
Balanço positivo 
para Feira Agrícola 
que promoveu a 
variedade no setor
A Feira Agrícola Açores 2017 fez gala em mostrar o que de melhor há na agricultura 
regional. O evento foi  montra da singularidade dos animais e produtos açorianos 
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considera 
que setor 
agrícola está 
preparado 
para o futuro 
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Certame marcado 
pelo entusiasmo e 
diversidade agrícola

A Feira Agrícola Açores 2017 de-
correu de 15 a 18 de julho no par-
que de exposições da Associação 
Agrícola de São Miguel, no lugar 
de Santana, em Rabo de Peixe. 

A edição deste ano contou com 
600 metros quadrados de espa-
ços cobertos e com 2700 metros 
quadrados de exposição ao ar li-
vre destinados ao setor agroco-
mercial, onde cerca de 60 agentes 
económicos deram a conhecer 
serviços e novas soluções aos agri-
cultores açorianos. 

A XVI edição do Concurso Raça 
Holstein Frísia foi um dos pontos 
altos, mas sublinhe-se “a envol-
vência” dos visitantes, organiza-
ção e produtores em torno do cer-
tame, bem como a “qualidade” dos 
produtos e animais exibidos. 

A feira reuniu o que de melhor 
se faz na Região e, cumprindo a tra-
dição, colocou os seus produtos a 
concurso. Foram muitos os con-
correntes e premiados. Ainda as-
sim, quem saiu vencedor foi o se-
tor agrícola que deu mostras, uma 

Feira Agrícola Açores recebeu milhares de pessoas entre os dias 15 a 18 
de julho. Qualidade dos diversos produtos e animais apresentados foi 
também nota comum no maior evento agrícola do arquipélago  

vez mais, da união 
do efetivo humano 
e da diversidade 
que o compõe.  

Gado, equinos, 
queijos, vinhos, mel, 
legumes, fruta, flores 
e chá não se fizeram fal-
tar numa ‘festa’ que se 
propôs a demonstrar “a 
evolução da agricultura em to-
das as áreas”, tal como disse o Se-
cretário Regional da Agricultura 
e Florestas, João Ponte, quando ain-
da antecipava as suas expectativas 
quanto à feira aos órgão de comu-
nicação social. 

Para a História talvez fique “a 
maior e melhor feira de sempre”, 
perspetivou o presidente da Fede-
ração Agrícola dos Açores, Jorge 
Rita. Entretanto, à dúvida apenas 
o futuro poderá responder. As cer-
tezas, de momento, são as de que a 
Feira Agrícola Açores vai decorrer 
na Terceira em 2018 e passa depois 
pelo Faial, antes de regressar a São 
Miguel em 2020. � 

“FForam muitos os 
premiados, mas quem 
saiu vencedor foi o 
setor agrícola, dando 
mostras da união do 
seu efetivo humano

Os Premiados
Concurso de Horticultura  
Tomate  Paulo Moisés 
Couve Lombarda  António Almeida Custódio 
Inhame  Noel Vieira 
Cenoura  António Almeida Custódio 
Alho   José Carreiro 
Pepino  João Aguiar 
Alface  António Almeida Custódio 
Courgette   Maria Helena Ledo 
Cebola  José de Sousa Pereira 
Brócolos  António Almeida Custódio 
Batata  Paulo Jorge Vieira 
Milho Doce  João Francisco Botelho 
Batata Doce  Valter Rebelo 
Repolho  António Almeida Custódio 
 
Concurso de Fruticultura 
Morangos  Carlos Monteiro 
Banana  Probanana 
 
Concurso de Floricultura 
Rui Cordeiro Sousa 
 
Concurso de arranjos florais 
Jardim Campo 
 
Concurso de Mel 
Categoria Mel Claro   Roberto Sousa (São Miguel) 
Categoria Mel Escuro  Rui Lopes (São Jorge) 
Melhores Méis da Feira Agrícola Açores 
1º Lugar – Roberto Sousa (São Miguel) 
º Lugar - José Gomes (São Miguel) 
º Lugar – Aldino Alves (Pico) 
 
Concurso de Queijos dos Açores 
Categoria Flamengo Prato 
Queijo Prato Uniflores – Cooperativa Ocidental (Flores) 
Categoria Flamengo Bola 
Queijo Flamengo Bola ‘ Nova Açores’ – Unileite (São Miguel) 
Categoria Flamengo Barra 
Queijo Flamengo Barra ‘Nova Açores’ – Unileite (São Miguel)* 
Queijo Flamengo Barra ‘Valformoso’ – Insulac (São Miguel) * 
*in exequo 
Categoria Condimentado 
Queijo Teimoso Alho e Salsa sem casca – Queijaria Teimoso (Graciosa) 
Categoria Queijo do Pico 
Queijo Gourmet – Queijaria Fernando Bettencourt (Pico) 
Categoria Queijo Ilha Cura Normal 
Queijo Ilha Branca  Meses de Cura – Pronicol (Graciosa) 
Categoria Queijo de São Jorge DOP 
Queijo de São Jorge DOP de 1 Meses – Uniqueijo (São Jorge) 
Categoria Livre 
Queijo Meia Cura – Queijaria Furnense (São Miguel) 
 
XVI Concurso Micaelense – Raça Holstein Frísia 
Vaca Grande Campeã  ORP Atwood Gruta 
Criadores Óscar e Roberto Ponte (Lomba da Maia) 
Vaca Vice Grande Campeã  Irmãos Rita Contrast Amália 
Criador Irmãos Rita (Maia) 
Melhor Úbere  Melos Jerrick Joyce 
Criador Sociedade Melosfarm, Lda (Feteiras) 
Vaca Campeã Adulta  Irmãos Rita Sanchez Última 
Criador Irmãos Rita  (Maia) 
Jovem Campeã  1 
Criador Gil Jorge de Oliveira (Arrifes) 
Vitela Campeã  Kika 
Criador Nelson Barcelos (Cinco Ribeiras) 
Melhor Exploração  Irmãos Rita (Maia)  
Melhor Conjunto de Vacas  Sociedade Melosfarm, Lda (Feteiras) 
Melhor Apresentador 
Adulto Fábio Pacheco (Lomba da Maia)  
Jovem Miguel Melo (Feteiras) 
 
XI Concurso Juvenil Micaelense – Raça Holstein Frísia 
Vitela Campeã  Cinderela 
Criador Manuel Francisco Medeiros Pacheco (Faial da Terra) 
Apresentadora Vitória Carreiro Pacheco (Faial da Terra) 
 
Concursos de Modelos e Andamentos – Equinos 
Raça Lusitana (Fêmeas) 
Classe II – Poldras de  anos 
LATINA DA MANGUINHA – Propriedade de Sociedade Agro-Turistica Quinta da Manguinha 
Classe V – Éguas à mão 
1º Lugar - HORTA -  Sociedade Agro-Turistica Quinta da Manguinha 
º lugar  - FLORES  – Sociedade Agro-Turistica Quinta da Manguinha 
º Lugar - EUROPA DO VENTO  - Propriedade de João Caetano de Furtado Moniz Taveira e Gouvêa 
(Machos) 
Classe III  - Poldros de  anos 
JAZZ - Propriedade de Sofia Alexandra Machado Costa 
Classe V – Cavalos de  ou mais anos. 
1º Lugar - BRILHANTE – Propriedade  de  Luis Manuel Carreiro Barbosa 
º Lugar - EVARISTO – Propriedade de  António Vaz Arruda Agnelo Borges 
Raça cruzado Português 
Classe V – Cavalos de  ou mais anos 
Alecrim Dourado – Propriedade de João Caetano de Furtado Moniz Taveira e Gouvêa 
Outra Raças 
Classe V cavalos com  ou mais anos 
ENID JASPER  - Propriedade de Julian Agnelo

Adesão foi visível no concurso da Raça Holstein Frísia
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“EEu julgo que há margem para 
crescer se houver também 
maior organização por parte 
dos produtores, se eles 
alargarem a sua escala e se 
alcançarem maiores contratos,  
obtendo uma maior 
valorização

“O setor agrícola sai com  
a convicção de que está 
preparado para o futuro”

Vimo-lo seguir de perto os vários es-
paços e acontecimentos da Feira Açores. 
O que reteve enquanto tutelar da pasta 
da agricultura da Região? 

A nota comum do que falei com os agri-
cultores e com as diferentes associações do 
setor que marcaram presença, foi a boa or-
ganização e o sucesso da feira, o que de al-
guma forma transparece aquilo que é o se-
tor. Não obstante os desafios que se vivem, 
sobretudo no que ao preço do leite diz res-
peito, a verdade é que nós hoje vivemos uma 
fase de desenvolvimento e de afirmação da 
agricultura nos Açores.   

Recentemente, em declarações ao Aço-
riano Oriental, manifestou-se esperan-
çado que este evento pudesse mostrar 
a “evolução da agricultura em todas as 
áreas”. Agora, e fazendo um balanço fi-
nal, acha que se conseguiu alcançar a pre-
missa? 

Julgo que sim. Quem acompanhou o 
Concurso Holstein Frísia, quem passou 

João Ponte, secretário regional da Agricultura e Florestas, prevê um futuro auspicioso 
para o setor agrícola, apesar dos desafios com que está atualmente confrontado  

João Ponte está ciente dos desafios que a agricultura regional enfrenta, mas também certo da fase de “desenvolvimento e afirmação” que enceta

EEntrevista

pela zona reservada ao gado, aos espa-
ços destinados a promover os produtos 
hortofrutícolas, os queijos, o vinho e o 
mel viu certamente a excelência das nos-
sas produções e o sucesso do setor agrí-
cola…  

…Os produtores estão convictos de que 
há margem de crescimento para os se-
tores agrícolas que representam. O que 
é preciso para que essa expansão se ve-
rifique? 

Quando se fala em aumentos de produ-
ção, o desafio está muito no lado de quem 
produz, naturalmente. O Governo Regio-
nal tem disponibilizado instrumentos que 
são, no fundo, facilitadores e apoiam a pro-
dução, como é o caso do programa POSEI 
que tem sido aproveitado ao máximo. Eu 
julgo que há margem para crescer se hou-
ver também maior organização ao nível dos 
produtores, se estes conseguirem ganhar 
escala e se, consequentemente, consegui-
rem maiores contratos para obterem uma 

maior valorização. Claro que há sempre a 
contingência do clima. Por exemplo, os pro-
dutos hortofrutícolas estão muito sujei-
tas à sazonalidade e aos caprichos da na-
tureza…  

…A Marca Açores enquadra-se nesse 
potencial estratégico da valorização dos 
produtos? 

 Sim, a Marca Açores é hoje, na minha 
opinião, um instrumento indispensável 
para a valorização das produções regio-
nais. A Marca Açores vende, dá notorie-
dade às nossas produções…Isso no mer-
cado nacional é inquestionável. Agora 
temos de fazer um trabalho além-fron-
teiras… 

 A Marca Açores tem contribuído de 
forma concreta para o crescimento das 
empresas agrícolas do arquipélago, ge-
rando a riqueza e promovendo a criação 
de emprego, tal como se propõe a fazer? 

A Marca Açores é um instrumento de co-
mercialização e visa ganhar mercados de 

exportação. Eu penso que isso tem sido fei-
to e tem sido conseguido. Aliás, nos pro-
dutos agrícolas isso é evidente… 

…Falámos com agricultores interes-
sados em integrar as novas tecnologias 
nas suas explorações. O Governo está 
preparado para apoiar aqueles que 
queiram modernizar as suas explora-
ções? 

Naturalmente que sim. Aliás, este qua-
dro, e fundamentalmente o próximo qua-
dro comunitário de apoio, vai muito apos-
tar nessa área das novas tecnologias. O 
bom aproveitamento que temos tido nos 
fundos comunitários - principalmente na 
medida 4.1 destinada à modernização e 
instalação de jovens empresários - dá bem 
nota disso. Nós temos metas de compro-
misso e de execução dos fundos muito ele-
vadas. Estamos acima da média europeia 
e isso mostra, em parte, a apetência que 
tem havido para os agricultores moderni-
zarem as suas instalações.  

Tem uma confiança mais reforçada 
para o setor depois do que viu na Feira 
Açores? 

Eu acho que o setor sai da feira com es-
perança e com o sentimento de que me-
lhores dias virão. Sobretudo, sai com a con-
vicção de que está preparado para os 
desafios do futuro. Não são desafios fáceis, 
mas a verdade é que nós ao nível da pro-
dução estamos muito bem estruturados, 
assim como ao nível de indústrias. Quem 
visita as nossas indústrias pode ver bem a 
capacidade técnica que temos. Agora, o de-
safio é o de conquistar novos mercados que 
valorizem o que produzimos. Se nós con-
seguirmos vencer esse desafio – e estou cer-
to que o vamos fazer – teremos condições 
para melhorar o trabalho e o esforço dos 
agricultores, aqueles que todos os dias de 
manhã saem de casa e regressam ao fim do 
dia para produzir seguramente um dos me-
lhores leites do mundo. � 

O desafio é o de conquistar 
novos mercados que valorizem 
o que produzimos. Se nós 
conseguirmos vencer esse 
desafio - e estou certo  
que o vamos fazer - teremos 
condições para melhorar a 
vida dos agricultores
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“A envolvência 
de todos os seus 
intervenientes 
fez desta  
feira a maior  
de sempre”

Aquando do seu discurso de inaugu-
ração do evento dava conta da convic-
ção de que esta seria “a maior feira 
[agrícola] dos Açores” realizada até 
hoje. Terminada esta edição, que ba-
lanço faz? 

Esta foi a maior Feira Agrícola Açores 
de sempre e a todos os níveis. Quer pela 
dimensão que acabou por ter, quer pela 
qualidade e envolvência de todos os seus 
intervenientes. Também é bom que se re-
conheça o trabalho que foi feito pela Se-
cretaria Regional da Agricultura e Flo-
restas, bem como o empenho, gosto e 
paixão que toda a sua equipa demonstrou 
no decorrer deste evento… Foi o casa-
mento perfeito com o espírito e devoção 
que caracteriza a Associação Agrícola de 
São Miguel. Essa conciliação foi funda-
mental para o sucesso do evento. Neste 
balanço da feira, não podemos esquecer 
os patrocinadores, mas fundamental-
mente aqueles que são o grande motivo 
dela existir: os agricultores. 

O que acha que foi marca desta edi-
ção 2017 da Feira Açores? 

A grande envolvência de tudo e de to-
dos, sem exceção, na maior e melhor fei-
ra de sempre. Assistimos a uma máquina 
bem montada a que as pessoas e o públi-
co corresponderam. Deixa-me ainda par-
ticularmente orgulhoso o grande cres-
cimento que se registou quanto ao 
número de criadores e animais em expo-
sição. Isso é um sinal muito positivo e 
penso que envia a mensagem que a la-
voura tem muita força e quer continuar a 
ser o maior setor da atividade económi-
ca da Região Autónoma dos Açores. Qual-

JJorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores, 
sublinha o esforço articulado dos vários parceiros  
no erguer da feira e sinaliza o estado de espírito do setor  
em face das atuais dificuldades

Jorge Rita tem metas ambiciosas para quando o evento regressar a São Miguel

EEntrevista

quer agricultor que tivesse passado pela 
feira teria sido surpreendido com a  quan-
tidade e qualidade dos animais presen-
tes, sobretudo com as vacas… 

…Podemos dizer que são vacas que 
orgulham os açorianos em qualquer 
parte do mundo? 

Sim. Eu costumo dizer que temos o ‘Fer-
rari’ das vacas se fizermos a comparação 
com o mundo automóvel. Estamos a fa-
lar do melhor que há… 

…A aposta na genética está a dar os 
seus frutos, portanto... 

...A aposta na genética deu resultados, 
embora muita gente critique e tenha a 
opinião de que não deveria ter sido a raça 
Holstein Frísia a ser adaptada na Região. 
A minha opinião é a de que o arquipéla-
go pode ter as raças que quiser e cada pro-
dutor a que pretender. Cada um sabe o 
que é que é melhor para si e em que cir-
cunstâncias. Esta foi a que se adaptou me-
lhor e foi com ela que atingimos o pata-
mar de excelência na genética, produção 
de leite e até na relação quantidade / su-
perfície agrícola útil. Nós somos um ter-
ritório mais pequeno do que o nacional, 
mas produzimos mais 30 por cento.    

Apesar do balanço positivo, que de-
safios gostaria que a Feira Açores abra-
çasse em futuras edições e que pulo é 
que este evento pode dar? 

A próxima Feira Açores que for feita em 
São Miguel terá representantes e um con-
curso de vacas a nível nacional. Segue-se 
a da Terceira, depois a do Faial, mas da-
qui a três anos vamos ter em São Miguel 
um concurso nacional, posso garantir. 
É esse o pulo que falta dar…Os Açores são 
Portugal e têm as melhores vacas (sem 

desprimor por todas as outras, que tam-
bém são de boa qualidade)…Faz todo o 
sentido canalizarmos esforços para er-
guermos uma feira nacional e tenho a cer-
teza absoluta que será um êxito.  

Acredita que a sua mensagem de que, 
apesar das dificuldades, “os produto-
res estão unidos” chegou a quem tem 
capacidade para o apoiar o setor, ou re-
ceia que os esforços feitos pelos lavra-
dores, ano após ano, acabem por re-
dundar em pouca coisa? 

Eu penso que quando se demonstra que 
o setor tem vitalidade e que os seus diri-
gentes têm credibilidade junto dos seus só-
cios e colaboradores, o Governo não tem 
muita forma de fugir às soluções apresen-
tadas por esses organismos. Este evento 
deu uma nota muito positiva: o agregar da 
lavoura em torno do objetivo de melhorar 
o seu rendimento. Toda a gente pôde per-
ceber que, apesar das dificuldades, a lavoura 
não está desagregada, nem desenraizada e 
está à volta dos seus líderes… Isso é fun-
damental para quem lidera e para o retor-
no que isso pode ter em termos de reivin-
dicações; é um aviso à navegação de que 
nós não estamos adormecidos ou mori-
bundos e somos muito resilientes.  � 

“A próxima Feira Agrícola 
Açores que se realizar  
em São Miguel [2020] terá 
representantes e um concurso  
de vacas a nível nacional, 
posso garantir.  
É esse o pulo que falta dar...

Toda a gente pôde perceber 
que, apesar das dificuldades, a 
lavoura não está desagregada 
e está à volta dos seus líderes. 
É um aviso à navegação de que 
nós não estamos adormecidos 
ou moribundos 
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‘Gruta’. Assim se chama a Grande 
Vaca Campeã do XVI Concurso 
da Raça Holstein Frísia que de-
correu no pavilhão de exposições 
da Associação Agrícola de São Mi-
guel (AASM), integrando a Fei-
ra Açores. 

A distinção foi motivo de orgu-
lho para Óscar e Roberto Ponte, 
ambos proprietários de uma ex-
ploração de gado na Lomba da 
Maia e da melhor vaca leiteira em 
competição. 

“Quando soubemos que tínha-
mos vencido a alegria foi imensa”, 
contou Roberto Ponte que con-
fessou - entre risos - ter-se sentido 
como “uma espécie de Salvador 
Sobral ou um Cristiano Ronaldo” 
aquando da entrega dos prémios. 
Afinal, o evento contou com 270 
vacas a concurso e com animais de 
cinco ilhas do arquipélago. 

Feira Açores brindou  
à Gruta, a melhor vaca 
leiteira do concurso, 
e acolheu as raças 
bovinas com aptidão 
de carne da Região 

Não foi a primeira vez que os ir-
mãos Ponte participaram no con-
curso da raça Holstein Frísia, “que, 
de ano para ano, regista um cres-
cimento gradual”, disse Roberto, 
aproveitando para saudar a 
AASM por “um trabalho que deve 
ser único no país no apoio às ex-
plorações de leite”.    

O criador, conjuntamente 
com o irmão Óscar Ponte, pros-
seguem um trabalho de apura-
mento genético na exploração 
que gerem no concelho da Ri-
beira Grande.  

“Essa exploração era do meu 
avô, passou para o meu pai e dele 
para nós. Nos últimos 20 anos te-
mos insistido em melhorar a ge-
nética das nossas vacas”, referiu. 

Ora, a conduta de Óscar e Ro-
berto Ponte não poderiam estar 
em maior conformidade com o 
propósito do evento: tem preci-
samente se assumido como a 
principal montra da evolução ge-
nética das vacas de leite do ar-
quipélago. 

No entanto, nem só de vacas 
leiteiras viveu a Feira Açores. Per-
to de 30 animais de raças bovinas 
de carne - com  maior expressão 
na região - constaram de uma 

Gruta foi distinguida como a melhor vaca leiteira para orgulho dos criadores Óscar e Roberto Ponte e da restante família

dos tempos fixaram caracterís-
ticas próprias, fruto do isola-
mento e das especificidades am-
bientais insulares. 

O primeiro levantamento de-
mográfico da raça autóctone e 
de 1996, registando 227 bovinos 
no Livro de Adultos, distribuí-
dos pelas ilhas Terceira, São Jor-
ge e Faial. 

O efetivo reprodutor, de acor-
do com o mesmo Livro de Adul-
tos, cresceu de forma progressiva 
até 2008 e atualmente conta com 
mais de 1300 animais, distribuí-
dos igualmente por São Miguel, 
Faial, Pico e Graciosa.� 

mostra que esteve também pa-
tente ao público. 

Aberdeen Angus, Limousine, 
Simmental-Fleckvieh, Charolesa 
foram as raças que estiveram re-
presentadas no evento, que con-
tou ainda com a ‘imponência’ e 

participação da raça autóctone 
Ramo Grande. 

A origem dos bovinos Ramo 
Grande remonta ao século XV, 
por altura do povoamento do ar-
quipélago. Provenientes do ter-
ritório continental no decurso 

Pavilhão da AASM recebeu engalanado as melhores vacas regionais

Ovinos e caprinos podiam também ser vistos

Exemplares da raça Ramo Grande ultrapassavam a tonelada 

“QQuando soubemos que 
tínhamos vencido, a 
alegria foi imensa (...) 
Eu senti-me como uma 
espécie de Salvador 
Sobral ou um Cristiano 
Ronaldo

Vaca Gruta foi a campeã  
entre os 270 animais a concurso
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Área de vinha plantada na Região 
a caminho dos mil hectares

Se em 2004, havia na Região 234 
hectares de área de vinha plan-
tada e aptas a produzir vinhos 
certificados, “dentro de dois ou 
três anos serão cerca de mil”, 
adiantou o presidente da Comis-
são Vitivinícola Regional (CVR), 
tendo por base o número de can-
didaturas ao programa de Rees-
truturação e Reconversão de Vi-
nhas (VITIS).  

Sector vitivinícola vive 
bons dias e tem sido 
convidativo à entrada 
de novos empresários 
e investimentos, por 
via do programa VITIS O VITIS é cofinanciado por 

fundos europeus e tem como ob-
jetivo aumentar a competitivida-
de dos produtores de vinho - atra-
vés da reestruturação da vinha 
apta a produzir vinhos de Deno-
minação de Origem (DO) e Iden-
tificação Geográfica (IG) -, bem 
como a respetiva qualidade. 

Para o presidente da CVR, Vas-
co Paulos, desde que este mode-
lo de apoio se abriu aos projetos 
dos produtores em 2014, todas as 
premissas têm sido cumpridas, 

razão pela qual saúda o cresci-
mento da área nos Açores. 

“É um setor que tem crescido 
exponencialmente, o que é muito 
importante. Não basta termos 
qualidade, temos também de ter 
quantidade  para nos podermos 
afirmar no mercado”, disse. 

A procura é, portanto, “muito 
maior do que a oferta”, deu con-
ta Vasco Paulos. Ainda assim ‘re-
servaram-se’ nove vinhos certifi-
cados para as provas comentadas 
e mostras da Feira Agrícola Aço-

res. Desde o Terrantez do Pico, 
passando pelo Verdelho até ao 
Arinto, foram várias as castas que 
estiveram à distância de uma vi-
sita a Santana, em Rabo de Peixe. 

 “São castas únicas com um po-
tencial fantástico em termos eno-
lógicos que conferem aos nossos 
vinhos brancos e licorosos pro-
priedades ‘suis generis’ que são 
largamente apreciadas”, subli-
nhou o entrevistado. 

A exportação de vinhos para o es-
trangeiro é ainda tímida, em face 

da produção, no entanto, países 
como China, Japão e mais recente-
mente França, Bélgica, Suíça, Ho-
landa, Inglaterra, Estados Unidos 
da América e Canadá têm-se jun-
tado à procura interna existente.  

Os produtores de uva que po-
dem originar vinhos certificados 
são maioritariamente da ilha do 
Pico. Em todo o arquipélago, o nú-
mero supera as três centenas, mas 
a perspetiva é que o número de 
agentes no setor aumente a breve 
trecho. � 

Em , a área de vinha plantada e apta a produzir vinhos certificados era de  hectares Provas comentaram a singularidade das castas regionais

Antigo Restaurante da AASM acolheu  vinhos certificados

Público degustou os queijos açorianos e decidiu os vencedores

302 queijos mediram atributos ao longo do evento

Se se pesassem todos os queijos 
a concurso, obter-se-ia um resul-
tado total de 341 quilos. Quase 
meia tonelada de queijos de 61 ti-
pos diferentes e oriundos de sete 
ilhas do arquipélago. 

Apenas Santa Maria e o Corvo 
não se fizeram representar nesta 
competição de queijos que con-
tou com “um total de 302 peças” 
e “com mais 20 participantes do 
que na última edição”, sinalizaram 

Frank Aguiar e Rui Pedroso, am-
bos membros da comissão orga-
nizadora e profissionais do Servi-
ço de Desenvolvimento Agrário 
da ilha de São Miguel. 

 Flamengo Prato, Flamengo 
Bola, Flamengo Barra, Condi-
mentado, Queijo do Pico, Quei-
jo Ilha Cura Normal, São Jorge 
DOP e Livre compuseram as oito 
categorias sujeitas a concurso, que 
teve o público como júri. 

As pessoas acorreram ao es-
paço das provas e das competi-
ções, onde alguns dos melhores 
queijos dos Açores mediram 
‘atributos’, procurando con-
quistar o paladar dos seus ava-
liadores. No final, ficou reforça-
da a convicção de que “os Açores 
têm dos melhores queijos que se 
fazem no país”. 

Atualmente, a produção de 
leite na Região é cerca de cinco 
a seis vezes superior à procura 
local e representa 32,5 por cen-
to da que é produzida em todo o 
território nacional. A exporta-
ção tem sido uma estratégia se-
guida para o escoamento do lei-
te e dos seus derivados, pelo que 
os diferentes tipos de queijo re-
gionais são também vendidos 
no continente português e es-
trangeiro.  

Hoje, as mais de oito mil explo-
rações agropecuárias que existem 
no arquipélago estendem-se por 
uma superfície total de aproxi-
madamente 130 mil hectares, nos 
quais as pastagens permanentes 
constituem a ocupação predomi-
nante, cobrindo cerca de 90 por 
cento da área pública. �  

Organização registou 
mais 20 concorrentes 
nesta edição da Feira 
Açores. Queijos eram 
provenientes de sete 
ilhas do arquipélago



AÇORIANO ORIENTAL  
DOMINGO, 25 DE JUNHO DE 2017 7

“Todo o mel 
produzido nos 
Açores está 
vendido”

“Neste momento todo o mel ven-
dido nos Açores está vendido e a 
bons preços”, afirmou o diretor do 
Serviço de Desenvolvimento Agrá-
rio de São Miguel.  

A apicultura seria, assim, um 
ramo que Pedro Hintze Ribeiro “re-
comendaria a um amigo” que pre-
tendesse iniciar a sua atividade ne-
gocial na agricultura regional. Até 
porque “se a produção do mel for au-
mentada para o dobro continuará 
a ser toda vendida na Região”, as-
sinalou o responsável, fazendo fé na 
opinião dos especialistas apícolas. 

Na Feira Agrícola Açores estive-
ram em exposição sabonetes de 
mel, licores, aguardentes e 43 méis 
de apicultores de todas as ilhas do 
arquipélago, excluindo a do Corvo.  

Apicultura é uma das mais promissoras áreas da 
agricultura. A oferta de mel poderia, inclusivamente, 
duplicar que não seria suficiente para responder à  procura

A ocasião deu lugar a um con-
curso de méis e o júri tomou a sua 
decisão com base nos seguintes pa-
râmetros: humidade, sabor, aroma, 
cor e aspeto. 

Mas mais do que os méis 
distinguidos no concurso, o 
espaço da apicultura no 
evento agrícola preten-
deu sublinhar a impor-
tância das abelhas para 
o próprio equilíbrio do 
ecossistema.  

A esse respeito, Ci-
dália Simas, engenhei-
ra agrícola dos Serviços 
de Desenvolvimento 
Agrário, lembrou a frase 
de Albert Einstein: “quando 
as abelhas desaparecerem da 

face da Terra, o Homem tem ape-
nas quatro anos de vida”. 

Algumas das ilhas dos Aço-
res, ainda foram assoladas 
pelas doenças graves que afe-
tam as abelhas europeias, o 
que se traduz na alta quali-
dade do mel.  

Nos dias que correm o efe-
tivo apícola é de cerca de cinco 

mil colmeias e são mais de três 
centenas aqueles que exercem a 
atividade na Região. � 

Produtos da terra 
evidenciam “qualidade” 
Produtos hortícolas, frutícolas e florícolas estiveram a concurso 
na Feira Açores e deram nota da respetiva qualidade, assim como  
da variedade agrícola regional

Os longos meses de trabalho da 
comissão organizadora dos Ser-
viços de Desenvolvimento Agrá-
rio da Ilha de São Miguel, deram 
os seus frutos…E não apenas fru-
tos. Houve também legumes e 
flores naquela que foi uma au-
têntica ode à diversidade agríco-
la açoriana. 

Quem entrava no antigo res-
taurante da Associação Agrícola 
de São Miguel podia ver aquilo 
que de melhor se faz na Região 
nos ramos da produção hortíco-
la, frutícola e florícola. A nota co-
mum foi “a qualidade” dos pro-
dutos, destacou Álvaro Vitorino, 
um dos principais elementos da 
organização e engenheiro nos 
Serviços de Desenvolvimento 
Agrário. 

Dezenas de agricultores apresentaram os seus produtos hortícolas 

Existiram vários concursos 
dentro dos vários ramos agríco-
las - e até de arranjos florais -, 
mas a grande vitória foi a da par-
ticipação: produtores dos qua-
tro cantos da ilha de São Miguel 
fizeram questão de marcar pre-
sença, bem como alguns de San-
ta Maria. 

Porém, há ainda espaço para 
uma maior representatividade no 
futuro, considera o engenheiro, 
acrescentando que outros “pro-
dutores poderiam utilizar a feira 
para promoverem os seus produ-
tos e negócios”. 

De acordo com Álvaro Vito-
rino, o evento configura-se como 
uma oportunidade de excelên-
cia para os agentes agrícolas co-
nhecerem novos produtos, cria-

rem ligações profissionais e 
captarem clientes. Tal como si-
nalizou, “muitas pessoas ao ní-
vel da floricultura não tinham 
conhecimento da variedade de 
flores que já são produzidas em 
São Miguel”.  

Refira-se, a esse respeito, que 
na Floricultura, a produção de 
Antúrios, Gladíolos, Lillium, Ro-
sas, Alstroemérias, plantas de 
engorda e Proteas tiveram um 
aumento de produção muito si-
gnificativo nos últimos anos. 

Flores à parte, o engenheiro Ál-
varo Vitorino estava declarada-
mente “satisfeito” no final do 
evento, ou não tivesse sentido que 
esta ação contribuiu para salien-
tar outras áreas da agricultura 
açoriana, além da lavoura.�    Arranjos florais também estiveram sujeitos à avaliação do júri

“QQuando as abelhas 
desaparecerem da face 
da Terra, o Homem  
tem apenas quatro 
anos de vida 

Vasto leque de  méis e os seus derivados estiveram em exposição
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Chá Branco: novo produto  
a constar do mercado açoriano?

Os Serviços de Desenvolvimento 
Agrário de São Miguel, em colabo-
ração com as fábricas de Chá Gor-
reana e do Porto Formoso, montou 
um ‘Espaço Chá’ que deu lugar a vá-
rias provas e foi espaço de forma-
ção no decorrer da Feira Açores. 

O destaque foi para o chá bran-
co, uma das mais famílias mais 
antigas do chá, que tem sido sub-

Chá Branco ‘Açores’ é  
um projeto-piloto, mas 
já se considera que tem 
potencial para ser 
comercializado  ‘dentro 
e fora de portas’   

metido a uma por parte do Servi-
ço de Desenvolvimento Agrário 
de São Miguel, desde 2009. Mas 
o que é o chá branco? 

“É um chá feito a partir da ‘ca-
mellia sinensis’ da variedade Ín-
dia – uma variedade diferente da 
que é usada tradicionalmente 
aqui na ilha pelas fábricas – e é 
branco porque é pouco processa-
do. É aliás o menos processado de 
todos”, explicou Clara Estrela 
Rego, engenheira agrónoma dos 
serviços agrários. 

Em São Miguel tem sido feito a 
partir dos princípios do chá bran-
co tradicional, embora contem-
plando algumas adaptações às 
condições locais. 

A plantação de chá Índia dos 
Serviços de Desenvolvimento 
Agrários de São Miguel existe 
desde os anos 80, mas sucede 
que as fábricas locais não acha-
ram que aquela variedade se 
adequava aos tipos de chá que 
produziam. 

Por agora, a engenheira está 

ainda a avaliar e a trabalhar no po-
tencial da variante Índia, apesar 
de já ter constatado que a partir 
dela “se pode fazer chá branco, 
agulhas de prata, ou blends com 
produtos regionais”. Caberá, pos-
teriormente, à iniciativa privada 
“beber a informação para, se as-
sim entender, implementá-la en-
quanto negócio”. 

Apesar de a indústria local não 
se ter decidido a apostar, para já, 
na venda de chá branco dos ‘Aço-
res’ a sua reputação já segue além-

mar. Aliás, a parceria com o fun-
dador da Companhia Portugueza 
dos Chás, Sebastian Figueiras, 
tem tornado possível perceber que 
há mercado. 

O chá branco ‘Açores’ tem sido 
elogiado pelo mundo e  tem “mer-
cado regional, nacional e inter-
nacional” vincou o argentino,  que 
esteve também presente na feira, 
dando conta que é “um dos chás 
mais caros do mundo” e que, por 
exemplo, 100 gramas podem cus-
tar acima dos 40 euros.� 

Sebastian Filgueiras, fundador da  Companhia Portugueza dos Chás, conduziu um workshop no certame Clara Estrela Rego aprofundou características do chá

Chás do Oriente em expositor da Feira Açores

Cavalos e cavaleiros mostraram os seus dotes no picadeiro aberto 

40 cavalos desfilaram elegância na Feira Açores

A Feira Agrícola Açores estava 
no seu penúltimo dia, mas já a 
presidente da Associação Eques-
tre Micaelense, Madalena San-
Bento, fazia balanço positivo da 
participação dos equinos nesta 
edição de 2017. Foram cerca de 
40 os cavalos que fizeram a de-
lícia do público nos vários dias 
do evento. 

“mais enriquecedor isto será para 
os Açores”, defendeu a presiden-
te da Associação Equestre Mi-
caelense, sustentando que será 
também forma de demonstrar a 
“capacidade que a Região tem de 
se renovar”. 

Madalena San-Bento recordou 
que o arquipélago tem também 
uma tradição equestre que não 
deve ser subestimada ou esqueci-
da. “Os nossos capitães donatá-
rios calcorreavam a ilha a cavalo. 
As grandes promessas que se 
transformaram em cultos etno-
gráficos como as Cavalhadas - que 
são prodigamente relatadas pelos 
nossos historiadores - além de 
todo o trabalho no campo”, são 
prova do já longo contacto dos 
açorianos com os equinos, asse-
verou a responsável.� 

Cerca de 40 cavalos 
compuseram a 
vertente equestre  
do evento, exibindo  
as suas qualidades  
em espetáculo  
ou a concurso

No picadeiro aberto puderam 
ver-se cavalos de várias classes de 
equinos, onde cavalos lusitanos, 
alter-real e árabes desfilaram as 
suas qualidades, num registo de 
espetáculo ou de competição. 
Houve, portanto, espaço a volteios 
artísticos, interação de cavalos 
com fogo e provas de modelo e an-
damentos. 

As cavalariças estavam cheias, 
bem como o espírito da Associa-
ção Equestre que organizou a ver-
tente equestre da Feira Açores em 
articulação com as escolas da 
Quinta do Paiol, Quinta da Man-
guinha, Equiaçores e do Picadei-
ro do Monte Inglês. 

Quantos mais eventos forem 
realizados, congregando as vá-
rias áreas que compõem a agri-
cultura e o universo equestre, 
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