dade dos animais a concurso foi o
Primeiro-Ministro de Cabo Verde,
Ulisses Correia e Silva, que assistiu ao
XVII Concurso Micaelense da Raça
Holstein Frísia juntamente com o
Presidente do Governo Regional, Vasco
Cordeiro. "Penso que a comitiva de
Cabo Verde, e o próprio PrimeiroMinistro, gostou do concurso porque
não estão habituados a este tipo de
eventos", afirma Jorge Rita que acrescenta que Ulisses Correia e Silva teve
"interesse em conhecer todo o procedimento e o objetivo do concurso. E ficou
entusiasmadíssimo e reconheceu a
grande paixão e a envolvência das pessoas neste concurso que se nota com
muita facilidade".
O Primeiro-Ministro da República
de Cabo Verde confessou que "era uma
situação inédita para ele, que ficou com
uma ideia do que é uma organização da
produção e do que fazemos. Este concurso acabou por ser abrilhantado pela
presença deles", afirmou Jorge Rita.
E foi com "muito orgulho, alegria e
emoção", que viu terminar mais um
concurso organizado pela Associação
Agrícola de São Miguel, que culminou
num clima de "paixão, grande dedicação e de grande amizade e articulação que existe entre as pessoas e os
animais".
No entanto, apesar de toda a apoteose e animação, os produtores acabaram por ficar algo preocupados com
as notícias que dão conta dos cortes
de Bruxelas nas verbas à Política
Agrícola Comum e que podem afetar
os Açores. Mas logo a seguir à preocupação "vem a expetativa que em conjunto podemos ajudar a ultrapassar
essa situação e é esse trabalho que
estamos a fazer e vamos continuar a
fazer". Existe uma proposta, "é um
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Este concurso foi extraordinário, tivemos vacas
extraordinárias, 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 toda uma organização neste espaço magnífico”

facto", e a partir dessa proposta tem
de haver uma contra-proposta. E será
nessa contra-proposta "que a Região e
o País e todos nós em conjunto temos
de trabalhar para inverter essa
situação, nunca esquecendo que
somos uma Região Ultraperiférica,
que tem as suas especificidades e é
nesta base que a nossa batalha na

União Europeia tem de ser ganha,
pela intervenção de todos".
O Presidente da Associação Agrícola
de São Miguel fez ainda questão de agradecer e felicitar todos os que se envolveram, direta ou indiretamente, no concurso pois acredita que sem a colaboração de
todos não era possível organizar e levar a
cabo um evento desta envergadura.

