U

ma presença assídua nos
concursos organizados pela
Associação Agrícola de São
Miguel é Carlos Salgueiro,
Presidente da Associação Portuguesa de
Criadores da Raça Frísia, que destaca a
evolução dos animais a concurso ao
longo dos anos. Desde 1999 que Carlos
Salgueiro acompanha a criação de gado
nos Açores e os animais que se apresentam em pista e refere que "notam-se
perfeitamente as mudanças desde que
comecei a vir aqui em 1999" e apesar de
atualmente "se começar a notar menos,
ainda consigo ver uma melhoria genética dos animais".
À semelhança do juiz irlandês
Thomas Kelly, também Carlos
Salgueiro viu este ano "animais muito
bons e o animal que ganhou é digno de
estar em qualquer parte do mundo e os
animais em geral eram muito bons".
Com a qualidade dos animais bem
patente, o Presidente da Associação de
Criadores da Raça Frísia, defende que
há no entanto alguma preocupação por
parte dos produtores, principalmente
depois de se saber que poderá haver
cortes no próximo orçamento da
Política Agrícola Comum.
"A agricultura está a atravessar uma
fase em que se fala muito mas depois
não se reflete no bolso dos agricultores",
afirma Carlos Salgueiro que explica que
o setor do leite "é mais um dos casos e é
flagrante". E enquanto dirigentes "devemos estar sempre preocupados com
essas situações e temos que pedir aos
governantes que lutem para que isso não
aconteça e que tentem ressalvar as verbas que vêm para a agricultura da melhor maneira que for possível".
É que, de acordo com o dirigente, "estamos a ser cortados por
todo o lado, não conseguimos
fazer subir os preços, que no
ano passado foram dos mais
baixos da Europa, como
vamos fazer no futuro?",
questiona argumentando que
"o preço do leite acaba por
ser político. Quem destruiu as
quotas leiteiras foram os políticos, devido às medidas que
foram tomadas" e que agora são os
agricultores que estão a pagar a fatura, conclui.
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“A agricultura está
a atravessar uma fase
em que se fala muito
mas depois não se
reflete no bolso dos
agricultores”
O Presidente da Associação Portuguesa de
Criadores da Raça Frísia, Carlos Salgueiro,
elogiou a qualidade e excelência dos animais
que se apresentaram em pista
no XVII Concurso Micaelense da Raça
Holstein Frísia. Carlos Salgueiro diz que o
setor do leite atravessa um momento difícil
e acredita que devem ser os governantes e
dirigentes a “lutar” para que fiquem
asseguradas as melhores verbas possíveis
para a agricultura
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