
Bem-vindos à Agrária de Santarém 
Esta saudação marca uma diferença. 

A diferença não está no facto da cidade de Santarém ser melhor ou pior que qualquer uma das 

8 cidades que acolhem outras tantas Escolas Superiores Agrárias, integradas no Ensino 

Superior Politécnico de Portugal. 

A diferença reside na escola de formação agrária, tradição e cultura que envolve a designação 

“Agrária de Santarém”. 

Temos que ter sempre presente que foi no reinado de D. Luís I (1887) que se inaugurou o 

ensino agrário em Santarém, já na Quinta do Galinheiro, que hoje vos acolhe. Não nos 

podemos esquecer que durante cerca de 40 anos do século XX, Santarém marcou pela 

quantidade e qualidade de Regentes Agrícolas que formou, contribuindo de forma relevante 

para o quadro nacional de técnicos agrícolas. É um facto que nos encontramos bem no centro 

da região agrícola mais importante do País, não pela dimensão ou área de SAU, mas pela 

qualidade dos recursos naturais, que se conjugou, naturalmente, com um sector empresarial 

mais desenvolvido e apoiado pelo sector agro-transformador, próximo dos centros de 

consumo e exportação. Também não será alheio o facto das tradições culturais regionais 

ligadas ao Toiro, ao Cavalo, ao Vinho ou ao Azeite, genuinamente ribatejanas e marcadamente 

mediterrânicas, contribuírem para um espírito de corpo e solidariedade tipicamente latino e 

de fortes laços sociais.  

Maioridade, Tradição, Cultura e Conhecimento sim fazem a diferença e por isso mesmo o 

orgulho de fazer parte da grande Família da “Agrária de Santarém”! 

Permitam-me que confidencie o orgulho que senti na recente AGROGLOBAL-2016, que 

decorreu de 7 a 9 de Setembro e que se afirmou como um certame de referência nacional e 

internacional para o sector agrícola, contando com a participação de 286 empresas expositoras, 

35.000 visitantes, 100 máquinas e alfaias em trabalho e 86 oradores em colóquios técnicos, 

onde a ESAS participou de forma digna e bem-sucedida. A quantidade de ex-alunos da ESAS 

que estão inseridos neste vasto universo empresarial e a forma como reverenciam a Escola 

que os formou, só pode encher de orgulho quem, neste momento, detém a responsabilidade 

de representar a Instituição. 

Mas para alcançar este orgulho temos que assumir responsabilidades.  

Desde logo, neste primeiro momento de contacto dos novos alunos com a Instituição que os 

irá formar, é fundamental que todos tenham consciência da responsabilidade que recai sobre 

quem por aqui passa. Temos tradições, reconhecimento pela sociedade e técnicos de 

referência que não podemos defraudar. Para isso temos que trabalhar. Neste caso, trabalhar é 

estudar, aplicar-se ao estudo e ao trabalho. Fazê-lo empenhadamente e nas regras da sã 

camaradagem, contribuindo para preservar e manter o espírito familiar que caracteriza as 

relações entre alunos, docentes e funcionários da ESAS. 

Desejo-vos as boas-vindas e exorto-vos ao bom desempenho, para que se venham a orgulhar 

de pertencer à “Agrária de Santarém” 
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