
15 DE JUNHO DE 2018

“Este concurso foi 
extraordinário 
e tivemos mais uma vez
vacas fantásticas”
O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel faz um balanço 
"extremamente positivo, como sempre" de mais um concurso bovino que contou
este ano com a presença do Primeiro-Ministro de Cabo Verde e do Presidente 
do Governo Regional. Para Jorge Rita a qualidade dos animais tem vindo 
a aumentar ao longo dos anos e a persistência dos próprios produtores também 
tem vindo a dar os devidos frutos. No entanto, há que haver união entre políticos
e associações de produtores, a nível nacional e regional, para que a proposta 
de verbas para a PAC não implique os cortes já previstos
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Mais de quatro mil 
crianças foram 
conhecer de perto 
o setor no Dia Nacional
da Agricultura

Páginas 6, 7 e 8

“(...) O juiz não sabia que tínhamos 
vacas tão boas na Região Autónoma dos Açores. 
À medida que foram subindo as classes deve ter ficado
impressionado com a qualidade dos nossos animais, 
dos úberes e toda uma organização 
neste espaço magnífico”, afirma Jorge Rita
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“Este concurso foi 
extraordinário e tivemos mais
uma vez vacas fantásticas”
O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel faz um balanço "extremamente 
positivo, como sempre" de mais um concurso bovino que contou este ano com a presença
do Primeiro-Ministro de Cabo Verde e do Presidente do Governo Regional. 
Para Jorge Rita a qualidade dos animais tem vindo a aumentar ao longo dos anos 
e a persistência dos próprios produtores também tem vindo a dar os devidos frutos. 
No entanto, há que haver união entre políticos e associações de produtores, a nível nacional
e regional, para que a proposta de verbas para a PAC não implique os cortes já previstos

O
Presidente da Asso-
ciação Agrícola de
São Miguel, Jorge
Rita, não podia estar

mais satisfeito com o XVII Con-
curso Micaelense da Raça Hols-
tein Frísia que contou com a
presença de 240 animais a con-
curso, provenientes de 70 ex-
plorações.

"Este concurso foi extraor-
dinário, tivemos vacas fantásti-
cas e penso que o juiz não sa-
bia que tínhamos vacas tão bo-
as na Região Autónoma dos
Açores. À medida que foram
subindo as classes, deve ter fi-
cado impressionado com a
qualidade dos nossos animais,
com a qualidade dos úberes, e
com toda uma organização

neste espaço magnífico", afir-
mou Jorge Rita.

A terminar mais um concur-
so organizado pela Associação
Agrícola de São Miguel, o ba-
lanço só podia ser "extrema-
mente positivo, como sempre" já
que o evento tem vindo a evoluir
ao longo dos tempos "quer em
envolvência da sociedade civil e
da comunidade em geral" mas
também ao nível da qualidade
dos animais. Por isso este evento
"já extravasa a Região, no senti-
do de todos saberem que numa
Região tão pequena, temos va-
cas tão boas e um concurso tão
bonito", referiu.

Além disso, a aposta da pro-
dução no melhoramento gené-
tico dos seus animais culmina
com animais de excelência em
pista. Prova de que a persistên-

feccionista naquilo que faz em
relação aos concursos". 

Por isso conseguiu alcançar o
prémio mais ambicionado do
concurso, "merecidíssimo e
sem reservas. Temos de saber
reconhecer as qualidades dos
animais", adianta Jorge Rita.

Quem também reconheceu
a qualidade dos animais a con-
curso foi o Primeiro-Ministro
de Cabo Verde, Ulisses Correia
e Silva, que assistiu ao XVII
Concurso Micaelense da Raça
Holstein Frísia juntamente
com o Presidente do Governo
Regional, Vasco Cordeiro.
"Penso que a comitiva de Cabo
Verde, e o próprio Primeiro-
Ministro, gostou do concurso
porque não estão habituados a
este tipo de eventos", afirma
Jorge Rita que acrescenta que

cia compensa, foi a Vaca Gran-
de Campeã, propriedade de
José Alexandre Braga Pereira,
que "é um participante muito
activo, desde há muitos anos, é
um criador excepcional, de
uma dedicação incrível em re-
dor das suas vacas, não tem
grande dimensão mas tem gos-
to pela mesma, é quase um per-

Ulisses Correia e Silva teve "in-
teresse em conhecer todo o
procedimento e o objetivo do
concurso. E ficou entusias-
madíssimo e reconheceu a
grande paixão e a envolvência
das pessoas neste concurso que
se nota com muita facilidade". 

O Primeiro-Ministro da
República de Cabo Verde con-
fessou que "era uma situação
inédita para ele, que ficou
com uma ideia do que é uma
organização da produção e do
que fazemos. Este concurso
acabou por ser abrilhantado

“O vencedor teve 
a felicidade de ter 
a vaca campeã,
merecidíssima e
sem reservas. Temos
de saber reconhecer
as qualidades 
dos animais”

“O próprio Primeiro-Ministro de Cabo
Verde ficou entusiasmadíssimo
e reconheceu a grande paixão e a
envolvência das pessoas neste concurso
que se nota com muita facilidade”
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“A agricultura açoriana 
tem dado provas de ter uma
capacidade de se superar 
a si própria nos obstáculos 
e desafios com que vai sendo
confrontada”
O Presidente do Governo Regional elogiou o trajeto que tem sido
feito pela agricultura açoriana ao longo dos tempos, 
seja em termos de qualidade seja de quantidade e não esqueceu 
um dos principais desafios com que se debate a lavoura atualmente:
o preço do leite pago ao produtor. Para Vasco Cordeiro, 
é graças à paixão dos agricultores pelo maneio animal que o setor
agrícola apresenta grande pujança na Região e acredita que esse
empenho vai garantir que o Arquipélago mantenha a agricultura
como principal cartão de visita, durante muitos anos

O
XVII Concurso Mi-
caelense da Raça
Holstein Frísia, as-
sim como outros

que decorrem no âmbito agrí-
cola, são sempre "um bom
momento para podermos ver
ao vivo a evolução absoluta-
mente notável que a agricultu-
ra açoriana tem feito, sobretu-
do neste setor da produção de
leite". As palavras são de Vasco
Cordeiro, Presidente do Go-

verno Regional dos Açores, que
acompanhou o Primeiro-Minis-
tro da República de Cabo Verde,
Ulisses Correia e Silva, ao con-
curso de animais bovinos orga-
nizado pela Associação Agríco-
la de São Miguel. 

Para Vasco Cordeiro "o tra-
jeto que temos feito quer em
termos de qualidade quer em
termos de quantidade, perce-
be-se de forma muito mais cla-
ra ao assistir a concursos com

este" em que participaram 240
animais de 70 explorações.

Vasco Cordeiro felicitou "a
Associação Agrícola de São Mi-
guel e a agricultura micaelen-
se" por demonstrar a evolução
que a agricultura tem tido ao
longo dos tempos na Região.
"Isso deve-se, em primeiro lu-
gar, à paixão que é colocada pe-
los nossos agricultores no ma-
neio dos animais, das suas ex-
plorações, e por um conjunto
de entidades por toda a nossa
Região, que contribuem com a
sua atenção, com o seu cuida-
do, e com as suas propostas pa-
ra que este setor tenha a pu-
jança que tem, apesar dos desa-
fios com que está confrontado,
entre os quais avulta também
as questões relativas ao preço
do leite pago ao produtor, que
gostaria de não deixar de fora
neste momento", lembrou Vas-
co Cordeiro.

Apesar dos desafios que a pro-
dução de leite enfrenta na Re-
gião, o Presidente do Governo
Regional acredita que este será
um setor que irá marcar sempre
presença no arquipélago. 

"Penso que ao longo dos
anos a agricultura açoriana
tem dado provas e uma capa-
cidade de resistência, não ape-
nas de resistência, mas de se su-
perar a si própria nas metas e
nos obstáculos e desafios com
que vai sendo confrontada, que
é a maior prova de que com os
agricultores que temos, com to-
do este conjunto de entidades,
de pessoas que querem bem a
este setor e que trabalham para
que este setor tenha um bom
desempenho, penso que é a
melhor garantia de que tere-
mos agricultura por muitos e
bons anos", concluiu.

pela presença deles", afirmou
Jorge Rita.

E foi com "muito orgulho, ale-
gria e emoção", que viu terminar
mais um concurso organizado
pela Associação Agrícola de São
Miguel, que culminou num cli-
ma de "paixão, grande dedicação
e de grande amizade e articu-
lação que existe entre as pessoas
e os animais".

No entanto, apesar de toda a
apoteose e animação, os produ-
tores acabaram por ficar algo
preocupados com as notícias
que dão conta dos cortes de
Bruxelas nas verbas à Política
Agrícola Comum e que podem
afetar os Açores. Mas logo a se-
guir à preocupação "vem a expe-
tativa que em conjunto pode-
mos ajudar a ultrapassar essa si-
tuação e é esse trabalho que
estamos a fazer e vamos conti-
nuar a fazer". Existe uma pro-
posta, "é um facto", e a partir
dessa proposta tem de haver
uma contra-proposta. E será
nessa contra-proposta "que a
Região e o País e todos nós em
conjunto temos de trabalhar pa-
ra inverter essa situação, nunca
esquecendo que somos uma Re-
gião Ultraperiférica, que tem as
suas especificidades e é nesta
base que a nossa batalha na
União Europeia tem de ser gan-
ha, pela intervenção de todos". 

Para Jorge Rita a Região tem
de ser "muito persistente, mui-
to consistente, com a razão do
nosso lado, porque vivemos em
ilhas, as assimetrias são corrigi-
das pela fixação das pessoas nos
meios rurais. E é nisso que te-
mos de trabalhar e é nesse sen-
tido que temos de inverter essa
situação, por via de um pacote
financeiro que vem com o PO-
SEI e é por aí que temos de
arranjar forma de discrimi-
nações positivas", explica.

O trabalho que se avizinha "é
árduo", mas tem de haver um
grande empenho de todos "pa-
ra que tenhamos um pacote fi-
nanceiro para os Açores mel-
hor do que o que tínhamos. O
que tínhamos não é suficiente,
assim como não é suficiente o
POSEI, pois existe já muito ra-
teio em parte das ajudas", con-
clui Jorge Rita.

O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel fez ainda
questão de agradecer e felicitar
todos os que se envolveram, di-
reta ou indiretamente, no con-
curso pois acredita que sem a co-
laboração de todos não era possí-
vel organizar e levar a cabo um
evento desta envergadura.

“Isso deve-se 
à paixão que 
é colocada pelos
nossos agricultores
para que este setor
tenha a pujança
que tem, apesar dos
desafios com que
está confrontado,
entre os quais avulta
também as questões
relativas ao preço
do leite pago 
ao produtor”

“É a melhor 
garantia de que 
teremos agricultura
por muitos 
e bons anos”, afirma
Vasco Cordeiro
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D
e visita aos Açores, o
Primeiro-Ministro
da República de Ca-
bo Verde, Ulisses

Correia e Silva, fez questão de
visitar o XVII Concurso Mica-
elense da Raça Holstein Frísia
que decorreu no Parque de Ex-
posições de Santana. O gover-
nante Caboverdiano, que se fez
acompanhar do Presidente do
Governo Regional dos Açores,
Vasco Cordeiro, classificou co-
mo "espetacular" o concurso. 

Ulisses Correia e Silva admi-
tiu que foi a primeira vez que as-
sistiu "ao vivo" a um concurso de
animais bovinos e assumiu que
"em São Miguel e nos Açores,
este concurso é uma marca de
referência, o que demonstra que
este setor dos laticínios, da pro-
dução, da criação de vacas é uma
grande distinção". E que pode
ter várias valências nomeada-
mente ao nível turístico, já que
considerou que "há interesse
por este casamento que os Aço-
res fazem muito bem entre a na-
tureza, agricultura, a pecuária

e a criação de gado de grande va-
lor, como as vacas. Dá uma dis-
tinção única aos Açores".

Apesar de só conhecer a ilha
de São Miguel, Ulisses Correia
e Silva garante que "quando se
chega aos Açores sente-se que
estamos em contacto com a na-
tureza, com a pureza. E vejo
que há muita paixão nesta re-
lação com os animais que são
um espectáculo em termos de
apresentação".

Além do contacto com a na-
tureza, surge também o con-
tacto com os produtos lácteos
dos Açores que Ulisses Correia

“Vejo que há
muita paixão
nesta relação com
os animais aqui
nos Açores”
Impressionado com a qualidade dos animais
que viu, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde
diz que a natureza, a agricultura e pecuária
dão "uma distinção única aos Açores". Ulisses
Correia e Silva constatou "a paixão" com que
população e animais bovinos convivem 
e acredita ser uma mais-valia para a Região.
Depois de já ter provado o leite dos Açores, que
também chega a Cabo Verde, o governante
pretende aprofundar as relações 
comerciais entre os dois arquipélagos

e Silva já fez questão de provar,
quer durante a visita aos Aço-
res quer mesmo em Cabo Ver-
de. "Há alguma produção dos
Açores que chega a Cabo Verde,
a supermercados e outros esta-
belecimentos comerciais", mas
é sempre possível aprofundar
as relações comerciais entre os
dois arquipélagos. Até porque

Ulisses Correia e Silva visitou
os Açores no âmbito da Cimei-
ra da Macaronésia, onde um
dos pontos da agenda preten-
deu "criar condições para que
haja mais comércio, mais in-
vestimentos entre os nossos ar-
quipélagos e é nossa obrigação
criar as condições para que isso
aconteça", concluiu. 

“Este concurso é uma marca de referência,
o que demonstra que este setor
dos laticínios, da produção, da criação 
de vacas é uma grande distinção”

“Já fui juiz de concursos em que não 
se encontram vacas em que se consegue
dizer: “ali está a vaca perfeita”.
Mas aqui tivemos muitas 
vacas perfeitas, foi muito bom”

Vaca Campeã Adulta, Vaca Grande Campeã e Melhor Úbere

Novilha Campeã e Jovem Campeã 

Vitela Campeã do XII Concurso Juvenil
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D
urante todo o XVII
Concurso Micaelen-
se da Raça Holstein
Frísia, o juiz irlandês

Thomas Kelly não se fartou de
elogiar a qualidade dos animais
que ia vendo em pista.

Apesar de ter uma exploração
com 22 hectares e um efetivo de
400 vacas em lactação, Thomas
Kelly considerou "fabuloso" o
concurso organizado pela Asso-
ciação Agrícola de São Miguel e
"fantásticas" as vacas em pista.

"Foi um prazer estar aqui e
foi uma honra julgar tantas va-
cas. Também a apresentação
foi fantástica, os manejadores
apresentaram os animais com
classe e beleza, numa bonita
arena", explicou o juiz irlandês
que acrescentou que os mane-
jadores "mostraram grande
respeito pelo juiz, apesar de eu

não conseguir falar a língua, foi
fantástico". 

Maravilhado com a organi-
zação e apresentação do con-
curso, mais ainda ficou com os
animais que, garante, nem
sempre é possível ter em con-
cursos internacionais. 

"As vacas foram mesmo
fantásticas, e estava muito
contente com as vencedoras,
eram vacas mesmo muito boas
aos meus olhos e penso que aos
olhos de outras pessoas também.
Encontrei vacas que realmente
gostei, o que é sempre uma satis-
fação para um juiz, encontrar va-
cas de que goste. Já fui juiz de
concursos em que não se encon-
tram vacas em que se possa di-
zer: "ali está a vaca perfeita". Mas
aqui tivemos muitas vacas per-
feitas, foi muito bom", justifica.

Sendo proprietário de uma

grande exploração, Thomas
Kelly diz que "não tenho mui-
tas vacas assim como as que en-
contrei aqui", apesar da Hols-
tein Internacional o ter infor-
mado recentemente que é o
produtor com o maior número
de vacas com classificação Ex-
celente de toda a Irlanda (73). 

Para Thomas Kelly "ter uma
vaca campeã como esta, acon-
tece uma vez na vida, porque é
difícil ter campeãs regular-
mente. Por isso estas vacas são
muito especiais". Principal-
mente ao nível do úbere e das
pernas e pés, que são as quali-
dades que mais aprecia nos bo-
vinos. "São muito boas vacas e
estiveram a 100%", referiu o
juiz irlandês que encontrou al-
gumas "vacas perfeitas", no
XVII Concurso Micaelense da
Raça Holstein Frísia.

“Na minha exploração não tenho muitas vacas
tão boas como esta campeã”
Apesar de ter uma exploração com 400 vacas em lactação, das quais 73 têm classificação Excelente e 200 
com a classificação Muito Bom, o juiz irlandês que este ano julgou o XVII Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia
diz que não tem vacas tão boas como as que se apresentaram em pista. Desde a organização do concurso, passando
pela "classe e beleza" com que os manejadores apresentaram os animais, até à qualidade das próprias vacas, 
Thomas Kelly mostrou-se impressionado com os animais dos Açores

“A apresentação foi fantástica,
os manejadores apresentaram 
os animais com classe 
e beleza, numa bonita arena.
Eles mostraram grande respeito
pelo juiz, apesar de eu não 
conseguir falar a língua, 
foi fantástico”

“Não tenho muitas vacas tão boas como
esta campeã. Quando se tem uma vaca
campeã como esta acontece uma vez 
na vida, é difícil ter campeãs regularmente.
Por isso estas vacas são muito especiais”

Vaca Campeã Intermédia e Vaca Vice Grande Campeã

Vaca Vice Campeã Adulta e Vaca Reserva Campeã
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“Todos temos que olhar para os
Açores de uma forma diferente
em relação ao que é a agricultura
no contexto nacional e europeu”
O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, entende a união de
esforços que aconteceu entre várias entidades para a realização do Dia Nacional da
Agricultura que pode funcionar como exemplo "para aquilo que são as preocupações no
futuro da agricultura". Nomeadamente as verbas do próximo Quadro Comunitário de Apoio
e que Jorge Rita entende ser necessário "inverter" com base nas indicações já conhecidas
em termos de orçamento. Uma pressão que deve ser exercida junto de Bruxelas 
em conjunto, tal como foi organizado o Dia Nacional da Agricultura. Um evento pedagógico
que contou com a presença de escolas de toda a ilha que também têm a responsabilidade
de falar sobre a importância da agricultura no dia-a-dia

S
atisfeito com a pre-
sença de mais de qua-
tro mil crianças de es-
colas de toda a ilha de

São Miguel estava o Presidente
da Associação Agrícola de São
Miguel, Jorge Rita, que se con-
gratulou com a união de es-
forços para levar a cabo um
evento dessa natureza. 

As comemorações do Dia Na-
cional da Agricultura no Mer-
cado Agrícola de Santana foram
organizadas pela Associação
Agrícola de São Miguel, em cola-
boração com a Confederação dos
Agricultores de Portugal (CAP)
e com o apoio do Governo Re-
gional que já no ano passado
também se associou à iniciativa.
Este foi o ponto de partida para o
Presidente da Associação Agrí-
cola de São Miguel extrapolar
as parcerias necessárias a outros
níveis. "Esta união de esforços e
esta comunhão pode ser um
exemplo para as preocupações
da agricultura no futuro", expli-
cou Jorge Rita que acrescentou
que só assim é possível à Região
fazer-se ouvir em Bruxelas. 

"Que a produção, a indús-
tria, os eurodeputados, os de-
putados, as confederações e o
Estado-membro unam esforços
na pressão que é preciso fazer
na União Europeia para inver-
ter as verbas que foram anun-
ciadas para o próximo Quadro
Comunitário de Apoio", expli-
cou Jorge Rita.

O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel enten-
de "que a paixão dos Agriculto-
res Açorianos na sua atividade
é uma realidade, por isso, a
agricultura potencia outros se-
tores económicos na Região
Autónoma dos Açores. Todos
temos de olhar para os Açores
de uma forma diferente, do que
é a agricultura no contexto na-

cional e no contexto europeu,
explicou.

Referindo-se ao Dia Nacional
da Agricultura, Jorge Rita carac-
terizou o setor como "resistente
e resiliente", servindo estas ini-
ciativas para mostrar "o que é a
nossa agricultura e reconhecer
que trabalhar a terra é uma vida
extremamente difícil".

O Dia Nacional da Agricultura
decorreu sob o lema "cuidar e cul-
tivar para todos alimentar", que
Jorge Rita entende que "deveria
ser interiorizado em todos os aço-
rianos.  Somos uma terra agríco-
la, temos um potencial excecional
de produção", apesar de reconhe-
cer que só parte das crianças pre-

sentes no evento poderão vir a ser
empresários agrícolas. 

Mas com um evento pedagó-
gico e colorido, o objetivo
também passava por fazer com
que "nas escolas cada vez mais
se fale na importância que a
agricultura tem no nosso dia-a-
dia, não da forma negativa que
muitas vezes se transmite. Mas
fazer exatamente o contrário, fa-
zer com que se enalteça a parte
positiva da agricultura". Algo
que o Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel acredita
ter sido conseguido dada a pre-
sença e envolvência de muitas
crianças na comemoração do
Dia Nacional da Agricultura.

“O objetivo desta demonstração
é que nas escolas cada vez mais se fale 
na importância que a agricultura tem 
no nosso dia-a-dia, não da forma negativa
que muitas vezes se transmite”
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D
epois de visitar to-
dos os expositores e
de interagir com os
mais pequenos que

ia encontrando pelo caminho
o Presidente do Governo Re-
gional, Vasco Cordeiro, mos-
trou-se "impressionado" com
as comemorações do Dia Na-
cional da Agricultura que tive-
ram lugar no Mercado Agríco-
la de Santana. 

A iniciativa que reuniu mais
de quatro mil crianças de vários
anos escolares foi considerada
"de muito mérito" por propor-
cionar um contacto mais direto
das crianças e jovens com a
agricultura. São iniciativas co-
mo a que aconteceu em Santa-
na, e à qual o Governo Regional
também se associou, que "se
valoriza este setor, se dignifica
este setor, se dá a conhecer às
novas gerações a forma como

muitos dos produtos que con-
sumimos no nosso dia-a-dia
surgem". E esta atividade que
permitiu um contacto mais es-
treito entre as crianças e jovens
e a agricultura "é importante,
não apenas por decorrer numa
Região que tem no setor agrí-
cola um dos seus principais se-
tores económicos, mas em si
mesmo enquanto meio de edu-
cação e de sensibilização para a
importância do setor agrícola". 

Apesar de impressionado
com as mais de quatro mil
crianças presentes no recinto, o
Presidente do Governo Regio-
nal destacou que na agricultu-
ra também há desafios, "todos
os dias". Desafios ao nível do
trabalho desenvolvido pelo Go-
verno Regional e desafios
também ao nível de cada um
dos agricultores. Mas também
aspetos que "urge melhorar e

E
nquanto parceira da
Associação Agrícola
de São Miguel na
organização do Dia

Nacional da Agricultura, a
Confederação dos Agriculto-
res de Portugal (CAP) fez
questão de marcar presença
no evento que decorreu no
Mercado Agrícola de Santana
e o seu Presidente, Eduardo
Oliveira e Sousa, mostrou-se
"emocionado" com o que viu.

Nomeadamente com o
"empenho das pessoas" e com
o "interesse da comunidade e
dos professores" que culmina-
ram na presença de quatro
mil crianças de vários pontos
da ilha de São Miguel "a per-
ceberem como se semeia, co-
mo se planta e os benefícios da
colheita". Quando os mais no-
vos mostram tanta "envolvên-
cia, é uma demonstração do
poder que os agricultores têm
nesta Região", referiu Eduar-
do Oliveira e Sousa.

O Presidente da CAP re-

alçou que os Açores são conhe-
cidos "pela sua grande qualida-
de e capacidade de produzir
produtos agrícolas com desta-
que para os laticínios", com a
vantagem de produzir "de for-
ma muito natural, muito pouco
baseada em alimentação que
não seja os pastos ao ar livre, o
que transporta os produtos pa-
ra outro patamar de qualidade
e hoje em dia com uma im-
portância acrescida, se trou-
xermos para a discussão as
questões relacionadas com o
bem-estar animal".

Para Eduardo Oliveira e Sou-
sa a importância que o setor tem
na Região fez com que a CAP se
associasse a um evento desta na-
tureza "que faz aquilo que nós
queremos combater, que é o des-
ligamento da sociedade urbana
com o mundo rural. Como os
Açores são o mundo rural, que
por acaso também tem mundo
urbano, aqui está a ligação mais
sã que podemos observar. Estão
de parabéns", referiu.

desafios que estão à nossa fren-
te", nomeadamente as nego-
ciações do próximo Quadro
Comunitário de Apoio, referin-
do Vasco Cordeiro que "não es-
tamos satisfeitos com a propos-
ta de orçamento comunitário
que foi apresentado".

Mas como o dia era de fes-
ta, o Presidente do Governo
Regional não se quis alongar
em desafios e optou por elogiar
o trabalho que tem vindo a ser
desenvolvido pelo setor agrí-
cola nos Açores. "Os Açores
têm feito um percurso absolu-
tamente notável. Não apenas o
que tem a ver com o setor dos
laticínios, como todo o setor
agrícola. Os agricultores aço-
rianos são, desse ponto de vis-
ta, e julgo que não peco por ex-
cesso, o exemplo da capacida-
de de resposta aos desafios
quer da quantidade, quer da
qualidade que lhes são coloca-
dos, e não apenas no setor dos
laticínios", referiu o Presiden-
te do Governo.

Voltando a reforçar "o mé-
rito e a importância desta ini-
ciativa" que foi organizada pe-
la Associação Agrícola de São
Miguel, com o apoio do Gover-
no e da Confederação dos Pro-
dutores de Portugal (CAP),
Vasco Cordeiro fez saber que o
facto de "sensibilizar, de des-
pertar o gosto e o interesse das
crianças por esta atividade é
também uma forma digna e
bastante meritória de servir a
causa da agricultura e numa
Região em que a agricultura
tem o peso que tem, servir a
causa dos Açores".

“Agricultores açorianos são
um exemplo na capacidade
de resposta aos desafios
que lhes são colocados”

“Ver tantas crianças com
esta envolvência é uma
demonstração do poder
que os agricultores têm
nesta Região”

Nas comemorações do Dia Nacional da Agricultura, o Presidente 
do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro destacou 
o "percurso absolutamente notável" que o setor agrícola tem feito 
nos Açores, elogiando também os agricultores açorianos pelo facto 
de saberem dar resposta aos desafios que lhes são colocados. 
Sem se alongar muito sobre o próximo desafio das negociações 
do próximo Quadro Comunitário de Apoio, Vasco Cordeiro 
optou por destacar "o mérito e a importância" do evento que reuniu
mais de quatro mil crianças em Santana

O Presidente da Confederação dos
Agricultores de Portugal (CAP), Eduardo
Oliveira e Sousa, elogiou a organização e a
envolvência das mais de quatro mil crianças
no Dia Nacional da Agricultura. 
Deixando os parabéns aos agricultores 
açorianos pela "grande qualidade 
de produzir", nomeadamente laticínios
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Mais de quatro mil crianças
foram conhecer de perto o setor
no Dia Nacional da Agricultura

O
recinto do Mercado
Agrícola de Santana
encheu-se de um co-
lorido diferente para

receber as comemorações do Dia
Nacional da Agricultura que
contou com a presença de mais
de quatro mil crianças vindas de
toda a ilha de São Miguel. 

O evento, que decorreu pelo
segundo ano consecutivo, foi or-
ganizado pela Associação Agrí-
cola de São Miguel em colabo-
ração com o Governo Regional
dos Açores e Confederação dos
Agricultores de Portugal (CAP)
pretende demonstrar aos mais
novos a importância da agricul-
tura no dia-a-dia de cada um. 

O recinto esteve dividido em
várias secções para poder alber-
gar todas as variantes do setor. A
secção dos animais foi a mais
apreciada, pois apesar de ali es-
tarem expostos bovinos, aves,
equídeos, suínos, ovinos, capri-
nos, galinhas, coelhos, patos e
até abelhas, foram as vacas as
preferidas pelos mais novos, já
que puderam ordenha-las. 

Numa outra vertente, as pro-
duções regionais estiveram
também em destaque com mui-
ta e variada fruta que se produz
em São Miguel, que se juntou a
culturas tão tradicionais como
o chá, ananás ou banana. 

A área ambiental e a florestal
não foram esquecidas e os mais

novos puderam aprender mais
sobre reciclagem e também so-
bre as várias vertentes da flores-
ta, como as madeiras produzidas
na Região e as várias profissões à
volta da floresta. 

As áreas hortícola e frutícola
também foram bastantes explo-
radas pelos mais novos já que ti-
veram oportunidade de conhe-
cer as várias fases de desenvol-
vimento das frutas e hortaliças, e
puderam mexer na terra para
plantar alguns exemplares. 

Um evento didático e muito
colorido, onde não faltaram os
insufláveis, os jogos e onde até se
podia fazer corridas de trator. 

Durante todo o dia foram
mais de quatro mil crianças de
várias escolas de toda a ilha de
São Miguel que se reuniram em
Santana, onde as crianças do 1º
ao 6º ano puderam ter um con-
tacto mais próximo com o setor
de maior importância económi-
ca na Região. Após tantas brin-
cadeiras, tanta aprendizagem,
contacto com produtores, com as
indústrias de laticínios e queija-
rias, e até com verdadeira maqui-
naria agrícola, os mais novos de-
gustaram um almoço oferecido
pela Associação Agrícola de São
Miguel. Um Dia Nacional da
Agricultura assinalado de forma
diferente, onde o mundo rural e o
desenvolvimento sustentável na
Região estiveram em evidência. 
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