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“Este concurso 
foi extraordinário 
e tivemos mais uma vez
vacas fantásticas”

REPORTAGEM

O Presidente da Associação Agrícola de São Miguel faz um 
balanço “extremamente positivo, como sempre” de mais um concurso
bovino que contou este ano com a presença do Primeiro-Ministro 
de Cabo Verde e do Presidente do Governo Regional. 
Para Jorge Rita a qualidade dos animais tem vindo a aumentar 
ao longo dos anos e a persistência dos próprios produtores também
tem vindo a dar os devidos frutos. No entanto, há que haver 
união entre políticos e associações de produtores, a nível nacional 
e regional, para que a proposta de verbas para a PAC não implique 
os cortes inicialmente previstos

O
Presidente da Associação
Agrícola de São Miguel, Jorge
Rita, não podia estar mais
satisfeito com o XVII

Concurso Micaelense da Raça Holstein
Frísia que contou com a presença de
240 animais a concurso, provenientes
de 70 explorações.

"Este concurso foi extraordinário,
tivemos vacas fantásticas e penso que o
juiz não sabia que tínhamos vacas tão
boas na Região Autónoma dos Açores.
À medida que foram subindo as classes,
deve ter ficado impressionado com a
qualidade dos nossos animais, com a
qualidade dos úberes, e com toda uma

organização neste espaço magnífico",
afirmou Jorge Rita.

A terminar mais um concurso orga-
nizado pela Associação Agrícola de São
Miguel, o balanço só podia ser "extre-
mamente positivo, como sempre" já que
o evento tem vindo a evoluir ao longo
dos tempos "quer em envolvência da

sociedade civil e da comunidade em
geral" mas também ao nível da qualida-
de dos animais. Por isso este evento "já
extravasa a Região, no sentido de todos
saberem que numa Região tão peque-
na, temos vacas tão boas e um concurso
tão bonito", referiu.

Além disso, a aposta da produção
no melhoramento genético dos seus
animais culmina com animais de
excelência em pista. Prova de que a
persistência compensa, foi a Vaca
Grande Campeã, propriedade de José
Alexandre Braga Pereira, que "é um
participante muito activo, desde há
muitos anos, é um criador excepcional,
de uma dedicação incrível em redor
das suas vacas, é quase um perfeccio-
nista naquilo que faz em relação aos
concursos". 

Por isso conseguiu alcançar o prémio
mais ambicionado do concurso, "mere-
cidíssimo e sem reservas. Temos de
saber reconhecer as qualidades dos ani-
mais", adianta Jorge Rita.

Quem também reconheceu a quali-

“
O vencedor teve 
a felicidade de ter 
a vaca campeã, 
merecidíssima e sem
reservas. Temos 
de saber reconhecer as
qualidades dos animais”


