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Jorge Rita defende 
medidas imediatas para
que se aumente o envelope
financeiro do POSEI
O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, apontou 
o próximo Quadro Comunitário de Apoio e as verbas do POSEI como os
grandes desafios que se colocam à Região no setor agrícola. Jorge Rita 
continua a reclamar a valorização daquele que "é o melhor leite do mundo
mas o mais mal pago da Europa" e pediu medidas imediatas ao Governo
Regional na inauguração do XVIII Concurso Micaelense da Raça Holstein
Frísia, no Parque de Exposições de São Miguel, em Santana
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4.000 crianças 
celebraram 
o Dia Nacional 
da Agricultura 
em Santana

Páginas 6, 7 e 8

“A organização é óptima.
As pessoas são muito dedicadas,
é um edifício muito agradável e é um
belo concurso”, Yvon Chabot juiz do concurso
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Jorge Rita defende medidas
imediatas para que se aumente
o envelope financeiro do POSEI
O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel, Jorge Rita, apontou o próximo
Quadro Comunitário de Apoio e as verbas do POSEI como os grandes desafios que se
colocam à Região no setor agrícola. Jorge Rita continua a reclamar a valorização 
daquele que "é o melhor leite do mundo mas o mais mal pago da Europa" e pediu 
medidas imediatas ao Governo Regional na inauguração do XVIII Concurso Micaelense
da Raça Holstein Frísia, no Parque de Exposições de São Miguel, em Santana

N
a inauguração do
XVIII Concurso Mi-
caelense da Raça
Holstein Frísia, o

Presidente da Associação Agrí-
cola de São Miguel, Jorge Rita,
pediu que o Governo Regional
tomasse medidas imediatas pa-
ra aumentar o rendimento dos
produtores de leite, cujo setor
vive em crise.

Perante esta crise que tem dei-
xado muitos produtores em difi-
culdade, Jorge Rita pediu que se
tomassem "medidas imediatas"
para alavancar o rendimento dos
produtores e deixou o alerta: "ou
existe da parte da Região apoio
direto ao leite ou tem de existir na
Região rapidamente uma decisão

ao nível do SAFIAGRI- ajuda aos
custos financeiros dos produto-
res, que já foi feito no passado", e
que deve ser extensivo às coope-
rativas dos fatores de produção.

O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel reforçou
que resolvendo-se a questão do
SAFIAGRI podia "dar-se algu-
ma folga a um setor que vive al-
guma descapitalização sabendo
que as outras fileiras têm mel-
horado, como da carne. Mas o
leite vive uma crise. Melhorou
um pouco o preço mas este ano
houve uma pequena baixa e se
não houver retoma vamos ter
mais dificuldades". 

Na inauguração do XVIII
Concurso Micaelense da Raça
Holstein Frísia, organizado pe-
la Associação Agrícola de São
Miguel, Jorge Rita lembrou os
próximos grandes desafios que
se colocam ao setor, a par da des-
capitalização.

nitário de Apoio, não esque-
cendo uma coisa que é funda-
mental que é a desagregação
do envelope financeiro que
tem de vir para a Região". 

Um trabalho disse, que tem
de ser feito "pela Secretaria Re-
gional da Agricultura e Florestas
juntamente com as organizações
de produtores. Esse trabalho
tem de continuar a ser feito". 

Apesar das dificuldades do
setor, Jorge Rita explicou que a
qualidade dos produtos lácteos
existe, principalmente associada
a "uma marca mágica que é a
Marca Açores". Há que "poten-
ciar os nossos produtos e os lac-
ticínios são uma fonte de receita
extraordinária para a Região e
ainda mais se tiverem valor
acrescentado", disse. 

O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel acres-
centou que para se manter "o
nível de qualidade que todos

As verbas do próximo Qua-
dro Comunitário de Apoio
(QCA) e as verbas do POSEI são
as grandes preocupações para
valorizar aquele que é "o melhor
leite do mundo mas o mais mal
pago da Europa". Apesar do
compromisso assumido pelo
Comissário da Agricultura, Phil
Hogan, aquando de uma visita a
São Miguel de que não haveria
cortes nas verbas do POSEI,
Jorge Rita destacou que a "am-
bição da Região não deve ficar
por aqui" e entende que deve ha-
ver um aumento de verbas do
POSEI para a Região. "Seria
fundamental", apelou.

O Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel lem-
brou ainda que numa altura em
que se debate o próximo Qua-
dro Comunitário de Apoio, po-
derá ser possível "melhorar-
mos a performance dos Açores
no próximo Quadro Comu-

desejamos", também é necessá-
rio que o Governo Regional dos
Açores melhore as infraestrutu-
ras agrícolas que são uma mais-
valia numa exploração. "Muito
tem sido feito, mas muito ainda
há a fazer nessa matéria. Quan-
tas melhores acessibilidades,
quanto melhor abastecimento
de água nas explorações, quan-
to mais electricidade, teremos

melhor rendimento e garantia
de melhor sustentabilidade e
de melhor produto. Esse será
sempre o objetivo que está
traçado, que temos como rei-
vindicação", afirmou.

Além das infraestruturas, os
transportes foram considerados
"o calcanhar de Aquiles do se-
tor" mas para que a valorização
do leite dos Açores seja mais for-

“O casamento da agricultura e turismo 
é um bom casamento mas também estamos
casados com as nossas indústrias, mas o
Governo Regional não pode ser o juiz que
decide o divórcio. Tem de ser o juiz que faz 
a conciliação entre as partes”
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Presidente do Governo
Regional considera que 
não é aceitável o corte de 
qualquer verba no POSEI
O Presidente do Governo Regional entende que há grandes desafios
que se colocam à Região, principalmente a nível externo. 
Com as negociações do próximo Quadro Comunitário de Apoio 
e das verbas do POSEI, Vasco Cordeiro entende que "não 
se mantendo as verbas do POSEI, a Região ficará num desequilíbrio
que tem de ser trabalhado". Isso mesmo explicou na inauguração 
do XVIII Concurso Micaelense da Raça Holstein Frísia

N
a inauguração do
XVIII Concurso
Micaelense da
Raça Holstein Frí-

sia o Presidente do Governo
Regional, Vasco Cordeiro,
elogiou o trabalho que tem
vindo a ser desenvolvido para
mostrar "aquilo que nos Aço-
res se faz bem e em concreto
naquilo que nos reúne em São
Miguel, do ponto de vista da
genética e efetivo leiteiro da
nossa Região".

Um trabalho que "a Asso-
ciação Agrícola de São Miguel
tem desempenhado, e bem,"
não só com a realização de con-
cursos bovinos mas com a re-
presentação da Região em vá-
rios eventos a nível nacional.

O Presidente do Governo
Regional destacou os desafios
que se colocam à Região nos

próximos tempos ao nível do se-
tor agrícola, nomeadamente ao
nível externo e interno. Vasco
Cordeiro identificou o primeiro
desafio externo, ao nível da
União Europeia, nomeadamen-
te ao nível do próximo Quadro
Comunitário de Apoio e do PO-
SEI. "Da parte do Governo Re-
gional tem sido desenvolvido tra-
balho que tem desenvolvido re-
sultados, que envolveu também
outras entidades,para a sensibi-
lização que não é aceitável o
corte de qualquer verba no PO-
SEI", recordando que o Co-
missário Europeu da Agricul-
tura assumiu nos Açores que
não haveria cortes nessas ver-
bas para a Região. 

"Não é aceitável que apenas
pela questão do não corte pos-
samos ficar numa situação de
desvantagem comparativa uma

vez que havendo um aumento
do primeiro pilar e não se man-
tendo verbas do POSEI, há um
desequilíbrio que deve ser tra-
balhado e tem sido, quanto à
necessidade absoluta de não
haver discriminação negativa
dos Açores quanto às verbas do
POSEI", disse.

Para Vasco Cordeiro essa
componente de desafios exter-
nos "não se pode esgotar na
questão financeira" e ressalvou
ser necessário "articularmos
esforços para termos parcerias
para que a Região fale a uma só
voz na sua pretensão face à
União Europeia".

Aí Vasco Cordeiro falou num
outro desafio, o do diálogo e co-
laboração entre os vários parcei-
ros do setor agrícola. "O Gover-
no tem uma ideia e propostas so-
bre o que tem de fazer. Mas acha

fundamental que essas propos-
tas sejam testadas, colocadas à
crítica e debate por parte dos
parceiros sociais e é assim tem si-
do", explicou. 

Uma "congregação de vonta-
des" destacada pelo Presidente do
Governo Regional onde "reside
uma das grandes justificações pa-
ra que muitas das medidas apre-
sentadas pelo Governo Regional
tenham suscitado a adesão" por
parte dos agricultores. Vasco Cor-
deiro falava concretamente do
PRORURAL+ em que foram
apresentados 900 projetos de in-
vestimento privado.

Uma ideia que interligou
com o terceiro desafio, que pas-
sa pelo rendimento dos agri-
cultores açorianos. Um desafio
que ainda se mantém e que ne-
cessita que "vamos novamente
sentar-nos todos à mesa e ver-
mos de que forma a capacidade
de políticas públicas e a capaci-
dade de cada um dos privados
mobilizar e orientar a sua ativi-
dade para uma cada vez maior
valorização dos nossos produ-
tos, consigamos que os produ-
tores tenham maior e melhor
rendimento mas que toda essa
cadeia possa fortalecer o seu
contributo para a economia da
nossa Região". 

Daí Vasco Cordeiro passou
para um quarto desafio, que con-
templa a aposta no futuro e que
tem de continuar a ser feita no
setor agrícola. "Hoje, cada vez
mais, temos outras áreas pelas
quais passa o sucesso dessa apos-
ta não apenas o apoio ao equipa-
mento, mas investimento na
qualificação dos jovens agricul-
tores de fazerem cada vez mel-
hor". O Presidente do Governo
Regional lembrou que está a ser
debatida uma iniciativa do Go-
verno Regional, o Programa Jo-
vem Agricultor, que pretende
apostar na juventude e no reju-
venescimento do setor. Um ca-
minho que já vem sendo trilhado
na Região e que se torna eviden-
te "com a nossa evolução ao lon-
go dos tempos". 

Na inauguração do XVIII
Concurso Micaelense da Raça
Holstein Frísia, Vasco Cordeiro
apontou que "todos querem o
melhor para este setor" e apelou
à mobilização para se desenvol-
verem estratégias em conjunto
para os desafios que se colocam
sejam facilmente ultrapassados.
No entanto alertou que "há áre-
as nas quais as entidades públi-
cas não podem nem devem in-
terferir. Isso deve ser deixado à
competência do que é o engenho
e a arte de cada um dos interve-
nientes do setor", concluiu. 

te, quem decide "também tem
de tentar melhorar, com cam-
panhas de marketing mais bem
orientadas, com apoios que
existem para a procura de no-
vos mercados" para que a inter-
nacionalização dos produtos
lácteos açorianos possa ser uma
realidade.

Os custos acrescidos com o
transporte, disse Jorge Rita,
não permitem aos produtos
açorianos serem competitivos
noutros mercados e que a ajuda
financeira existente, através de
programas do Governo Regio-
nal, "não é suficiente" para col-
matar essas dificuldades.

Na inauguração de mais um
concurso bovino, Jorge Rita
destacou que a mão de obra "é
um problema dos dias de hoje" e
adiantou que a formação "deve
ser mais apurada e aprofundada
para termos agricultores mais
bem apetrechados. Esse é um
trabalho que tem de ser feito na
Região e feita em parceria com
as escolas e com quem o quer fa-
zer" já que a Associação Agríco-
la de São Miguel também tem
vindo a fazer essa formação.

Falando sobre "o casamento"
entre a agricultura e o turismo,
Jorge Rita disse ser "um bom
casamento mas também esta-
mos casados com as nossas
indústrias, mas o Governo Re-
gional não pode ser o juiz que
decide o divórcio. Tem de ser o
juiz que faz a conciliação entre
as partes. Esse é sempre o ca-
minho do sucesso, estarmos
condenados a viver todos jun-
tos, com a indústria e o Governo
Regional. Tem de ser a forma de
chegarmos muito mais perto do
sucesso na Região", disse.

A propósito do XVIII Con-
curso Micaelense da Raça
Holstein Frísia, o Presidente da
Associação Agrícola de São Mi-
guel realçou a presença de 235
animais e destacou o trabalho
que tem sido feito ao nível do
melhoramento genético e na
procura "de melhorar cada vez
mais as nossas vacas, e isso tem
sido evidenciado cada vez mais
nestes concursos". 

"Nós fazemos o nosso trabal-
ho, achamos que é muito impor-
tante para a Região, para o maior
setor de actividade económica
da Região estes eventos. Será
sempre uma forma de dar noto-
riedade à excelência do trabal-
ho que se faz. Os produtores fa-
zem-no com gosto, com paixão e
com o objetivo da qualidade",
reforçou Jorge Rita que agrade-
ceu a presença de todos os pro-
dutores e a ajuda de todos os pa-
trocinadores.
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A
Exploração dos irmãos
Óscar e Roberto Pon-
te, da Lomba da Maia,
venceu pela quarta

vez mais um concurso bovino
organizado pela Associação
Agrícola de São Miguel. Des-
ta vez foi a vaca "ORP Mccut-
chen Maia" que arrecadou o
prémio de Vaca Grande Cam-
peã e que muitos elogios rece-

beu do juiz canadiano Yvon
Chabot.

Um dos proprietários do
animal, Roberto Ponte, desta-
cou o caráter leiteiro do animal
que é "extremamente bem ba-
lanceado, muito refinado na
sua parte óssea e com um siste-
ma mamário muito bom e com
ligações muito fortes, o que faz
com que o úbere possa durar
muitos anos".

Roberto Ponte confessa
que ficou "muito satisfeito",
com esta distinção por parte
do juiz canadiano e admite
que foi "uma alegria inex-
plicável. Estou sem palavras.
Nos últimos três anos temos
tido uma vaca campeã mas foi
sempre a mesma vaca, a "Gru-
ta". Esta vez foi uma nova va-
ca. É um motivo de orgulho

“ORP Mccutchen
Maia” da Lomba
da Maia é a Vaca
Grande Campeã
É a quarta vez que a Exploração de Óscar 
e Roberto Ponte, da Lomba da Maia, vence
um concurso bovino organizado pela
Associação Agrícola de São Miguel. 
Desta vez foi com a "ORP Mccutchen Maia", 
o que deixou os proprietários "sem palavras"
por mais esta vitória

termos conseguido fazer uma
nova campeã".

A exploração da Lomba da
Maia participou no XVIII Con-
curso Micaelense da Raça Hols-
tein Frísia com nove animais,
sendo que em todas as catego-
rias conseguiu alcançar o pó-
dio. Nomeadamente com
uma vitela que foi vice-cam-
peã no XVIII Concurso Mica-
elense da Raça Holstein Frí-
sia e que irá marcar presença

na Feira Açores deste ano.
Uma prova, afirma Roberto
Ponte, que a aposta que tem
vindo a ser feita pela Explo-
ração tem sido ganha. "Temos
apostado num tipo de animais,
um animal com grande cará-
ter leiteiro, com um grande sis-
tema mamário, o que nos ga-
rante que o animal tenha lon-
gevidade porque o úbere tem
capacidade para durar muitos
anos", explica Roberto Ponte. 

“É uma vaca extremamente balanceada,
com muito caráter leiteiro, muito refinada
na sua parte óssea, com um sistema
mamário muito bom, com ligações muito
fortes o que faz com que o úbere possa
durar muitos anos”

“Estou muito 
satisfeito, foi uma
alegria inexplicável.
Estou sem palavras”

“A organização é óptima. As pessoas 
são muito dedicadas, é um edifício muito
agradável e é um belo concurso”

Vaca Campeã Intermédia,
Melhor úbere
e Vaca Grande Campeã

Vitela Campeã e Jovem Campeã

Vitela Campeã do Concurso Juvenil
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E
ste ano coube ao juiz
canadiano Yvon Cha-
bot avaliar os animais
que se apresentaram

no XVIII Concurso Micaelen-
se da Raça Holstein Frísia e
destacou "os animais de grande
qualidade, boas vacas e com
boa qualidade leiteira". 

Yvon Chabot realçou as se-
melhanças dos animais do Ca-
nadá com os animais micaelen-
ses, apesar desta ser a sua pri-
meira visita aos Açores embora
já tenha participado em vários
concursos no continente en-
quanto juiz. O canadiano refe-
re que a Vaca Grande Campeã,
a "ORP Mccutchen Maia" po-
deria "facilmente" sair-se bem
em competições do outro lado
do Atlântico.

A Vaca Grande Campeã foi
elogiada por ser "um excelente

animal", com um bom siste-
ma mamário e Yvon Chabot
diz que o úbere é efectivamen-
te "muito importante" quan-
do se julga um concurso bo-
vino "porque é dos úberes que
vem o leite". No entanto, o
juiz canadiano gosta de ava-
liar o animal pelo seu todo e
no geral a "Maia" foi a que
reuniu todas as condições pa-
ra ser classificada como a mel-
hor vaca em pista. 

Yvon Chabot elogiou também
a organização do XVIII Concur-
so Micaelense da Raça Holstein
Frísia, destacando a dedicação
dos produtores micaelenses mas
também a assistência que mar-
cou presença no evento. "Fica-
ram até ao fim e foi até bastante
tarde, o que quer dizer que as
pessoas também são apaixona-
das pelos animais", concluiu.

Juiz canadiano elogia animais, 
produtores e organização
Juiz oficial da Holstein Canadá há mais de 25 anos, Yvon Chabot elogiou 
a qualidade dos animais presentes no XVIII Concurso Micaelense da Raça Holstein
Frísia, o empenho dos produtores na apresentação dos seus animais e a organização.
Yvon Chabot elogiou também a presença do público que ficou até ao fim do concurso

“Têm animais de grande 
qualidade, boas vacas, 
com boa qualidade leiteira
e bons úberes”

“A assistência foi muita. Ficaram até ao fim e até bastante tarde.
Quer dizer que também são apaixonadas pelos animais”

Vaca Campeã Jovem

Vaca Vice- Campeã Intermédia e Vaca Vice-Grande Campeã

Ema Couto Ponte, Melhor Apresentadora Jovem

Miguel Melo, Melhor Apresentador Adulto



4.000 crianças celebraram
o Dia Nacional da Agricultura 
em Santana
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D
esde manhã cedo,
cerca de quatro mil
crianças, chegaram
dos vários pontos da

ilha para experimentar e con-
hecer melhor o cultivo e a pro-
dução agrícola dos vários ali-
mentos que todos os dias nos
chegam a casa, substituindo a
escola pelo campo.

Este evento decorre da ini-
ciativa promovida a nível na-
cional pela CAP e pelo fórum
estudante, tendo as comemo-
rações nacionais sido este ano,
em São Miguel, atendendo a
que tema era o leite, e também
à dimensão e ao impacto que
este evento tem junto da comu-
nidade estudantil da ilha.

Este dia teve como objetivo

sensibilizar os jovens do 1.º ao
6.º ano, para a importância da
agricultura, do mundo rural e
do desenvolvimento sustentá-
vel na região, tendo sido orga-
nizadas um conjunto alargado
de atividades capazes de
abranger várias vertentes do
setor agrícola, onde se privile-
giou o contacto das crianças
com a terra onde se plantam as
culturas e com os diferentes
animais expostos, nomeada-
mente, pela possibilidade de
ordenhar uma vaca leiteira.

Para que crianças pudes-
sem sentir e perceber a reali-
dade da agricultura, estiveram
expostos animais (bovinos,
aves, equídeos, suínos, ovinos,
caprinos, galinhas, coelhos,

patos e abelhas), bem como,
culturas da área hortícola e
frutícola em diferentes fases
de desenvolvimento (ciclo ve-
getativo), e mostras nas ver-
tentes florícola e de cereais, es-
tando também presente, a
componente florestal e de ma-
quinaria agrícola.

Participaram igualmente, as
indústrias de lacticínios que
ajudaram as crianças a enten-
der e compreender o ciclo de
leite, tão importante para a
economia regional.

Uma iniciativa aberta ao pú-
blico, onde estiveram presentes
vários stands lúdicos e infor-
mativos dos serviços oficiais, de
cooperativas, de empresas lo-
cais e de privados. 

O Dia Nacional da Agricultura, que se realizou
no dia 22 de maio no recinto da Associação
Agrícola, em Santana foi uma iniciativa 
da Associação Agrícola de São Miguel em
parceria com a CAP (Confederação dos
Agricultores de Portugal) e com 
o apoio do Governo Regional dos Açores. 
Estiveram presentes alunos dos 6 e 12 anos,
provenientes de todos os concelhos na ilha 
de São Miguel, que aprenderam 
a importância da agricultura nos Açores
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J
orge Rita, Presidente da
Associação Agrícola de
São Miguel afirmou que
"o grande objetivo tem a

ver com a componente pedagó-
gica desta iniciativa, ou seja,
apesar de ainda não assistir-
mos muito a este fenómeno nos
Açores, cada vez mais as pesso-
as vivem e mudam-se para os
centros urbanos, fazendo com
que o mundo rural se desva-
neça, pelo que, com a reali-
zação deste evento pretende-se
que as crianças tenham o con-
tato com a agricultura", sublin-
hou o Presidente.  

Este revelou também que "os
professores ficam muito satisfei-
tos com os benefícios pedagógi-
cos obtidos com esta iniciativa. É
que as crianças vivem a oportuni-
dade de plantarem produtos
hortícolas, mas também de fazer

a ordenha a uma vaca. Experiên-
cias únicas que permitem aproxi-
mar as crianças da agricultura". 

Assegurou que uma das coi-
sas mais gratificantes deste dia
é ter a certeza que esta iniciati-
va se torna num dia inesquecí-
vel para todas as crianças que
visitam Santana, e que "no fu-
turo estas percebam a verda-
deira e enorme importância
que este sector tem".

Jorge Rita expressou que as-
sim sendo, é extremamente re-
levante que as crianças "se ha-
bituem a contactar com a terra
ou com um animal". Por essa
razão, na seleção das escolas, "o
foco esteve nas escolas mais ur-
banas", para que os estudantes
"percebam que o leite não vem
do pacote, a alface não vem do
supermercado e a carne não
vem do talho".

“Conseguimos mostrar 
às crianças como 
é difícil e apaixonante 
o trabalho do agricultor”

“A Associação
Agrícola gosta
sempre de um
bom desafio”
Este evento marcado pelo
bom tempo, num espaço
seguro e amplo e com uma
boa dinâmica infantil torna-
se num grande desafio para a
Associação Agrícola de São
Miguel e como refere Jorge
Rita, “a logística deste evento
tem algum peso, mas nós
estamos habituados a isso e
gostamos de desafios”. 
Já temos uma vasta experiên-
cia com eventos, e no final é
sempre recompensador.  
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Em suma, este trabalho de equipa entre 
a Associação Agrícola de São Miguel e a
Confederação dos Agricultores de Portugal em
que há uma cooperação com gerações mais novas
é sempre um êxito, e espera-se que esta iniciativa
se venha a repetir durante os próximos anos 

Presidente da Confederação dos Agricultores
de Portugal, Eduardo Oliveira e Sousa 
também esteve presente 

Os Açores como 
Capital da Agricultura

O
Presidente da CAP
(Confederação dos
Agricultores de Por-
tugal), Eng.º Eduar-

do Oliveira e Sousa regressou
novamente aos Açores para vi-
venciar pela segunda vez no lo-
cal a importância que a Agri-
cultura tem na nossa região. 

Este começou por felicitar a as-
sociação por este evento afirman-
do que "é um exemplo extraor-
dinário em termos didáticos e pe-
dagógicos, pois é um contato
direto entre as crianças e aquilo
que a agricultura significa". Satis-
feito, declarou que pretende con-
tinuar a vir para este evento e es-

pera que iniciativas como esta se-
jam futuramente reproduzidas
também em Portugal Continen-
tal, principalmente em zonas de
maior urbanidade, dizendo "ho-
je um pouco por todo o país, mais
de 220 escolas receberam ativida-
des agrícolas", já nos Açores,
aconteceu o oposto, foram as es-

colas a deslocarem-se até ao re-
cinto da Associação Agrícola de
São Miguel, "4.000 estudantes
passaram por este recinto (…) e
esgotaram-se todos os autocarros
da ilha. Isto demonstra a grande
mobilização de toda a região".

Quanto à temática deste ano,
Eduardo Sousa ressaltou que "a
região dos Açores é emblemáti-
ca, e o leite é igualmente em-
blemático, estar aqui presente é
uma sensação de bem-estar e de
alegria muito intensa."

T
ambém Luís Mira, Se-
cretário-Geral da CAP,
marcou presença nes-
te evento. Este expli-

cou a razão dos Açores como
"capital deste evento", afirman-
do que "este ano escolhemos os
Açores devido à importância
que a Agricultura tem nos Aço-
res e também devido à im-
portância da Associação Agrí-
cola de São Miguel". Referindo
ainda, que não há nenhum ou-
tro sítio em Portugal que se con-
siga unificar 4.000 crianças de
forma ordeira". 

Quanto à forma de como a
CAP tem visto todo o trabalho
realizado pelos açorianos, este
respondeu que na entrada para
a União Europeia, existiam
100.000 produtores de leite em
Portugal, 90.000 no Continen-
te e 10.000 nos Açores. Atual-

mente são 2.400 no Continen-
te e 2.400 nos Açores, "demons-
tra a capacidade de resistência e
capacidade dos produtores de
leite açorianos (…) não esque-
cendo o valor acrescentado dos
lacticínios açorianos", acredi-
tando que é este caminho que
deve-se seguir. 

Também, Secretário Regio-
nal da Agricultura e Florestas,
que marcou presença no evento,
partilhou as mesmas ideias:
"Aqui garante-se um contacto
próximo com a agricultura evi-
denciando a sua importância no
dia a dia das pessoas". Deu
também destaque à importân-
cia pedagógica deste evento, o
membro do governo regional
salientou ainda a relevância des-
ta ação, "ao destacar o papel do
setor na sustentabilidade am-
biental da região".
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que cederam os animais 
e utensílios agrícolas. 
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