
Renovação do Armazém de Aldreu 
A direcção da Cooperativa Agrícola de Barcelos entendeu ser oportuna 
uma renovação do Armazém de Aldreu, construído na década de oitenta.  
Funcionando desde essa altura, esta estrutura serve uma parte muito im-
portante da zona norte do concelho de Barcelos, encontrava-se com algu-
ma degradação e já não respondia às exigências legais em alguns níveis, 
tais como as exigidas para a venda de agro-químicos. 

É de salientar a grande ligação histórica que a nossa Cooperativa tem com 
esta região, desde logo, este armazém está construído num terreno da an-
tiga Cooperativa da Ribeira do Neiva, que foi comprado de propósito para a 
construção da sua sede, facto que nunca chegou a acontecer.  

As obras consistiram numa renovação de cobertura, escritório, casas de 
banho e ampliação do armazém para contemplar um local de venda de 
fitofarmacêuticos, bem como a renovação da imagem exterior da constru-
ção, de modo a enquadrar-se com o armazém Central de Vila Boa. 
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Dia de Campo 2014 
Leilão de Novilhas 
4 de Setembro 
A cooperativa usa a sua quinta em 
Vila Boa como local de experimenta-
ção de novas variedades de milho e 
de agro-químicos, bem como de 
novas técnicas de cultivo de milho, 
procurando sempre estar na van-
guarda de tudo o que se faz em tor-
no desta cultura. 

O programa começará pelas 14:30 
com um leilão de  6 novilhas  prove-
nientes do Centro de Recria. O leilão 
será no local habitual, (armazéns 
centrais de Vila Boa). 

De seguida teremos uma visita guia-
da aos campos de ensaio, terminan-
do com um lanche de confraterniza-
ção. 

Decorrerá nas instalações da Agros 
em Argivai, Póvoa de Varzim nos dias 
27, 28, 29 e 30, a segunda edição da 
Agrosemana. Consulte o programa 
em www.agros.pt. 

http://www.agros.pt


Visita à Agroglobal  
Feira das Grandes Culturas 

Decorrerá em Valada do Ribatejo, nos dia 10,11 e 12 de Setem-
bro, a 3ª edição da Agroglobal, mais conhecida com feira do 
milho. Esteve evento que acontece de 2 em 2 anos, tem como 
particularidade o facto de ser uma feira onde para além de ex-
positores e mostra de equipamentos, os visitantes podem ver 
as máquinas em acção em diversas culturas, tais como: milho 
silagem, milho grão, tomate, batata, vinha, olival, etc. Paralela-
mente decorrerão diversas palestras e seminários sobre temas 
ligados ao sector. 

A cooperativa irá organizar uma visita a esta feira, para a qual 
irá convidar em primeiro lugar os seus produtores de leite. 

Consulte o programa detalhado nos balcões da cooperativa ou 
informe-se pelos telefones habituais. 

CALENDARIO AGRÍCOLA  

Vinhas Pomares Tratamentos fitossanitários 

Milho Forragem Coberturas azotadas, Regas 

Hortícolas 

Semeiam-se tremoços, nabos, 
espinafres, agriões e couves 
tardias. Colhem-se as sementes 
de ervilhas, favas, cenouras, 
beterrabas e couves 

Aromáticas Semeiam-se orégãos e salsa 

Compra de  
Vitelas 
A cooperativa compra vite-
las para o seu centro de 
recria, dando prioridade às 
vitelas provenientes dos 
seus produtores. 

Plásticos para Silagem 
Em complemento da habitual manga preta, deverá ser utiliza-
do o filme de vácuo transparente. O principal objectivo desta 
protecção adicional passa pela redução das perdas no topo e 
nas laterais do corpo do silo, que ocorrem devido a presença 
de oxigénio que circula nessa zona.  

Estes filmes são utilizados por baixo da manga principal, ade-
rindo à silagem independentemente das suas irregularidades. 
Este fenómeno ocorre devido a fermentação anaeróbia das 
massas, que possibilita a criação de um ambiente de vácuo no 
silo. Tal facto só é possível devido ao filme ser significativa-
mente mais flexível que a manga principal. Esta propriedade 
“mais flexível” do filme terá que ser levada em linha de conta 
na instalação, não devendo ficar demasiado esticado, permi-
tindo assim que o mesmo trabalhe no processo de adesão a 
massa de silagem.    

Compre atempadamente a manga na medida do seu silo, e 
evite rupturas de stock em alturas de maior consumo. 
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1º Concurso Regional de  
Raça Frísia Agribar 2014 

A cooperativa, em conjunto com a Câmara Municipal de 
Barcelos, Associação Portuguesa da Criadores de Raça 
Frísia e a organização da Expo Barcelos, vai realizar no 
final do mês de Outubro um concurso pecuário de bovi-
nos leiteiros jovens (vitelas e novilhas).  

Este concurso estará inserido no certame Expo Barcelos 
onde, para além de  expositores da esfera da agricultu-
ra, estarão também todas as actividades económicas do 
concelho, numa exposição conjunta capaz de mostrar e 
potenciar toda a economia local. 

Depois de termos realizado durante a Agribar 2013 um 
curso de preparadores de animais para concurso, en-
tendeu a direcção dar continuidade ao trabalho iniciado 
o ano passado, organizando o primeiro concurso de ani-
mais de raça frísia do concelho. 

Estamos certos que este evento será uma forma de afir-
mação da produção leiteira da região. Apelamos para 
que as explorações participem no concurso e fomentem 
a genética dos seus efectivos. 


