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“
O setor precisa de solidariedade 
não só a nível regional, mas também nacional 
e da União Europeia”

grande apetência por muita compra
de genética neste momento.
Obviamente que existe alguma venda
de genética, mas não é aquilo que nós
pretendemos", referiu Jorge Rita que
acrescentou que as questões sanitárias
têm sido salvaguardadas. 

Há no entanto necessidade de se
melhorar os transportes "que são o
"handicap" de toda a nossa econo-
mia", já que o Presidente da
Associação Agrícola de São Miguel
acredita que "se não houver uma polí-
tica de alteração dos transportes
marítimos, se calhar, como a que oco-
rreu com os transportes aéreos, prova-
velmente, vamos ter sempre grandes
dificuldades naquilo que é a nossa
excelente capacidade de exportação
que temos na área dos laticínios, na
área da carne, na área da genética, em
tudo aquilo que é exportável", con-
cluiu Jorge Rita.

ENTREVISTA YAN JACOBS 

“
O ambiente do concurso
é muito bom, gostei
muito da atmosfera
que se vive aqui, 
fiquei mesmo muito
surpreendido e vou
lembrar-me deste 
concurso para o resto
da minha vida”

“Os Açores estão
verdadeiramente 
no bom caminho
para o sucesso”
O juiz canadiano Yan Jacobs diz que gostou bastante de ver todo 
o ambiente à volta do XV Concurso Micaelense da Raça Holstein
Frísia e também de ver os mais novos tão entusiasmados com 
o X Concurso Juvenil. A qualidade dos animais também 
o surpreendeu e, por isso, considerou que a vaca grande campeã 
“é o tipo de vaca ideal que é preciso no setor neste momento”

O
canadiano Yan Jacobs foi o
juiz destinado a marcar pre-
sença no XV Concurso
Micaelense da Raça

Holstein Frísia e ficou impressionado
com a qualidade dos animais que
encontrou na Região. 

Foi a primeira vez que Yan Jacobs
esteve nos Açores e revelou que "real-
mente apreciei o bom gado que estive
a julgar", referiu. O juiz, que também
é co-proprietário da exploração
Ferme Jacobs, no Quebéc, explicou
que gostou de ver "as diferenças entre
os animais que temos no Canadá e
aqui e também gostei muito da
minha viagem".

Nos Açores, referiu o canadiano,
"há muito boas vacas" e o animal que
foi eleito como a vaca grande campeã
"é o tipo de vaca ideal que é preciso no
setor neste momento". Isto porque a
"Irina" tem "um bom úbere, é uma
vaca bem balanceada, realmente tem o
que é preciso para ser uma boa vaca
leiteira". Por isso destacou que "a vaca
grande campeã é o tipo de vaca de que
precisamos".

Em comparação com os animais
existentes no Canadá, Yan Jacobs refere
que "para mim não há diferença entre
as vacas do Canadá e as dos Açores",
acrescentando que a vaca grande cam-
peã "de certeza que se fosse a um con-
curso no Canadá ia sair-se bem".

Foi por isso que Yan Jacobs salientou
que "os Açores estão verdadeiramente

no bom caminho para o sucesso" dada a
qualidade dos seus animais. 

Sobre o próprio XV Concurso
Micaelense da Raça Holstein Frísia,
organizado pela Associação Agrícola
de São Miguel, Yan Jacobs destacou

que "o ambiente do concurso é muito
bom, gostei muito da atmosfera que se
vive aqui e fiquei mesmo muito sur-
preendido", rematando que "vou lem-
brar-me deste concurso para o resto
da minha vida".“

Tivemos uma excelente audiência, 
o que também era fundamental para
nós, juntar as pessoas com este espírito
de camaradagem e de solidariedade”


