
Feira foi montra  
da excelência  
das produções 
agrícolas açorianas
A concurso estiveram cerca de 200 animais de raças de leite e de carne, oriundos 
de sete ilhas. A competição também se fez ao nível de vários produtos hortícolas
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Maior feira agrícola 
dos Açores regressou 
à ilha do Faial

Entre os principais momentos 
da Feira Agrícola Açores estive-
ram os concursos de bovinos da 
raça Holstein Frísia, de bovinos 
de raças de carne, de equinos e 
de caninos.  

José Hélio Ventura, diretor re-
gional da Agricultura, fala “num  
certame demonstrativo daquilo 
que é a pujança e a importância 
do setor na região”, com claro re-
conhecimento, por parte de todos 
os que passarem pela Quinta de 
São Lourenço, de que “excelência 
é palavra que melhor caracteriza 
as nossas produções”. 

Envolveram-se no ambiente 
de festa e com grande entusias-
mo, os profissionais do  setor e 
respetivas famílias, mas tam-
bém a comunidade em geral,  
que não se furtou ao contacto di-
reto com os animais, sobretudo 
os mais novos. 

“Além disso, é uma oportuni-
dade para trazer as pessoas que 
não são do campo ou não convi-
vem com os animais, proporcio-

Passados seis anos, a Feira Agrícola Açores voltou a ter como palco a ‘ilha 
azul’, num certame que se realizou na Quinta de São Lourenço, entre os 
dias 12 e 14 de julho. Houve concursos pecuários, mostras de produtos 
regionais, gastronomia e muito convívio entre profissionais do setor,  
mas também com comunidade e ainda alguns forasteiros 

nando momentos 
únicos”, acrescenta 
o governante. 

 Facto é que são 
cada vez mais os jo-
vens a aproxima-
rem-se do setor e 
desde tenra idade. 
Basta ver, por exemplo, 
a participação nos con-
cursos de manejadores de 
bovinos. 

“É notório o orgulho dos pais ao 
acompanharem essa experiência 
dos filhos. É, aí, que pensam que 
o trabalho de uma vida pode ter 
uma sucessão, através dessas mes-
mas crianças”. 

Mas este não foi um evento do 
setor e para o setor.  

“Tivemos o cuidado de divulgar 
junto da hotelaria o programa da 
feira. E nesse programa, tivemos 
a preocupação de incluir bons ar-
gumentos para uma visita de 
quem estava de passagem na ilha 
do Faial. E, na minha opinião, isso 
foi bem conseguido.”

“TTivemos cerca de 200 
animais de sete ilhas 
dos Açores, numa 
demonstração clara de 
que o investimento em 
genética está a dar 
grandes resultados

Os Premiados
Concurso de Bovinos da Raça Holstein-Frísia 
Vaca Grande Campeã  Conquista 
Criador Fábio Manuel Freitas Gonçalves (Pico) 
Vaca Vice Grande Campeã  Trigueira 
Criador Eduíno Manuel dos Santos Ávila (Faial) 
Melhor Úbere  Conquista 
Criador Fábio Manuel Freitas Gonçalves (Pico) 
Novilha Vice Campeã Melos Doorman Pepita 
Criador Sociedade Melosfarm, Lda (São Miguel) 
Novilha Campeã  Toledo Doorman 211 
 Criador Carlos Manuel Toledo Costa (Terceira) 
Campeã Jovem  Toledo Doorman 211 
Criador Carlos Manuel Toledo Costa (Terceira) 
Vice Campeã Jovem Melos Doorman Pepita  
Criador Sociedade Melosfarm, Lda (São Miguel) 
Melhor Conjunto de Vacas  José António Dutra Escobar (Faial) 
Raça Holstein Frísia- Vacas Leiteiras 
Vacas de 2 a 3 anos  - 1º Lugar - Criador: Mário Jorge Pereira de Oliveira (Pico) 
Vacas de 3 a 4 anos  - 1º Lugar - Criador: Eduíno Manuel dos Santos Ávila (Faial) 
Vacas de 4 a 5 anos  - 1º Lugar - Criador:  José Manuel Soares Garcia (Faial) 
Vacas  com mais de 5 anos  - 1º Lugar - Criador:  Fábio Manuel Freitas Gonçalves (Pico) 
Raça Holstein Frísia- Vitelas 
Vitelas de 3 a 6 meses  - 1º Lugar - Criador: Luís Carlos Correia Moniz (São Miguel) 
Vitelas de 6 a 8 meses  - 1º Lugar - Criador: Carlos Alberto Vitória Moniz (São Miguel) 
Vitelas de 8 a 10 meses  - 1º Lugar - Criador: Nuno Bernardo Araújo Amaral (São Miguel) 
Vitelas de 10 a 12 meses  - 1º Lugar - Criador: Irmãos Dinis Exp AP, Lda (Terceira) 
Vitelas de 12 a 14 meses  - 1º Lugar - Criador: Óscar Manuel Cordeiro Ponte (São Miguel) 
Raça Holstein Frísia - Novilhas 
Novilhas de 14 a 17 meses  - 1º Lugar - Criador: Nuno Manuel Cordeiro Almeida (São Miguel) 
Novilhas de 17 a 20  meses  - 1º Lugar - Criador: Lúcio Manuel Correia Garcia (Faial) 
Novilhas de 20 a 23 meses  - 1º Lugar - Criador: Carlos Manuel Toledo Costa (Terceira) 
Novilhas de 23 a 27 meses  - 1º Lugar - Criador: Francisco Hildeberto Toledo Ávila (Terceira) 
Escola de Jovens Manejadores da Raça Holstein-Frísia 
Crianças até 10 anos   
1º lugar Leonardo Mendes Nogueira (Terceira) 
Jovens dos 10 aos 14 anos   
1º lugar Marina Simões Melo (São Miguel) 
Melhor Jovem Manejador 
1º lugar Marina Simões Melo (São Miguel) 
Concurso de Bovinos de Raças Puras de Carne  
Aberdeen Angus 
Novilhas de 12 a 20 meses - 1º Lugar - Criador: Luís Fernando da Silva (Pico) 
Novilhas com mais de 20 meses - 1º Lugar - Criador: Emanuel da Silva Araújo (Faial) 
Vacas Paridas - 1º Lugar - Criador: Emanuel da Silva Araújo (Faial) 
Touros Reprodutores com mais de 12 meses - 1º Lugar - Criador: Emanuel da Silva  
                    Araújo (Faial) 
Simmental Fleckwich 
Novilhas com mais de 18 meses - 1º Lugar - Criador: José Goulart Sequeira (Pico) 
Vacas Paridas - 1º Lugar - Criador: Noélia Fátima Simas Duarte (Faial) 
Touros Reprodutores com mais de 12 meses - 1º Lugar - Criador: José Orlando Medeiros  
                    da Silva (Pico) 
Charolesa 
Touros Reprodutores com mais de 30 meses - 1º Lugar - Criador: Herberto Manuel  
                                                       Gonçalves Pires (Faial) 
Limousine 
Novilhas de 12 a 20 meses - 1º Lugar - Criador: João Valdemar Azevedo Ormonde (Terceira) 
Novilhos de 12 a 20 meses  - 1º Lugar - Criador:  Luís Manuel Bulcão (Faial) 
Novilhas com mais de 20 meses - 1º Lugar - Criador:  Noélia de Fátima Simas Duarte (Faial) 
Vacas Paridas - 1º Lugar - Criador:  José Agnelo Bettencourt (São Jorge) 
Touros Reprodutores com mais de 30 meses - 1º Lugar - Criador:  Lino Álvaro Pimentel  
                    Sousa (São Jorge) 
Concurso de Bovinos da Raça Ramo Grande  
Novilhas de 12 a 18 meses  - 1º Lugar - Criador: Dora Maria Gil Costa Medeiros (Faial) 
Novilhas com mais de 18 meses  - 1º Lugar - Criador: José Avelino Duarte da Silva (Faial) 
Vacas até 5 anos  - 1º Lugar - Criador: Luís António da Silva Pinheiro (Faial) 
Vacas com mais de 5 anos  - 1º Lugar - Criador: Teresa Conceição Medeiros Gomes (Terceira) 
Fêmea Campeã da Raça - 1º Lugar - Criador: Teresa Conceição Medeiros Gomes (Terceira) 
Touros Reprodutores de 12 a 30 meses - 1º Lugar - Criador: José Avelino Duarte da Silva  (Faial) 
Touros Reprodutores com mais de 30 meses - 1º Lugar - Criador: José Isaac Mendes Ávila  
                     (Terceira) 
Concurso de Horticultura  
Curgete Quinta do Torcaz-Vitório E.A.S.D. Fidalgo  
Pepino  Teresa Maria Ferreira Costa  
Batata  José Norberto Amaral  
Morango José Norberto Amaral  
Cebola  Marco Paulo Neves da Silva  
Melhor Produto em Exposição 
Beringela Quinta do Torcaz-Vitório E.A.S.D. Fidalgo 
Concurso de Fruticultura 
Banana  Banana Manuel Tagarroso Vieira da Rosa  
Pêra  Carlos Manuel Garcia  
Concurso de Produtos Biológicos 
Curgete Jason Peter Dias  
Batata  Myrica Faial Perma Culture Farm, Lda  
Pepino  Jason Peter Dias  
Cebola  Myrica Faial Perma Culture Farm, Lda  
Melhor Produto Biológico em Exposição 
Cenoura Jason Peter Dias  
Concurso de Floricultura 
Leucadendron Argentium José Tiago Rodrigues  
Concurso de Arranjos Florais 
Gabriela Vargas Ávila 

Concurso da Raça Holstein Frísia é um dos pontos altos



“A agricultura biológica  
é um pilar estratégico”

Foi o regresso da Feira Agrícola Aço-
res ao Faial. Que balanço faz deste cer-
tame? 

É um balanço extremamente positivo, 
daí manifestar a minha satisfação pela for-
ma como decorreu o evento e pela gran-
de adesão que teve em termos de públi-
co. É, naturalmente, um motivo de 
satisfação para nós e para todas as pessoas 
e entidades que estiveram ligadas à orga-
nização deste certame. Há, no entanto, a 
tendência para associar este evento ao go-
verno mas o governo é apenas uma das par-
tes. Sem a  a envolvência do município, das 
associações e de muitos voluntários não 
seria  possível alcançar o patamar de qua-
lidade com que brindamos quem partici-
pa na feira e quem vem descobri-la. É, aliás, 
um evento preparado com um ano de an-
tecedência. Nesse sentido, já a ser prepa-
rada a edição  do próximo ano que, por pro-
posta da Associação Agrícola de São 
Miguel, será o Concurso Nacional da Raça 
Holstein Frisia. Obviamente, será uma res-
ponsabilidade acrescida. É, no fundo, uma 
oportunidade para mostrar e afirmar a im-
portância que a agricultura tem para to-
dos nós, no nosso dia-a-dia. 

E aqui  nesta feira falamos e mostra-
mos a agricultura num sentido lato,  não 
apenas a fileira do leite e da carne... 

Sem dúvida que sim e a Quinta de São 

JJoão Ponte, secretário regional da Agricultura e Florestas, destaca a edição 2019 da Feira 
Agrícola Açores como um testemunho vivo e inequívoco da inovação, qualidade e esforço  
na diversificação do setor,  onde a produção biológica assume um papel de peso no futuro 

Titular da pasta da agricultura faz ‘balanço extremamente positivo’ da edição 2019 da Feira Agrícola Açores

Lourenço tem a particularidade de poder 
desagregar as diferentes áreas do setor, 
mostrando aquelas que são as nossas po-
tencialidades e o melhor do que produzi-
mos, com bens  cada vez mais virados para 
novos mercados. 

Á semelhança de outras feiras,  há 
aqui a  preocupação com a introdução 
de produtos biológicos. É uma aposta 
de futuro? 

Assumidamente que sim. Daí, a aposta  
num Plano Estratégico para o Desenvolvi-
mento da Agricultura Biológica e que foi 
construído de fora para dentro. Ou seja, 
com recurso a competências da Universi-
dade dos Açores e a técnicos especializados 
para permitir que esta área pudesse cres-
cer em dimensão e qualidade. E, hoje, ao 
olharmos para a feira, verificamos que há 
uma forte presença de produtos biológicos. 
E  se olharmos hoje para a distribuição, ve-
rificamos que nas grandes superfícies aqui-
lo que no passado recente era uma peque-
na prateleira com três ou quatro produtos, 
já é uma linha com várias prateleiras. Es-
tou convicto que a tendência é para conti-
nuar a crescer. A agricultura biológica é, 
hoje, um pilar estratégico na região. 

E como está a evoluir a área de produ-
ção no arquipélago? 

Podemos falar, nos últimos anos, de um 
crescimento de mais de 30 por cento. A ver-

dos transportes. Quando ultrapassada 
essa última questão que pode represen-
tar para o setor? 

Com melhores condições de transporte 
marítimo inter-ilhas, o que acontecerá a 
breve trecho, será operada uma revolução 
no mercado interno na ótica dos produ-
tos frescos, seja ao nível do desenvolvimento 
de varias culturas, seja ao nível da comer-
cialização, com o esperado aumento de ven-
das. No fundo, é conseguir ter mais do que 
é nosso entre nós.  

E por falar em mercados, a exportação 
continua a crescer? 

Tem crescido e com números que ates-
tam que o mercado aprecia e muito o que 
cá se faz. Nesse caminho, a Marca Aço-
res é uma alavanca importante para esse 
crescimento. O objetivo, no fundo, passa 
por consolidar esse crescimento mas, so-
bretudo, valorizar ainda mais os  nossos 
produtos. Este é que é o elemento que fará 
toda a diferença no futuro: poder vender 
melhor e, com isso, conseguir remune-
rar melhor toda a cadeia mas, em especial, 
os nossos produtores, já que são os mais 
‘esmagados’ na concorrência que se assis-
te nos mercados.  

Não se evolui  sem modernização e  sem 
eficiência de processos. Os mais novos  
têm essa apetência? 

Acredito que a entrada de jovens com 
uma formação diferente da que os pais ti-
veram e com outro tipo de preocupações 
irá contribuir para, no futuro, termos um 
setor mais sustentável. Isso é fundamen-
tal. Por isso, o governo decidiu lançar um 
programa Jovem Agricultor, pedindo às 
organizações de produtores que colabo-
rem para atrair mais sangue novo para 
o setor. Sabemos que as exigências são 
enormes, é preciso cada vez mais forma-
ção. Nesse aspeto, a ideia é permitir tam-
bém que esses jovens possam ter forma-
ção fora da região, sendo a mesma 
financiada. Temos uma percentagem 
muito considerável de jovens no setor,  
mas existem também muitos agriculto-
res que, quando terminar o próximo Qua-
dro Comunitário de Apoio (QCA), já te-
rão mais de 60 anos. 

Falando também de questões am-
bientais. Há a pressão para que as prá-
ticas agrícolas sejam mais amigas do am-
biente.  Como estamos nesse sentido? 

De forma mais ou menos direta, essa 
sempre foi uma preocupação na região e 
uma prática no dia-a-dia. Se olharmos, por 
exemplo, para o atual QCA naquelas que 
são medidas de apoio ao desenvolvimen-
to rural, há um valor de verbas muito si-
gnificativo que são para a implementação 
de práticas sustentáveis e de proteção do 
ambiente. Portanto, esta não é uma nova 
realidade. E isso é uma vantagem para nos 
porque na região já temos muito traba-
lho feito a esse nível. Olhamos aqui à nos-
sa volta e tudo é verde. Quando, por vezes, 
se criticam os apoios dados aos agricul-
tores, esta a esquecer-se que são eles o ga-
rante desta paisagem. E esses apoios não 
são exclusivos dos agricultores açorianos. 
Alias, os açorianos são dos que menos re-
cebem quando comparados com outras 
realidades do globo.
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“ÉÉ o elemento que fará toda a 
diferença no futuro: poder 
vender melhor e, com isso, 
conseguir remunerar melhor 
toda a cadeia mas, em 
especial, os nossos produtores, 
já que são os mais ‘esmagados’ 
na concorrência dos mercados

dade é que nem tudo isso corresponde  à 
horticultura. Há, aqui, uma importância 
grande da implantação da viticultura. Para 
além de se trilhar um caminho com vista 
à diversificação do setor, falamos de passos 
para uma maior autonomia alimentar. Afi-
nal, tudo o que conseguirmos produzir  na 
região para substituir a importação é um 
importante contributo. E há muitos jovens 
a abraçar esse desafio. 

É certo que ainda produzimos pouco 
em relação ao que consumimos. E, a isso, 
somam-se os constrangimentos ao nível 
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“A nossa melhor carne tem de 
chegar a mais restaurantes”

Se a exportação da carne IGP 
Açores já deixa animada a Asso-
ciação de Agricultores da Ilha do 
Faial, no que respeita à comer-
cialização e consumo da mesma 
no mercado local ainda haverá 
uma margem muito significati-
va para crescer. 

Joaquim Silveira, o presidente 
da associação, fala na pertinência 
de “criar na ilha do Faial uma rede 
que permita fazer chegar a nossa 
carne IGP ao maior número dos 
restaurantes”. 

Associação de 
Agricultores da Ilha do 
Faial considera fulcral 
aumentar a oferta de 
carne IGP dos Açores 
na restauração local “Temos de a fazer  chegar essa 

carne de excelência a todos os que   
nos visitam. Não basta só estar de 
olhos postos na exportação, ape-
sar de ser algo deveras importan-
te. Cá, onde essa carne é produzi-
da,  também temos de tirar o 
máximo partido dessa produção”, 
desafia o dirigente, lembrando 
que na vizinha ilha do Pico já se 
encontram exemplos de sucesso 
de espaços de restauração que de-
cidiram apostar em força nessa 
estratégia. 

Um sabor único de raças puras  
de carne que puderam ser apre-
ciadas na zona de restauração da 

Cooperativa União Agrícola do 
Faial, com balanço muito positi-
vo por parte dos visitantes que 
acorreram em força, sobretudo 
por altura dos jantares. 

“Fazia todo o sentido que essa 
carne fosse promovida num re-
cinto como o da Feira Agrícola 
Açores. Este evento é, aliás, uma 
importante montra do melhor 
que fazemos”. 

E por falar em produções de 
qualidade, Joaquim Silveira faz 
questão de destacar o resultado 
positivo que tem sido a reabertu-
ra de um espaço no Mercado Mu-
nicipal da Horta.  

É a chamada ‘Loja do Triângu-
lo - que conta com mais um espa-
ço na rua Serpa Pinto - e onde é 
disponibilizada uma grande va-
riedade de produtos das ilhas do 
Faial, Pico e São Jorge. 

“Nunca quisemos abrir a outros 
produtos como o alho da Gracio-
sa ou a meloa de Santa Maria, por-
que assim estaríamos a transfor-
mar o espaço num conceito de 
‘loja açores’, o que não teria nada 
de mal. Mas, na nossa ótica, pre-
ferimos dar primazia aos produ-
tos de maior proximidade”. expli-
ca o responsável pela Associação 
de Agricultores da Ilha do Faial. 

Já quanto a desafios para o se-
tor, Joaquim Silveira aproveita a 
ocasião para falar do trabalho que 
ainda é preciso desenvolver em 
termos de emparcelamento. 

“É uma matéria um pouco com-
plicada porque as pessoas ainda 
têm muita ligação familiar aos ter-
renos,  mesmo quando se tratam 
de pequenas parcelas. Apesar o 
esforço, ainda é muito difícil mu-
dar mentalidades. Por isso, con-
sidero que  é uma situação que 
precisa de muito trabalho para 
existir alguma evolução e, a par 
disso,  também precisará de ter al-
gum apoio.” 

Responsável pelo IROA diz que o 2018 foi “um ano de ensinamentos”

Armazenamento de água é um dos desafios de futuro
O impacto das alterações climá-
ticos  tem obrigado a rever estra-
tégias no armazenamento de água 
em muitos domínios do quoti-
diano mas, na região e no setor 
agrícola, é onde se exige uma aten-
ção maior. A prova disso, foram os 
constrangimentos vividos no ve-
rão de 2018, com situações que, 
garante o presidente do Conselho 
de Administração do IROA, vie-
ram ‘obrigar’ a  alterar de “uma 
forma muito drástica a nossa ca-
pacidade de previsão de investi-
mentos”. 

“O ano passado poderá ter sido 
um grande ensinamento no tra-
balho que já começamos a fazer 
em todas as ilhas,  reforçando de-

terminadas áreas com mais re-
servatórios, aumentando o cui-
dado da sua previsão mais cedo. 
Ou seja, há todo trabalho que al-
terou a  maneira como estávamos 
a atuar no terreno”, explica Ri-
cardo Silva. 

Nesse sentido, a estratégia 
montada contou com apoio da 
Universidade dos Açores, como 
garante de ‘know how’ técnico que 
permitisse definir um plano de 
procura de novas fontes de água, 
com o objetivo de reforçar d abas-
tecimento e a capacidade de ar-
mazenamento.  

“Ao longo dos últimos anos, o 
abastecimento de agua tem mes-
mo superado em termos de valo-

res de investimento em outras in-
fraestruturas, como é o caso dos 
caminhos agrícolas. É, aliás, um  
imperativo num contexto de alte-
rações climáticas.” 

Para ‘chegar a bom porto’, o di-
rigente do IROA diz ainda contar 
com a continuidade do trabalho 
em rede, onde estão envolvidas as 
associações e cooperativas, para 
além de autarquias e juntas de fre-
guesias, não só para uma maior 
sensibilização para a gestão da 
água, como para a implementa-
ção de projetos. 

“São as pessoas que vivem em 
determinados territórios que co-
nhecem melhor que nos as neces-
sidades dos locais”, remata. 

Joaquim Silveira na visita oficial à Feira Agrícola 
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Da beleza do local à riqueza e ex-
celência que se apresenta em ter-
mos de produção agrícola, pas-
sando pelo contacto com os 
animais, há todo um potencial de 
atração em eventos como a Feira 
Agrícola Açores, que podem e de-
vem ser alvo de uma melhor pro-
moção junto do mercado turísti-
co que chega ao arquipélago.  

“Tem de haver um intercâmbio 
mais forte, nem que seja protoco-
lado com associações e entidades 
ligadas ao turismo, para trazer 
mais turistas a estas feiras que são 
a melhor evidência da agricultu-
ra como imagem de marca da nos-
sa terra, onde damos testemunho 
da forma como fazemos as nossas 
produções e onde o bem-estar ani-
mal proporcionado não deixa nin-
guém indiferente”, sustenta Jor-
ge Rita, presidente da Federação 
Agrícola dos Açores. 

Para o homem que também 
tem a seu cargo a liderança da As-
sociação Agrícola de São Miguel,  
não há dúvida quanto ao valor que 
estes eventos podem ter enquan-
to polos de atração turística.  

“É um veículo de excelência 
para quem nos visita perceber que 
nesta região, em nove ilhas, as pes-
soas gostam da agricultura, sabem 
da agricultura e são verdadeira-
mente apaixonados pelos ani-
mais. E essa é também uma ima-
gem muito forte que importa 
passar a quem cá chega.”  

Presidente da 
Federação Agrícola 
dos Açores deixa o 
desafio aos agentes do 
setor turístico para 
capitalizarem o evento

E, no entender de Jorge Rita, 
o palco da edição deste ano da Fei-
ra Agrícola Açores - a Quinta de 
São Lourenço - é a prova viva de 
que a ‘moldura natural’ da região 
é mais um encanto apreciado por 
quem nos visita. 

“Quando entramos neste espa-
ço, percebemos de imediato o im-
pacto que a agricultura tem nos 
Açores e a imagem que a agricul-
tura ajuda a criar, até para poten-
ciar outros setores de atividade. 
É, por isso, um espaço que digni-
fica e muito a atividade agrícola, 
enquanto setor vital na região, que 
está e estará sempre na génese dos 
açorianos.” 

O presidente da Federação 
Agrícola dos Açores fala, por isso, 
“numa marca mágica”, que pode 
ajudar a levar ainda mais longe 
o nome da região.  

“Temos uma paisagem trans-
formada pelo homem mas cuida-
do ao ponto de fazer inveja a qual-
quer pais que se considere das 
maiores atrações turísticas a ní-
vel mundial.  São vantagens com-
parativas que têm de continuar 
a  ser exploradas”, desafia. 

Quanto ao momento do setor 
agrícola, Rita reconhece que as 
feiras e concursos pecuários ser-
vem para dar nota dos resultados 
dos investimentos. 

“Aqui foi provado, uma vez 
mais, que o investimento que a re-
gião tem feito no setor agrícola à 
procura de excelência, tem uma 
resposta clara por parte dos agri-
cultores, que correspondem com 
muito trabalho e com resultados. 
Tem sido trilhado um caminho  
que visa atingir excelência e ino-
vação, algo que está, inegavel-
mente, à vista de todos.  

Mas nem tudo está bem, avisa 
o dirigente associativo. 

Jorge Rita fala num ‘cartão de visita’ que ainda tem muito por explorar junto dos estrangeiros que visitam as ilhas

“O que se exige, a jusante da fi-
leira, é que também se faça um tra-
balho de valorização daquilo que 
são os magníficos produtos que pro-
duzimos na Região Autónoma dos 
Açores, com qualidade assegurada 
e com muita produção muito pró-
ximo do modo biológico”. 

Considerando que essa valori-
zação ainda está muito aquém do 
que seria a reposição “da mais ele-
mentar justiça para com os pro-

dutores”, Rita reclama uma po-
sicionamento mais estratégico 
juntos mercados. 

“É bom que se perceba que não 
há muita produção por essa Eu-
ropa fora que seja comparado com 
o modo de produção que cá temos. 
Esta é outra vantagem compara-
tiva tem de ser alocada ao valor 
dos nossos produtos para que os 
produtores também possam tirar 
dividendos.” 

“AA Feira é um veiculo de 
excelência para quem 
nos visita perceber que 
nesta região as pessoas 
gostam da agricultura  
e são apaixonados 
pelos animais 

“Estas feiras têm potencial em 
termos de atração turística”

É bom que se perceba 
não há muita produção 
por essa Europa fora 
que seja comparada 
com o  modo de 
produção que temos. 
Esta é outra vantagem 
comparativa
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“Temos tudo para ser um exemplo 
em agricultura biológica”

Surgiu em Novembro de 2017 
com o propósito de aumentar o 
numero de produtores e consu-
midores em agricultura biológi-
ca. Hoje, a Trybio já conta com 34 
produtores certificados.  

Ainda assim, Ana Branco, pre-
sidente desta Associação de Pro-
dutores e Consumidores de Agri-
cultura Biológica, acredita que as 
dinâmicas de mercado estão a tor-
nar cada vez mais aliciante este 
modo de produção, o que, natu-

Presidente da Trybio 
está confiante no 
crescimento da 
produção biológica 
mas diz que é preciso  
‘insistir’ na formação ralmente, poderá fazer crescer o 

número de associados.  
 “Em termos da recetividade 

dos consumidores tem sido uma 
agradável surpresa, acontecen-
do o mesmo com a produção. 
Nesse sentido, o esforço da 
Trybio tem sido a aposta na for-
mação, porque nem todas as 
ilhas dispõem das mesmas opor-
tunidades para ter presentes 
pessoas com conhecimento es-
pecializado de modo a garantir 
o desenvolvimento das produ-
ções com todo o apoio técnico 
necessário”.  

Uma estratégia determinante 
para se avalancar a produção em 
modo biológico numa região que, 
acredita a dirigente da Trybio, tem 
tudo “ para ser um exemplo na 
agricultura biológica” 

 “Mas, apesar da evolução e do 
otimismo, temos de saber criar 
um caminho bem alicerçado em 
qualidade”, adverte Ana Branco, 
reconhecendo que as mais-va-
lias para a economia local e re-
gional são inúmeras, embora o 
valor da agricultura biológica 
ainda possa ir mais além do re-
torno financeiro. 

 “Para mim, o setor mais im-
portante de uma sociedade é a 
agricultura. Precisamos de co-
mer todos os dias e é determi-
nante perceber que o que co-
memos é o que nos somos. E, se 
comermos bem, somos melho-
res. Obviamente, todos temos 
direito a isso.” 

Quando confrontada com o 
facto dos produtos biológicos 
serem mais caros que os res-
tantes e isso poder funcionar 
como um elemento inibidor da 
compra, a presidente da TryBio 
diz-se otimista e fala na possi-

bilidade de um esbatimento de 
preços.  

 “Como respeitamos os ciclos da 
natureza, muitas vezes as culturas 
ficam mais tempo em terra. Ora, 
pelo valor ambiental que os pro-
dutos têm e pela qualidade, mere-
cem de facto ser valorizados. Ago-
ra não é necessário que isso seja 
uma limitação para o desenvolvi-
mento das produções. O caminho 
para a redução do custo pode pas-
sar por uma questão de escala. Ou 
seja, quanto mais produção hou-
ver, mais barato ficará o produto 
aos consumidores.”

Produções em modo biológico têm ganho destaque e dimensão nas feiras agrícolas realizadas pelo  arquipélago

Diretora dos Recursos Florestais lembra apoios para conversão de florestas

“Podemos ter mais floresta e de melhor qualidade”
Na avaliação que se faz da flores-
ta nos Açores o balanço é positivo 
mas a margem para evolução exis-
te e deve ser potenciada.  

O desafio é da diretora regional 
dos Recursos Florestais, Anabela 
Isidoro, para quem o trabalho 
para se conseguir uma floresta de 
maior qualidade no arquipélago 
deve ser visto como um  desígnio 
geracional. 

“Estamos a falar de um patri-
mónio com claro e direto impac-
to na qualidade de vida de todos 
nós, desde logo quando falamos 
da qualidade do ar ou de aquí-
feros”, relembra, assumindo que, 
no geral, os açorianos estão mui-
to mais conscientes da impor-

tância da floresta e da necessi-
dade da sua preservação. 

Para a governante, o combate 
às plantas invasoras ainda requer 
um esforço considerável, apesar 
deste ano, pela primeira vez, esse 
ter esgotado o stock de plantas en-
démicas nos viveiros dos Serviços 
Florestais. 

“Continuamos, no entanto, a ter 
ainda uma área muito grande com 
incenso e podíamos usar os fundos 
comunitários disponíveis para 
transformar essa floresta, dotan-
do-a de espécies biológica e econo-
micamente mais interessantes. Es-
ses fundos já são aproveitados mas 
podiam ser ainda mais, sobretudo 
pelos agentes privados.” 

Aliás, o negócio da floresta nos 
Açores tem vindo a assumir um  
peso crescente.  

Anabela Isidoro relembra, a 
propósito, que no caso da crip-
toméria, tendo em conta os cor-
tes das matas e as vendas de 
madeira, já se consegue movi-
mentar   entre 11 e 13 milhões 
de euros por ano. 

Refira-se, ainda, que a Região 
Autónoma dos Açores marca  
diferença no contexto nacional 
por manter  o fomento florestal. 
Ou seja, os Serviços Florestais 
cedem as plantas de forma gra-
tuita para que se possa avançar 
com a reflorestação após os cor-
tes de matas.



Foi a primeira vez que existiu, 
uma Feira Agrícola Açores, um 
pavilhão exclusivamente dedica-
do à vinha e ao vinho. 

Um espaço onde se puderam 
encontrar alusões à parte da vi-
ticultura, com uma exposição te-
mática desde a produção dos cur-
rais de vinha que existem nas 
várias ilhas dos Açores, com es-
pecial destaque para os da Paisa-
gem Protegida da Vinha do Pico,  

A viagem pelo pavilhão pro-
porcionava ainda uma espécie de 
viagem pelas adegas típicas,  com 
a presença de todos os utensílios  
que existem nas mesmas para a 
feitura do vinho. 

E porque a melhor forma de 
apreciar o ‘néctar dos deuses’ é  
abrindo uma garrafa, havia  um 
espaço de 150 metros quadrados 
dedicado exclusivamente a pro-

Comissão Vitivinícola 
Regional dos Açores 
enaltece “montra de 
excelência” que foi  a 
participação com um 
pavilhão nesta feira

vas e aos agentes  económicos que 
se disponibilizaram a participar, 
entre eles,  a Cooperativa Vitivi-
nícola da Ilha do Pico, a Adega e 
Cooperativa Agrícola da Gracio-
sa, a empresa Curral Atlantis e a 
Adega ‘A Buraca’. 

Integrado no programa, houve 
ainda lugar a dois momentos de 
provas comentadas, da responsa-
bilidade de Rudolfo Cristão, que 
é o somelier do restaurante  Bel-
canto do conhecido chef José Avil-
lez, premiado com duas estrelas 
Michelin, e, ainda, chef da câma-
ra de provadores da CRV Açores.   

Por fim, destaque para a har-
monização de pratos confeciona-
dos pelo chef Hugo Nascimento 
com os vinhos sugeridos pelo so-
melier Rudolfo Cristão. 

“Este pavilhão foi, acima de 
tudo, o reconhecimento de um se-
tor que está em franco crescimen-
to nos Açores e que tem uma im-
portância económica já bastante 
considerável”,  revela Vasco Pau-
los, presidente da Comissão Viti-
vinícola Regional, (CVR Açores). 

“Nos últimos anos até foi um 
crescimento exponencial,  onde 
quadruplicámos a área apta à pro-
dução de vinho certificado, nes-

Espaço permitiu dar a conhecer a cultura da vinha nos Açores mas também serviu de palco a momentos de provas e degustação

Aliás, no entender do presi-
dente da CRV Açores, é uma opor-
tunidade de promoção que deve 
ser explorada ao máximo, dado 
a volume de visitantes que movi-
menta e onde já se incluem mui-
tos forasteiros.  

“Aqui encontramos de tudo, des-
de profundos conhecedores que 
chegam pela curiosidade sobre os 
últimos vinhos. Depois,  também 
encontramos gente que são sim-
ples curiosos, que não são muito 
dedicados ao setor, nem à enologia 
mas que gostariam de aprender 
qualquer coisa  sobre o tema.” 

Entre provas e descobertas, a 
verdade é que todos eles são im-
portantes para o desenvolvimen-
to e valorização do vinho e da vi-
nha dos Açores. 

“Temos imenso orgulho em  
mostrar que são vinhos de exce-
lência. E, se tudo correr bem, este 
ano voltaremos a ter uma excelen-
te produção , tanto em termos de 
quantidade, como em termos de 
qualidade. Algo que é raro. Nor-
malmente, a qualidade vem asso-
ciada à pouca quantidade e, no ano 
passado, tivemos o melhor dos dois 
mundos. Esperamos que 2019, se 
mantenha a tendência.”

te momento, cifrando-se  em mil 
hectares em toda a região, sendo 
o grosso dessa área na ilha do  
Pico”, relembra. 

E a prova de que a aposta do Go-
verno Regional neste setor é para 
manter é o facto de estar em ne-
gociação e, provavelmente, deve-
rá abrir ainda este ano mais um 
envelope financeiro no âmbito dos  
projetos Vitis. 

“Ao que tudo indica, serão cer-
ca de quatro milhões  de euros. É 
um cenário que muito ajudará o 
incremento da área apta à pro-
dução”, vaticina o responsável pela 
CVR Açores. 

 
Uma montra para continuar 
Está assumido pelo secretário da 
Agricultura e pelo  Governo Re-
gional que  a integração de um pa-
vilhão sobre o vinho e sobre a vi-
nha é para continuar neste tipo 
certame. 

“É uma feira onde a imagem 
forte é a pecuária mas, integran-
do outras produções de excelên-
cia, estamos a dar maior repre-
sentatividade ao setor agrícola, 
enquanto montra do que de me-
lhor produzimos no arquipélago”, 
sustenta Vasco Paulos. 

“EEste pavilhão foi,  
acima de tudo, o 
reconhecimento de  
um setor que está em 
franco crescimento 
nos Açores

Pavilhão sobre vinho e vinha  
vai ser presença assídua na Feira

Está assumido pelo 
secretário da 
Agricultura que a 
integração de um 
pavilhão sobre a vinha 
é para continuar neste 
tipo de certame
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Tradições e sabores foram outros 
ingredientes da Feira Agrícola

Uma fatia de massa sovada fresca, 
acompanhada por um copo de lei-
te, sabe sempre bem e, por isso,  nes-
ta edição da Feira Agrícola Açores  
o momento foi concorrido e aplau-
dido, o mesmo acontecendo com a 
contemplação de uma das mais  ge-
nuínas tradições das ilhas do triân-
gulo, as juntas da raça Ramo Gran-

Um bodo de leite ou 
um cortejo etnográfico 
com juntas da raça 
Ramo Grande foram 
outros dos atrativos do 
programa do evento

de, que abrilhantaram um cortejo 
etnográfico. Momentos que  cap-
taram a atenção de residentes e fo-
rasteiros, uns pela ligação à cultu-
ra, outras pela curiosidade. Mas 
muito mais houve durante os três 
dias deste certame.  

Ainda de olhos postos nos sa-
bores, não faltaram as provas de 
méis, queijos, ananás e chá.  

Foi, ainda, promovida a gas-
tronomia dos Açores, desde logo 
ao nível da carne, com a presença 

de dois restaurantes e oito tascas. 
Nestes espaços registou-se mais 

um marco assinalável neste tipo 
de feira: pela primeira vez foi proi-
bido o uso de plásticos. 

Foram utilizados pratos e ta-
lheres biodegradáveis, ficando a 
cargo da empresa municipal Urb-
Horta a disponibilização dos co-
pos reutilizáveis. 

 Também o mobiliário associa-
do, como mesas e bancos, foi fei-
to em madeira. 

Aquando do anúncio dos mol-
des desta Feira, o secretário da 
Agricultura tinha feito saber que 
se tratava  de “ mais um contribu-
to que se procura dar com vista à 
proteção e salvaguarda do meio 
ambiente”. 

João Ponte referiu ainda que, 
na próxima vez que a Feira Agrí-
cola Açores decorrer nesta ilha, 
o Parque de Exposições do Faial, 
localizado na Quinta de São Lou-
renço, terá ainda melhores con-

dições, “fruto do investimento que 
o Governo dos Açores irá realizar, 
nomeadamente com a requalifi-
cação do Solar e da Ermida, e com 
as obras de modernização do pa-
vilhão de exposições, que ficará 
integralmente fechado”. 

Refira-se, ainda, que nesta 
edição da Feira Agrícola Açores 
decorreu também uma mostra 
de atividades económicas da 
ilha do Faial, com a presença de 
50 stands.
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