
D
e visita aos Açores, o
Primeiro-Ministro da
República de Cabo Verde,
Ulisses Correia e Silva, fez

questão de visitar o XVII Concurso
Micaelense da Raça Holstein Frísia que
decorreu no Parque de Exposições de
São Miguel. O governante
Caboverdiano, que se fez acompanhar
do Presidente do Governo Regional dos
Açores, Vasco Cordeiro, classificou
como "espetacular" o concurso. 

Ulisses Correia e Silva admitiu que
foi a primeira vez que assistiu "ao vivo"
a um concurso de animais bovinos e
assumiu que "em São Miguel e nos
Açores, este concurso é uma marca de
referência, o que demonstra que este
setor dos laticínios, da produção, da
criação de vacas é uma grande dis-
tinção". E que pode ter várias valências
nomeadamente ao nível turístico, já
que considerou que "há interesse por
este casamento que os Açores fazem
muito bem entre a natureza, agricultu-
ra, a pecuária e a criação de gado de
grande valor, como as vacas. Dá uma
distinção única aos Açores".

Apesar de só conhecer a ilha de São
Miguel, Ulisses Correia e Silva garante
que "quando se chega aos Açores sente-
se que estamos em contacto com a
natureza, com a pureza. E vejo que há
muita paixão nesta relação com os ani-
mais que são um espectáculo em ter-
mos de apresentação".

Além do contacto com a natureza,
surge também o contacto com os pro-
dutos lácteos dos Açores que Ulisses
Correia e Silva já fez questão de pro-
var, quer durante a visita aos Açores
quer mesmo em Cabo Verde. "Há
alguma produção dos Açores que
chega a Cabo Verde, a supermercados
e outros estabelecimentos comerciais",
mas é sempre possível aprofundar as

relações comerciais entre os dois
arquipélagos. Até porque Ulisses
Correia e Silva visitou os Açores no
âmbito da Cimeira da Macaronésia,
onde um dos pontos da agenda pre-
tendeu "criar condições para que haja
mais comércio, mais investimentos
entre os nossos arquipélagos e é nossa
obrigação criar as condições para que
isso aconteça", concluiu. 

“Vejo que há muita
paixão nesta relação
com os animais aqui
nos Açores”
Impressionado com a qualidade dos animais que viu, 
o Primeiro-Ministro de Cabo Verde diz que a natureza, a agricultura
e pecuária dão “uma distinção única aos Açores”. Ulisses Correia 
e Silva constatou "a paixão" com que população e animais bovinos
convivem e acredita ser uma mais-valia para a Região. 
Depois de já ter provado o leite dos Açores, que também chega 
a Cabo Verde, o governante pretende aprofundar as relações 
comerciais entre os dois arquipélagos

“
Este concurso é uma
marca de referência, 
o que demonstra que
este setor dos laticínios,
da produção, da criação 
de vacas é uma grande
distinção”
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