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Jardim Ramos releva sector agro-pecuário
O secretário regional
dos Assuntos Sociais
relevou
hoje,
na
abertura da 58ª Feira
AgroPecuária do Porto
Moniz,
o
grande
impulso e crescimento
verificado no sector, só
possível
com
o
empenho
dos
produtores, apontando
o facto de este ano o
certame contar com 129
expositores, um número
que também sofreu um
aumento relativamente
a edições anteriores.
Jardim Ramos apontou ainda a presença da Universidade da Madeira, que
trouxe a farinha de batata doce, e a presença da Insular, como novidades a
merecer destaque, além de apontar a alface como um exemplo de sucesso,
referindo que todo aquele produto exposto nos supermercados já é
produção regional.

Jardim Ramos abriu Feira Agropecuária
no Porto Moniz
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O secretário regional dos Assuntos Sociais, Francisco Jardim Ramos, está presente na
abertura da 58.ª edição da Feira Agropecuária.
O evento decorre até domingo, dia em que, pelas 10.30, terá a chegada do presidente do
Governo Regional da Madeira. Segue-se, às 11h15, a celebração da habitual Missa
campal. Ainda no domingo, pelas 12h00, haverá uma intervenção do presidente do

Governo Regional, seguindo-se a entrega de prémios aos expositores.
Ao longo do domingo está prevista animação musical, com destaque para atuação, às
13h00, da Banda da Casa do Povo de São Vicente, seguindo-se, pelas 14h00, o Grupo de
Cantares e Cordas da Casa do Povo da Fajã da Ovelha. Às 15h00, será a vez do Grupo de
Folclore da Casa do Povo de São Vicente e, às 16h00, volta a atuar a Banda da Casa do
Povo de São Vicente.
O certame encerra às 20h00.
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O evento decorre até ao próximo domingo no sítio da Santa.
O secretário regional do
Ambiente e dos Recursos
Naturais,
Manuel
António
Correia, desloca-se amanhã ao
concelho do Porto Moniz, onde
assinala, pelas 15h00, a abertura
oficial
da
57.ª
Feira
Agropecuária do Porto Moniz.
Decorrendo este fim de semana no sítio da Santa, o programa do evento
inclui, no sábado, um leilão de gado e um sorteio de animais para os
produtores pecuários. No domingo, o certame será visitado pelo
presidente do Governo Regional, o qual fará, pelas 12h00, o seu habitual
discurso.
Do programa consta também a actuação de grupos folclórico e bandas
filarmónicas.

