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De 06 a 08 de setembro no Parque Municipal de Exposições 

 

Macedo de Cavaleiros promove mundo rural na  

IV Feira da Agricultura de Trás-os-Montes 

 

O mundo rural e o interesse em impulsionar o setor agrícola voltam a estar em 

destaque em Macedo de Cavaleiros, com a realização da IV Feira da Agricultura 

de Trás-os-Montes, que decorre de 06 a 08 de setembro no Parque Municipal de 

Exposições. O certame deste ano apresenta como grande novidade a realização 

de uma ação de sensibilização sobre segurança na utilização do trator agrícola. 

Rui Vilarinho, vereador macedense com o pelouro dos Mercados e Feiras e do 

Associativismo Municipal, explica que “os vários acidentes com tratores, alguns 

deles com vítimas mortais, ocorridos no Nordeste Transmontano no último 

serviram de mote para esta importante ação”. “A formação vai realizar-se no 

domingo, antes da gincana de tratores, e pretende dotar os participantes de mais 

conhecimentos sobre o manuseamento em segurança destes equipamentos”, 

explica o vereador. 

A ação de sensibilização decorre no auditório da Associação Comercial, Industrial 

e de Serviços de Macedo de Cavaleiros e conta com o apoio da Direção Regional 

de Agricultura e Pescas do Norte, da GNR e da Autoridade para as Condições de 

Trabalho. Em análise vão estar, entre outros, temas como o reviramento do 

trator, e em particular o reviramento lateral, principal causa de morte dos 



acidentes com estes equipamentos; o Código da Estrada e respetivo Quadro 

Sancionatório e os Acidentes de Trabalho. 

Paralelamente, a quarta edição deste certame vai promover os II Jogos 

Tradicionais Inter-freguesias. “No sábado o Parque Municipal de Exposições volta 

a receber jogos como o fito, o chino, a relha, a corrida de sacos ou os carrinhos 

de rolamentos, numa competição entre freguesias que o ano passado juntou 

cerca de 300 participantes e que, este ano, estimamos que possam ter muitos 

mais”, adianta Rui Vilarinho. 

Ao longo dos três dias, a IV Feira da Agricultura de Trás-os-Montes promove a 

realização de várias palestras e mesas redondas com temas direcionados aos 

agricultores. “Esta é uma feira muito importante no contexto do Nordeste 

Transmontano e que promove o mundo rural, a importância da raça mirandesa 

na nossa região bem como a comercialização das carnes de Denominação de 

Origem Protegida”, diz Benjamim Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de 

Macedo de Cavaleiros. “Queremos celebrar e dinamizar o mundo rural e destacar 

a sua importância para o próprio desenvolvimento económico da nossa região”, 

assevera o presidente da autarquia macedense. 

A Sessão de Abertura está agenda para a próxima sexta-feira, dia 06 de 

setembro, às 18h30 minutos. 

 

Agradecemos, desde já, a atenção dispensada e colocamo-nos à disposição para 

o esclarecimento de eventuais dúvidas através dos contactos abaixo indicados. 

 

Serviço de Comunicação do Município de Macedo de Cavaleiros 
 

Tel.: 278 420 420 

www.cm-macedodecavaleiros.pt 
https://www.facebook.com/cm.macedodecavaleiros 
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