São Filipe: VI feira de agro-negócio decorre sob lema “de campo para mesa”
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Actualizado a 25/04/2015, 00:00 São Filipe, 25 Abr (Inforpress) – A VI feira de agro-negócio de
São Filipe é comemorado este ano sob lema “de campo para a mesa” e junta ,no largo de Alto
São Pedro, entre trinta a quarenta expositores das ilhas do Fogo, Santiago e Brava.
Organizada pela delegação do Ministério do Desenvolvimento Rural (MDR) , em parceria com
o Centro de Desenvolvimento Social (CDS) e Câmara Municipal de São Filipe, na feira vão
participar agricultores, produtores e artesãos das três ilhas durante os dias 27 e 28 de Abril, no
âmbito das festas do Dia do Município e da Bandeira de São Filipe. Segundo Elisangelo Moniz,
delegado do MDR, a realização da feira enquadra-se na política do Ministério de construir um
sector agrícola “moderno e robusto” e que seja capaz de aumentar a produtividade e competir
no mercado interno e global. Segundo o mesmo, a aposta do Ministério passa pela
transformação do sector agrícola numa agricultura de negócios voltada para a conquista dos
mercados que exigem produção de qualidade e com valor acrescentado. É, conforme explicou,
dentro das exigências do mercado consumidor actual que os agricultores e criadores de gado,
de forma incansáveis, abraçaram a modernidade para garantir, com cada vez maior qualidade,
o sustento dos cabo-verdianos. A VI feira pretende ser um espaço de exposição de tudo o que
se produz na ilha no domínio agro-pecuário, o que o singulariza, de modo a divulgar
oportunidades de negócios, assim como a criação de auto-emprego e de emprego temporários.
A abertura da feira, que tem a duração de dois dias, é presidida pela ministra do
Desenvolvimento Rural (MDR), Eva Ortet, sendo que durante esse período haverá animação
musical e cultural com grupos Irmãos Unidos da Brava e grupos de tamboreiros e coladeras de
São Filipe. JR Inforpress/Fim
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