Inserida na Feira dos Santos 2018

AGROMANGUALDE: UMA MOSTRA
AGROPECUÁRIA NO CENTRO DA CIDADE
DIAS 3 E 4 DE NOVEMBRO

Inserida na Feira dos Santos 2018, a AgroMangualde decorrerá, este fim de semana, dias 3 e
4 de novembro, no centro da cidade. Trata-se de uma mostra agropecuária a que se juntam
palestras, workshops e oficinas, exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, entre
outros.
Ao longo de dois dias, serão várias as palestras a que o público poderá assistir gratuitamente,
sobre os mais diversos temas, e contando com especialistas na área. Sábado à tarde, serão oito
os temas a debate: “Parque de máquinas nacional e segurança na sua utilização”, “Importância
dos frutos secos na nossa região, com realce para a cultura da aveleira”, “Regras de rotulagem
e extração de mel”, “Potencial de valorização na cultura do cardo (CARDOP)”, “O Queijo Serra

da Estrela, da tradição para o futuro”, “Agricultura sustentável”, “Oficina sobre fauna selvagem”
e “Libertação de uma ave de rapina noturna (coruja)”.
Já no domingo, será apresentada a “Oferta Formativa da COAPE para 2019/2020”, seguindo-se
as palestras: “Problemas sanitários nos pequenos frutos vermelhos”, “A murchidão do pinheiro
bravo – a lombriga que mata”, “Floresta, Pragas e Doenças”, “A importância da rainha na
colmeia” e o “Estatuto da agricultura familiar”.
Consulte o programa completo da AgroMangualde:
3 de novembro, sábado:
 14h30 | Parque de máquinas nacional e segurança na sua utilização
Eng. Francisco Marques (ESAV - Escola Superior Agrária de Viseu)
 15h00 | Importância dos frutos secos na nossa região, com realce para a cultura da
aveleira
Engª Arminda Dias (DRAPC - Direção Regional de Agricultura do Centro)
 15h30 | Regras de rotulagem e extração de mel
Eng.ª Paula Casteleira (COOPBEI - Cooperativa Agrícola e Apícola das Beiras)
 16h00 | Potencial de valorização na cultura do cardo (CARDOP)
Dr. Paulo Barracosa (ESAV - Escola Superior Agrária de Viseu)
 16h30 | O Queijo Serra da Estrela, da tradição para o futuro
Dra. Luísa Fontes (ESAV - Escola Superior Agrária de Viseu)
 17h00 | Agricultura sustentável
Eng.ª Helena Esteves Correia (ESAV - Escola Superior Agrária de Viseu)
 18h00 | Oficina sobre fauna selvagem
Dr. Ricardo Brandão (CERVAS - Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais
Selvagens)
 18h30 | Libertação de uma ave de rapina noturna (coruja)
CERVAS-Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens
4 de novembro, domingo:
 14h30 | Oferta Formativa da COAPE para 2019/2020
Dra. Paula Henriques (COAPE - Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de
Mangualde)
 15h00 | Problemas sanitários nos pequenos frutos vermelhos
Engª Vanda Batista Dias (DRAPC - Direção Regional de Agricultura do Centro)
 15h30 | A murchidão do pinheiro bravo – a lombriga que mata
Eng.ª Sónia Nobre Sanches (DÃO FLORA - Associação de Produtores Florestais)
 16h00 | Floresta, Pragas e Doenças
Eng.ª Sónia Lopes (ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas)
 16h30 | A importância da rainha na colmeia
Dr. André Halak (COOPBEI - Cooperativa Agrícola e Apícola das Beiras)
 17h00 | Estatuto da agricultura familiar
CONFAGRI - Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola

A saber… A Feira dos Santos é um certame que conta já com mais de 300 anos existência, e
que voltará a animar, entre 2 e 4 de novembro, as ruas do centro da cidade, colocando em
destaque o que de melhor se faz no concelho ao nível da gastronomia, vinhos, artesanato,
agropecuária, máquinas e alfaias agrícolas, camiões, entre outros. Segundo João Azevedo,
Presidente do Município de Mangualde, “aliaremos, mais uma vez, aquilo que são as nossas
tradições a um evento cosmopolita, pensado para os mangualdenses, emigrantes e turistas
que nos visitam”.
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