
AGROS:
A LONGEVIDADE, 
O ORGULHO 
E A CORAGEM

A
pesar de todas as adversidades, 

temos que comemorar e agradecer 

esta caminhada perseverante, 

agradecer a todos, sem exceção, 

que foram e são parte ativa na trajetória 

deste futuro que muda a cada dia, cada 

vez mais volátil, incerto, ambíguo e com-

plexo. Temos sempre presente a nossa 

história, que é a nossa inspiração, e a 

identidade AGROS e, por conseguinte, do 

Grupo AGROS, que nos leva a trabalhar 

incessantemente, de forma resiliente e de 

mangas arregaçadas, para construirmos, 

juntos, um futuro melhor em defesa da 

Produção de Leite: esta é a razão da 

existência da União, e pela qual, todos 

temos dado o litro!

Esta nossa forma de trabalhar espelha-se 

na AgroSemana - Feira Agrícola do Norte. 

Este grande evento tem sido o exemplo da 

labuta, do empenho e da dedicação pelo 

nosso sector. Assim, estamos convictos 

que esta 7.ª edição da AgroSemana, 

que decorrerá entre 29 de agosto e 1 de 

setembro de 2019, superará novamente 

todas as expectativas, depois de em 2018 

ter recebido mais de 85 mil visitantes e 

ter-se consolidado como um evento de 

referência no panorama nacional pela 

defesa do sector agropecuário.

Este reconhecimento é resultado da aposta 

contínua das Cooperativas, das diversas 

Entidades organizadoras de ações espe-

cíficas no âmbito técnico agrícola e que 

pretendem partilhar o seu conhecimento, 

aos inúmeros expositores que se deslocam 

até ao Espaço AGROS para divulgarem 
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os seus produtos e serviços para o sector 

e, aos patrocinadores e promotores que 

têm apostado verdadeiramente nesta 

feira e no seu enorme potencial, gerando 

mais-valias e autossustentabilidade para 

este certame.

A Feira Agrícola do Norte tem sido palco de 

discussão e debate de diversas temáticas 

e medidas, com o intuito de preservar e 

desenvolver o sector, junto de quem tem 

o poder de decisão, e que muito nos tem 

honrado a visita das mais altas individua-

lidades da República Portuguesa, neste 

que é um evento promotor da valorização 

do árduo trabalho dos Produtores de Leite 

e da sua matéria-prima de excelência, o 

Leite. E é com enorme orgulho que informo 

que em 2019, além da confirmação do 

Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural, Dr. Luís Capoulas 

Santos, também marcará presença na 

abertura desta edição da AgroSemana, o 

Senhor Comissário Europeu da Agricultura 

e Desenvolvimento Rural, Phil Hogan.

Como novidades do certame, realço o 

novo espaço “Tenda Agroalimentar” que 

pretende destacar-se como uma área 

diferenciada de um sector que se tem 

distinguido pela sua qualidade e atrati-

vidade, de forma a promover produtos 

de origem nacional junto do consumidor 

final, e incluirá um espaço dedicado à 

iniciativa “Portugal Sou Eu”.

Não posso deixar de referir a integração 

do 38.º Concurso Nacional da Raça Hols-

tein Frísia no programa da AgroSemana. 

Depois da edição anterior ter decorrido 

no Espaço AGROS e ter sido um sucesso, 

a APCRF – Associação Portuguesa de 

Criadores de Raça Frísia depositou nova-

mente a confiança na nossa organização, 

esta que é uma atividade que pretende 

estimular a criação de animais de Raça 

Holstein-Frísia de elevado valor genético, 

para que contribuam para a rentabilidade 

das explorações leiteiras e promover o 

sector leiteiro nacional.

Relevo ainda, a iniciativa da CONFAGRI 

na organização do Debate “Perspetivas 

e Desafios da Agricultura Portuguesa”, 

com a presença dos partidos políticos 

com representação parlamentar. Face à 

proximidade das eleições legislativas de 

outubro, será decerto um debate interes-

sante e que nos permitirá conhecer melhor 

a visão e as propostas das diferentes 

forças políticas para o nosso sector.   

Assim, o futuro promissor, competitivo e de 

coragem pelas gerações vindouras está 

nas mãos de todos nós, e deverá estar 

assente em valores e atitudes, e para isso, 

a cooperação, o sentimento de pertença 

e a união entre todos, deve ser, a forma 

de atuação de todo o sector agrícola! l
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