
DIVULGAÇÃO

D
epois de dois anos de interregno, a 

AgroSemana regressa ao Espaço 

AGROS de 1 a 4 de setembro de 2022. 

A última edição da AgroSemana 

recebeu 90 mil visitantes e mais de 200 

expositores de diversas áreas de negócio, 

e promete continuar a evoluir qualitati-

vamente, com o intuito de proporcionar 

uma oferta técnica e profissional de cariz 

vincadamente agrícola, aproximando o 

público urbano ao melhor que o mundo 

rural tem para oferecer. Esta aproximação 

passará também por uma maior aposta 

ao nível do sector agroalimentar, com 

um espaço dedicado à apresentação de 

novos produtos, degustações e ações de 

showcooking. 

Apresentando-se como um dos principais 

eventos do sector agropecuário a nível 

nacional, permite momentos de partilha 

de conhecimento, de experiências e de 

novas práticas, que contribuem para ci-

mentar parcerias entre os profissionais do 

sector. Assim, a Feira Agrícola do Norte 

retoma o Open AgroSemana, Concurso 

da Raça Holstein-Frísia, que conta com 

a sua 5.ª edição, a decorrer durante o 

fim-de-semana do certame. Apresen-

tando uma aposta no rejuvenescimento 

e continuidade da atividade agrícola, 

a Exibição de Jovens Manejadores e 

o Agrolympics estarão em destaque 

no evento. 

Nesta que é já a 8.ª edição da AgroSe-

mana, pretende-se reforçar a promoção 

assertiva do Leite. 

Os visitantes poderão ainda contar com 

uma grande diversidade de atividades, 

tanto de cariz agrícola, como para o 

público geral, e encontrar espaços de 

excelência com todas as comodidades 

para partilhar momentos memoráveis 

com toda a família, além de poderem 

usufruir de um programa com uma vasta 

variedade de ritmos e géneros musicais, 

desde folclore a música popular, concer-

tos, entre outros. 

A CONFAGRI participará ativamente neste 

evento estando presente com um stand 

próprio na zona institucional. 

Visite-nos entre 1 e 4 de setembro, no 

Espaço AGROS. 

A entrada é livre até às 18h00 e domingo 

todo o dia. 

AGROSEMANA REGRESSA DE 1 A 4 
DE SETEMBRO AO ESPAÇO AGROS

2. ESPAÇO CONFAGRI NA ÚLTIMA EDIÇÃO
DA AGROSEMANA

1. PERSPETIVA GERAL DA AGROSEMANA NO ESPAÇO AGROS
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