
 

 

s e t e m b r o  2 0 1 9  

 

A inauguração da FATACIL assinalou 40 anos a inovar e a 
crescer, num dos mais importantes eventos que se reali-
zam no Algarve e que é também a mais antiga das par-
cerias da DRAP Algarve com a CM Lagoa, sendo o espa-
ço Amar a Terra um dos seus ex-líbris. 

A FATACIL – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa, celebrou a 40.ª 
edição nos dias 16 a 25 de agosto, num evento que constitui uma marca identitária do concelho, e de 
toda a região, dando a conhecer o que de melhor se faz no sul do país. Ao todo foram 800 expositores 
numa área que este ano aumentou para 60 mil metros quadrados, com muito artesanato ao vivo, gastro-
nomia regional, provas de vinho do Algarve, divulgação dos saberes e sabores algarvios, exposições de 
animais, folclore genuíno, espetáculos equestres, animação infantil, uma tenda tecnológica e, claro, um 
cartaz musical de luxo que incluiu Xutos & Pontapés (também eles a comemorar os 40 anos de existên-
cia), Calema, Wet Bed Gang, João Pedro Pais, Matias Damásio, Quim Barreiros, Blaya, Jorge Palma, Mari-
za com a Orquestra Clássica do Sul e Richie Campbell. No Espaço Amar a Terra da Drap Algarve contámos 
com a presença musical do Domingos Caetano dos “IRIS” com temas alusivos ao “Amar a Terra”. 

Este ano o Ministro da Agricultura Capoulas 
dos Santos e o Secretário de Estado das Flores-
tas Miguel Freitas fizeram as honras da abertu-
ra do certame à Comunicação Social e aos 
milhares de visitantes presentes. 
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Visita ao Setor Agropecuário, uma 
parceria da Câmara de Lagoa com a 
Drap Algarve onde a apresentação 
das raças autóctones  algarvias são 
um ex- libris e que levam milhares de 
pessoas a visitar o setor Agropecuá-
rio, fazendo a delicia sobretudo dos 
mais novos. 

Visita à Tenda Institucional do Ministro Capoulas dos Santos, o Secretário de Estado das Flores-
tas Miguel Freitas, o Diretor Regional da Drap Algarve Pedro Valadas Monteiro, o Diretor 
Adjunto Mário Dias e o Diretor do ICNF Castelão Rodrigues, onde este ano estiveram presentes 
o ICNF sob o tema “A Prevenção aos Fogos”,  a Docapesca a promover o pescado dos Mares do 
Algarve, a DGAV com a exposição dos 100 anos da Veterinária e as Águas do Algarve com a 
campanha “O uso eficiente da Água”. 

O Ministro da Agricultura, Capoulas dos Santos com o Luís Encarna-
ção Presidente da Câmara de Lagoa os e Diretores Regionais da 
DRAP Algarve 

Palavras de elogio do Ministro da Agricultura ao trabalho desen-
volvido em prol da preservação das Raças Autóctones 
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Parceria da DRAP Algarve com a Docapesca 

A Docapesca promoveu na Fatacil três Showcookings de 
pescado das lotas algarvias conduzidos pelo “chef José 
Moura”, do Tivoli Lagos Hotel. 

Estas demonstrações ao vivo são sempre uma oportunida-
de para os visitantes do espaço Amar a Terra descobrirem 
novas formas de cozinharem as espécies provenientes do 
mar do Algarve, neste caso, carapaus, cavalas e o tão apre-
ciado polvo. Os pratos confecionados foram: “Filetes de 
Carapau e algas”; “Cavala, uma espécie dos nossos mares”; 
“Polvo dos mares do Algarve”. 

 

Parceria da DRAP Algarve com o ICNF 

O ICNF em parceria com a Drap Algarve realizou na tenda Institucional do Espaço Amar a 
Terra uma ação de Sensibilização sobre a prevenção dos                       

                                                              Fogos Florestais e os                                     

                                                              comportamentos a ter                                                                    

                                                              em contexto real de  

                                                              ignições no Espaço 

                                                              Rural. 

                                                               

Momentos de degustação dos produtos vindos do 
Mar do Algarve 

A Tenda Institucional contou com a presença do 1º Ministro 
António Costa e do Secretário de Estado das Pescas José Apo-
linário 

Viatura caracterizada do ICNF com a equi-
pa que promoveu a ação de sensibilização 
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Parceria da DRAP Algarve com as Águas 
do Algarve e a DGAV 

No sentido de sensibilizar  os visitantes para 
as problemáticas ambientais e o “Uso Eficien-
te da Água”, a Drap Algarve em colaboração 
com as Águas do Algarve promoveram uma ação de sensibilização  para 
evitar o desperdício e o uso excessivo de água. 

A par desta ação de sensibilização pedagógica comemorou-se o Centená-
rio da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Estas come-
morações direcionaram-se para o público mais jovem, com uma forte 
componente educativa sobre as Raças Autóctones e como tratar bem os 
animais (Bem estar Animal). 

Para os mais graúdos fez-se a Divulgação do Livro “100 Mitos à Mesa” 
para desmistificar alguns mitos criados na sociedade civil referentes à 
Segurança Alimentar. 

Presidente da Câmara de Lagoa Luís Encarnação, Ministro da Agri-
cultura Capoulas dos Santos, DGAV Cristina Ferradeira e Ana Paula 
Regateira  

Águas do Algarve a consciencializar  o público para o uso racional da água. Numa altura que tanta importância damos 
às questões ambientais e ao bom uso dos recursos naturais existentes 

O Ministro da Agricultura ficou encantado com 
a componente pedagógica que a tenda institu-
cional transmitiu aos jovens qua a visitaram. 
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Realização do Concurso de Mel do Algarve 

No passado dia 17 de agosto decorreu o 34º Concurso do Mel do Algarve, organizado pela 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, a Câmara Municipal de Lagoa, a Melgarbe 
(Associação dos Apicultores do Sotavento Algarvio) e a Universidade do Algarve. 

Painel de Júris  em plena avaliação 
do Mel a Concurso  

Organização e Painel de Júris do Concurso  

Vencedores do XXXIV 
Concurso: 

1º Prémio—Eduardo 
Valente—Tavira 

2º Prémio—Cláudio 
Faustino—Luz Tavira 

3º Prémio—Fábio Fer-
nandes—Luz Tavira 

Exposição de Trofeus  

Presidente do Júri do Concurso  do Mel do 
Algarve António Maria Valério  e o Presidente 
da Melgarbe Manuel Francisco Dias 

Méis a concurso 



A FATACIL contou com a visita do Senhor  Primeiro Ministro António Cos-
ta que marcou presença nas comemorações desta 40ª edição da FATACIL 

no município de Lagoa. A Drap Algarve não 
poderia deixar de manifestar contentamen-
to por convidados tão ilustres no recinto da 
feira e no espaço Amar a Terra em particu-
lar. Motivados pelas palavras de agrado e 
pelo elogio público proferido pelo Sr. Pri-
meiro Ministro a enaltecer o trabalho 
desenvolvido em prol do setor Agropecuário 
e do setor Agroalimentar na região do algar-
ve, a Drap Algarve e o município de Lagoa, 
fortalecendo os laços que nos unem ao lon-
go destes 40 anos de edições da FATACIL, 
não poderiam estar mais orgulhosos e com 
ambição de aumentar o setor primário da 
região, nomeadamente o espaço Amar a 
Terra, setor agropecuário, indo assim ao 
encontro da vontade dos milhares de visi-
tantes que procuram novas experiências e 
de sentirem que o mundo Rural e o mundo 
do Mar está presente nas suas vidas com 
uma diversidade cultural, social e alimentar 

Visita do Primeiro Ministro à Tenda 
Institucional  da DRAP Algarve 

que faz jus a este que é o maior certame do género a sul do rio Tejo. É assim que com grande 
ambição e sentimento de dever cumprido, que almejamos para um futuro próximo dar mais 
notoriedade ao espaço Amar a Terra incrementando a nossa oferta junto do público visitante, 
que nos leva já a pensar na próxima edição da FATACIL.  

Visita do Primeiro Ministro António Costa à  Tenda Institucional da 
DRAP Algarve 
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Órgãos de Comunicação Social a Faze-
rem a cobertura jornalística da FATA-
CIL 



XXVI Concurso Nacional da Ovelha Churra Algarvia 
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No domingo dia 18 de Agosto realizou-se o XXVI Concurso Nacional 
da Ovelha Churra Algarvia. A cerimónia de atribuição dos prémios 
do Concurso nacional da Ovelha Churra Algarvia, contou com uma 
participação massiva não só dos criadores como dos seus familia-
res e inúmeros interessados nestas temáticas. Numa época em que 
tanto se fala em preservação da biodiversidade, proteção das raças 
autóctones e em políticas integradas de combate ao despovoa-
mento e desertificação do interior, fez-se uma justa homenagem 
àqueles (produtoras e produtores pecuários) que são exemplo vívi-
do de tenacidade e resiliência.  

A entrega de Prémios contou com a presença do Diretor Regional da Agri-
cultura e Pescas do Algarve Pedro Valadas Monteiro, João Santana da 
DRAP Algarve, José Figueiras Presidente da ASCAL , Cristina Ferradeira 
Diretora de Serviços de Alimentação e Veterinária do Algarve e Carla San-
tos da ASCAL. 

Vencedores:   

Classe Ovelhas 

1º Anabela Coelho 

2º José Alberto 

3º José Eduardo Coelho 

Classe Malatas 

1º Anabela Coelho 

2ºJosé Luis Soares 

3º Raul Contreiras 

Classe Carneiros 

1ºJosé Alberto 

2ºRaul Contreiras 

3ºTeresa da Conceição 

Classe Malatos 

1º Anabela Coelho 

2ºJosé Luís Soares 

3º Inocêncio Neves 
 

Cerimónia da entrega dos prémios aos devidos vencedores 
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Ovelha Churra Algarvia 

Drap Algarve, Câmara de Lagoa e DGAV presenças 
marcantes no Espaço Agropecuário 

Asininos provenientes do bar-
lavento algarvio 

Espaço Agropecuário sempre repleto de visitantes. 

Presença de exemplares Bovinos a fazerem a diferença, atraindo o público pela 
beleza,  imponência e pelo seu bom temperamento 
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Visita dos Diretores Regionais de Agricultura à 
FATACIL 

 

 

Depois da visita guiada 
pelo certame seguiu-se o 
momento de confraterni-
zação dos Dirigentes 
Regionais das respetivas 
DRAP´s, que fizeram ques-
tão  de acederem ao convi-
te de nos visitarem nesta 
edição comemorativa da 
FATACIL. 

 

 

 

 

 

A Opinião sobre a impor-
tância dum evento desta 
natureza para a região, foi 
unanime e todos os pre-
sentes manifestaram von-
tade de voltar a visitar  

este certame, desta vez 

com mais tempo para usu-
fruírem melhor do leque 
cultural de ofertas e das 
experiências de degusta-
ção que a FATACIL  

tem para oferecer.                                                

                        
Espaço do Secretariado da DRAP Algarve / Amar a Terra 



Tertúlia Acidentes com máquinas Agrícolas e Florestais 
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A elevada sinistralidade que infelizmente continua associada à condução de tratores e outras 
maquinarias agrícolas, reforçada com o exemplo recente de mais um acidente fatal ocorrido na 
zona de Alcoutim, motivou a realização da Tertúlia "Acidentes com máquinas Agrícolas e Flores-
tais", na qual a DRAP Algarve contou com a parceria da Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT). A “Condução e Operação de Tratores com Segurança”- temática onde a DRAP Algarve está 
fortemente empenhada a atuar com evidências dadas nos 82 cursos de formação homologados 
desde 2017, já com 622 formandos e certificados. Os oradores convidados são pessoas conhece-
doras destas realidades e que, com a sua experiência diária, puderam transmitir ao público visi-
tante todas estas problemáticas e a forma de evitar o aumento da sinistralidade  com máquinas 
agrícolas. 

Mesa de Oradores: 

Diretor Regional Pedro Valadas Monteiro  a iniciar a tertúlia, 
João Santana da DRAP Algarve e Carlos Montemor—ACT 

Carlos Montemor a mostrar a perigosidade des-
tes equipamentos de trabalho 

Representação da Drap Algarve e DGAV 
no espaço Amar a Terra, Miguel Mota e 
Costa, Cristina Ferradeira, Mª José Roma-
na, José Carlos Tomás e Ezequiel Silva.  



 

Encerramento no Dia do Ministério da Agricultura 
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O encerramento da 40ª edição da FATACIL coincidiu com o dia temático dedicado à Agricultura e 
ao Mar organizado pela DRAP Algarve. Está de parabéns a CM Lagoa por esta excelente edição 
em que se bateram recordes de afluência. Está igualmente de parabéns a parceria CM Lagoa e 
DRAP Algarve, com o espaço AMAR a TERRA e o setor agropecuário (onde sobressaíram as raças 
autóctones algarvias) a reforçar a sua afirmação junto dos milhares de visitantes que, ano após 
ano, se dirigem a nós para elogiar o trabalho visível no setor primário da região. 

Foi a apoteose o encerramento da FATACIL, 
o espaço AMAR a TERRA encheu-se para 
ouvir Domingos Caetano a voz dos IRIS com 
as suas músicas de sotaque e dizeres algar-
vios que fizeram as delicias das centenas de 
visitantes que com enorme felicidade acom-
panharam todas as músicas em tributo ao 
“Amar a Terra”, terminando assim este 
encerramento da FATACIL num enorme 
sucesso e na vontade de regressar em 2020! 

João Santana-Drap Algarve, Secretário de Estado das Florestas-Miguel Freitas, 
Presidente da Câmara de Lagoa-Luís Encarnação, José Águas da Cruz-Câmara 
de Lagoa-Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve-Pedro Valadas 
Monteiro e Carlos Montemor da ACT 

 

Um agradecimento muito especial ao vocalista dos IRIS, Domingos Caetano pela total disponibi-
lidade e espirito de colaboração e amizade em se dispor a encerrar a XV Edição da FATACIL no 
espaço da Direção Regional de Agricultura e Pescas. Ao Domingos Caetano, dos IRIS e aos res-
tantes elementos que o acompanharam, o nosso sincero obrigado, por um momento tão grati-
ficante que irá permanecer na nossa memória. 

Domingos Caetano dos IRIS a abri-
lhantar o Espaço Amar a Terra 


