastronómico do Chí-
charo, como uma adapta-
ção "às necessidades da 
economia e de introduzir ino-
vação". 

A mudança do certame 
para outubro, época em que 
o chicharo é rei, prendeu-se 
com o facto de ser "a me-
lhor ocasião para degustar 
a apreciada leguminosa, o 
que não acontecia em ju-
nho", refere a autarca. Opi-
nião partilhada por Alvaro 
Pinto Simões, presidente da 
Assembleia Municipal de 
Alvaiázere e iniciador deste 
evento que marcou a agen-
da da valorização dos pro-
dutos endógenos e da gas-
tronomia desta região. "Es-
tamos no tempo do 
chicharo. Já era tempo de 
mudar a festa para esta al-
tura. A maioria dos alvaiaze-
renses queria esta mudan-
ça. Parece-me que só há 
vantagens de juntar os dois 
eventos num só". Reconhe-
ce que se deve a Célia Mar-
ques o mérito desta deci-
são: "Mudar só por mudar é 
fácil. Difícil é fazer melhor. 
Às vezes é mais difícil dar 
continuidade aos trabalhos 
que vêm de trás do que fa-
zer coisas novas". 

Fica assim cumprida  

uma das promessas eleito-
rais proferidas pela edil al-
vaiazerense nas últimas au-
tárquicas, que reforça assim 
a sua intenção de levar mais 
longe o nome deste conce-
lho: "Queremos assumir-nos 
como a Capital do Chícharo, 
mas para isso temos de au-
mentar a sua produção e 
reinventar o movimento agrá-
rio" e "também a restaura-
ção. É necessário que se 
apresente o chicharo todo o 
ano nas ementas, o que não 
acontece" atualmente, reco-
nhecendo que o desafio é 
mudar as mentalidades. Só 
assim, "conseguiremos cri-
ar vantagens competitivas e, 
através do chicharo, dar a 
conhecer todos os produtos 
de elevada excelência que  

temos para oferecer", como 
o vinho, mel, azeite, queijo e 
cabrito, tal como outros "pro-
dutos criados com esta le-
guminosa de 'qualidade". 

Em sintonia, Álvaro Si-
mões considerou que "chi-
charo é um nome muito 
atractivo que tem ajudado 
Alvaiázere a ser conhecido: 
é o rei da festa. É marca re-
gistada do concelho, em 
Portugal e no estrangeiro". 
No seu discurso, Célia Mar-
ques designou o chícharo 
como "o produto âncora da 
estratégia de marketing ter-
ritorial deAlvaiázere", apelan-
do a todos para que levas-
sem "Alvaiázere nos seus 
corações". 

A terminar a inauguração 
do certame, onde se preten- 

mais de uma centena de ex-
positores deram visibilidade 
ao evento. 

Durante os três dias de 
festa, ocorreram vários mo-
mentos de interesse: musi-
ca, visitas ao património, o 
tradicional passeio de trac-
tores e de clássicos, bicicle-
tas antigas, Festival Interna-
cional de Acordeão, corrida 
de touros, torneio de futebol 
de formação "Al-Bayazira 
Youth Cup" e mais uma edi-
ção do "Trail do Chícharo". 

O presidente da Assem-
bleia Municipal de Alvaiáze-
re, elogiou o programa das 
festas, realçando ser "um 
cartaz rico e variado para to-
das as idades, com artistas 
que, em junho, seria mais 
caro e não estaria ao alcan-
ce do município", uma mais 
valia da mudança da data de 
realização que permitiu as-
sim trazer aos três palcos 
bons artistas por preços in-
feriores aos que teriam de 
pagar se fosse no verão 

de dar a conhecer "as vári-
as actividades económicas 
do concelho e potenciar o 
desenvolvimento do territó- 

rio", realizou-se a habitual 
visita à mostra de atividades 
económicas, instalada no 
Parque Multiusos, onde 

Em busca do melhor chícharo 
Num processo que surgiu para tentar desenvolver ferramentas que ajudem a 

melhorar as variedades da leguminosa, Carlota Vaz Pato, professora do Instituto 
de Tecnologia Química e Biológica da Universidade Nova, está a desenvolver um 
trabalho de campo para apuramento do melhor chícharo. 

Esta leguminosa, tradicionalmente, era cultivada em áreas de solos pobres, 
calcários, fazendo parte da alimentação das populações desses territórios e dos 
animais. Com  o abandono do cultivo dessas terras e o aparecimento de outros 
produtos viu a sua produção cair. No entanto, pela sua reintrodução na alimenta-
ção e criação de novos subprodutos, o seu cultivo tem sido fomentado nos últimos 
anos e já há produtores convidados a exportar. 

O projeto é financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e acontece 
em parceria com Nuno Julião, um dos produtores locais. 


