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CERTAME DECORRE ENTRE HOJE_E DOMINGO, NO FORUM BRAGA ------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------------------------------- 

AGRO volta para dinamizar setores 
da agricultura, pecuária e alimentação 

A 54.• edição da Fei ra Intemaéional da 
Agricultura, Pecuá 
ria e Alimentação 

- AGRO arranca hoje e 
promete dar «um sinal de 
clara recuperação aos se 
tores da agricultura, pe 
cuária e alimentação», 
apresentando um con 
junto de novidades e de 
regressos. 

A inauguração está 
marcada para as 12h00 
de hoje, no Altice Forum 
Braga, com a presença de 
Ricardo Rio, presidente 
da Câmara Municipal de 
Braga e da InvestBraga. 
_ Organizado pela Inves 
tBraga, o certrame decor 
re numa área de 25 mil 
metros quadrados, sen 
do que os quatro dias de 
feira ocuparão o recin- 

As portas da AGRO abrem às 10]100 de hoje, sendo a inauguração oficial ao meio-dia 

to exterior do Altice Fo 
. rum Braga, o piso O e 1 do 
pavilhão, a Sala de Con- 

gressos, o Pequeno Au 
ditório e a Galeria do re 
cinto, estando prevista a 

realização de mais de 25 
atividades paralelas e três 
exposições. 

a: o AAGRO tem também 
uma área de alimenta 
ção com seis restaurantes 
com carne DOP e um es 
paço de experimentação 
e degustação. 

Para Carlos Silva, ad 
ministrador executivo da 
InvestBraga, «esta feira 
tem um conjunto de no 
vidades e de apostas que 
visam dar relevância aos 
setores presentes, refor 
çando aquela que tem si 
do a política da organiza 
ção ao canalizar muitos 
dos seus esforços para es 
te certame». 
Televisão da AGRO, 

emissões de rádio a par 
tir da feira, espaços de ex 
perimentação e preços di 
ferenciados de bilhética 
para compra digital são 
algumas das novidades. 

A feira marca o regres 
so da raça Holstein Frí 
sia, depois de uma edição 
de ausência como conse 
quência da Covid-19. 

«A AGRO terá, este 
ano, oito concursos pe 
cuários e de raças autócto 
nes, sendo possível desta 
car o regresso do concurso 
da raça Holstein Frísia, 
mais conhecida como a 
das vacas leiteiras», refe 
re José Olímpio, diretor 
operacional do Altice Fo 
rum Braga 
Os bilhetes para a 

AGRO estão à venda por 
3 euros (mais taxa de ser 
viço) em MEO BlueTicket 
e nas bilheteiras do Altice 
Forum Braga. Os bilhetes 
comprados no local cus 
tam 3,5 euros. As crianças 
até 12 anos não pagam. 
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