EXPOH: “Temos uma feira muito
interessante
para
a
nossa
dimensão”
O presidente do Município de Oliveira do Hospital considerou, hoje, na
Rádio Boa Nova, que o concelho tem “uma feira muito interessante” para
a sua dimensão.
A EXPOH – Feira Regional de Oliveira do Hospital inicia amanhã, dia 20 de julho,
no Parque do Mandanelho e decorre até ao dia 28 de julho contando, este ano,
com a presença de uma artista internacional “Nego do Borel”. o certame vai ser
inaugurado, pelas 19h00, pela Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes
Godinho.

Às portas da 10ª edição
do certame que é
inaugurado amanhã às
18h00, José Carlos
Alexandrino referiu que
a EXPOH é “feita à
dimensão do concelho”,
conseguindo “ir buscar
pessoas a concelhos
limítrofes”. “Esta é a
realidade e não podemos
fugir dela, porque
teríamos que ter outro
orçamento
se
quiséssemos ganhar
outra dimensão”. O
autarca nota ainda que a
cidade “tem um parque
fantástico
para
concertos, mas não tem
um parque fantástico
para uma feira”.

Para José Carlos Alexandrino, o modelo atual permite ao concelho “ter uma feira
muito interessante para a nossa dimensão e diversificada”. Adiantou que estão
inscritos 152 expositores, sendo que cerca de 90 por cento são de Oliveira do
Hospital. “Gostaríamos que fossem 100 por cento”, referiu o autarca que também
destacou as áreas da gastronomia e bares”. “Há um conjunto de negócios para se
fazerem”, frisou.
Na Rádio Boa Nova, o autarca lembra que “há um investimento da Câmara
Municipal que transforma (o Parque do Mandanelho) num local de lazer e de
encontro de pessoas. “Aquilo que sentimos é que a feira tem pulsar. O número de
visitantes e de expositores justifica-a”, frisou.

“Estamos muito entusiasmados novamente com a feira”, admitiu à Rádio Boa
Nova o autarca, adiantando que o orçamento “é mais alto do que o do ano
passado, na ordem de 150 mil Euros” e que justifica com o cartaz, nomeadamente
a contratação de um artista internacional (brasileiro) “Nego do Borel”, esperado
na noite de 27 de julho.
Veja vídeo com parte da entrevista>>>>
Na Rádio Boa Nova, José Carlos Alexandrino informou hoje ter declinado o
convite que lhe foi dirigido por várias comissões políticas do concelhias da região
para integrar, em lugar elegível, a lista de candidatos à Assembleia da República,
pelo círculo eleitoral de Coimbra.

