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Convite 

 
 
O Município de Vila Flor, em parceria com a Associação Cultural e Recreativa de Vila Flor e a Desteque - 
Associação de Desenvolvimento Da Terra Quente Transmontana, organiza, anualmente, em Vila Flor, a 
“TerraFlor - Feira de Produtos e Sabores”. 
 
Certos da importância deste evento para os vários setores da economia, mais uma vez, a entidade organizadora 
não se poupa a esforços para que a já tradicional feira se repita. 
 
A XVI Edição da TerraFlor vai realizar-se, entre os dias 22 a 25 de Agosto de 2019, no espaço envolvente ao 
Edifício da Câmara Municipal de Vila Flor. 
 
Como produto de referência e de qualidade ímpar, destacamos o Azeite, produto genuíno e produzido em terras 
transmontanas, continuando este a merecer a nossa especial atenção, com vista a uma maior promoção. De 
referir que nem só o azeite irá estar presente neste certame, mas também uma demonstração das mais diversas 
potencialidades económicas da região, designadamente: vinho, fruta, queijo, compotas, enchidos, mel, 
cogumelos, entre outros e ainda atividades comerciais e industriais, bem como o artesanato.   
 
Porque os expositores nos têm brindado com a exposição de produtos de excelente qualidade, dignificando 
desta forma o certame e, ainda, porque proporcionamos uma ótima oportunidade a não perder, vimos, mais 
uma vez, convidá-los a participar, pois oferecer-lhes-emos excelentes condições e a oportunidade para a 
realização de ótimos negócios. 
 
A XVI Terraflor vai decorrer simultaneamente com as festas anuais em Honra do Padroeiro São Bartolomeu, pelo 
que ao longo do certame decorrerão, em cada um dos dias, espetáculos musicais e culturais, que certamente, 
lhe proporcionarão momentos agradáveis. 
 
Salientamos, ainda, que além de espetáculos musicais e culturais diversificados, estará presente a TVI, dia 25 de 
agosto, com o programa “Somos Portugal”.  
 
Para o efeito, anexamos o Regulamento Geral, bem como a respetiva ficha de inscrição da XVI Edição da Feira, 
onde poderá verificar as formalidades a cumprir e as vantagens que oferecemos.  
 
Contamos consigo! 
 

O Presidente 

 
Fernando Barros (Eng.º) 

 

 


