Feira da Bôla e Exposição Canina animam cidade

Inserida no programa Douro Emoções, a cidade de Lamego volta a acolher mais uma edição
da
Feira da Bôla, uma oportunidade única para os
lamecenses e forasteiros saborearem um dos exemplares mais típicos da culinária duriense. A
convite da
Câmara Municipal de
Lamego
, treze
comerciantes locais voltam a promover, de 17 a 19 de Junho, esta “
maravilha da gastronomia
” portuguesa.

O certame promete tornar-se um ponto de encontro para os profissionais do sector e para
milhares de visitantes que gostam desta especialidade emblemática do concelho. Recorde-se
que, em anteriores edições, a elevada procura conseguiu esgotar o respectivo stock em todos
os stands de venda, constituindo um êxito organizativo.

Fiel a uma receita muito antiga e recheada ao gosto de cada um, as bôlas de presunto,
bacalhau, frango, sardinha, salpicão, vinha-de-alhos ou de outros ingredientes
, prometem deliciar o paladar dos consumidores. Tendo em conta a oferta da culinária
duriense, a
Bôla de Lamego
assume-se como uma das iguarias mais genuínas e distintas do Portugal gastronómico.
Durante três dias, haverá uma promoção especial: quem comprar duas bôlas pode adquirir
uma garrafa de espumante Raposeira por apenas 2,5€.

A III Feira da Bôla de Lamego é uma organização conjunta da autarquia e da Associação de
Empresários de Hotelaria do Douro (HTDOURO)
, com o apoio institucional da
Entidade Regional Turismo do Douro
,
Turismo de Portugal
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,
Escola de Hotelaria de Lamego
,
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego
,
Confraria Nacional do Espumante
e das
Caves da Raposeira
.

Durante o último dia de realização deste certame, a 19 de Junho, a Av. Dr. Alfredo de Sousa
também é o palco escolhido para a
3ª Exposição Canina Nacional de Lamego
, uma mostra na qual os animais de quatro patas serão submetidos a uma rigorosa avaliação
por parte dos juízes do concurso.
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