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II AGROESTE – AGRICULTURA
COM FUTURO

Este ano, com o atenuar da pandemia 
covid-19, voltámos a ter na freguesia de 
Atouguia da Baleia a Agroeste – Mos-
tra Agrícola do Oeste. Organizada pelo 
MOV.Peniche, o núcleo empresarial do 
concelho de Peniche, a Agroeste está a 
transformar-se num certame de referên-
cia para os agricultores da nossa região, 
onde evidenciam o que têm de melhor. 
A mostra teve, além disso, uma impor-
tante componente de discussão sobre 
o sector, o que permite aos agricultores 
estabelecer desa� os e pensar novos ho-

rizontes. A grande adesão do público e 
o interesse mediático suscitado mostram 
que é uma aposta a continuar. 
Já lá vai o tempo em que a Agricultura 
era olhada como um parente pobre das 
pro� ssões. Os desenvolvimentos mais 
recentes no mundo, a guerra na Ucrânia 
em particular, mostram a importância 
do sector primário para a manutenção 
de alguma estabilidade nos preços dos 
alimentos mais essenciais, como são os 
produtos agrícolas.
Sou, há muitos anos, agricultor. Conhe-
ço bem as di� culdades por que os agri-
cultores atravessam frequentemente, os 
baixos preços com que somos confronta-
dos e a disparidade entre o preço a que 
o agricultor vende e aquele que aparece 
nas prateleiras das grandes superfícies. 
Conheço bem, igualmente, a vulnerabili-
dade deste negócio, sempre dependen-
te do clima, como este ano de grande 
seca nos mostra.
Sou actualmente também presidente 
da Junta de Freguesia de Atouguia da 
Baleia. Os agricultores são uma parte 
fundamental do tecido produtivo e so-
cial da freguesia e, quer neste mandato, 
quer naqueles nos que antes tive a hon-
ra de desempenhar estas funções, pro-

curei fazer o possível para melhorar as 
condições de trabalho dos agricultores. 
É um trabalho constante, diário, numa 
freguesia com mais de 300 quilómetros 
de caminhos rurais. 
A ajuda que uma Junta de Freguesia 
pode dar é, contudo, limitada às suas pos-
sibilidades. Os municípios e as comunida-
des intermunicipais podem já mobilizar 
apoios, designadamente através de can-
didaturas a fundos comunitários. Estes 
podem, por exemplo, permitir a melhoria 
das condições, do controlo de infestantes 
e de monitorização de qualidade.
Destacaria ainda a necessidade de os 
agricultores, quer a nível regional, quer 
a nível nacional, saberem unir esforços 
para reivindicar junto das entidades re-
gionais e nacionais os apoios necessá-
rios. A Agricultura é fundamental para 
o bem-estar dos portugueses, é impor-
tante para as exportações e para econo-
mia do país e, como tal, os agricultores 
têm de saber reivindicar apoios para a 
sua actividade e para o exercício da sua 
pro� ssão. 
Como a Agroeste mostrou em Atouguia 
da Baleia, a Agricultura tem futuro. Ca-
be-nos a nós, agricultores e autarcas, lu-
tar por esse futuro.

António Salvador, Presidente da Junta de Freguesia 
de Atouguia da Baleia


