REPORTAGEM

“A agricultura açoriana tem
dado provas de ter uma
capacidade de se superar a si
própria nos obstáculos e desafios
com que vai sendo confrontada”

O

XVII Concurso Micaelense da
Raça Holstein Frísia, assim
como outros que decorrem no
âmbito agrícola, são sempre
"um bom momento para podermos ver
ao vivo a evolução absolutamente notável que a agricultura açoriana tem feito,
sobretudo neste setor da produção de
leite". As palavras são de Vasco
Cordeiro, Presidente do Governo
Regional dos Açores, que acompanhou
o Primeiro-Ministro da República de
Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, ao
concurso de animais bovinos organizado
pela Associação Agrícola de São Miguel.
Para Vasco Cordeiro "o trajeto que
temos feito quer em termos de qualidade
quer em termos de quantidade, percebese de forma muito mais clara ao assistir
a concursos com este" em que participaram 240 animais de 70 explorações.
Vasco Cordeiro felicitou "a
Associação Agrícola de São Miguel e a
agricultura micaelense" por demonstrar
a evolução que a agricultura tem tido
ao longo dos tempos na Região. "Isso
deve-se, em primeiro lugar, à paixão
que é colocada pelos nossos agricultores
no maneio dos animais, das suas explorações, e por um conjunto de entidades
por toda a nossa Região, que contribuem com a sua atenção, com o seu
cuidado, e com as suas propostas para
que este setor tenha a pujança que tem,
apesar dos desafios com que está con-

O Presidente do Governo Regional elogiou o trajeto que tem sido
feito pela agricultura açoriana ao longo dos tempos, seja em termos
de qualidade seja de quantidade e não esqueceu um dos principais
desafios com que se debate a lavoura atualmente: o preço do leite
pago ao produtor. Para Vasco Cordeiro, é graças à paixão
dos agricultores pelo maneio animal que o setor agrícola apresenta
grande pujança na Região e acredita que esse empenho vai garantir
que o Arquipélago mantenha a agricultura como principal
cartão de visita, durante muitos anos

frontado, entre os quais avulta também
as questões relativas ao preço do leite
pago ao produtor, que gostaria de não
deixar de fora neste momento", lembrou Vasco Cordeiro.
Apesar dos desafios que a produção
de leite enfrenta na Região, o
Presidente do Governo Regional acredita que este será um setor que irá marcar sempre presença no arquipélago.
"Penso que ao longo dos anos a agricultura açoriana tem dado provas e uma

capacidade de resistência, não apenas
de resistência, mas de se superar a si
própria nas metas e nos obstáculos e
desafios com que vai sendo confrontada,
que é a maior prova de que com os agricultores que temos, com todo este conjunto de entidades, de pessoas que querem bem a este setor e que trabalham
para que este setor tenha um bom
desempenho, penso que é a melhor
garantia de que teremos agricultura por
muitos e bons anos", concluiu.
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