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N
o final do XVI Concurso
Micaelense da Raça Holstein
Frísia que este ano decorreu
integrado na Feira Agrícola

Açores 2017, o Presidente da
Associação Agrícola de São Miguel clas-
sificou o evento como "a maior e mel-
hor feira de sempre". Jorge Rita desta-
cou que o balanço só podia ser "extraor-
dinário" pela "maior e melhor feira que
se fez a nível Açores, pela dimensão,
organização, pela boa articulação e pela
forma como as coisas correram".
Referiu-se ao facto " da feira Açores ter
conseguido mostrar a todos os visitan-
tes as principais produções regionais,
desde o setor leite, à carne e às diferen-
tes raças de bovinos, ovinos e caprinos,
e aos diversos concursos realizados do
setor hortofrutícola, do mel, arranjos

“O balanço é extraordinário
e para mim foi a maior 
e melhor feira de sempre
que se fez a nível Açores”

“
O concurso foi 
extraordinário, 
por várias vertentes,
pela adesão de 
produtores, pelo
número de animais,
pela envolvência 
que acabou 
por ter com animais 
de outras ilhas”

Apesar da situação preocupante que se vive atualmente 
na produção, o XVI Concurso Micaelense da Raça 
Holstein Frísia e a Feira Agrícola Açores 1 decorreram 
de forma “extraordinária” para o Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel. Jorge Rita elogiou o empenho 
de todos para que o evento decorresse de forma articulada
e apenas lamentou que perante tamanha montra 
de qualidade dos animais, o preço do leite à produção 
não seja pago condignamente. Por isso, Jorge Rita instou 
as indústrias a “cumprirem com a sua parte” e aumentarem
“rapidamente” o preço pago aos produtores

próprios animais, uma vaca vencedora
consegue-se com "muito trabalho, dedi-
cação e muita paixão". E o produtor que
este ano venceu o título de melhor vaca
a concurso "é exemplo da tenacidade
que tem demonstrado ao longo dos anos
e persistência para chegar ao topo e feli-
cito-o por isso, e à família, pelo grande
empenho que tem demonstrado".

Um empenho que é paralelo ao mel-
horamento genético que "é para todos,
não é exclusivo para alguns e as asso-
ciações disponibilizam para todos e
quem está no mercado sabe o que exis-
te", afirma Jorge Rita que garante que
também é preciso "alguma ambição"
para chegar ao topo.

Com uma Feira Agrícola Açores 2017
a decorrer numa altura complicada
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florais, mostra de vinhos regionais, pro-
vas de chá e também das provas e con-
cursos de queijos", não deixou também
de se referir "aos espetáculos promovi-
dos na Associação Equestre e também
da exposição de aves que são sempre do
agrado dos visitantes, além da
envolvência da animação existente na
feira que foi muito bem conseguida". 

Concretamente sobre o XVI Concurso
Micaelense da Raça Holstein Frísia,
Jorge Rita disse ter sido "brilhante e
extraordinário", quer pela adesão, pelo
número de animais, pela envolvência que
acabou por ter, "porque teve animais da
ilha Terceira, São Jorge, Faial e Pico que
também foram premiados. Isso também
ajudou a que a feira fosse mais alargada e
abrangente, mais regional, e com a vinda
desses animais ajudou a abrilhantar
aquilo que já tínhamos em São Miguel".

Para Jorge Rita, quer o XI Concurso
Juvenil Micaelense da Raça Holstein
Frísia quer o XVI Concurso Micaelense
da Raça Holstein Frísia foram exemplos
de "empenho e dedicação" que culmi-
nou com "a apoteose completa" quando
foi anunciada a vaca grande campeã. 

O Presidente da Associação Agrícola
de São Miguel destacou o grande núme-
ro de animais a concurso, "com vacas
extraordinárias no recinto e na pista,
com excelentes criadores, com grande
qualidade de muitos que são persisten-
tes e consistentes". A propósito do pro-
dutor que viu a sua vaca ser eleita a
melhor do certame, Jorge Rita referiu
que além da excelente qualidade dos


