
Ilha Terceira 
recebe feira em  
‘casa nova’ e com 
lotação esgotada
O Parque Multissetorial da Ilha Terceira foi palco da Feira Agrícola Açores 2018, 
por onde passaram milhares de pessoas entre os dias 15 e 17 de junho
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“São animais que 
ficariam bem em  
qualquer concurso”

Ficou na ilha Terceira o prémio 
mais cobiçado do XX Concurso  
Terceirense da Raça Holstein Frí-
sia. O título de Vaca Grande Cam-
peã foi para o animal número 577, 
pertencente à exploração de Jor-
ge Toledo Ávila.  

Ainda assim, este não foi o úni-
co galardão arrecadado pelo em-
presário terceirense. O título de 
Vaca Vice Campeã intermédia 
também pertence a outro exem-
plar da sua exploração.  

Uma escolha difícil para quem 
teve a responsabilidade de atri-
buir as distinções, reconheceu o 
presidente da Associação Portu-
guesa de Criadores da Raça 
Holstein Frísia.  

Carlos Salgueiro dá nota da 
“crescente e evidente revolução” 
operada nos Açores em termos de 
melhoramento genético, fator que  
faz  aumentar a dificuldade de to-
mar uma decisão. 

“A própria juíza do concurso 
admitiu-nos isso: que encontrou 
cá belíssimos exemplares. São 

A qualidade dos exemplares da Raça Holstein Frísia foi, uma vez mais, 
amplamente elogiada. A juíza fala de animais que obteriam bons 
resultados, fossem os concursos de âmbito europeu ou até mundial 

animais que não fi-
cam nada a dever 
aos que concorrem 
no restante terri-
tório nacional ou 
em outras para-
gens.  Aliás, foi reco-
nhecido por ela que 
são animais que fica-
riam bem em qualquer 
concurso, sejam os mesmos 
a  nível europeu, ou mesmo 
mundial”. 

Este ano, o palco escolhido para 
o Concurso Terceirense da Raça 
Holstein Frísia, iniciativa inte-
grada na Feira Agrícola Açores, 
foi o recém-inaugurado Parque 
Multissetorial, em Angra do He-
roísmo. 

O evento, de caráter anual, foi 
organizado pela Secretaria Re-
gional da Agricultura e Florestas, 
em parceria com a Federação 
Agrícola dos Açores e a Associa-
ção Agrícola da Ilha Terceira.  

A edição do próximo ano irá ter 
lugar na ilha do Faial. 

“AA própria juíza do 
concurso admitiu que 
os exemplares da raça 
nos Açores poderiam 
chegar a concursos 
internacionais

Os Premiados
XX Concurso Terceirense – Raça Holstein Frísia 
Vaca Grande Campeã  577 
Criador Jorge Toledo Ávila 
Vaca Vice Grande Campeã  104 
Criador Carlos Manuel Costa 
Melhor Úbere  104 
Criador Carlos Toledo Costa 
Vaca Campeã Adulta  577 
Criador Jorge Toledo Ávila 
Vaca Vice Campeã Adulta Mariana 
 Criador Carlos Manuel Costa 
Vaca Campeã Jovem  Airosa 
Criador Francisco Ávila 
Vaca Vice Campeã Jovem Bomboca 
Criador Francisco Ávila 
Melhor Conjunto de Vacas  Carlos Manuel Costa 
 
Raça Holstein Frísia- Vacas Leiteiras 
Vacas até 32  meses  - 1º Lugar - Proprietário: Francisco Ávila 
Vacas de 32 a 36 meses  - 1º Lugar - Proprietário: Francisco Ávila 
Vacas de 3 a 4 anos  - 1º Lugar - Carlos Manuel Costa 
Vacas de 4 a 5 anos  - 1º Lugar - Jorge Toledo Ávila 
Vacas de 5 a 6 anos  - 1º Lugar - António Pedro Simões 
Vacas com mais de 6 anos  - 1º Lugar - Jorge Toledo Ávila 
Vaca Vice Campeã Intermédia  - 655 -  Criador - Jorge Toledo Ávila 
Vaca  Campeã Intermédia  - 104 - Criador - Carlos Manuel Costa 
 
Raça Holstein Frísia- Vitelas 
Vitelas de 3 a 6 meses  - 1º Lugar - Proprietário: António Toste 
Vitelas de 6 a 8 meses  - 1º Lugar - Proprietário: Nelson Barcelos 
Vitelas de 8 a 10 meses  - 1º Lugar - Proprietário: Carlos Costa 
Vitelas de 10 a 12 meses  - 1º Lugar - Proprietário: Francisco Barcelos 
Vitelas de 12 a 14 meses  - 1º Lugar - Proprietário: Exp. Agropecuária R.Sales 
 
Raça Holstein Frísia - Novilhas 
Novilhas de 14 a 17 meses  - 1º Lugar - Proprietário: Paulo Rita 
Novilhas de 17 a 20  meses  - 1º Lugar - Proprietário: Roberto Ponte 
Novilhas de 20 a 23 meses  - 1º Lugar - Proprietário: António Pacheco 
Novilhas de 23 a 27 meses  - 1º Lugar - Proprietário: Nuno Almeida 
 
Concurso Jovens Manejadores – Raça Holstein Frísia 
Crianças até 10 anos   
1º lugar Leonardo Nogueira 
Jovens dos 10 aos 14 anos   
1º lugar Tiago Ávila 
 
Concurso de Bovinos de Raças Puras de Carne  
Aberdeen Angus 
Fêmeas de 14 a 20 meses - 1º Lugar - Proprietário: Catarina Machado 
Machos  de 14 a 20 meses - 1º Lugar - Proprietário: Luis Pereira da Costa 
Vacas - 1º Lugar - Proprietário: Emanuel Araújo 
Simmental Fleckwich 
 1º Lugar - Proprietário: Luis Pinheiro 
Charolesa 
Fêmeas de 12 a 18 meses - 1º Lugar - Proprietário: Hélder Bettencourt 
Limousine 
Machos  de 10 a 16 meses - 1º Lugar - Proprietário: José Bettencourt 
Fêmeas de 12 a 18 meses  - 1º Lugar - Proprietário: Joaquim Bettencourt 
Machos  de 18  a 22 meses - 1º Lugar - Proprietário: António Toste 
 
Concurso de Bovinos da Raça Ramo Grande  
Novilhas de 12 a 18 meses  - 1º Lugar - Proprietário: Jorge Nunes 
Novilhas de 18 a 30  meses  - 1º Lugar - Proprietário: Hélia Pinheiro 
Vacas até 5 anos  - 1º Lugar - Proprietário: Jorge Nunes 
Vacas com mais de 5 anos  - 1º Lugar - Proprietário: José Silva 
Touros Reprodutores - 1º Lugar - Proprietário: José Silva 
Fêmea Campeã  - 1º Lugar - Proprietário: Hélia Pinheiro 
 
Concurso de Horticultura  
Couve Lombarda  Filomena Aguiar 
Alface  Deonilde Homem 
Courgette   João Barcelos 
Cebola  Floriberto Mendonça 
Batata  José Vieira  
Repolho  Flávia Rico 
Cenoura  Filomena Aguiar (Menção Honrosa) 
Milho  Filomena Aguiar (Menção Honrosa) 
Beterraba  Deolinda Homem (Menção Honrosa) 
 
Concurso de Fruticultura 
Morangos  Carlos Monteiro 
Banana  José Melo 
Limão  Sebastião Falcão 
Lima  Luis Soares (Menção Honrosa) 
 
Concurso de Produtos Biológicos 
ArteJardins, Lda  (Menção Honrosa) 
 
Concurso de Floricultura 
Moisés Leal 
 
Concurso de Arranjos Florais 
Alice Rocha (Flor&Azoris) 
 
Concurso de Mel 
Categoria Mel Claro  Tiago Faria (Terceira) 
Categoria Mel Escuro  José Gomes (São Miguel)

Vaca Grande Campeã pertence a Jorge Toledo Ávila



Inconformismo e 
exigência para fortalecer 
a agricultura nos Açores

Mais do salientar que a evolução que a agri-
cultura conheceu no arquipélago, o presi-
dente do Governo dos Açores preferiu lan-
çar aos agentes do setor um desafio de 
“inconformismo e exigência”, seja no pla-
no interno, seja na relação da região com o 
exterior.  

 “Não para um exercício simples de bra-
vata, mas pela necessidade fundamentada 
e consistente de alicerçar nesse inconfor-
mismo e nessa exigência a sustentabilida-
de do setor agrícola”, explicou Vasco Cor-
deiro, durante a intervenção na sessão 
oficial de abertura da Feira Agrícola Aço-
res 2018. 

“Por vezes, é um facto, pode haver a ten-
tação de nestes eventos nos centrarmos 
apenas no trabalho, no esforço e no cami-
nho que nos trouxe até aqui, esquecendo 
que a nossa meta deve ser fixada bem mais 
além”, desafiou o governante, frisando que, 
no plano interno, a ‘missão’ de inconfor-
mismo e exigência deve começar pelo pró-
prio Executivo e pelos serviços da Admi-
nistração Regional que se relacionam com 
os agricultores.  

“É imperativo manter, sempre, o incon-
formismo e a exigência com a nossa pró-

VVasco Cordeiro, presidente do Governo Regional, reconhece a evolução alcançada no setor  
nos últimos anos mas diz que “a meta deve ser fixada mais além”. Por isso, apelou a que a 
Feira Agrícola Açores decorresse ‘sob o signo do inconformismo e da exigência” 

Presidente do Governo Regional visitou todos os espaços da Feira Agrícola Açores, após a sessão oficial de abertura do certame

pria atuação, melhorando procedimentos 
que possam servir melhor os agricultores. 
Combatendo marasmos e burocracias que 
dificultam e condicionam a excelente qua-
lidade do serviço que queremos e temos de 
prestar aos agricultores”. 

E nessa dinâmica, o presidente do Go-
verno diz que é preciso ‘um sentido crítico 
e exigente’. 

“Tendo a humildade de reconhecer que, 
nem sempre, as soluções que defendemos 
resultaram ou resultam da maneira que nós 
gostaríamos que resultassem”. 

Fruto dos ‘novos tempos’, Vasco Cordei-
ro considera ainda que é preciso ter em con-
ta que “a relação entre serviços oficiais e 
agricultores é cada vez menos uma relação 
entre emissores e destinatários, e cada vez 
mais uma relação entre parceiros, cujas 
mais-valias individuais podem e devem ser 
potenciadas para benefício comum e cole-
tivo”. 

 ‘Inconformismo e exigência’ que tam-
bém precisa de chegar à relação dos res-
tantes parceiros do setor e deles entre si.  

“Signifique isso maior eficácia e articu-
lação dentro desta fileira, mas também a 
transparência no processo de formação de 

ficar melhor elucidados e esclarecidos so-
bre, desde logo, as razões para que a recu-
peração do preço do leite pago à produção 
se arraste, levando a que, hoje em dia, o pre-
ço do litro de leite pago aos produtores nos 
Açores mantenha um diferencial que per-
siste, ou às vezes aumente, em relação ao 
continente e à Europa, quando deveria es-
bater-se”. 

Nos ‘destinatários’ do desafio de ‘incon-
formismo e exigência’, o chefe do Executi-
vo fez também questão de incluir os pró-
prios produtores na relação com as suas 
organizações representativas, isto no sen-
tido de reforçar “a competitividade das suas 
explorações com informação, com forma-
ção, com a utilização de novas tecnologias 
que constituem, cada vez mais, um fator 
imprescindível na gestão profissional das 
explorações agrícolas”.  

E não mesmo importante será a necessi-
dade de aplicar ‘inconformismo e exigên-
cia’ no plano externo, sobretudo no mo-
mento em que se conhecem as propostas 
da Comissão Europeia para o próximo pe-
ríodo de programação financeira, em es-
pecial naquilo que tem a ver com a Polí-
tica Agrícola Comum (PAC).  

“Em primeiro lugar, uma questão de 
quantitativos, a forma como, nas propos-
tas da União Europeia se pretende reduzir 
os montantes destinados ao desenvolvi-
mento rural, o mesmo é dizer os montan-
tes destinados àqueles investimentos que 
podem contribuir para a competitividade 
e para a sustentabilidade futura da agri-
cultura, a nível europeu e também aqui nos 
Açores, ao mesmo tempo que se mantêm 
ou reforçam, ligeiramente, aqueles que são 
os valores destinados, única e exclusiva-
mente, à manutenção do rendimento”.  

Uma opção política da Comissão Euro-
peia que, no entender de Vasco Cordeiro, 
terá consequências profundas no tecido 
agrícola a nível europeu e que, por isso, não 
pode ser aceite de forma passiva. 

O presidente do Governo mostra-se ain-
da preocupado com o facto da referida op-
ção reforçar a intervenção da Comissão Eu-
ropeia em detrimento daqueles que são os 
programas geridos diretamente pelos es-
tados e pelas regiões. 

“Com a diversidade de agricultura que 
se verifica a nível europeu, esta é uma op-
ção que nos suscita e que deve suscitar as 
maiores reservas, pois entendemos que 
não tem em conta, ou que, potencial-
mente, não terá em conta em toda a sua 
extensão, aquele que deve ser o cuidado e 
a atenção dirigida às agriculturas de cada 
um dos países e das regiões e, sobretudo 
no caso vertente, aquilo que tem a ver com 
a agricultura de uma Região Ultraperifé-
rica como os Açores”.  

Outra das reservas de Vasco Cordeiro, 
prende-se com o tempo de implementação 
desses fundos comunitários do próximo 
quadro de programação financeira. 

 “É essencial que esteja ele próprio con-
cluído e com a regulamentação feita até ao 
final do primeiro semestre do próximo ano, 
permitindo dessa forma que não existam 
intervalos em demasia, que não existam 
lapsos de tempo quanto à utilização dessas 
verbas e desses recursos”.

AÇORIANO ORIENTAL  
SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2018 3

“PPor vezes, é um facto, pode 
haver a tentação de nestes 
eventos nos centrarmos 
apenas no trabalho, no esforço 
e no caminho que nos trouxe 
até aqui, esquecendo que  
a nossa meta deve ser fixada  
bem mais além

preços que influem no rendimento dos agri-
cultores, como é o caso do preço do leite ao 
produtor, em geral, e, em especial, aqui nes-
ta ilha Terceira”, destacou o presidente do 
Governo. 

De olhos postos no fortalecimento glo-
bal da fileira do leite, Vasco Cordeiro exor-
ta a que se reforcem os mecanismos de par-
tilha de informação “para que todos possam 
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O Parque Multissetorial veio de-
volver a dignidade há muito re-
clamada pela  Associação Agríco-
la da Ilha Terceira (AAIT) para a 
realização da Feira Açores, even-
to que o presidente, José Azeve-
do, vê como de “extrema impor-
tância para evidenciar a evolução 
genética das explorações”.  

“É a montra para a qual traba-
lhamos ao longo do ano, selecio-
nando, fazendo melhoramento 
genético, naquele que é um tra-
balho contínuo de gerações”.  

Reconhece o dirigente associa-
tivo que a dimensão regional do 
certame contribui para “uma 
competição renhida, mas saudá-
vel”, que tem vindo a ganhar im-
portância  e reconhecimento, até 
fora do arquipélago, sobretudo no 
que respeita aos exemplares da 
raça Holstein Frísia. 

Associação Agrícola 
da Ilha Terceira 
encara a Feira Açores 
como uma montra  
do ‘trabalho contínuo’  
de gerações

“Atrevo-me a dizer que também 
tem servido para mostrar que a 
região tem os melhores animais 
Holstein Frísia do país”, destaca-
va José Azevedo, acrescentando 
ainda que o caráter pedagógico 
que também caracteriza a feira 
deveria “servir de exemplo a ou-
tros setores de atividade na região. 

Declarações do presidente da 
AAIT que aconteceram na aber-
tura oficial do certame, numa in-
tervenção que ficou também mar-
cada pelas preocupações com a 
situação de seca que vive na ilha. 

“ Em plena primavera, assiste-
se à redução da fenosilagem, se-
menteiras de milho que não ger-
minaram e as que germinaram 
estão em risco eminente de mor-
te das plantas. Depois, reservató-
rios com níveis baixos demais para 
a época”, relatou. 

Nesse sentido, exortou a in-
dústria “a dar um sinal”, com a su-
bida do preço do leite, como for-
ma de apoiar os produtores “num 
momento de agonia”. 

Na reflexão acerca dos desafios 
que se colocam ao setor, José Aze-
vedo fez também referência aos 
apoios europeus no próximo qua-
dro comunitário, mostrando, 

Concurso Terceirense da Raça Holstein Frísia assinalou, este ano, a vigésima edição

tentada, possam garantir a ne-
cessária renovação de gerações.  

Uma visão partilhada pelo pre-
sidente da Associação de Jovens 
Agricultores Micaelenses.  

“É importante ter em conta que 
a agricultura não é apenas e só o 
mais  importante setor económi-
co dos Açores. A agricultura tem 
também um importante peso em 
termos sociais e culturais” salien-
ta César Pacheco, acrescentando 
que, no momento presente, as 
questões relativas ao preço do lei-
te exigem atenção redobrada, de 
modo a salvaguardar a viabilida-
de de muitas explorações.

igualmente, preocupação com 
eventuais alterações nos mon-
tantes a atribuir à região.  

Apoios que poderão ser deter-
minantes na sustentabilidade de 
muitas explorações e a entrada de 
mais ‘sangue novo’ no setor, re-

fere Anselmo Pires, presidente da 
Associação de Jovens Agriculto-
res Terceirenses.  

Entende o dirigente que “o fu-
turo não será fácil, daí ser perti-
nente a definição de estratégias 
que, de forma consistente e sus-

Presidente da AAIT mostrou-se preocupado com os efeitos da seca na produção 

“AAtrevo-me a dizer  
que (a feira) também 
tem servido para 
mostrar que a Região 
tem os melhores 
exemplares da raça 
Holstein Frísia do país

Feira é de ‘extrema importância’ 
para mostrar evolução genética 
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Governo aposta 
na redução  
de custos  
para melhorar 
rendimento  
das explorações 

Foi uma Feira Açores numa ‘casa nova’. 
Que balanço faz desta edição?  

Julgo que a afluência é um claro indica-
dor. Os milhares de pessoas que passaram 
pelo Parque Multissetorial da Ilha Terceira 
são  um registo que nos deixa muito satis-
feitos enquanto promotores deste grande 
certame que é a Feira Açores. É um evento 
que regressou a Angra do Heroísmo e que 
tem sido motivo de grande admiração e re-
conhecimento, não só por parte dos agri-
cultores, mas também por parte de todos os 
que visitaram a feira, pela qualidade de tudo 
o que aqui se apresentou e pela forma como 
está organizado. Acima de tudo, foi um im-
portante momento de afirmação do setor 
agrícola, enquanto principal setor de ati-
vidade económica da região, que congre-
ga diversas vertentes, seja os animais de lei-
te, de carne, as hortícolas, o vinho, os queijos, 
o mel… Depois, tem uma componente co-
mercial que dá sempre uma envolvência di-
ferente e que atrai muitas pessoas . Diria que 
é um balanço extremamente positivo. Ago-
ra, o que importa é não perdermos o foco no 
trabalho que é preciso continuar a fazer, so-
bretudo, na missão de vencer os grandes de-
safios que a agricultura tem nos próximos 
tempos e para os quais todos têm de estar 
mobilizados: o governo, as associações, os 
agricultores…  

Que desafios são esses? 
Desde logo, o desafio de continuarmos a 

modernizar o setor, no sentido de promo-
ver o desenvolvimento das explorações e das 
infraestruturas e, com isso, contribuir para 
que os agricultores conseguiam mais com-
petitividade na sua atividade. Outro desa-
fio passa por reduzir os custos de produção. 

JJoão Ponte, secretário regional da Agricultura e Florestas, 
diz que a afluência registada nos três dias dá nota  
do sucesso da edição 2018 da Feira Açores. Destaca  
o evento como “um importante momento de afirmação  
do setor”, mas lembra que existem novos desafios a vencer

Secretário  comprometeu-se ainda com medidas de minimização do impacto da seca

EEntrevista

E esse é um aspeto muito importante. Aliás, 
o governo vai focar muito a atenção na ver-
tente da formação relacionada com a pos-
sibilidade dos agricultores melhorarem o 
desempenho das suas explorações. Ou seja, 
com menos custos, terão mais rendimento. 
Não menos importante é o desafio da in-
dústria, onde é preciso continuar a inovar. 
E valorizar mais e melhor. Também, por essa 
via, fazer com que se possa pagar melhor ao 
produtor. Esta é uma componente muito 
importante no rendimento dos agriculto-

res: o preço do leite que é pago à produção. 
Se não houver aqui, por parte da indústria, 
um foco maior nas tendências dos merca-
dos, claramente que se estará a condicionar 
o preço do leite. É preciso, por isso, acom-
panhar as mudanças, respondendo aos con-
sumos emergentes, com intuito de alcançar 
maior volume de negócios, com maior va-
lorização dos produtos e, consequente-
mente, ganhos para a produção.   

Em termos de negócios… os produtos 
do setor agrícola têm chegado cada vez 
mais longe. É um esforço para conti-
nuar? Junto de que mercados? 

O governo tem estado atento a todas as 
oportunidades de sinalizar a excelência das 
produções regionais junto de novos mer-
cados. Naturalmente que não é de um dia 
para o outro que se consegue passar a ex-
portar para um país. Mas, nos destinos onde 
já temos presença, é sempre mais fácil cres-
cer. E a diáspora é um bom exemplo. Quan-
to aos novos mercados, é mais difícil mas 
não será isso nos fará baixar os braços. 

E quando se fala em exportação, o 
maior entrave das regiões da Macaro-
nésia continua a ser o transporte? 

Não diria que é um entrave. Diria, antes, 
que é um desafio. Acho que o caminho está 
aberto. Falta, sobretudo, é trabalhar os mer-
cados, de forma objetiva. E, nessa tarefa, 
a excelência dos nossos produtos é uma 
grande mais-valia. 

Ao longo do certame muito se falou do 
problema da seca nas ilhas. Se a situação 
persistir, que medidas irá o Governo to-
mar? 

Há, efetivamente, uma situação de seca pro-
longada que é mais expressiva em algumas 

ilhas. É um contexto que estamos a acom-
panhar e vamos desenvolver um trabalho de 
avaliação da dimensão do problema. Natu-
ralmente que o Governo, em conjunto com as 
associações, vai fazer por encontrar medi-
das de minimização dos impactos e, no fun-
do, garantir que a produção não seja afe-
tada, que é o fundamental. É, no entanto, 
um cenário que exige, a médio-prazo, res-
postas que podem passar por investimen-
tos ao nível de alternativas de abasteci-
mento de água, por exemplo, com a criação 
de novos reservatórios. Contamos, por isso, 
centrar atenções nessa questão no próximo 
Quadro Comunitário de Apoio (QCA). 

Um QCA que se espera sofra alguns 
ajustes para não penalizar a agricultura 
nos Açores …  

É verdade que a proposta apresentada 
não nos satisfaz.  Mas, o que agora impor-
ta é estarmos todos mobilizados para con-
seguirmos uma boa negociação.  

Acha que será possível? 
Julgo que estão reunidas algumas con-

dições para isso. Há trabalho e empenho 
negocial nesse sentido, Além disso, o peso 
das dotações para as RUP’s tem um im-
pacto quase insignificante na Política Agrí-
cola Comum (PAC) ou no orçamento glo-
bal. E também não podemos esquecer que 
uma parte importante: o bom desempenho 
da Região na aplicação dos fundos. A evo-
lução do setor nos últimos anos atesta isso. 
Agora, resta a Comissão reconhecer que te-
mos um conjunto de fragilidades que são 
reais e, retirar essa avalancha, é fazermos 
perder o bom ritmo de desenvolvimento 
que temos alcançado. E é nessa sensibili-
zação que vamos insistir.

“O governo tem estado  
atento a todas as 
oportunidades de sinalizar  
a excelência das produções 
regionais junto  
de novos mercados

É preciso acompanhar as 
mudanças, respondendo aos 
consumos emergentes, com  
o intuito de alcançar maior 
volume de vendas, maior 
valorização dos produtos e, 
consequentemente, ganhos 
para a produção



Barbado a poucos passos do  
reconhecimento internacional

Confessa que sai da ilha Ter-
ceira ainda mais rendido ao cão 
barbado.  Rui Gonçalves, juiz do 
Clube Português de Canicultu-
ra fala num animal com uma  
“beleza intrínseca” e numa raça 
que reúne “todas as condições 
para ser reconhecida a nível in-
ternacional”. 

  “Não tenho qualquer  dúvida 
de que será uma grande raça a ní-
vel mundial”, acrescenta.  

Um trabalho que está a ser 
desenvolvido por Paula Lima, 

Depois do reconheci- 
mento a nível nacional, 
caminha-se, a passos 
largos, para um 
patamar mais amplo 
de valorização da raça responsável pelo melhoramen-

to  da raça. 
“É a décima raça nacional. Des-

de 2004 teve um estalão provisó-
rio do Clube Português de Cani-
cultura, que passou a definitivo 
no ano passado. Falta, agora, fa-
zer o reconhecimento internacio-
nal da raça. Os esforços que temos 
desenvolvido  vão no sentido que 
esse reconhecimento aconteça o 
mais depressa possível. Interessa 
que os cães se não percam e que, 
cada vez mais, se encontrem me-
lhores exemplares. É nesse senti-
do que trabalhamos”. 

Na prática, o reconhecimento 

internacional da raça é mais  uma 
etapa no processo de valorização 
do barbado da Terceira, “um cão 
dócil, muito territorial e que gos-
ta muito da família”. 

“Antes era um cão de pasto-
reio. Hoje, ainda se encontram 
muitos cães que trabalham nas 
explorações agrícolas, reco-
lhendo o gado. Mas, neste mo-
mento, a grande maioria dos 
barbados da Terceira, são ape-
nas cães de companhia”, escla-
rece Paula Lima. 

A engenheira dos Serviços de 
Desenvolvimento Agrário da Ilha 
Terceira lembra, a propósito, que  

por volta de 1960 já se encontra-
vam registos sobre a raça.  

Contudo, só a partir da déca-
da de 90 do século passado é que 
se começou a dar o devido valor 
ao barbado, nomeadamente no 
que concerne ao ‘melhoramen-
to’ da raça. Com o passar dos 
anos, foi também sendo am-
pliada a paixão por estes ani-
mais, sobretudo pelos filhos dos 
Açores.  

E que o diga Rúben Barbeito, 
criador da raça há cerca de dois 
anos. “Se não defendermos o  que 
é nosso, quem vai defender?!” 

Rúben que, tendo três ani-

mais, já conseguiu alcançar o 
primeiro lugar numa competi-
ção com um deles. 

“Era interessante ver concur-
sos, como já acontecem noutros 
locais de cães treinados, por exem-
plo, a juntar gado. Nesse caso, era 
algo  muito bem indicado para o 
barbado da Terceira”, desafia, des-
tacando o potencial da raça em 
termos de aprendizagem. 

Por fim, fica uma  informação de 
grande relevo  para os apreciado-
res da raça: o canil da Câmara Mu-
nicipal de Angra do Heroísmo tem 
vários barbados para adoção, des-
de cachorros e cães adultos.

Outrora cão de pastoreio, o barbado da ilha Terceira é, agora, cada vez mais apreciado como animal de companhia

Raça teve direito a uma apresentação, no final do dia de sábado

Pónei da Terceira é quarta raça nacional de equinos 
Julga-se que terá chegado à ilha  
com os povoadores.  

O pónei da Terceira é, agora, 
a quarta raça de equinos em 
Portugal e distingue-se por ter 
as dimensões de um pónei mas 
as características morfológicas 
de um cavalo. 

“Foram sabiamente mantidos 
deste tamanho. Mas, são verda-
deiras máquinas”, adianta Artur 
Machado, investigador da Uni-
versidade dos Açores,  explican-
do que a “pequena dimensão” em 
nada diminui a sua capacidade de 
resistência e robustez. 

A prová-lo está o  facto de te-
rem conseguido resistir  à “sele-
ção natural” dos ilhéus ao longo 

de vários séculos, funcionando 
como “autênticas máquinas agrí-
colas”. 

Com o aparecimento de má-
quinas na agricultura, a raça foi 
perdendo utilidade e foram pou-
cos os terceirenses que os manti-
veram, mas os poucos que o fize-
ram permitiram que o pónei da 
Terceira fosse recuperado. 

Hoje, entram em vários tipos 
de concursos, envolvendo vários 
níveis de dressage. Participam em 
provas realizadas, não só  na re-
gião, mas também em campeo-
natos nacionais . 

 “E já arrecadaram primeiros lu-
gares”, revela, com orgulho, Artur 
Machado. 

“São cavalos ótimos para tudo: 
atrelagem, saltos, dressage... Aliás, 
os miúdos começam a sua apren-
dizagem com estes animais por-
que, com um cavalo grande, como 
se acentua a desproporção, a difi-
culdade é maior. Já no pónei da 
Terceira,  pelo seu tamanho, sen-
tem-se muito mais à vontade e 
muito mais seguros”. 

Uma experiência possível no 
centro hípico da ilha Terceira.  

Recorde-se que o reconheci-
mento do pónei da Terceira  como 
raça autóctone aconteceu em 
2014, mas, para trás, ficam cator-
ze anos de recuperação de um ca-
valo que esteve em vias de desa-
parecer.
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É na forte afluência à Feira Agrí-
cola Açores deste ano que Jorge 
Rita diz encontrar alento para as 
‘batalhas’ que o setor tem pela 
frente. 

“Há muita gente e muita en-
volvência de toda a sociedade ter-
ceirense em relação ao espaço e 
aos concursos. E essa presença de 
público aqui dá-nos força para 
continuar. É um alento para lutar 
cada vez mais”, garante o presi-
dente da Federação Agrícola dos 
Açores (FAA), que classifica o cer-
tame como “mais uma montra de 
genética ao mais alto nível, numa 
feira muito bem organizada”. 

 “Vi muito entusiasmo dos cria-
dores de todas as raças, quer da 
Holstein Frísia, quer do Ramo 
Grande e das outras raças de en-
gorda que encontramos cá de vá-
rias ilhas. É um evento em que há 

Presidente da 
Federação Agrícola 
dos Açores diz que a 
feira serviu para 
debater oportunidades 
e constrangimentos 

uma partilha de conhecimento e 
de excelência, mas também uma 
comunhão generalizada daque-
las que são as preocupações dos 
agricultores e que tem a ver, es-
sencialmente, com o rendimento 
das explorações  e com o preço do 
leite que é mal pago em todas as 
ilhas “. 

Mas estas não foram as únicas 
‘dores de cabeça’ dos agricultores 
nesta feira. Há mais um proble-
ma que dominou as conversas…  

“As condições climatéricas ad-
versas que, neste momento, são 
demasiado complicadas na maio-
ria das ilhas, com especial desta-
que aqui para a ilha Terceira: a fal-
ta de chuva”, revela Jorge Rita, 
lembrando que se trata de um 
problema que pode pôr em cau-
sa, não só a agricultura, mas tam-
bém outros setores de atividade e 
a população em geral. 

“É tempo de repensar o apro-
veitamento de todas as águas que 
temos no inverno e concentrar as 
mesmas em pequenas albufeiras 
, mas, essencialmente, repensar a 
armazenagem nas próprias ex-
plorações,  com ajudas a 100 por 
cento no próximo Quadro Co-
munitário de Apoio (QCA)”. 

Jorge Rita mostra-se alinhado com o desafio do Governo de concertar esforços para salvaguardar fundos comunitários para o setor

nistro. Temos de estar alinhados 
na mesma posição”, adverte. 

Aliás, no entender de Jorge Ri-
ta, “será esta a fórmula mais fácil 
de vencê-los e convencê-los que 
as ajudas para a Região Autóno-
ma dos Açores não podem baixar, 
quer a nível do POSEI, quer a ní-
vel do Desenvolvimento Rural”. 

E, acrescenta o líder da lavoura 
açoriana, eventos como a Feira 
Agrícola Açores, podem servir 
como mais um testemunho fiável 
de que “o setor, apesar das suas di-
ficuldades, tem dinâmica, tem 
crescimento e muita qualidade”. 

Ainda no que respeita ao certa-
me, Rita elogia a ‘nova casa’ (Par-
que Multissetorial da Ilha Tercei-
ra) e defende que, depois de São 
Miguel e Terceira, também as res-
tantes ilhas devem ser dotadas de 
condições que permitam a reali-
zação de eventos como a Feira 
Agrícola Açores. 

“Todos têm o direito de fazer 
os seus eventos com a mesma di-
gnidade. Por isso, entendo que 
este  tipo de investimento deve 
ser replicado. Obviamente, seria 
uma obra tendo em considera-
ção a dimensão do setor em cada 
ilha”, sugere.

E, precisamente, no âmbito do 
próximo QCA, surge outra preo-
cupação muito abordada ao lon-
go da feira pelos vários agentes 
políticos, mas também pelos di-
rigentes associativos do setor: a 
eventual redução de verbas no 
âmbito do POSEI. 

“Temos todos, de forma articu-
lada, apresentar um caderno de 
reivindicações, mas não esque-
cendo de evidenciar a impor-
tância que o setor agrícola tem 
na região. Ou seja, mostrar que 
qualquer redução das ajudas pode 
ter sempre um impacto muito ne-
gativo em termos económicos, 
uma vez que  se trata de um setor 
que tem uma dinâmica transver-
sal a toda a economia”.  

O dirigente da FAA acredita, no 
entanto, a região tem condições 
para inverter os anunciados cor-
tes de verbas.   

“O desafio do presidente do Go-
verno foi claro. Esperamos que 
seja ele a comandar essa articula-
ção que tem de existir, nas próxi-
mas negociações, entre todos: a 
assembleia legislativa regional, 
o parlamento nacional e o esta-
do-membro, por via do ministro 
da Agricultura e do primeiro-mi-

“ÉÉ um evento em  
que há partilha de 
conhecimento (...),  
mas também uma 
comunhão 
generalizada de 
preocupações 

“Presença do público serve de 
alento para lutar cada vez mais”

É tempo de repensar  
o aproveitamento  
de todas as águas  
que temos no inverno  
e concentrar as  
mesmas em pequenas 
albufeiras



Saberes e sabores fizeram as  
delícias dos visitantes da feira

Não houve um único dia de feira em 
que  não fosse dado a provar um ou 
mais sabores regionais.  

Nas mostras  ou nas tasquinhas, 
o ‘prato do dia’ contou sempre a 
excelência do melhor que se faz 
nas ilhas.  

Um dos momentos mais aguar-
dados foi no domingo: a degusta-
ção da tenra carne dos Açores. 

Dos queijos aos vinhos, 
passando pelo 
comércio, o difícil foi 
resistir às iguarias 
dadas a provar e sair  
da feira de mãos vazias

Tentações gulosas para o paladar 
que geraram filas, tal era o interes-
se de residentes e forasteiros.   

Contas feitas,  milhares de pes-
soas aproveitaram cada momen-
to do programa, desde os con-
cursos de méis, às provas 
comentadas de queijos e de vi-
nhos, passando pela contempla-
ção de arranjos florais que tam-
bém foram submetidos ao 
escrutínio dos visitantes.  

Pelo meio, tempo ainda para 
descobrir ou aprofundar conhe-

cimento, por exemplo, sobre o 
barbado ou o pónei da Terceira ou 
ainda assistir a uma apresentação 
da escola equestre “Quinta da Ma-
lhinha”. 

Uma feira onde a etnografia 
também esteve presente , no final 
da tarde de domingo, com um 
desfile com carros de juntas de 
bois da Raça Ramo Grande. 

E porque não há arraial sem 
música, de sexta a domingo, as-
sistiram-se a concertos noite den-
tro, com “Os Mostardas”, os 

“Myrica Faya” e uma cantoria, a 
encerrar o certame.  

Momentos que também servi-
ram para os participantes nas di-
versas ‘competições’ descontraí-
rem de alguma pressão.  

Basta recordar que, para além 
do XX Concurso Terceirense da 
Raça Holstein Frísia, tiveram lu-
gar provas para o Campeonato 
Regional de Apuramento Dres-
sage, o Concurso de Bovinos da 
Raça Ramo Grande e de Horto-
Flori- Frutícolas.  

De olhos postos nos mais novos, 
destaque ainda para o Concurso 
 de Jovens Manejadores da Raça 
Holstein Frísia, que tiveram di-
reito a um espaço de aprendiza-
gem, ao final da tarde de quinta-
feira. 

De salientar os momentos de 
convívio intergeracional e de con-
tacto direto com os animais pre-
sentes no recinto, que fizeram as 
delícias de miúdos e graúdos, a 
materializar uma grande festa... 
em família! 
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