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“Não podemos voltar 
às dificuldades dos 
últimos quatro anos”

N
o seu discurso de
abertura do VIII
Concurso Micae-
lense Holstein Frí-

sia de Outono, o presidente da
Associação Agrícola de São Mi-
guel (AASM) assinalou o bom
momento que o setor leiteiro
atravessa, fruto do trabalho que
tem sido feito nos últimos me-
ses, mas alertou que ainda há
muito trabalho a fazer.

"Este é um momento dife-
rente daqueles que vivemos

nos últimos tempos. E este é
um momento muito importan-
te para pensarmos de outra for-
ma, com o apoio do Governo
Regional dos Açores, e sei que
esse trabalho tem sido feito, pe-
lo que as coisas nunca mais po-
derão ser como dantes. Estar
numa situação tão difícil como
aquela que os agricultores pas-
saram nos últimos anos. Isto é
impensável, não podemos cair
em dificuldades no maior e
melhor setor da atividade
económica, como aquelas que
passamos nos últimos 3 a 4
anos, que não precisava, não
merecia nem foi bom para a
economia da Região", assina-
lou Jorge Rita.

Mostrou grande preocu-
pação com a falta de mão-de-
obra existente no setor agríco-
la "A mão-de-obra hoje começa

a ser um problema muito deli-
cado em alguns sectores da ati-
vidade económica na Região.
Sofre-se claramente as conse-
quências porque muitos dos
que optaram pela reconversão
de leite para carne, uma es-
tratégia regional que tem um
impacto muito importante na
economia da Região, não foram
apenas por uma opção negocial
ou comercial, foram, sim, por
falta de mão-de-obra", referiu.

O presidente da AASM des-
tacou o trabalho que tem sido
feito no melhoramento gené-
tico na produção leiteira aço-
riana, que também terá de ser
estendido à carne, "para que
siga o mesmo caminho de ex-
celência", a coragem de quem
aceitou fazer a reconversão de
leite para a carne e o impacto
da redução da produção de lei-

te no rendimento dos agricul-
tores (compensação): "Teve
um efeito excecional no rendi-
mento dos agricultores".

Virando o discurso para os
industriais presentes no Par-
que de Exposições de São Mi-
guel, em Santana, Jorge Rita
puxou pela memória e lem-
brou que há um ano os carta-
zes que aqui estavam eram
menos "simpáticos" para a
indústria, pelo que se assistiu
a um completo "volte-face"
com o acentuar da agricultu-
ra e da sua importância na
economia da Região. 

"Se estamos "condenados" a
viver juntos, temos de procu-
rar a melhor forma para viver-
mos melhor e isso também de-
pende dos industriais e da va-
lorização do nosso produto.
Nós vamos fazer tudo para que

tenham sempre um bom pro-
duto. A produção faz sempre
o seu trabalho. A expectativa
que temos é que a indústria
faça bem o seu e a distribuição
também", avisou.

O preço do litro de leite pago
ao produtor foi referido pelo re-
presentante dos agricultores,
exigindo que as subidas verifica-
das em Portugal Continental ti-
vessem réplica na Região pois,
diz, "não há produtores de pri-
meira e produtores de segunda".

Sobre o concurso, Jorge Rita
diz que é a montra da excelên-
cia do trabalho desenvolvido

pelos produtores, mas que es-
te ano terá menos animais e
menos participantes, "fruto de
um problema que é transversal
a toda a economia açoriana,
que é a falta da mão de obra".

Ao presidente do Governo
Regional dos Açores, presente
no evento, foi pedido que con-
tinue a honrar os compromis-
sos, como tem feito, e que "con-
tinue a acreditar e a investir
neste setor da atividade econó-
mica. Sempre que apostar nele,
terá retorno económico, social,
territorial para a Região Autó-
noma dos Açores".

“A mão-de-obra hoje começa a ser 
um problema muito delicado em alguns
sectores da atividade económica na Região.
Sofre-se claramente as consequências
porque muitos dos que optaram pela
reconversão de leite para carne,
uma estratégia regional que tem um
impacto muito importante na economia 
da Região, não foram apenas 
por uma opção negocial ou comercial,
foram, sim, por falta de mão-de-obra”

Jorge Rita enalteceu o volte-face que o setor leiteiro sofreu nos últimos meses 
e alertou para a falta de mão de obra nas explorações
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O presidente do Governo Regional dos Açores indicou que a excelência deve ser o que guia o setor
leiteiro e que o fator produção tem de ser "bem tratado" para recolher os "melhores frutos"

J
osé Manuel Bolieiro
apontou a excelência co-
mo o grande desígnio da
agricultura açoriana e

que o fator produção "tem de ser
bem tratado, para depois dele
colhermos os melhores frutos".
Presente na abertura do VIII
Concurso Micaelense Holstein
Frísia de Outono, o presidente
do Governo Regional dos Aço-
res trouxe novidades para o se-
tor, como a resolução do proble-
ma do parcelário agrícola.

"A excelência deve ser a
nossa luz de guia. A história
deste concurso é a excelência:
fazer o melhor com o melhor",
afirmou o chefe do executivo
regional, acrescentando que
os agricultores açorianos e a
Federação Agrícola dos Aço-
res estão "empenhados em
sermos bons no que fazemos,
em sermos inovadores peran-

te aqueles com quem competi-
mos, não só em Portugal, co-
mo na Europa".

Bolieiro trouxe a sua história
de vida para o Parque de Expo-
sições de São Miguel, em Santa-
na, recordando que os seus pais
também eram agricultores e
com eles aprendeu que na agri-
cultura "acordamos todos os

dias para resolver problemas e
agarrar oportunidades. Por isso,
é preciso tratar bem o nosso fator
de produção, para depois dele
colhermos os melhores frutos".

O presidente do Governo Re-
gional dos Açores anunciou que
a questão do parcelário agrícola
irá ser resolvido a partir de 1 de
janeiro de 2023, fruto do diálogo
estabelecido com o Governo da
República, após a sinalização do
problema pela Federação Agrí-
cola dos Açores, que encetou diá-
logo com o Ministério da Agri-
cultura. Uma situação que afeta
cerca de 3 mil agricultores nos
Açores - e 30% da terra agrícola -
que "estavam perante uma difi-
culdade burocrática e de exigên-
cia comunitária, mas também
nacional" que lhes dificultava o
acesso aos fundos comunitários.

"Foram encontradas so-
luções compatíveis com a acei-
tação possível da União Euro-
peia", adiantou, acrescentando
que a partir de 1 de janeiro de
2023 os serviços de desenvolvi-
mento agrário de cada ilha vão
iniciar o processo de reconhe-
cimento de terrenos.

José Manuel Bolieiro infor-
mou que "ainda este ano vai ser
possível assegurar aos agricul-
tores 10 cêntimos por litro do
consumo do gasóleo agrícola,
tendo com referência o total
consumido em 2021", uma me-
dida do Governo da República
e que terá reflexos também na
Região Autónoma dos Açores.

Por último, o presidente do
Governo regional lembrou
duas medidas no âmbito do
PRR: uma de apoio ao investi-
mento em explorações agrope-
cuárias, com uma dotação de
4,5 milhões de euros; e outra de
apoio à recuperação e resiliên-
cia de empresas regionais de
transformação e comerciali-
zação de produtos agrícolas,
com um envelope financeiro de
9 milhões de euros.

“A excelência deve
ser a nossa luz 
de guia. A história
deste concurso 
é a excelência: 
fazer o melhor 
com o melhor”,
afirmou José 
Manuel Bolieiro

“Ainda este ano 
vai ser possível
assegurar aos
agricultores 
10 cêntimos por
litro do consumo 
do gasóleo agrícola,
tendo com referência
o total consumido
em 2021”, uma
medida do Governo
da República

A excelência deve ser 
“a nossa luz de guia”
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A
experiência que Brent
Howe, já adquiriu ao
longo da sua carreira
permite-lhe avaliar de

forma idónea o VIII Concurso
Micaelense Holstein Frísia de
Outono: para o natural de Ayl-
mer, Ontário (Canadá), o
evento que aconteceu no Par-
que de Exposições de São Mi-
guel, entre os dias 25 e 27, foi
"impressionante".

"Fiquei muito impressiona-
do com o concurso de novilhas
e das vacas. É um elogio aos
criadores pelos número de va-
cas que apresentaram, com
muita qualidade entre os ani-
mais, do último ao primeiro",
afirmou.

Brent Howe justifica a qua-
lidade apresentada pelo trabal-
ho realizado pelos produtores:

"Vejo muito trabalho feito, seja
pelo lado genético ou pelo lado
do maneio, os animais apre-
sentaram-se em grande con-
dição física, com bons úberes,
de muita qualidade. Consegue-
se ver perfeitamente que são
vacas produtivas, que produ-
zem muito leite".

Esta foi a primeira vez que o
juiz canadiano, apaixonado pe-
la raça Holstein Frísia, esteve
nos Açores, mas, pela experiên-
cia positiva que teve, "não será
a última. A beleza, as pessoas, a
comida: foi uma experiência
incrível". 

Brent Howe, que já teve va-
cas campeãs no Canadá e nos
Estados Unidos da América,
fez uma avaliação muito posi-
tiva das condições em que foi
realizado o Concurso Micae-
lense de Outono, destacando
vários pormenores que, na sua
opinião, fizeram a diferença.
"Quanto à organização do con-
curso, só posso elogiar. Desde
o speaker a anunciar os ani-
mais, as luzes...tudo contribui
para uma atmosfera excitante.

No Canadá, nós utilizamos
aparas de madeira no ringue
onde as vacas desfilam, mas le-
vantam muito pó. O material
que foi aqui utilizado absorve a
humidade e torna-se muito
mais fácil de desfilar, permi-
tindo ver o casco da vaca ou da
novilha de forma muito, muito

mais fácil. Portanto, no sábado
à noite, tivemos uma grande
assistência no pavilhão, o que
atesta a qualidade do espaço. O
ringue é grande o suficiente
para podermos estar sentados
e assistir ao concurso. Estou
globalmente satisfeito com tu-
do o que vi aqui".

“Vejo muito trabalho feito, seja pelo lado
genético ou pelo lado do maneio, os animais
apresentaram-se em grande condição física,
com bons úberes, de muita qualidade.
Consegue-se ver perfeitamente que são
vacas produtivas, que produzem muito leite”

Pela primeira vez nos Açores, o juiz canadiano Brent Howe elogiou não só os animais 
a concurso, como toda a envolvência do Concurso Micaelense de Outono

Produtores apresentaram 
“animais de muita qualidade”
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Para Jorge Rita, o VIII Concurso Micaelense Holstein Frísia de Outono 
teve animais de extraordinária qualidade

O
presidente da As-
sociação Agrícola
de São Miguel
(AASM) faz um ba-

lanço "extremamente positi-
vo" da oitava edição do Con-
curso Micaelense Holstein
Frísia de Outono. Jorge Rita
destacou o ambiente vivido
durante os três dias de even-
to no Parque de Exposições de
São Miguel e a qualidade dos
animais presentes, apesar da
apreensão pelo número mais
reduzido de produtores e ani-
mais a concurso, devido à fal-
ta de mão de obra.

"Tinha realçado que este
concurso tinha-me deixado
apreensivo por haver menos
animais, menos concorren-
tes, devido à falta de mão de
obra. Mas apesar disso foi um
concurso com grande digni-
dade, com animais de extra-
ordinária qualidade, que de-
ve ser reconhecido por tudo e
por todos - e o juiz fez isso

publicamente. Um ambien-
te fantástico, para mim supe-
rou as expectativas, as pesso-
as estarem a assistir ao con-
curso sentadas durante 3 a 4
horas, pois não tem o confor-
to de um teatro, nem interva-
los! Mas do nosso ponto de

vista foi excecional, atenden-
do as circunstâncias".

Jorge Rita deixou uma pa-
lavra de agradecimento:
"Quero deixar claro um gran-

de agradecimento a todos os
que apoiam e continuam a
acreditar neste evento, a todos
os que acreditam no setor lei-
teiro e no trabalho que tem si-

do feito no melhoramento
genético nas nossas explo-
rações. E um grande agradeci-
mento, muito particular,
àqueles que trouxeram os seus
animais e aqueles que gosta-
vam de estar cá com os seus
animais e não puderam".

Para o presidente da AASM,
este foi mais um momento
que demonstrou a vitalidade
de um setor da atividade
económica "tão importante
na Região Autónoma dos
Açores" e a "paixão e gosto" de
todos os produtores pelos
seus animais. "Deixa-me mui-
to orgulhoso do trabalho que
tem sido feito por nós, asso-
ciações, com o apoio dos go-
vernos regionais e essencial-
mente pela apetência que os
produtores têm na excelência
dos animais que criam. Isto é
uma vida de paixão e de gosto
e é isso que nos leva a acredi-
tar neste setor, do qual a Re-
gião se deve orgulhar".

Concurso “superou 
as expectativas”

“Deixa-me muito
orgulhoso do trabalho
que tem sido feito 
por nós, associações,
com o apoio dos 
governos regionais
e essencialmente 
pela apetência 
que os produtores
têm na excelência
dos animais 
que criam...”
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Vaca Campeã Jovem

Jovem Campeã | Novilha Campeã 

Vaca Grande Campeã
Melhor Úbere
Vaca Campeã Adulta

Jovem Vice Campeã | Vitela Campeã

Melhor Apresentador Jovem Santiago Costa Pavão

Melhor Apresentador Adulto Ema Couto Ponte
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A
exploração Óscar e
Roberto Ponte, da
freguesia da Lomba
da Maia, concelho da

Ribeira Grande, foi a grande
vencedora do VIII Concurso
Micaelense Holstein Frísia de
Outono, por intermédio da sua
vaca ORP MCcutchen Maia.
Vencedora do prémio Vaca
Grande Campeã, mas também
Melhor Úbere, esta é uma vaca
"que vai ficar para a história",
diz Roberto Ponte. Finalista
nas cinco vezes que participou
em concursos, o animal da ex-
ploração Óscar e Roberto Pon-
te soma títulos atrás de títulos.

"É uma vaca extraordiná-
ria, muito equilibrada, bem

balanceada, com um úbere es-
petacular. Sempre que veio à
feira, e já é a quinta vez, este-
ve sempre na final: foi duas ve-
zes campeã, uma vez campeã
intermédia, campeã jovem e
reserva no concurso nacional.
Não é fácil encontrar uma va-
ca e fazê-la vir a um concurso
desta qualidade e levá-la sem-
pre às finais. É uma vaca que
vai ficar para a história, na
minha opinião".

Por detrás deste sucesso
está, na opinião de Roberto
Ponte, o maneio e o cuidado
com o bem-estar da vaca. "O
segredo é o maneio. Para já, ge-
neticamente é muito boa, mas
por detrás está o maneio. Nem

digo que é de um ano, é de uma
vida inteira: ela sempre foi
bem cuidada - elas e as outras!
- mas ela, em especial, por sa-
bermos que tem um grande
potencial, cuidamos bem dela.
Não é muito diferente das ou-
tras, mas a atenção sobre ela é
muito importante. Uma vaca,
de um momento para o outro,
pode aparecer um problema
qualquer que a invalida para a
vida. Ela, felizmente, tem esta-
do sempre bem".

É, por isso, um trabalho de
"continuidade", explica o pro-
dutor, que reconhece que estes
momentos dão alento para o
dia a dia, que é tirar rendi-
mento do leite. "A nossa pro-

fissão é tirar leite e tirar rendi-
mento do leite. Mas isto dá-
nos ânimo, dá-nos alguma ale-
gria de estar neste setor, ten-
tando fazer vacas boas, no
sentido de terem longevidade,

vacas que não nos deem pro-
blemas de saúde. Para isso, são
precisas vacas equilibradas,
com bons úberes e boas patas,
vacas com capacidade para se
alimentarem bem".

Vitória é fruto 
do trabalho 
de “continuidade”
Roberto Ponte explica o segredo por detrás da conquista 
do prémio Vaca Grande Campeã

Vaca Vice Grande Campeã | Vaca Campeã Intermédia

“O segredo é o maneio. Para já, 
geneticamente é muito boa, mas por 
detrás está o maneio. Nem digo que é de
um ano, é de uma vida inteira: ela sempre
foi bem cuidada - elas e as outras! - mas
ela, em especial, por sabermos que tem um
grande potencial, cuidamos bem dela…”



VIII Concurso Micaelense
Holstein Frísia de Outono 
Decorreu entre 25 a 27 de novembro, no Parque de Exposições 
de Santana na Ribeira Grande, o VIII Concurso Micaelense Holstein
Frísia de Outono. Um evento marcado pela excelência 
dos animais e que começa cada vez mais a ser uma atração 
para o público regional, nacional e internacional. 
Integrou o 42º Concurso de Exposição de Aves
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A
sessão de abertura do
evento decorreu no
dia 25 de novembro e
contou com a pre-

sença de Jorge Rita, Presidente
da Associação Agrícola dos
Açores, José Bolieiro, Presi-

dente do Governo Regional dos
Açores, António Ventura, Se-
cretário Regional da Agricultu-
ra e do Desenvolvimento Rural
e Alexandre Gaudêncio, Presi-
dente da Câmara Municipal da
Ribeira Grande. 

O concurso pecuário contou
com cerca de 140 animais, per-
tencentes a 40 explorações. Es-
te evento de três dias, para
além das vacas e novilhas,
também integrou o 42º Con-
curso de Exposição de Aves.
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