Caixa Económica Montepio Geral

Direção-Geral de Agricultura

«Concurso de Fotografia»

e Desenvolvimento Rural
«Concurso de Cartazes»

No ano de 2013, a iniciativa “Concurso de
Fotografia” lançou o repto – inspirado no tema
“Agricultura Familiar” – que foi prontamente
aceite pelos associados e assegurou a apresentação a concurso de 175 fotografias, 5 das
quais premiadas, submetidas a rigorosa avaliação pelo júri, que confirmou a reflexão em
torno do tema e a revelação de paisagens
urbanas e rurais que proporcionam uma visão
da agricultura familiar sustentável como contributo inestimável para a evolução e progresso humano.

Premiados
1º Prémio –
Alberto José
Ribeiro Teixeira
– Rio Tinto

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural criou um Concurso destinado a
premiar o melhor Cartaz utilizado na promoção
de eventos públicos que se inserissem na temática da Agricultura Familiar. O Concurso decorreu entre agosto e 15 novembro e foram presentes a concurso 17 trabalhos. As entidades
concorrentes foram as seguintes: Agrobio,
Quercus, ATAHCA, ADREPES, Direção Regional
de Agricultura e Desenvolvimento Rural da
Região Autónoma da Madeira (2), DireçãoGeral de Reinserção e Serviços Prisionais, Municípios de Lagos, Monchique, Viana do Castelo
(2), Viseu, Cuba e Oliveira do Hospital, Biblioteca Municipal do Sardoal.

Premiados

- Titulo
- “A Máquina”
2º Prémio – Luis Filipe Lucas Barroso
– Sintra - Titulo - “Meu orgulho, meu
viver”

1º Prémio – Câmara Municipal
de Viana do Castelo

Exposição no âmbito
do encerramento do
Ano Internacional da
Agricultura Familiar
2014

3º Prémio – “Nuno Ricardo Sesinando
Pires Marques – Lisboa
“Estendais e Bidons”

-

Titulo

-

4º Prémio – Mariana Laginha Mourato
- Évora - Titulo - “Á procura das raízes”
5º Prémio – Luis Sérgio de Carvalho Salgado Gonçalves – Vila Real - Titulo “Lavrando a terra”

Menção honrosa – AGROBIO, Associação
Portuguesa de Agricultura Biológica
Menção honrosa – Câmara Municipal de
Viseu
“Agricultura Familiar : é uma agricultura
com rosto “
“Agricultura Familiar : alimentar o
mundo cuidar da terra”

José António Osaba

«Concurso de Escolas»
• 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico A Comissão Nacional da UNESCO, promoveu junto
da Rede das Escolas Associadas da UNESCO e em
colaboração com a Direção-Geral de Agricultura e
Desenvolvimento Rural (DGADR), e o Museu Nacional de História Natural e da Ciência, a 5ª edição
do Concurso para as Escolas Associadas da UNESCO, sob o tema “2014 – Ano Internacional da
Agricultura Familiar”. Concorreram trabalhos de
todo o país, num universo de 67 escolas que compõe a Rede, e o concurso integrava as diversas
categorias temáticas.

- Alimentar o Mundo respeitando a Terra
- Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa
(Texto)
- Aluna - Eliana Correia
- Profª Clara Abegão
- Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro
(Desenho)
- Aluna - Ruti Cá

Na face nacional da moeda designada «Ano Internacional da Agricultura Familiar», no campo central, são representados utensílios e produtos agrícolas numa composição que apela para a agricultura tradicional em pequena escala, no campo
esquerdo a legenda «AGRICULTURA FAMILIAR» e
no campo direito a legenda «Portugal 2014»,
envolvendo todo o desenho encontram – se as 12
estrelas, dispostas em forma circular, que representam a União Europeia.
A moeda entrou em circulação no dia 31 de outubro de 2014.

- Profª Ana Fermoselle

Premiados
• Pré-escolar – Expressão Plástica

• Ensino Secundário - Fotografia
– Tradições Rurais

- Se eu construísse a minha quinta…

CTT – Correios de Portugal, S.A.
e Ministério da Agricultura e do Mar «Postal»

- Escola Secundária 3/ Camilo Castelo Branco
- Aluna - Jessica Assunção
- Prof. João Pinto Costa
- Atribuição de menção honrosa Pré-escolar
- Agrupamento de Escolas de Seia / Jardimde-Infância do Eiró
- Alunos – Tiago Figueiredo; Rodrigo Novais;
Joana Almeida e Simão Duarte
- Profª Anabela Nunes

- Jardim Infantil Ogá-Mitá
- Alunos - João Martins; Inês Soares; EduardoRego e Tomás Ferreira

Imprensa Nacional Casa da Moeda, S.A.
«Moeda Comemorativa»

• 1º Ciclo do Ensino Básico - Desenho
- A Vida que a Terra nos dá
- Agrupamento de Escolas Dr. Ferreira da
Silva / Escola Básica Comendador Ângelo
Azevedo
- Aluna – Raquel Xará
- Profª Cristina Esteves

A Casa da Moeda procedeu à emissão de uma moeda
corrente de dois euros, comemorativa do Ano Internacional da Agricultura
Familiar, dentro do volume de emissão de moeda
metálica aprovado pelo
Banco Central Europeu, a
cunhar no ano de 2014 e a
proceder à comercialização da mesma com acabamento especial.

No âmbito das comemorações do Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014, os CTT, em parceria com o MAM, promoveram a edição de um
Postal, no contexto das
ações que visam criar condições de sensibilização da
população em geral para a
importância das explorações familiares na sustentabilidade do mundo rural.
As ilustrações do mesmo tiveram por base os quadros dos autores António Saiote e António Bidarra
(selo), tendo sido igualmente produzida uma
pagela informativa cuja ilustração de capa é da
autoria da Ana Cardoso. Os referidos artistas são
todos eles funcionários do Ministério da Agricultura e do Mar, que se disponibilizaram para dar a
sua colaboração nesta iniciativa.
O postal foi lançado em sessão solene, no dia 10
de julho, às 18 horas, no salão do Marquês, no
edifício do Ministério da Agricultura e do Mar na
Praça do Comércio.

